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Voorwoord

Met kerst 2011 voor de deur is dit boekje mijn geschenk voor jou.
Voor mij is dit de afsluiting van een jaar dat aanvoelde als een jubileum. Mijn debuut uit 2004 werd opnieuw uitgebracht als een speciale, herziene editie, en mijn vijfde boek verscheen. Redenen genoeg
om jou te trakteren op Dodelijke hobby. Ik doe dit samen met mijn uitgever, die de kans biedt drie van mijn boeken tegen korting te kopen.
De kortingsbonnen vind je achterin het boek en zijn beperkt geldig.
Hiermee hopen we 2011 feestelijk af te sluiten!
Dodelijke hobby is het vervolg op het vijfde deel in de serie over
rechercheur Petersen en zijn team van district Heuvelrug. Deze novelle speelt zich af tijdens de feestdagen. Als e-boek is Dodelijke hobby nu
gratis en vrijblijvend verschenen. Ik dank mijn uitgever Hans van den
Boom voor zijn medewerking aan dit project, waar hij heel wat uren
in gestoken heeft. Ik hoop dat deze novelle bij jou in de smaak zal vallen, en dat het mag gelden als een opwarmertje voor de zesde roman
die waarschijnlijk volgend jaar in mei zal verschijnen. De titel daarvan
is De dood van Callista de Vries. Je kunt hem nu al bij de boekhandel
reserveren.
Tot slot wens ik je mooie feestdagen!
Marco Books
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Vrijdag 24 december – kerstavond

1
Na een lange en vermoeiende dag wilde André Lourier niets liever dan slapen. Alsof het zo makkelijk was te gaan liggen, de
dekens over je heen te trekken en de ogen te sluiten. Hij lag al
een uur te woelen zonder dat de slaap kwam. Hij kon net zo
goed het nachtlampje aandoen en een boek lezen. De hele tijd
had hij het gevoel dat hij iets belangrijks vergeten was. Iets wat
eerst gedaan moest worden, voordat hij kon gaan rusten. Zijn
onderbewustzijn leek hem wakker te houden.
Misschien kwam het ook door het weer dat hij zich zo rusteloos voelde. Terwijl hij op zijn rug lag, hoorde hij hoe het buiten tekeer ging. Sinds het weer vroeg in de avond was omgeslagen, viel de regen onafgebroken. Soms zachtjes, zodat je het
maar net kon horen als je heel stil was; soms hard, waarbij de
wind de druppels genadeloos tegen het slaapkamerraam stuksloeg. Nu hoorde hij de wind alweer aanwakkeren, terwijl boven
hem het geroffel van neervallende druppels klonk, en het druipende geluid van hemelwater dat in de dakgoot sijpelde.
Was dit nu de kerstnacht? Hij probeerde zich te herinneren
wanneer er voor het laatst sneeuw was geweest. Dit jaar was het
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wat het weer betrof in elk geval weer een typisch Nederlandse
kerst. Voor de komende twee dagen voorspelde het KNMI alles
behalve sneeuw. Hij had liever de zon die vanmiddag nog heerlijk geschenen had.
Maar wat kon hem dat ook schelen, dacht André, terwijl hij
de deken tot op zijn kin omhoog trok. Hij had een warm en
droog onderkomen en een goed gevulde koelkast.
Met een glimlach dacht hij aan het laatste. Van boodschappen
doen zou immers niets komen, ook niet na de kerst. Het huis
waar hij tot en met 2 januari op paste, stond afgelegen, ver van
de doorgaande wegen, ver van het dorp dat ergens aan de voet
van de heuvels lag waarop de woning stond. Hij zou het best
redden met wat ze voor hem achtergelaten hadden. Er was zelfs
aan drank gedacht, om zijn eenzaamheid weg te drinken.
De wind sloeg een nieuwe golf regen tegen het raam. Weer
kwam de onprettige gedachte omhoog dat hij iets vergeten was.
Had hij gekeken of het haardvuur uit was? Wat zou Reinier verschrikkelijk boos worden als er ook maar iets misging. Maar hij
herinnerde zich dat hij met de pook in de as gepord had voor
hij naar boven ging. In die grauwe massa was niets gaan gloeien. Gelukkig maar. Het huis was niet een plek om in nood te
komen.
Dat zo’n afgelegen oord in het volgebouwde Nederland kon
bestaan!
Toen hij vanochtend van de bushalte opgehaald was, had de
lange rit door de heuvels en de bossen hem lichtelijk verbaasd.
Als hier brand zou uitbreken, kon het wel even duren voor de
hulpdiensten arriveerden.
Terwijl hij zich op zijn rechterzijde draaide, dacht hij aan de
vele aanwijzingen die Reinier hem gegeven had. De man van
zijn nicht Sandra had, voor hun vertrek, alles doorlopen waar
André aan moest denken. Zelfs op het allerlaatste moment, toen
de taxi voor de rit naar Schiphol al gereed stond, had Reinier
eindeloos de instructies lopen herhalen. André had zich vooral
het hulpje van zijn aangetrouwde neef gevoeld: zo werd hij
behandeld. Uit opstandigheid had hij geen aantekeningen
gemaakt, waar de ander zich aan had geërgerd. Hij dacht dat hij
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de waslijst wel kon onthouden. Nu herinnerde hij zich het
meeste nog wel. De paarden waren het belangrijkst, want die
waren Sandra’s trots. Hij moest de planten in de salon verzorgen, dagelijks de brievenbus aan het begin van de oprijlaan
legen, en op oudejaarsdag diezelfde brievenbus demonteren;
anders was de kans groot dat de opgeschoten jongelui uit het
dorp op de scooter langskwamen en de bus opbliezen. Zo afgelegen woonde Reinier dus ook weer niet.
Maar dat ene, dat André vergeten had, wat was het ook
alweer?
In gedachten liep hij door het huis. Het was een prachtige
villa, met grote kamers en een fraai uitzicht op het land dat zich
onderaan de heuvel uitstrekte. De planten in de salon hoefden
vandaag geen water. Ook moest hij voelen of de tuindeuren
gesloten waren. Dat had hij gedaan. Vervolgens had hij een blik
op de harddiskrecorder geworpen. Vanavond had hij gekeken
wat Sandra en Reinier geprogrammeerd hadden. Alle afleveringen van Goede Tijden, Slechte Tijden voor haar en een autoprogramma op RTL5 voor hem.
Van de salon gingen zijn gedachten naar de aangrenzende eetkamer. Weer verbaasde hij zich erover dat Reinier van Doesburg
in zo’n groot huis woonde. Hij kon het zich natuurlijk veroorloven, als directeur van ChemMetal B.V. Dan het terrein eromheen. Een prachtige weide voor het huis, en de stallen met de
paarden op het omheinde achtererf. Voor haar zou hij zijn best
doen, zodat ze hem bij haar thuiskomst hartstochtelijk zou
afkussen om hem te bedanken. Alleen al die gedachte deed zijn
hart sneller kloppen.
Opnieuw probeerde hij te bedenken wat hij was vergeten.
Opeens wist hij het. Het alarm! Elke avond moest hij, zodra
het donker werd, het alarmsysteem inschakelen. Reinier had
hem op het hart gedrukt dit te doen, en hij was het glad vergeten. Zijn aangetrouwde neef was heel zuinig op de grote verzameling die hij op de bovenste verdieping had. Volgens hem was
het een klein fortuin waard, hoewel André dat betwijfelde. Wie
had er nou zulke bedragen over voor een kinderachtige collectie
aardewerken huisjes? Maar Reinier dacht daar kennelijk anders
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over. Hij was zo bang dat ze gestolen zouden worden dat hij de
zolderkamer permanent op slot hield. Daarom had hij ingestemd
met het voorstel van Sandra dat André op hun huis zou passen.
Zij had ook gevraagd of André al een paar dagen eerder kwam
logeren, maar daar wilde Reinier natuurlijk niets van weten.
Met een zucht sloeg hij de dekens van zich af en kwam overeind. Hij kon beter eerst dat alarm inschakelen, daarna zou de
slaap wel komen. Met zijn blote voeten tastte hij de vloer af, op
zoek naar zijn slippers. Zijn rechterhand vond het knopje van
het nachtlampje. Het licht floepte aan. Een moment keek hij
om zich heen. In een luxe hotel had hij het bijna niet beter kunnen treffen. Hij had een goed bed in een ruime kamer met
rondom een houten lambrisering. Het vertrek was ingericht met
een eiken kledingkast, een tv’tje op een ladekast, en sierverlichting. Rood brokaten gordijnen hingen voor de ramen. Toen hij
vanochtend zijn koffers hiernaartoe bracht, had hij gezien dat
de kamer uitkeek op het achtererf met de stallen. Een prima
plek voor zijn vakantie. Daarom had hij twee koffers meegebracht, één met kleding en één met boeken. Nu de roomservice
nog, en hij kon de rest van de vakantie met zijn boeken in bed
doorbrengen. Niets leek hem heerlijker dan dat.
Opnieuw kwam zijn aangetrouwde neef in zijn gedachten.
Die had zo vaak gehamerd op het rijtje met zaken die hij moest
doen, dat het wel duidelijk was dat hij geen vertrouwen in hem
had. Wat dat betrof was er niets veranderd in hun onderlinge
verstandhouding, ook al zei Sandra dat het wel zo was. Omwille
van haar ging hij vriendschappelijk met Reinier om, hoewel die
even knorrig en verwaand als altijd bleef.
André nam zich voor geen enkele aanleiding tot wantrouwen
te geven. Hij was van plan er tien mooie dagen van te maken.
Het zou in elk geval een heel andere kerstvakantie worden dan
in de afgelopen jaren, toen hij in zijn kleine appartement aan de
Albert Cuyp in Amsterdam bleef.
Hij had drie stappen gezet toen hij abrupt tot stilstand kwam.
Hoorde hij nu wat? Of was het de wind? Hij moest zich vergist
hebben. Even had het geleken alsof hij een autodeur hoorde
dichtklappen, maar dat moest hij wel verkeerd gehoord hebben.
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Geluiden klonken in een vreemd huis anders. Bovendien veroorzaakte het onstuimige weer voortdurend kabaal.
Bij het openen van zijn slaapkamerdeur zag hij dat beneden
het licht in de hal brandde. Was hij dat vergeten uit te doen?
Verontrust liep hij de slaapkamer weer in en trok de gordijnen
opzij. Toen zag hij het. Op het achtererf stond een busje geparkeerd. Waren het Sandra en haar man? Maar nee, die hadden
geen busje. Hij herkende het merk en type dat daar beneden
stond. Het was een Ford Transit. Het konden Sandra en Reinier
niet zijn. Die zaten bovendien nu in het vliegtuig. Bovendien
dacht hij zich te herinneren dat hij de toegangspoort had gesloten. De enige manier om het terrein te betreden, was door het
slot te breken. Beneden brandde licht en dat kon maar één ding
betekenen. Iemand was de woning binnengedrongen. Iemand
die dacht dat de bewoners duizenden kilometers ver weg waren.
Geschokt deinsde hij van het raam terug, bang dat hij gezien
zou worden. Hij voelde zich betrapt, alsof hij de inbreker was.
Hij droeg de zorg voor het huis waarin nu ingebroken werd.
Meteen vroeg hij zich af waar hij zijn mobieltje had liggen.
Opeens wist hij het weer, hij had het in de keuken neergelegd.
Was er boven een vast toestel? Stilletjes sloop hij naar de slaapkamerdeur, die nu op een kier stond. Had die zo-even niet helemaal opengestaan? Hij wilde zijn hand op de deurkruk leggen,
toen de deur hard tegen hem aansloeg. Hij viel achterover, op
het bed. Op datzelfde ogenblik sloeg de deur dicht. Door de
klap tegen zijn hoofd voelde hij onmiddellijk een scherpe pijn.
Zijn neus bloedde. Snel wilde hij overeind krabbelen, maar het
draaide in zijn hoofd. Hij zocht houvast aan de muur. Daarna
legde hij zijn hand op de deurkruk. Er was geen beweging in te
krijgen, alsof er aan de andere kant iets ondergeschoven was.
Daar klonk nu rumoer. Op z’n minst twee personen moesten
zich op de overloop bevinden. Ondanks het onstuimige weer
hoorde hij hun stemmen. Nu ze hem hadden opgesloten, konden zij hun gang gaan. André wilde woedend op de deur bonken, hij wilde schreeuwen en schelden, maar hij wist dat het
geen enkele zin had. Er was maar één manier om uit de kamer
te komen, en dat was door het raam.
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2
Een uur later stond hij te praten met een in burgerkleding
gestoken agente, terwijl de technische recherche op de zolderetage aan de slag was gegaan. Ze had zich voorgesteld als Inge
Veenstra en stond erop dat hij haar bij haar voornaam noemde.
Hij vond haar niet onknap met haar donkere, weelderige haar
dat losjes op haar schouders rustte. Ze kon niet meer dan tien
jaar jonger zijn dan hij. Drieëntwintig misschien. Een mooie
leeftijd.
Ze stonden in de hal. De deur naar de salon stond open. Ook
daar waren mensen bezig. De inbrekers waren via de tuindeuren binnengekomen. Ze waren handig te werk gegaan door het
glas eerst te tapen en daarna in te slaan, zodat de slag zonder
gerinkel gepaard was gegaan. André Lourier vroeg zich af of de
inbrekers verwacht hadden dat er iemand in het huis aanwezig
was, of dat ze altijd zo te werk gingen.
De vrouwelijke rechercheur had hem allerlei vragen over de
inbraak gesteld, waarbij ze aantekeningen maakte in een notitieblokje. Nee, hij had niet gehoord dat de inbrekers binnen
waren gekomen. Dat hij ontdekte dat er mensen in huis waren,
was toeval geweest. Ze hadden hem in zijn slaapkamer opgesloten. Daarna was hij eruit gekomen door het raam te openen en
zich met een laken naar beneden te laten zakken. Op dat
moment reden de inbrekers weg. Het kenteken had hij niet
gezien en een duidelijk signalement van de twee mannen kon
hij evenmin geven.
Uiteindelijk had hij haar verteld wat er gestolen was.
‘U weet zeker dat ze alleen een collectie op de zolder gestolen
hebben?’
‘Ze zijn door de salon binnengekomen. Daar staat de harddiskrecorder. Die hebben ze niet meegenomen. Ik dacht dat ze
dat soort dingen altijd stalen.’
‘En wat weet u van de collectie?’
‘Het is een hobby van Reinier van Doesburg.’
Hij had haar verteld van de reden van zijn verblijf. De collectie waar zijn aangetrouwde neef zo zuinig op was, bevond zich
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in de zolderkamer die apart afgesloten behoorde te zijn. Toen
zijn familie uiteindelijk vertrokken was, had André in de kamer
een kijkje genomen, hoewel hij wist dat Reinier dat liever niet
had. Maar Sandra had hem verteld waar de sleutel was opgeborgen. In enkele vitrinekasten stonden allemaal kleine huisjes
van Delfts blauw aardewerk, gevuld met jenever. Reinier was
verzot op die huisjes. Na zijn nieuwsgierigheid bevredigd te
hebben, had hij de kamer verlaten. Vervolgens moest hij vergeten zijn de sleutel weer op te bergen.
‘En de heer Van Doesburg is met zijn vrouw nu in de
Verenigde Staten?’
‘Op wintersport.’
‘Waarom daar?’, vroeg de jonge vrouw. Ze keek op van haar
notitieblokje.
‘Om het nieuwste KLM-huisje te bemachtigen.’ Hij vertelde
haar wat hij van Reinier had gehoord. De huisjes kreeg je als
business-classpassagier op intercontinentale vluchten van de
KLM. Dat was voor Reinier van Doesburg reden genoeg om
zijn kerstvakantie in de Verenigde Staten te plannen. André
vond het absurd, en de agente kennelijk ook, want ze fronste
haar wenkbrauwen. Maar zijn neef beweerde dat hij van elk
huisje wist op welke vlucht hij het had gekregen, waardoor de
collectie een hoge persoonlijke waarde had.
‘U vertelde dat de inbraak om halfelf plaatsvond. U was om
negen uur naar bed gegaan. De inbrekers moeten gedacht hebben dat er niemand thuis was. Waarom was u zo vroeg gaan slapen?’
‘Waarom?’
‘Ja, dat verbaast mij nogal. Het is kerstavond. Sommige mensen vieren pakjesavond, anderen gaan naar een kerstnachtdienst.’
‘Ik ben niet kerkelijk. En ik ken hier niemand.’
‘En daarom bent u zo vroeg naar bed gegaan?’
André vroeg zich af waarom ze zo doorvroeg. Was dit dan zo
belangrijk? Haar vragen weken af van het onderwerp waarvoor
ze gekomen was. Er was een inbraak gepleegd doordat hij nalatig was geweest. Hij had het alarm moeten aanzetten. Waarom
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stelde ze daar geen vragen over?
Inge Veenstra leek te raden wat hij dacht.
‘Ik probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgen’, zei ze
met een glimlach.
‘Ik was moe’, verklaarde hij. ‘Het is een lange dag geweest. Na
het eten heb ik nog zitten lezen bij de open haard. Ik werd daar
zo loom van, dat ik naar bed besloot te gaan. Maar toen lukte
het me niet om te slapen.’
‘Ik zag in de salon een kerstboom met daaronder cadeautjes.’
‘Die heb ik van Sandra en Reinier gekregen.’ Er waren in
totaal tien pakjes geweest. Het ging voornamelijk om prulletjes
waar hij niets aan had. Maar er was ook de vertaling van de
nieuwste roman van Andrew Taylor. Dat moest een idee van
zijn nicht geweest zijn. Het was een schot in de roos. Ondanks
de koffer met romans die hij had meegenomen, was hij juist in
dat boek begonnen. ‘Zelf ben ik niet opgegroeid met het geven
van cadeautjes met kerst, maar het is een aardig gebaar.’
De jonge vrouw knikte. Vervolgens vroeg ze of hij meer over
zichzelf kon vertellen.
‘Wat wil je zoal weten?’
‘Waar u woont, wat u in het dagelijkse leven doet, wat uw
hobby’s zijn.’
‘Nou, nou,’ zei hij lachend, ‘als er geen inbraak zou zijn, zou
ik denken dat je wat van mij wilt. Om je vragen te beantwoorden, ik woon in Amsterdam. Ik werk als accountant. Doorgaans
maak ik lange dagen waardoor er weinig tijd overblijft voor
hobby’s. Ik lees graag, vooral deze vakantie wil ik me daar graag
mee bezighouden.’
‘Bent u getrouwd?’
‘Is dat wat je zo graag wilt weten?’
Tot zijn verbazing reageerde ze niet eens geïrriteerd door die
opmerking. Ze glimlachte zelfs. ‘Zoals ik al gezegd heb, wil ik
me een beeld vormen’, zei ze, blozend. ‘En? Bent u getrouwd?’
‘Nee. Ik ben vrijgezel.’
‘Vrienden? Familie?’
‘Ik heb wel wat vrienden, maar échte vrienden wil ik ze niet
noemen. We zien elkaar tegenwoordig nog zelden. Het zijn mijn
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oude makkers van de universiteit. Ik heb in Leiden gestudeerd.
Wat wil je nog meer weten? Oh ja, mijn familie. Ik ben bang dat
ik je daar weinig over kan vertellen. Ik ben in De Bilt opgegroeid.
Sandra woonde daar ook met haar vader, mijn oom. Mijn ouders
zijn in 1993 gescheiden. Met mijn vader heb ik nauwelijks nog
contact, en mijn moeder is vorig jaar overleden.’
‘Het spijt me om dat te horen.’
André zag dat ze haar notitieblokje dichtsloeg.
‘Voorlopig weet ik genoeg’, zei ze. ‘Het onderzoek van de
technische recherche zal nog even doorgaan. U zult binnenkort
weer van mij horen. Ik heb het nummer van uw mobieltje en
van de vaste telefoon hier in huis. Het enige wat ik van u verlang is dat u de eigenaar van het huis in kennis stelt van wat hier
gebeurd is.’
‘Daar zal ik voor zorgen.’
3
Terwijl de regen op zijn kalende hoofd neerkletterde, bleef Ad
Jansen op zijn maat inbeuken. Hij voelde zich door hem bedrogen. Dat hij ondertussen drijfnat was, kon hem niets meer schelen. Ze bevonden zich op de parkeerplaats bij de haven in Wijk
bij Duurstede. De rivier bevond zich in het duister voor hen, op
enkele stappen van hen verwijderd. Alleen door de lichtjes aan
de overzijde die erin weerkaatst werden, was het water te zien.
Achter hen rees de stad op, met de verlichte gevels van de
Dijkstraat en de Rijn en Lekmolen. Het busje schermde hen af
van de bewoonde wereld, terwijl de stationair draaiende motor
het gekerm van Berend Damhuis overstemde.
‘Ik werk nooit meer met jou, hufter!’, riep Ad.
Toen hij wist dat hij bedrogen was, had hij de ander tegen de
grond gewerkt. Moeilijk was dat niet. Het was een kwestie van
het zware lijf uit het evenwicht te brengen. Nu zat hij bovenop
hem. Berend was te zwaarlijvig om zich te verzetten.
‘De helft had je beloofd. Ik heb zelf gezien wat je van hem kreeg.
Vijfhonderd. En wat geef je mij? Vier lullige briefjes van vijftig!’
‘Alsjeblieft, laat me met rust.’
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‘Ik laat je zeker met rust’, zei Ad. ‘Maar niet voor ik krijg waar
ik recht op heb. En waarom ook niet dat beetje meer.’ Handig
rolde hij de portefeuille uit de binnenzak van zijn vriend. Hij
trok er twee briefjes van vijftig uit, en duwde de portefeuille op
zijn plaats terug. ‘Zo, nu zijn de rollen omgekeerd. Flik dit
nooit weer, Berend!’
Hij wilde opstaan, maar voelde iets achter zich. Met een ruk
draaide hij zich om. Op dat moment kwam hij oog in oog te
staan met een agent.
‘Heren, wat is hier aan de hand?’ klonk het streng.
‘Helemaal niets wat jou aan gaat, makker’, antwoordde Ad
brutaal. Hij zag dat de agent niet alleen was. Even verderop
stond een patrouillewagen. Een tweede agent kwam naderbij.
‘Kijk eens aan,’ zei deze agent, ‘als dat Ad Jansen niet is!’
‘Oh, leuk, ik voel me net een bekende Nederlander. Wil je
soms een handtekening?’
‘Zeg liever wat hier aan de hand is’, reageerde de eerste agent
weer.
‘Niets.’
‘Ik betwijfel of die andere meneer het met u eens is.’
‘Berend?’ Ad Jansen keek achterom. Zijn vriend was kreunend
overeind gekrabbeld. Hij klopte het straatvuil van zich af. ‘Het
is gewoon een kleine onenigheid van vrienden onderling. Dat is
toch zo, hè Berend?’
‘Ja, ja, dat is zo’, klonk het onzeker.
‘U bent zojuist door deze meneer hier geslagen. Wilt u aangifte doen?’
Berend Damhuis was naast Ad komen staan. Hij had een
schram op zijn voorhoofd, en een bloedende lip. Hij hijgde nog
van de schrik. Ad zag door de korte blik die ze wisselden de haat
in de ogen van de ander. Daarna keek zijn makker de eerste
agent aan.
‘Nee, nee, dat wil ik niet.’
‘Zie je, makker, je verdoet je tijd.’
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Zaterdag 25 december – Eerste kerstdag

1
Goedkeurend bekeek Josefine zichzelf in de spiegel. De jurk die
ze woensdag in Nijmegen gekocht had, stond haar perfect. Ze
had de kaarsen in de houders aan weerszijden van de spiegel
aangestoken, zoals ze altijd deed als ze zich aan het omkleden
was. Ze probeerde verschillende kledingstukken, om te kiezen
wat ze vanavond aan zou trekken. Ze wist nog niet zeker of ze
deze jurk zou aandoen, of de jurk van zwart fluweel met het gifgroene lijfje. Die vond ze mooi omdat die versierd was met
fleur-de-lis-stiksels en een vetersluiting. Terwijl ze nog een keer
om en om draaide en zich in de spiegel bekeek, bedacht ze dat
ze toch liever de nieuwe aan had.
Ze moest glimlachen als ze dacht aan de begerige blik in de
ogen van haar vriend toen hij de fleur-de-lis-jurk voor het eerst
zag. De nieuwe zou hem zeker ook bevallen. Zelf kreeg ze er
geen genoeg van zichzelf in spiegel te bekijken. De bordeauxrode fluwelen jurk met de satijnen vetersluiting aan het lijfje stond
haar echt goed. Als ze dan de zwartleren laarsjes aan zou trekken, en zich zou opmaken, zou haar toilet voor de feestelijke
avond compleet zijn.
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Robbert, haar vriend, had ze pas enkele maanden geleden tijdens een metalconcert voor het eerst gezien. Later had ze hem
min of meer toevallig nog een keer ontmoet. Het was nou net
iets voor hen dat hun ontmoetingsplek een oud, verwaarloosd
kerkhof was. Dat was het soort plek waar zij uren kon doorbrengen om zittend op een grafsteen in stilte te mijmeren. Na
die ontmoeting waren ze met elkaar in contact gebleven.
Maandag waren ze teruggekomen van hun eerste gezamenlijke
vakantie. Hun relatie had zich inmiddels verdiept en daarom
hadden ze besloten dat zij na de kerstdagen bij hem zou intrekken. Eerder ging niet, door zijn drukke baan. Tussen kerst en
oudejaarsdag had hij vrijgenomen. Hij zou een boedelbak huren
om al haar spullen over te brengen.
Ze was al begonnen zijn huis naar haar smaak, nee, hún
smaak in te richten. Robbert werd net als zij aangetrokken door
het excentrieke, het donkere, het sinistere. Verschillende attributen die ze de afgelopen jaren verzameld had, zouden binnenkort een plekje in hun liefdesnestje krijgen. Ook deze polystone spiegel met kaarsenhouders die gefabriceerd waren in de
vorm van een draak.
De telefoon in de woonkamer begon te piepen.
Josefine liep haar slaapkamer uit om de hoorn op te nemen.
Aan de schelle klank herkende ze de stem van haar moeder. Die
belde om haar fijne kerstdagen te wensen, maar daarna begon
ze over familiebezoek tijdens de feestdagen. Haar moeder hing
de gedachte aan dat je met de feestdagen je familie hoorde op te
zoeken. Josefine deed haar best om een zucht te onderdrukken.
Ze kon zich al ergeren aan de manier waarop haar moeder tegen
haar kon praten, alsof ze nooit iets goeds deed, alsof ze nog een
kind was. In het verleden had ze vaak met haar overhoop gelegen, vooral als haar moeder zeurde over de dingen die Josefine
in het leven gedaan had. Dingen waar haar moeder niets van
wilde weten.
‘Omdat Bernadet en Geert komen, vroeg ik me af waarom jij
ook niet komt.’
‘Wanneer dan?’
‘Vanavond!’
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‘Oh, maar dan kan ik niet, moeder.’
‘Maar het is eerste kerstdag, lieveling.’
‘Ik heb met Robbert afgesproken.’
‘Natuurlijk neem je hem ook mee. Ik heb nog niet de kans
gehad om met hem kennis te maken. Dat moet je nu toch echt
eens doen, Fientje. Hij is toch arts? Bernadet vertelde mij dat hij
dokter is in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een
oncoloog!’
Josefine moest glimlachen bij die woorden. In gedachten zag
ze de verlekkerde blik in de ogen van haar moeder. Zíj dacht dat
haar dochter eindelijk een relatie had met een keurige jongeman, zoals ze zo graag wilde. Maar Robberts uiterlijk kwam niet
overeen met het stereotiepe beeld dat de meeste mensen van artsen hebben. Haar moeder zou schrikken als ze hem zou zien,
met zijn lange paardenstaart, oorringen en leren jack.
‘Nou, kom je vanavond nog? En neem je hem mee, Fientje?’,
drong haar moeder aan.
‘Vanavond kan echt niet. We verwachten gasten.’
Er klonk een teleurgesteld geluid aan de andere kant van de
lijn.
‘Dat is allang zo afgesproken, moeder. Dat weet je best. We
gaan altijd de vierde zaterdag van de maand klaverjassen met
vrienden. Vanavond bij mij thuis.’
‘Zo loop je je zus mis, Fientje.’
‘Ik zie haar maandagavond toch weer omdat ze de sleutel van
mijn woning nog heeft. Ze heeft tijdens mijn vakantie de planten water gegeven.’
‘Wanneer kom je dan wel, Fientje?’
‘Morgen?’
‘Als je maar niet ’s ochtends komt. Je weet dat ik zondags altijd
naar de mis ga. Of je moet meewillen.’
‘Oh nee, dank je hartelijk!’
‘Nou, dan zie ik je in de loop van de morgen. Neem je hem
ook mee?’
‘Alleen als Robbert vrij heeft, ma.’
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2
Met het dikke plakband bevestigde hij het stuk karton aan het
raamkozijn. Erg stevig was het niet, maar voor het moment kon
het ermee door. Het hield in elk geval de kou buiten. Er zullen
toch wel niet weer inbrekers komen, dacht André Lourier. Nog
steeds had hij Sandra en Reinier niet op de hoogte gebracht.
Gisteren, toen hij met Inge Veenstra had staan praten, had hij
zich voorgenomen om zijn familie te bellen zodra hij alleen was.
Maar toen de technische recherche uiteindelijk een uur later
vertrok, had hij ertegenop gezien. Hij had het gevoel dat hij
gefaald had. Door zijn schuld was er ingebroken. Tenminste, de
daders hadden misschien wel de ruit stukgeslagen, maar dan
was het alarm afgegaan en waren ze gevlucht. Het was misgegaan omdat hij het alarm vergeten was, terwijl Reinier hem er
nog zo op gewezen had. En hij had de sleutel in de deur van de
zolderkamer laten zitten. Ook dat kon André op zijn conto
schrijven. Hij voelde zich er ellendig onder.
Hoe kon hij Sandra straks onder ogen komen, vroeg hij zich
af.
Nu was het in elk geval niet het juiste moment om te bellen.
Hij zag op zijn horloge dat het halfelf was. Sandra en Reinier
lagen natuurlijk op bed, in hun hotel in Aspen, in Colorado,
zodat hij niet kon bellen. Met een zucht ging hij zitten, met zijn
rug tegen de tuindeuren. Hij keek de salon in die eruit zag alsof
er niets was gebeurd. De lichtjes in de kerstboom brandden vrolijk. Alleen de emmer naast hem met het gebroken glas vertelde
hem dat de inbraak wel degelijk had plaatsgevonden. Het was
bijna absurd dat twee mannen de moeite hadden genomen een
verzameling stenen huisjes te stelen. Waarschijnlijk handelden
ze in opdracht van iemand die zijn verzameling compleet wilde
maken. Nog zo’n gek als Reinier.
Dat hij zijn nicht moest teleurstellen, was wat hem nog het
meest dwarszat. Hij was met haar opgegroeid. Als tienermeisje
had ze belangstelling voor paarden gekregen. Vaak ging hij met
haar mee naar de manege om toe te kijken als ze paardreed. Als
hij eraan terugdacht, zag hij haar kaarsrecht in het zadel zitten,
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met een stralend gezicht en wapperende blonde haren. En als ze
dan samen schouder aan schouder in de bus naar huis zaten,
praatten ze als de beste kameraadjes. Nu nog wist hij hoe het
was als zij een bushalte eerder moest uitstappen en hij nog
minutenlang haar warmte tegen zijn linkerschouder voelde.
Dan wenste hij dat ze die ene halte verder met hem kon reizen.
Als hij ooit iemand had gehad met wie hij zijn leven had willen delen, was zij het geweest. Toen zei ze al dat ze niets liever
wilde dan trouwen met iemand met geld, veel geld. Dat hij,
opgegroeid in een gezin waarvan de vader een modaal inkomen
verdiende en de moeder huisvrouw was, daarbij buiten
beschouwing bleef, had hem altijd duidelijk voor ogen gestaan.
Hij had zich moeten troosten met het feit dat ze zijn nicht was
en dat ze altijd deel van zijn leven zou uitmaken, hoe gering dat
deel uiteindelijk ook kon worden.
Niettemin had hij het in het leven niet slecht gedaan. Dankzij
zijn werk kon hij zich een appartement in het centrum van de
hoofdstad veroorloven en hij verdiende meer dan drie keer
zoveel als zijn vader had gedaan. Maar het was niets vergeleken
bij de rijkdom die Reinier zijn nicht kon bieden. Vier jaar geleden was ze met hem getrouwd.
Soms vroeg André zich af of ze gelukkig in haar huwelijk was.
Eigenlijk was Reinier een vervelende, jaloerse man. Iemand die
leek te vinden dat hij – en hij alleen – Sandra een knappe verschijning mocht vinden. André was daarom een aantal keren
flink met zijn aangetrouwde neef in aanvaring gekomen. Hij
was gewend om bij allerlei gelegenheden Sandra te complimenteren. ‘Wat zie je er vandaag toch fraai uit’, ‘wat een prachtige
japon is dat toch, Sandra.’ Altijd beantwoordde Reinier die
opmerkingen met een misprijzende blik. Sandra had hem een
keer verteld dat haar man haar apart had genomen, omdat ze
had laten merken dat ze de complimenten van haar neef wel
prettig vond. Ze had een veeg uit de pan gekregen omdat ze van
genoegen gestraald had. Wat was die Reinier een zeikerd!
Omwille van haar keek André voortaan uit met wat hij tegen
haar zei, zolang Reinier in hun buurt was. Toch was er een jaar
geleden een breuk tussen hen gekomen die lange tijd van defi20

nitieve aard leek te zijn. Toen woonden Sandra en Reinier nog
in Hillegersberg. Hij had hen bezocht en omdat hij veronderstelde dat Reinier boven was, had hij met zijn nicht gearmd
gestaan. Het had niets te betekenen. Maar op dat moment
kwam Reinier de kamer binnengestormd, vloekend en scheldend. Hij had geroepen dat hij het al die tijd wel geweten had.
Hij, André, hoorde van zijn vrouw af te blijven. Maar nee, ze
zaten achter zijn rug aan elkaar te ‘friemelen’. De beschuldiging
was belachelijk.
Waarschijnlijk was de eerste vrouw van Reinier door dat
achterdochtige gedrag bij hem weggegaan. André kon het zich
goed voorstellen. Zijn nicht was er in elk geval ook niet blij
mee. Gedurende een jaar had hij haar alleen bij hoge uitzondering ontmoet, als haar man voor zijn werk in het buitenland zat
en zij naar Amsterdam kwam. Daardoor wist hij dat Reinier dit
jaloerse gedrag met enige regelmaat vertoonde, en dat hij daarom mannen zoveel mogelijk bij zijn vrouw weghield. Pas vijf
weken geleden was het contact hersteld, ongetwijfeld op aandringen van Sandra. Met een triest gevoel dacht André aan wat
hij nu zelf verbruid had.
Hij stond op.
Hij moest dat glas eerst maar eens weggooien.
3
’s Avonds belden Sandra en Reinier vanuit hun hotel.
‘Oh, we hebben het hier zó naar onze zin!’, riep Sandra
enthousiast.
Alleen al bij het horen van haar stem kreeg André een brok in
zijn keel. In gedachten zag hij de lege zolderkamer. Als een
spraakwaterval ging ze door. Ze hadden een goede reis gehad.
Bij aankomst in het hotel had hun een verrassing te wachten
gestaan. Charles en Renate, een bevriend stel, bleek daar ook de
vakantie door te brengen. Sandra had ’s ochtends samen met
Renate op de piste doorgebracht. Er lag heel veel sneeuw.
‘Het is hier ook zulk héérlijk weer! Ik voel al dat ik bruin
word.’
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Terwijl hij in de salon stond, zag hij haar voor zijn geestesoog.
Met haar hoogblonde haar, opgestoken in een knotje om onder
de muts te passen, haar kersenmondje, de blosjes op haar
gebruinde wangen en haar helderblauwe, stralende ogen. Lang
geleden was hij met haar op wintersportvakantie geweest,
betaald van zijn eerste salaris als leerling-accountant. Zó had ze
eruit gezien. Hij had er enorm van genoten.
Nadat ze alles verteld had wat ze op haar hart had, vroeg ze
hoe hij het had.
‘Heb je de cadeautjes nog uitgepakt?’
‘Ja, hartelijk bedankt. Dat boek van Taylor is echt een goede
keus.’ Hij hoorde hoe haar enthousiasme op hem oversloeg.
Moeiteloos maskeerde het de nervositeit in zijn stem, die akelig
klonk in de salon.
‘Dacht ik het niet, Reinier. Hij vindt het boek mooi. Ik heb
er twee gekocht, Dré. Ik heb er zelf één gehouden om in het
vliegtuig te lezen. Wat een héérlijk boek, hè!’
Hun gesprek werd onderbroken door de barse stem van
Reinier. André hoorde hoe hij de hoorn overnam.
‘Denk je er nog aan om voor de paarden te zorgen?’
Daar gaan we weer, dacht André, alsof ik de stalknecht ben.
‘Dat komt allemaal voor mekaar’, stelde hij de ander gerust.
‘En heb je nog in mijn zolderkamer gekeken?’
‘Heel even maar.’
‘Maar je hebt hem wel op slot gedaan, hoop ik?’
‘Ja, ja’, zei André vlug. ‘Dat is in orde.’
‘Mooi zo. Ik ben zuinig op die collectie. Het heeft me vijftien
jaar gekost om ze bij elkaar te sparen. Bij elkaar is de verzameling tweeduizend euro waard.’
‘Zoveel?’
‘Oh ja, en misschien nog wel meer ook. Vorige week kwam er
een verzamelaar uit Wijk bij Duurstede die per se mijn Paleis op
de Dam wilde hebben. Tweehonderd euro bood hij ervoor.
Belachelijk! Voor het dubbele zou ik het hem nog niet verkopen. Aan elk huisje kleeft voor mij een bijzondere herinnering. Die sta ik niet af. Voor die prijs kan hij wel bij anderen
terecht. Als hij weer aan de deur komt, stuur hem dan
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onmiddellijk weg.’
Nadat de verbinding was verbroken, staarde André Lourier
nog een moment naar de hoorn in zijn hand. Dit was de uitgelezen kans geweest om alles te vertellen. Maar hij had het niet
over zijn hart kunnen krijgen de vakantie van Sandra te verpesten. Ze had hem haar huis toevertrouwd, en hij was in gebreke gebleven. Als ze het hoorden, zouden ze op stel en sprong
terugkeren. Weg vakantie, weg gezellige tijd met Charles en
Renate. André kon het niet.
Hij moest zien dat hij de verzameling terugkreeg voor ze terug
waren, bedacht hij. De vraag was alleen hoe. Kon hij erop rekenen dat de politie de zaak zo snel oploste? Als hij voor morgenmiddag niets van die Inge Veenstra hoorde, zou hij zelf naar
haar toegaan.
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Zondag 26 december – Tweede kerstdag

1
Met een duf gezicht zat rechercheur John van Keeken in zijn
kopje te staren. Zijn ellebogen steunden op het bureaublad, terwijl hij met de rechterhand gedachteloos een plastic stokje door
de koffie roerde. Hij moest het hele kerstweekend werken. De
meeste collega’s hadden vrij, zoals zijn meerdere Bram Petersen.
Sinds hij hem assisteerde was er in zijn werksituatie veel veranderd. Werd hij voorheen behandeld alsof hij een lastige collega
was, die zoveel mogelijk in de gaten gehouden moest worden
omdat hij zich anders zou misdragen, nu was er in de onderlinge verhoudingen veel verbeterd. In de samenwerking met
Petersen had hij veel geleerd, en zijn meerdere uitte steeds vaker
zijn waardering. Hoewel het soms nog flink botste omdat ze
elkaar op persoonlijk vlak nog niet goed lagen, was er tussen
Petersen en hem inmiddels meer respect ontstaan. Twee jaar
geleden was dat nog ondenkbaar geweest. Van Keeken wist dat
hij dat voor een groot deel aan zichzelf te wijten had, maar het
maakte de herinnering er niet minder bitter om. Toch was hij
blij dat hij nooit ontslagen was, wat elders onder gelijke omstandigheden zeker gebeurd was. Achteraf had hij ook wel inge24

zien hoe stom het was om het bestaan van een illegale seksboerderij te verzwijgen.
Het werk betekende zoveel voor hem, dat hij er geen bezwaar
tegen had gemaakt dat ze hem voor het kerstweekend hadden
ingeroosterd. Vroeger zou hij gemopperd hebben, al was het
alleen maar om Petersen dwars te zitten. Nu zag hij het nut daar
niet van in. Wat had hij anders te doen? Het gezin waartoe hij
behoord had, was uit elkaar gevallen. Zijn moeder leefde
inmiddels niet meer, en waar zijn vader was, wist hij niet. Hij
was opgegroeid in een pleeggezin. Zijn pleegouders waren dit
jaar naar de Canarische Eilanden om daar kerst te vieren.
Daarom vond John van Keeken het wel best om dienst te hebben, want vrij krijgen zat er niet in. Zelfs Vinken, zijn stamcafé, was met de kerst gesloten. De paar vrienden die hij had,
brachten de feestdagen met familie door.
Als hij naar buiten keek, waar een dikke mist bezit van
Veenendaal had genomen, vond hij het prima om binnen iets
om handen te hebben. Het was koud buiten. Aan het geknal
van vuurwerk te horen dat uit alle richtingen klonk, was er heel
wat jeugd op de been om die kou te trotseren. Het was niets
voor John van Keeken. Met het akelige gevoel dat hij nu in zijn
hoofd had, moest hij er helemaal niet aan denken.
Gisteren, toen hij vrij was, was hij naar huis gegaan en had de
hele avond naar de tv gekeken. Daarbij had hij meer gedronken
dan verstandig was. Hij moest het nu bezuren met een zeurderig gevoel in zijn hoofd. Hij nam zich voor zijn drinkgewoontes
aan te passen, maar niet eerder dan in het nieuwe jaar. Met de
jaarwisseling zou hij naar Amsterdam gaan met zijn collega
Ferry Jacobs, met wie hij goed op kon schieten. Goede voornemens waren voor het nieuwe jaar.
Hij hield op met roeren om een slok koffie te nemen. Op dat
moment kwam Steven Bosma zonder te groeten de werkruimte
binnen.
‘Kun je naar beneden gaan?’, vroeg Bosma. ‘Er is een meisje
dat een aangifte van vermissing wil doen.’
‘Kun je dat zelf niet doen?’
‘Ik moet weg. Ik val in voor iemand.’
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‘Bah, ik heb koppijn.’
‘Je hebt natuurlijk gisteren teveel gedronken’, zei Bosma met
een afkeurende blik.
‘Nou en? Ik maak zelf wel uit wat ik in mijn vrije tijd wil
doen.’
‘Neem dan een aspirine.’
‘Ik heb er al een handvol op.’
Het meisje dat hem bij de servicebalie in de ontvangsthal
opwachtte, stelde zich voor als Annemarieke van Kampen. Haar
lange, dunne vingers speelden nerveus met een autosleutel.
John van Keeken vroeg zich af of ze wel oud genoeg was om
auto te rijden. Het meisje had lang donker haar en een gezicht
met jeugdpuistjes. Haar stem trilde toen ze haar naam noemde.
Hij nam haar mee naar een vertrek waar ze rustig konden praten.
Nadat hij haar gegevens genoteerd had, begon Annemarieke
te vertellen dat ze haar buren als vermist wilde opgeven. Ze
woonden in Rhenen. Als bijverdienste paste ze zo nu en dan op
de baby van de buren. Gisteravond had ze dat ook gedaan. Dat
was ruim van tevoren afgesproken. De ouders van Sem, het
kind waarop ze paste, waren om halfacht vertrokken. Bij hun
vertrek hadden ze gezegd dat ze rond elf uur thuis zouden
komen, in elk geval voor middernacht.
Annemarieke had de avond in het huis van het echtpaar doorgebracht. Ze had tv gekeken en was daar zo door in beslag genomen, dat ze na het einde van een film merkte dat het al halféén
was geweest. De ouders van Sem waren toen nog niet thuis.
Omdat ze hun mobiele nummer had gekregen, belde ze. Maar
de gsm bleek niet aan te staan. Daarom belde ze vervolgens naar
huis om haar moeder te zeggen hoe de situatie ervoor stond, en
dat ze in het huis van de buren op de bank zou slapen zolang
die nog niet terug waren. Midden in de nacht was ze wakker
geworden door het gehuil van de baby. Toen waren de buren
nog steeds niet thuis.
‘Toen begon ik echt ongerust te worden’, zei Annemarieke, de
autosleutel stevig omknellend.
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‘Ze hebben je niet verteld waar ze naartoe gingen?’
Ze schudde vlug haar hoofd. ‘Alleen dat ze naar vrienden gingen. Ik dacht dat er een ongeluk was geweest, vanwege de mist.
Maar dan zouden we het toch al gehoord moeten hebben.’
‘Waarschijnlijk wel. Maar ik zal navraag doen.’
‘Ik heb zelf alle mensen gebeld die ik in de telefoonklapper
kon vinden.’
‘Dat is heel verstandig’, zei John van Keeken.
‘Maar niemand van de mensen die ik gesproken heb, kon mij
vertellen waar mijn buren zijn. Mijn moeder past nu op Sem.
Ik ben doodongerust.’
‘Waarschijnlijk zal achteraf blijken dat er sprake is van een
misverstand’, stelde hij haar gerust. ‘Het komt vast weer goed.
Ik zal er meteen werk van maken. Je kunt me daarbij helpen. Ik
wil hun signalement, het nummer van hun mobieltje, het kenteken van de auto, enzovoort. Als het nodig is, kom ik naar
Rhenen om een kijkje in hun huis te nemen.’
Annemarieke knikte.
‘Je zult zien dat…,’ hij raadpleegde zijn aantekeningen, ‘Tanja
en Ad Jansen voor het eind van de dag weer boven water zijn.’
2
Geleidelijk aan werd de mist dunner. Het was een mist die kenmerkend was voor de tijd van het jaar en die dagen kon blijven
hangen. Door de vochtige atmosfeer had André het koud, ook
al fietste hij stevig door. Toen hij vrijdagochtend op de tram was
gestapt, had hij niet gedacht dat hij tijdens zijn vakantie op weg
zou gaan. Dan had hij beter een auto kunnen huren. Misschien
deed hij dat nog wel. Zijn eigen auto was vorige week gekeurd,
waarbij verschillende gebreken aan het licht gekomen waren.
Een collega hield ervan in zijn vrije tijd aan auto’s te sleutelen.
Hij had aangeboden zich gedurende de kerstvakantie over de
wagen te ontfermen. André had eerst geaarzeld, omdat het tien
dagen kon duren. Volgens zijn collega kostte het vooral zoveel
tijd omdat hij allerlei onderdelen moest “regelen”.
Terwijl hij zich inspande om de heuvel op te komen, bedacht
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André Lourier hoe ironisch het was dat hij zijn auto niet had.
Vijf jaar geleden had Sandra een weekend bij hem gelogeerd. Ze
waren naar de kust gereden omdat het een prachtige zomerdag
was geweest. Ze hadden aan het strand gelegen en later een
wandeling door de duinen gemaakt. Bij terugkomst bij de auto
had hij ontdekt dat iemand de banden lek gestoken had. Op dat
moment reed er een Porsche langs die abrupt tot stilstand
kwam. De man die uitstapte en zijn hulp aanbood, was Reinier
van Doesburg. Hij had alleen aandacht voor Sandra, alsof hij,
André, slechts haar chauffeur was.
Zo hadden Reinier en Sandra elkaar leren kennen. Sindsdien
had André lijdzaam moeten toezien hoe zijn nicht een steeds
geringer wordende rol in zijn leven was gaan spelen, afgezien
van de heimelijke ontmoetingen als haar man in het buitenland
zat.
Nu hij op de fiets van Reinier de heuvel op fietste, miste hij
het gebruik van zijn auto. Vanochtend was hij in dikke mist
naar Veenendaal gefietst, naar het hoofdbureau van politie.
Doordat hij ongerust was, had hij niet langer kunnen wachten
op nieuws. Hij had kunnen bellen, maar hij wilde Inge Veenstra
rechtstreeks spreken. Hij wilde haar zien. Maar bij aankomst gaf
de vrouw achter de balie te kennen dat Veenstra die dag vrij
had. Misschien had André er teveel van verwacht. Het was
tweede kerstdag en door de feestdagen was het korps onderbezet. Het onderzoek naar de inbraak stond praktisch stil. De
resultaten van het technisch onderzoek werden pas in het nieuwe jaar verwacht. De receptioniste maakte hem duidelijk dat er
andere aandachtspunten waren, zoals het onderscheppen van
illegaal vuurwerk. Uit haar woorden begreep André Lourier dat
alleen Veenstra zich met de zaak bezighield, en zij had dus vrij.
Nee, het was nu wel duidelijk dat hij van de politie niets hoefde te verwachten. Hij moest denken aan het telefoongesprek
met zijn aangetrouwde neef. Misschien lukte het hem te achterhalen wie die verzamelaar uit Wijk bij Duurstede was. Als hij
het adres van de man had, zou hij hem opzoeken.
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Kort na de lunch kreeg John van Keeken te horen, dat collega’s
van de geüniformeerde dienst de auto van Ad en Tanja Jansen
hadden getraceerd. De wagen stond op een parkeerplaats van
De Palmen Grift in Veenendaal. Omdat dit op loopafstand van
het districtsbureau was, wandelde hij erheen. De hoofdpijn
waar hij mee opgestaan was, was eindelijk afgezakt tot een
acceptabel niveau.
Goed aangekleed met een dikke jas en sjaal, stak hij de straat
over naar de hoogbouwbuurt waar De Palmen Grift zich
bevond. Inmiddels wist hij meer over het vermiste echtpaar. Ad
Jansen was iemand met een strafblad. Zijn vrouw had tot drie
jaar geleden in de prostitutie gezeten. Het stel had behalve Sem
geen kinderen.
Na de melding van Annemarieke van Kampen had Van
Keeken het signalement van Ad en Tanja Jansen doorgegeven.
Collega’s die patrouilleerden in verband met het afsteken van
illegaal vuurwerk, hadden de opdracht gekregen naar de auto
uit te kijken. Zelf was hij naar Rhenen gereden om een kijkje in
het huis te nemen. Daar had hij de telefoonklapper doorgebeld
en gezocht naar een aanwijzing waar de Jansens konden zijn.
Ook had hij een aantal malen tevergeefs naar het opgegeven
mobiele nummer gebeld. Het had niets opgeleverd.
De auto was een roestige oude bak die op een van de vele parkeerplaatsen aan De Palmen Grift stond. De Palmen Grift
bestond uit een lange toegangsweg van de wijk, en een aantal
zijwegen die naar de verschillende flats leidden. Deze parkeerplaats bevond zich aan een van de zijwegen, onderaan de
Esdoorn en tegenover de Liguster. Haaks op beide flatgebouwen stond de Mahonia.
Terwijl hij om zich heen keek, bedacht Van Keeken hoe
eigenaardig het was dat de twee niet boven water waren gekomen en dat ze onbereikbaar waren. In elk geval was er geen
ongeluk gebeurd. De auto was onbeschadigd en zag eruit alsof
hij er de hele nacht gestaan had. Hij was nog beslagen van de
nachtvorst. Vanwege de achtergrond van de vermisten, begon
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hij zich af te vragen of er een misdrijf in het spel kon zijn. Was
de auto hier door Ad en Tanja Jansen zelf neergezet, of door
iemand anders vanuit een crimineel motief? In het eerste geval
kon dat betekenen dat ze gisteravond hiernaartoe waren gekomen. In het andere geval was de aanwezigheid een vals spoor.
Maar waarom? Wie had er belang bij de verdwijning van Ad en
Tanja Jansen?
Hij liep naar de agenten die de auto ontdekt hadden. Ze stonden te wachten bij hun patrouillewagen.
‘Ik wil dat jullie mij helpen met een buurtonderzoek’, zei hij.
‘We gaan eerst naar het bureau terug. Ik heb foto’s van de vermisten. Ik wil bij alle aanwonenden vragen of zij hen gezien
hebben.’
‘Heb je wel enig idee om hoeveel werk dat gaat?’, vroeg een
van de agenten.
John van Keeken keek op naar de flats. Ze bestonden elk uit
zes woonlagen. Hij schatte dat alleen al de Liguster uit ruim
zeventig woningen bestond. Zelfs als ze flink doorwerkten,
waren ze vermoedelijk niet voor het invallen van de duisternis
klaar, en waarschijnlijk zouden ze morgen nog een keer moeten
bij de adressen waar niemand open deed. Het moest maar. Wat
had hij anders te doen? Thuis zou hij vast teveel gaan drinken,
wat hij morgen weer zou moeten bezuren.
4
Hij had zichzelf nauwelijks voorgesteld of André Lourier wist
dat hij de ander niet kon vertrouwen. De heer Brolsma was in
zijn voorkomen een heertje, zoals hij op de drempel van zijn
huis aan de Dijkstraat in Wijk bij Duurstede stond. Hij was
gekleed in een driedelig kostuum met rode vlinderdas. Hij was
enigszins gezet, had een blozend gezicht en in zijn linkerhand
hield hij een sigaar beet. De uitdrukking op zijn gezicht leek
nonchalant, maar de blik in zijn ogen was waakzaam. Door de
wijdgeopende voordeur kwamen de gedempte geluiden van
andere mensen André tegemoet.
‘Ah, u bent familie van de gewaardeerde heer Van Doesburg’,
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zei Brolsma met een diepe basstem. Door de hoge stoep keek hij
op André Lourier neer. ‘Wat kan ik voor u doen?’
In het kort legde André uit waarvoor hij gekomen was.
‘Ja, ja, ik ben bij de heer Van Doesburg geweest om een bod
te doen. En u komt namens hem vertellen dat hij akkoord gaat
met het bod? U had uzelf de reis kunnen besparen. Ik heb het
Paleis op de Dam al.’
‘Mag ik u vragen hoe u eraan gekomen bent?’
‘Ik geloof niet dat het voor u van belang is dat te weten.
Helaas stoort u mij. Mijn buren zijn momenteel op bezoek.’
André gaf zich niet zo snel gewonnen. Op de computer van
Reinier had hij behalve de volledige inventaris van diens collectie, ook een lijst van andere verzamelaars gevonden. Daar stond
niet alleen de naam Casper Brolsma op, er was ook een vermelding van het feit dat de verzamelaar uit Wijk bij Duurstede op
22 december nog een bod had gedaan op het Paleis op de Dam.
Het was de derde keer in evenzoveel weken, alleen was het bod
elke keer omhoog gegaan. Het kon geen toeval zijn dat hij vier
dagen later wel over het felbegeerde KLM-huisje beschikte.
‘Misschien kan ik huisjes van u kopen die u dubbel in uw verzameling hebt. Hebt u die?’
‘Ja, die heb ik nu’, zei de ander, maar dan zag André een aarzelende blik in diens ogen verschijnen, alsof hij zich versproken
had. Brolsma duwde de deur op een kier. ‘Komt u daar een
andere keer voor terug. Ik kan u nu niet ontvangen.’
5
André Lourier zat in de auto die hij gehuurd had. Nadat hij van
de Dijkstraat was weggereden, was hij de dijk tussen Wijk bij
Duurstede en Amerongen opgegaan. De mist was grotendeels
opgetrokken, maar in de uiterwaarden en boven de rivier hing
nog een grijze deken die tegen de dijk omhoog kroop. Hij parkeerde de auto op een zijweg. Volgens een bord daalde de weg
af naar recreatieterrein de Waarden van Gravenbol. Even verderop leek de weg in de mist te verdwijnen. Achter hem rees in
een waas de grimmige toren van kasteel Natewisch tussen kale
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bomen op.
Terwijl de motor bleef draaien, diepte hij zijn mobieltje uit de
binnenzak van zijn jas op. Daarna toetste hij het nummer in van
het hoofdbureau in Veenendaal. Hij vroeg zich af wie hij te
spreken zou vragen. Misschien kon hij beter wachten tot morgen, als Inge Veenstra terug was. De werkdag was al zo goed als
voorbij. Maar hij wist dat hij op het goede spoor zat.
De telefoon werd opgenomen.
Nadat hij uitgelegd had dat hij belde in verband met de
inbraak in het huis van zijn aangetrouwde neef, werd hij doorverbonden met iemand van de recherche. De man die hij aan de
lijn kreeg, stelde zich voor als John van Keeken. Zijn stem klonk
verveeld, als van iemand die al een vermoeiende dag achter de
rug heeft.
‘U hebt Inge Veenstra gesproken? Nee, ze komt inderdaad pas
morgenmiddag.’
André vertelde de ander van zijn bezoek aan de verzamelaar.
‘Ik weet wel iets van de inbraak, maar u kunt er beter met
mijn collega over praten als ze terug is.’
‘Maar ik weet zeker dat Brolsma de verzameling heeft. Hij
heeft zich versproken.’
‘Weet u ook of hij een Ford Transit heeft?’
‘Euh, nee’, moest André bekennen. Hij probeerde voor de
geest te halen of hij een auto had zien staan. Maar hij wist wel
zeker dat er geen bestelbus was geweest.
‘Dan zie ik ook geen reden om actie te ondernemen.’
‘Wat? Maar ik weet zeker dat hij bij de inbraak betrokken is.
Wilt u soms dat ik bij hém ga inbreken om de spullen terug te
krijgen?’
De rechercheur klonk geamuseerd. Dat irriteerde André
Lourier nog het meest. De ander had bovendien twijfels of de
verdwenen huisjes in de woning aan de Dijkstraat aangetroffen
zouden worden. Het feit dat Brolsma een onbetrouwbare
indruk had gemaakt en het begeerde huisje nu wel had, terwijl
hij André min of meer weggejaagd had, nam bij André alle twijfel weg. Brolsma zat achter de inbraak, hoewel hij er niet de persoon naar leek te zijn om zoiets zelf te doen. De politie hoefde
32

alleen vast te stellen dat de gestolen waar zich in Wijk bij
Duurstede bevond. Meer verlangde André niet. Hijzelf was
onder een voorwendsel bijna binnengekomen. Brolsma had
gezegd dat hij nú wel huisjes dubbel had. Voor André stond die
uitspraak gelijk aan een bekentenis. De collectie van Reinier was
aan de verzameling in de woning aan de Dijkstraat toegevoegd.
Maar deze politieman maakte er een lolletje van in plaats van er
iets aan te doen.
‘Meneer, als u dat doet, komt u echt in de problemen.’
‘Waarom doet ú dan niets?’
‘Nou, goed dan. Als mevrouw Veenstra hier is, zal ik vragen of
ze met die meneer gaat praten.’
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Maandag 27 december

1
Rechercheur Bram Petersen had een geslaagd weekend achter de
rug, toen hij op zijn werk arriveerde. Samen met zijn vrouw
Magda had hij vrijdagavond een kerstnachtdienst bijgewoond.
Op eerste kerstdag hadden ze hun volwassen kinderen Marian
en Richard over de vloer gehad. En op tweede kerstdag was hun
oudste zoon Frank met zijn vrouw Patricia en hun dochtertje
Judith uit Delft gekomen.
Hij parkeerde zijn blauwe BMW achter het districtsbureau.
Blauw waren ook zijn vingers. Hij had het koud. Voordat hij
van huis gereden was, had hij eerst de ruiten van de auto schoon
moeten krabben. Daarna was hij in de ijskoude wagen op weg
gegaan. Hij had het niet nodig gevonden de verwarming in te
schakelen. Voor het binnen warm was, was hij toch op zijn
werk. Maar hij had het flink koud gekregen. Ook op zijn kale
hoofd voelde hij dat. Misschien had hij beter een petje op kunnen zetten. Buiten vroor het immers nog minstens vijf graden.
Maar hij had niet de gewoonte iets op het hoofd te dragen, zoals
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zijn vader vroeger wel deed.
Terwijl hij uitstapte en de auto afsloot, bedacht hij dat het volgend jaar september nog twee jaar duurde voor hij met pensioen zou gaan. Als hij dacht aan zijn weinige hobby’s – het werk
in zijn tuintje en het maken van wandelingen – vroeg hij zich af
hoe hij zijn tijd door zou komen als hij de recherche voorgoed
verlaten had. In de winter was er in de tuin niets te doen, en
voor wandelen was het weer niet altijd even denderend in dit
jaargetijde. Wel was hij van plan meer reizen te gaan maken,
vooral om zijn vrouw Magda een plezier te doen. Zij had al
grootse plannen. Ze was opgegroeid in Kenia. Sinds ze
getrouwd waren, was ze een keer teruggeweest, maar hij was
toen niet meegereisd. Onlangs had hij beloofd dat hij na zijn
pensionering met haar naar Afrika zou gaan.
Hij wist zeker dat hij het werk zou missen, ook al werd hij
regelmatig geconfronteerd met de keerzijden van de maatschappij. Maar er waren altijd verrassingen. De omgang met de collega’s gaf ook voldoening. Waarschijnlijk zou hij dat laatste nog
het meest missen. Zelfs de samenwerking met John van Keeken,
met wie hij niet altijd goed kon opschieten. Zijn assistent kon
uitgroeien tot een prima rechercheur. Petersen kon hem nog
veel leren. Hij nam zich voor om van zijn laatste jaren bij de
recherche te genieten.
Op het moment dat hij de werkruimte betrad die hij met zijn
collega’s deelde, zat alleen Steven Bosma daar. Hij vroeg hem of
er nog bijzonderheden waren. Bosma was een rechercheur van
begin veertig met een kaalgeschoren hoofd en een ringbaardje,
die pas vier jaar voor de politie werkte. Hij zat voorheen in het
bedrijfsleven. Hij had de overstap gemaakt omdat hij een baan
met meer afwisseling en spanning wilde. In de afgelopen jaren
had hij al de kans gehad om ook bij andere korpsen ervaring op
te doen. Waarschijnlijk zou de gelegenheid zich binnenkort
voordoen om elders promotie te maken.
‘Er is een inbraak geweest in een huis in de bossen tussen
Overberg en Amerongen’, vertelde Bosma. Hij zat aan de grote
werktafel die uit zogeheten flexibele werkplekken bestond. Zijn
computer stond aan. ‘Inge werkt daaraan, maar zij heeft nu vrij.
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Vanmiddag is ze er weer. En er wordt een echtpaar uit Rhenen
vermist.’
‘Wie werkt daaraan?’
‘John. Hij dacht dat er misschien een ongeluk was gebeurd.
Hij heeft alle ziekenhuizen in de regio gebeld, maar dat leverde
niets op. De auto van het stel is wel terecht. Gevonden op De
Palmen Grift.’
‘Wat doet John nu?’
‘Een buurtonderzoek.’
‘Dan ga ik die kant op.’
Petersen verliet de werkruimte. Hij wilde juist zijn mobieltje
pakken om Van Keeken te bellen, toen Bosma hem achterna
kwam.
‘Ik kreeg net bericht’, zei hij. ‘Of je onmiddellijk naar De
Palmen Grift kan gaan. Een vrouw heeft melding gemaakt van
een woning waarin drie lijken liggen!’
2
Bram Petersen kwam vrijwel tegelijk met John van Keeken bij
de flat aan. Hij had onderweg zijn assistent op de hoogte
gebracht van het bericht. De woning bevond zich op de vijfde
etage van de Liguster. Ze werden opgewacht door een vrouw die
de gehele deuropening van het appartement vulde. Ze zag lijkbleek en haar ogen waren groot van ontzetting. Tranen trokken
een spoor over haar wangen. Uit de woning kwam hun de vage
geur van wierook tegemoet.
‘Het is mijn zus’, riep ze in paniek. ‘Het is zo erg! Vreselijk!’
Petersen stelde zichzelf en Van Keeken voor, en vroeg daarna
naar haar naam. De zwaarlijvige vrouw stelde zich voor als
Bernadet de Bree-Van Maanen. Terwijl zij doorratelde over hoe
erg ze het vond, gebaarde hij haar aan de kant te gaan. Ze stapte naar achteren, het halletje in. Daarna betrad hij de woning en
liep door naar de woonkamer waarvan de deur openstond. Er
hing de bedompte lucht van een slecht geventileerde ruimte.
Tegelijkertijd was het alsof hij in een andere wereld kwam. Op
de drempel kwam hij abrupt tot stilstand.
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Hij kon zich niet herinneren ooit eerder zo’n donker en buitenissig ingerichte kamer gezien te hebben, en hij was al in talrijke woonkamers geweest. John van Keeken die over zijn
schouder meekeek, reageerde al net zo verrast. Het vertrek was
schemerig doordat de zware, donkere gordijnen voor de ramen
gesloten waren. De belangrijkste vorm van verlichting hing aan
de muur tegenover de deuropening. Het was een lichtbolletje
dat aan een kettinkje uit de bek van een drakenkop hing. De
muren waren beige gesausd en hingen vol met allerlei donkere,
grillig gevormde decoraties. Er was een donkergrijze hangkast
met glazen deuren en aan de bovenzijde een versiering in de
vorm van een draak.
Ook was er een ladekast. Daarop stond: een gevleugelde draak
die een brievenopener in de vorm van een zwaard vasthield; een
donkergrijze klok waar ook een draak bovenop zat; een drinkglas waarin een bodempje cola leek te staan; en een paar kandelaren. De kaarsen waren geheel opgebrand.
Petersen keek zijn ogen uit. Maar het meest werd zijn aandacht getrokken door het tafereel midden in de kamer. Daar
stond een zeshoekige, donkergrijze tafel met op drie hoeken een
afschuwelijke drakenkop, en poten in de vorm van klauwen.
Hier hadden de drie slachtoffers omheen gezeten. Twee van hen
zaten nog, terwijl de derde in haar doodstrijd op de grond was
gevallen. Maar het was de uitdrukking vol ontzetting op hun
gezichten, die Petersen later het meest bij zou blijven: de van
schrik en angst verwrongen gezichten die blauw weggetrokken
waren. Door de aanblik van deze doden schrok hij zelf, alsof dat
wat hun einde veroorzaakt had, hem ook raakte. Hij liet zijn
blik over de lichamen van de drie mensen glijden. Het waren
twee vrouwen en een man. Hoewel hij geen uitwendige verwondingen kon ontdekken, twijfelde hij er niet aan dat hier
sprake was van moord. Een drievoudige moord.
Het werd hem een ogenblik teveel. Hij draaide zich om en
liep door de hal naar buiten, Van Keeken met zich meetrekkend. Daar greep hij de reling van de galerij beet en haalde een
paar keer diep adem. De vrieskou deed hem goed.
‘Zijn het de vermisten?’, vroeg hij zijn collega.
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‘Ja. Ad en Tanja Jansen.’
‘Goed, zorg jij ervoor dat de technische recherche en de politiedokter hier komen?’
‘Prima.’
John van Keeken ging de hal van het huis binnen om contact
te leggen met hun collega’s. Petersen wendde zich tot mevrouw
De Bree-Van Maanen. Ze leek zich geen raad te weten met de
situatie. Hij gebaarde haar naar buiten te komen. Met kleine
stapjes kwam ze op hem toe. Door haar waggelende manier van
lopen deed ze hem onwillekeurig denken aan een vetgemeste
eend. Hij probeerde die gedachte van zich af te zetten, want hij
vond haar ongepast.
‘U kunt beter naar huis gaan’, zei hij. ‘Ik loop met u mee naar
beneden.’
‘Oh, maar dat is niet nodig.’
‘Ik wil u onderweg een paar vragen stellen. Bovendien, ik wil
mijn collega’s op de parkeerplaats beneden opwachten.’
‘Oh, bedoelt u het zo.’
‘Hoe heet uw zus?’, vroeg hij terwijl ze achter elkaar over de
galerij liepen.
‘Josefine. Josefine van Maanen.’
‘Weet u wie de andere twee zijn?’
‘Nee, maar ik veronderstel dat zij bekenden van Josje zijn.’
Ze bereikten het trappenhuis, waar ze de lift inliepen.
‘Kunt u mij vertellen hoe u hen ontdekt hebt?’
Uit het verslag van de vrouw bleek dat ze gisteravond door
haar moeder was gebeld, die haar vertelde dat ze zich zorgen
over haar jongste dochter maakte. Kennelijk had Josefine afgesproken om op tweede kerstdag bij haar moeder langs te gaan.
Maar ze was de hele dag niet op komen dagen. Ze had verschillende keren zonder succes naar De Palmen Grift gebeld.
Bernadet de Bree-Van Maanen, die over de sleutel van de
woning beschikte, had haar moeder beloofd haar zus de volgende dag op te zoeken. Ze dacht dat Josefine tijdens de kerst naar
haar nieuwe vriend gegaan zou zijn, en dat ze daarom de telefoon niet had beantwoord. Maar bij aankomst ontdekte ze de
lijken.
38

Onder het vertellen hadden ze de parkeerplaats bereikt.
Bernadet de Bree-Van Maanen liep naar haar auto, een oude
VW die al net zo roestig was als de wagen van Ad en Tanja
Jansen. Op een van de zijramen zat een plakkaat waaruit bleek
dat de wagen voor 320 euro te koop was.
‘Hoe komt het dat u over een sleutel beschikt?’, vroeg Petersen
haar.
‘Dat is haar reservesleutel. Ze is pas een week geleden van
vakantie teruggekomen. Ik heb op haar flatje gepast. We waren
allebei vergeten dat ik haar de sleutel terug moest geven.’
3
Dokter Van Barneveld, de politiedokter, kwam als laatste bij de
flatwoning aan. Hij woonde in Maarn en had de langste reis
moeten maken. Bij zijn aankomst was de technische recherche
in de personen van Marcel Veltkamp en Bart van Heerikhuizen
al druk bezig met het sporenonderzoek. Ook had Petersen
opdracht gegeven een nieuw buurtonderzoek te starten. John
van Keeken had hierover de leiding gekregen.
De bebaarde dokter liep met zware stappen over de galerij.
Met de tas in de ene hand en de andere als begroeting opgestoken, kwam Van Barneveld nu op Petersen toegelopen.
‘Het is niet waar, hoop ik’, zei hij. ‘Drie doden, en dat met de
feestdagen.’
Er verscheen een diepe groef tussen de wenkbrauwen van de
arts, terwijl hij zijn wenkbrauwen fronste.
‘Zullen we binnen kijken?’
Van Barneveld betrad de woonkamer, terwijl Petersen op de
drempel achterbleef. Hij wilde zijn collega’s van de technische
recherche noch de arts in de weg staan. Vanuit de deuropening
keek hij toe hoe de politiedokter de slachtoffers aan een kort
onderzoek onderwierp. Het was niet moeilijk te raden wie van
de drie de gastvrouw was. Met haar lange, bordeauxrode jurk
waarvan de mouwen wijd uitliepen, paste ze helemaal in het
door haar tot stand gebrachte interieur. Haar armen hingen slap
langs haar lichaam. Aan de hand die hij kon zien, ontdekte
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Petersen twee tinnen ringen. De ene was ingezet met een rood
kristal, de andere had drie schedels als decoratie.
Van de opvallend uitgedoste vrouw gleed zijn blik naar de
eigenaardige tafel. In het midden daarvan stond een schotel
waarop een grote, groene kaars had gestaan. Deze was voor de
helft opgebrand. Het leek of er met de kaars iets gebeurd was,
want overal op het tafeltje lagen fijne druppeltjes gestold kaarsvet, alsof de kaars geëxplodeerd was. De druppeltjes zaten ook
op de kaarten waarmee het drietal had gespeeld toen de dood
toesloeg. De grond lag bezaaid met kaarten, die de spelers hadden vastgehouden en die hen bij hun overlijden ontglipt
waren. Op tafel stonden drie wijnglazen, waarop de groene
spatjes ook zaten.
Petersen probeerde zich voor te stellen hoe het was geweest
voor het drama zich had voltrokken. Drie mensen waren
samengekomen voor een gezellig kaartavondje. Bij het licht van
de kaarsen hadden ze gespeeld. Daarna was er iets gebeurd,
plotseling, waardoor ze alledrie in een mum van tijd de dood
vonden. De kaarsen waren door blijven branden tot ze op waren
en alleen nog de lichtbol uit de drakenkop het afschuwelijke
tafereel verlichtte.
Van Barneveld had zijn onderzoek voltooid.
‘Ze zijn door verstikking om het leven gekomen’, zei hij toen
hij bij Petersen in het halletje kwam staan. ‘De oorzaak kan ik
nu nog niet duiden. Sectie zal dat moeten uitwijzen. Een naar
zaakje.’
‘Dat is het.’
‘Het moet razendsnel gebeurd zijn. De slachtoffers hadden
amper tijd om te realiseren wat hun overkwam, en toen waren
ze al dood. Een koolmonoxidevergiftiging kan het niet zijn.
Geen kachel.’
‘Kan het iets met de kaars op de tafel te maken hebben?’
De politiedokter wendde zijn gezicht naar de woonkamer.
‘Je bedoelt dat er in het kaarsvet een vergif zat dat bij verbranding een dodelijk gas verspreidde? Ja, misschien wel. Maar
dan is er geen sprake van een ongeluk. Dan is dit een vooropgezette moord.’
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‘Dat is wat ik denk. Alleen vraag ik me af wie van de drie het
beoogde slachtoffer was.’
4
Nadat Petersen van de politiedokter afscheid had genomen,
keek hij nog even naar de voortgang van het werk van de technische recherche. Al gauw kwam hij tot de conclusie dat hij hier
zelf niets kon doen. Hij besloot met de BMW naar Rhenen te
rijden om in het huis van Ad en Tanja Jansen naar aanwijzingen
te zoeken.
Terwijl hij de deur uitstapte, kwam John van Keeken met
grote passen aangelopen. Achter hem doemde een persoon op.
Het was een Marokkaanse man met een wollen muts op het
hoofd en een ongeschoren gezicht.
‘Ik heb iemand gevonden die op de avond van eerste kerstdag
iets gehoord heeft’, zei hij.
De man stelde zich voor als de heer Azzarouali. Hij sprak
foutloos Nederlands. Hij vertelde dat hij de buurman van
Josefine van Maanen was.
‘Er was daarbinnen ruzie, meneer’, zei hij beleefd.
‘Ruzie? Wat hoorde u?’
‘Ik was thuis en had de tv aanstaan. Daardoor hoorde ik het
eerst niet. Ik vroeg me af wat er aan de hand was, en daarom
zette ik het geluid zachter. Toen hoorde ik het. Er waren verschillende stemmen die ruzie met elkaar maakten.’
‘Kon u horen waarover het ging?’
‘Het was iets over vals spelen. Ik had de indruk dat ze ergens
mee bezig waren, en dat een van hen vals speelde.’
‘En daarna?’
‘Ik heb het geluid van de tv harder gezet om er niets van te
hoeven horen. Maar een paar minuten later hoorde ik de deur
van de woning van mijn buurvrouw hard dichtslaan. Ik hoorde
de voetstappen van iemand over de galerij. Ik heb niet gekeken
wie het was, maar het waren de voetstappen van een man.’
‘Hoe laat was dat?’
‘Even na negen uur.’
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5
Het was al ruim twee etmalen na de inbraak. Nog steeds had
André zijn familie niet op de hoogte gebracht. Hoe meer de tijd
vorderde, hoe meer hij er tegenop begon te zien. Eerst had hij
zich voorgenomen met Colorado te bellen als hij de politie
bezocht had. Daarna als hij Brolsma gesproken had. Nu wilde
hij het weer uitstellen. Hij had het meteen moeten doen, precies zoals de vrouwelijke rechercheur had gezegd. Maar hij had
gewacht door zichzelf wijs te maken dat in de tussentijd de verzameling boven water zou komen. Daar leek het hoe langer hoe
minder op, zelfs nu hij heel zeker wist waar de huisjes terecht
waren gekomen. Zonder de medewerking van de politie kon hij
niets beginnen. Even had hij overwogen om zich met geweld
een toegang tot het huis in Wijk bij Duurstede te verschaffen.
Maar daarna dacht hij aan de geamuseerde reactie van de collega van Inge Veenstra, die hem had gewaarschuwd niet het recht
in eigen hand te nemen. Hij zou er alleen maar meer van in de
problemen geraken. Daarom had hij besloten het anders aan te
pakken. Er waren nog zes dagen te gaan voor Sandra en Reinier
terugkwamen. Óf hij bracht hen onmiddellijk op de hoogte, óf
hij moest proberen op eigen kosten de collectie bijeen te brengen. In het laatste geval kon hij doen alsof er nooit een inbraak
had plaatsgevonden, zeker als hij de ruit in de tuindeur liet vervangen. Gisteravond had hij voor de laatste optie gekozen. Hij
had de inventaris van de verzameling. Hij kon dus alle stukken
aankopen.
Nu was hij er niet meer zo zeker van.
Hij had op internet gezocht naar aanbiedingen. De totale verzameling van Reinier bestond uit drieënvijftig huisjes. Het
moest geen enkel probleem opleveren om bijna tachtig procent
daarvan binnen de kortste keren te verzamelen. Er was een man
in Apeldoorn die van zijn collectie afwilde. Het ging om negenendertig huisjes, allemaal met de jenever er nog in. Het zou hem
duizend euro kosten.
Het bedrag was niet het grootste probleem. Dit waren de
goedkoopste stukken. Het zou veel moeilijker worden het Paleis
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op de Dam te verkrijgen. Zijn speurtocht op internet had wat
dat onderdeel betrof niets opgeleverd. Of hij moest wel heel
diep in de buidel tasten. En er waren meer collectors items waar
moeilijk aan te komen zou zijn. Hij begon zich wanhopig te
voelen.
Hij besloot nog een keer naar Veenendaal te bellen. Als dat
niets opleverde, zou hij het op zijn manier proberen.
Maar het geluk was niet aan zijn kant. Toen hij contact kreeg,
hoorde hij dat de politie helemaal geen tijd meer had voor “zijn”
inbraak. Er was een drievoudige moord gepleegd, en alle mankracht zou daarvoor worden ingezet. Inge Veenstra, die nog
steeds niet op haar werk was aangekomen, was ook bij het
rechercheteam voor de moorden ingedeeld. Terneergeslagen
wierp hij zijn mobieltje van zich af.
6
Onderweg naar Rhenen dacht Petersen terug aan de huiskamer
aan De Palmen Grift en wat daar was gebeurd. Op het moment
dat hij zelf met zijn vrouw en twee van hun drie kinderen aan
een uitgebreid kerstdiner zat, had zich elders in hun woonplaats
een gruwelijk drama voltrokken. Drie mensen hadden gedacht
er een gezellige kaartavond van te maken. Alledrie waren ze
tegelijk gestorven. De afschuw over wat hun overkomen was,
stond op hun gezichten getekend. Het was alsof ze door de bliksem getroffen waren. De aanblik van de kamer bleef door het
hoofd van Petersen spoken, terwijl hij moeite had zich op het
verkeer te concentreren. Hij vroeg zich af wat tot deze tragedie
had geleid.
Tegelijk moest hij denken aan de verklaring van de
Marokkaanse buurman. Even na negenen had hij gehoord dat
iemand – waarschijnlijk een man – de woning van Josefine van
Maanen verlaten had. Was er een vierde persoon geweest? Er
had op de ladekast een glas met een bodempje cola gestaan. Hoe
meer hij erover dacht, hoe meer Petersen begon te geloven dat
er een vierde persoon geweest kon zijn. Volgens Bernadet de
Bree-Van Maanen had haar zus een vriend. Was hij erbij
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geweest, en had hij even na negenen de flat woedend verlaten?
In Rhenen aangekomen ging Bram Petersen eerst naar het
huis van de buren van Ad en Tanja Jansen. De deur werd opengedaan door de moeder van Annemarieke van Kampen. Zij was
een vrouw met gepermanent haar en een broodmager figuur.
Op haar arm droeg ze een baby. Dat moest Sem zijn, de baby
die door de catastrofe wees was geworden.
Hij vertelde haar van de dood van haar buren. Ze reageerde
geschokt. Toen hij vervolgens vroeg of hij haar dochter mocht
spreken, gaf ze te kennen dat zij niet thuis was.
‘Anne is bij haar vriend in Eindhoven.’
‘Wanneer komt ze terug?’
‘Donderdag.’
‘Wilt u haar vragen of ze dan contact met me opneemt? Het
heeft geen haast, maar ik wil graag haar verhaal zelf horen.’
Nagekeken door de vrouw, ging hij naar het huis ernaast. Van
John van Keeken wist hij inmiddels meer over het leven van Ad
en Tanja Jansen. Ook had hij gehoord van de vechtpartij op de
kade in Wijk bij Duurstede. Beide echtelieden hadden zich in
het criminele circuit begeven. Het was niet moeilijk in een van
hen het doelwit te zien.
Maar de kaars stelde hem voor een raadsel. Als die de doodsoorzaak was, dan was Josefine van Maanen naar alle waarschijnlijkheid het beoogde slachtoffer. Zij was een liefhebster
van kaarsen, dat was hem duidelijk geworden na het bezoek aan
haar woning. Behalve in de woonkamer had hij ook in de andere kamers kaarsen aangetroffen. Tientallen. Ze verschilden allemaal van afmeting, vorm en kleur. Josefine van Maanen kon de
fatale kaars van iemand gekregen hebben, iemand die haar dood
wilde hebben. Het was een rücksichtsloze moord, die de dood
van twee andere mensen tot gevolg had gehad, de ouders van de
baby Sem, die toevallig present waren toen de kaars ontstoken
werd.
Het huis van Ad en Tanja Jansen bood weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek. Petersen bracht een uur in de
woning door, waarbij hij de bankpapieren doornam. Zover hij
kon ontdekken waren er geen schulden. De huur van het huis
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was betaald. Wel vond hij de telefoonklapper en zag dat daarin
de naam Josefine van Maanen vermeld stond. Maar toen
Annemarieke gisterochtend gebeld had, was er niemand in
leven om op te nemen.
7
Na de lunch liep Bram Petersen naar de projectruimte. Dit was
een vertrek in het districtsbureau dat speciaal voor grote rechercheonderzoeken was ingericht. Behalve bureaus met computers
en andere apparatuur, was er een groot klembord waarop foto’s
en kaarten konden worden aangebracht. Zijn assistent John van
Keeken was ook net gearriveerd. Het buurtonderzoek in de
hoogbouwbuurt was nog gaande, maar na het gesprek met de
heer Azzarouali had dit geen relevante informatie meer opgeleverd. Daarom was Van Keeken teruggekomen.
Steven Bosma was sinds het nieuws over de dood van de drie
mensen begonnen met het antecedentenonderzoek. Hij vertelde dat hij erachter was gekomen dat Josefine van Maanen, net
als Tanja Jansen, in de prostitutie had gezeten. Ze kenden elkaar
van de tippelzone in Utrecht, waar ze allebei gewerkt hadden.
Josefine was aan heroïne verslaafd geweest. Daar was ze twee
jaar geleden van afgekickt. Sindsdien had ze niet meer getippeld. In februari vorig jaar was ze met Simon van den Heuvel in
het huwelijk getreden. Aan dit huwelijk was een jaar later een
einde gekomen, nadat haar man bij een verkeersongeval om het
leven was gekomen. Daarna had ze een nieuwe vriend gekregen.
Terwijl hij met zijn collega’s in gesprek was, leek het voor
Petersen soms net alsof er niets was veranderd sinds het vertrek
van Ronald Bloem. Zijn vaste assistent had na ruim vijf jaar bij
district Heuvelrug gewerkt te hebben, overplaatsing aangevraagd. Inmiddels werkte hij parttime in Zeist voor district
Binnensticht. John van Keeken had zijn rol overgenomen. Het
was niet helemaal hetzelfde. Op persoonlijk vlak klikte het niet
altijd. Toch verliep de samenwerking minder stroef dan Petersen
verwacht had. Maar soms moest hij aan Bloem denken, die in
oktober vertrokken was. Sinds half november had hij niets uit
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Zeist vernomen. Hij nam zich daarom voor hem te bellen, want
het zat hem niet lekker. Hun samenwerking was op het laatst
moeizaam geweest.
Het overleg werd onderbroken door de binnenkomst van Inge
Veenstra.
‘Goedemiddag, allemaal’, zei ze met een nasale stem.
‘Wat klink jij verkouden’, merkte John van Keeken op.
‘Ja, hè, ik zit al de hele dag te snotteren. Eerste kerstdag had
ik last van mijn keel en sinds vanochtend zit m’n neus de hele
tijd dicht. Door de kou begint hij weer te lopen.’ Met een
papieren zakdoek snoot ze haar neus. ‘Ik denk dat ik het op
kerstavond opgelopen heb.’
‘Was je in het huis van de heer Van Doesburg van
ChemMetal, bij wie is ingebroken?’, vroeg Bram Petersen.
‘Ja.’
‘Een doorsnee-inbraak?’
Ze vertelde van haar gesprek met André Lourier.
‘Ik vond het opvallend dat de inbrekers precies wisten waar ze
moesten zijn. Daarom vroeg ik me af of die Lourier zelf bij de
inbraak betrokken was. Hij had het alarm niet ingeschakeld.
Het erf is ook omheind met een muur. De poort daarvan was
niet afgesloten, dat was hij ook vergeten. En hij had de sleutel
van de zolderkamer in de deur laten zitten, terwijl hij zelf vroeg
naar bed was gegaan.’
‘En, heeft hij ermee te maken?’
Inge Veenstra schudde vertwijfeld het hoofd. ‘Ik denk het
niet. Hij lijkt me een eenzaam figuur. Hij is ongetrouwd, heeft
geen vrienden. Hij leek ook erg met de inbraak in de maag te
zitten. Het kan best zijn dat de dieven al eens in het huis zijn
geweest, als bezoekers, en dat ze daarom de weg kenden. Hè, nu
begint mijn neus weer te lopen.’
Ze had een schone zakdoek uit haar broekzak getrokken en
stond net haar neus te snuiten, toen Ferry Jacobs binnenkwam.
‘Ha, snottepop!’, riep hij vrolijk tegen Inge Veenstra. ‘Heb je
een goede kerst gehad?’
‘Oh, hai, Ferry. Ja, prima hoor. Ik heb uitgebreid met mijn
familie in Meppel gedineerd. Ik heb het gevoel alsof ik een paar
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kilo ben aangekomen.’
‘Zeg, je vriendje heeft vanochtend weer gebeld.’
‘Mijn vriendje?’
‘Ja, die Lourier.’
‘Hij is mijn vriendje niet.’
‘Ik heb Marcel net gesproken. Hij vertelde mij dat die Lourier
vrijdag met je in de hal had staan flirten. Volgens Marcel keek
hij je verlekkerd aan.’
‘Hij heeft je toch niet lastiggevallen?’ Steven Bosma keek zijn
vrouwelijke collega ernstig aan.
‘Oh, nee, zo was het helemaal niet, Steef. Marcel overdrijft.
Of Ferry heeft er een schepje bovenop gedaan. Ik stelde die
Lourier een aantal persoonlijke vragen, die hij anders opvatte
dan ik ze bedoeld had.’ Met de zakdoek veegde ze nog een keer
langs haar neus. ‘Meer stelde het niet voor.’
‘Hoor haar toch eens snotteren,’ zei Ferry Jacobs lachend, ‘volgens mij mist ons snottepopje hem nu al!’
Rechercheur Petersen trok de aandacht van zijn collega’s.
‘Laten we bij de les blijven’, zei hij. ‘We werken aan een drievoudige moord.’
‘Ja, ik heb het gehoord’, zei Inge Veenstra. ‘Afschuwelijk.’
‘Ach, de slachtoffers zijn twee gewezen hoeren en een draaideurcrimineel’, merkte John van Keeken schouderophalend op.
‘John, ik wil dat je met meer respect over andere mensen
praat’, zei Petersen.
‘Laat hem maar kletsen, Bram’, vond Steven Bosma. ‘Hij heeft
het over het soort mensen met wie hij zelf zo graag omgaat. Ik
denk dan aan een bepaalde boerderij niet ver van hier.’
‘Dat was lang geleden!’, zei Van Keeken boos.
De sfeer in de projectruimte begon in snel tempo te verslechteren. Misnoegd zag Petersen hoe Van Keeken en Bosma elkaar
aankeken alsof ze elkaar ter plaatse in de haren konden vliegen.
Sinds John van Keeken bijna drie jaar geleden naar Veenendaal
was overgeplaatst, had het tussen die twee niet geboterd.
Meestal ging het goed omdat ze elkaar uit de weg gingen. Maar
soms sloeg de vlam in de pan. Dit was zo’n moment.
‘En nu stoppen jullie daarmee’, zei Petersen, die opstond om
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zijn woorden kracht bij te zetten. ‘We zijn bezig met een onderzoek dat veel te belangrijk is om nu te gaan kissebissen. Ik wil
geen onvertogen woord meer horen. En het woord “snottepop”
wordt hier niet meer gebruikt.’
‘Snotverpíemeltje!’, riep Jacobs nog, lachend.
‘Zo kan het wel weer, Ferry. Goed, het onderzoek nu. Had
Marcel iets te melden?’
‘Ja, hij heeft het mobieltje van Ad Jansen nagekeken.
Daardoor weet hij dat de moord niet voor tien uur heeft plaatsgevonden. Om 21.56 uur werd Jansen namelijk gebeld door ene
Berend Damhuis. Waarschijnlijk heeft hij het mobieltje daarna
uitgezet, omdat hij ongestoord wilde kaarten. Om 00.44 uur
heeft de babyoppas zijn voicemail ingesproken.’
8
Na het overleg met zijn naaste collega’s trok Petersen zich terug
in een afzonderlijke ruimte. In het districtsbureau werd dit een
cockpit genoemd. Het was een werkplek waar men ongestoord
kon werken. Hij had deze plek nodig voor een telefoongesprek
met de moeder van Josefine van Maanen. Mevrouw Van
Maanen woonde in Woerden. Het nieuws over het overlijden
van haar dochter was haar al gebracht door collega’s van politiedistrict Rijn & Venen. Hij wilde haar enkele vragen stellen en
een afspraak maken om een keer voor een gesprek langs te
komen.
De vrouw die opnam sprak met een door tranen verstikte
stem. Ze gaf aan dat ze zich niet tot een gesprek in staat voelde
en wilde weer ophangen. Het kostte Petersen al zijn overtuigingskracht om haar aan de lijn te houden.
‘Ik wil met u afspreken binnenkort bij u langs te komen. Voor
dit moment zou ik graag bevestiging op een aantal punten willen hebben. Dat kan heel kort.’
‘Goed’, snikte zij.
‘Van uw dochter Bernadet hoorden we dat Josefine op tweede
kerstdag bij u zou komen.’
‘Ja. Ik wilde dat ze eerste kerstdag ’s avonds kwam, maar ze
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kon niet. Was ze maar gekomen, dan had ze nu nog geleefd.
Maar Fientje moest zonodig met haar vriend en een ander stel
gaan klaverjassen.’
‘Met haar vriend?’
‘En een ander stel. Jansen. Ik heb hen nooit ontmoet. Fientje
kwam niet zoveel meer thuis. Ze ging met heel verkeerde mensen om. Ik heb haar nog gewaarschuwd. “Dit kan je dood worden”, zei ik dan. Maar Fientje luisterde nooit.’
‘Had ze vijanden? Mensen die haar iets wilden aandoen?’
‘Dat weet ik niet. Ik wilde er niets mee te maken hebben,
hoor. Wat denkt u dat het voor een moeder is, om een kind te
hebben dat zich met zulke mensen ophoudt? Ik heb altijd in
mijn hart geweten dat het haar dood zou worden. Ze heeft me
in de steek gelaten.’
9
Het gesprek met de moeder dreunde nog na in het hoofd van
Petersen. Wat hij vermoed had, begon steeds reëler te worden.
Josefine van Maanen had de gewoonte eens per maand met drie
anderen te klaverjassen. Drie mensen hadden in haar woning de
dood gevonden, onder wie zij zelf. Er was een vierde persoon
geweest die op tijd vertrokken was, voor de dood toesloeg.
Er was nog niet veel bekend over Robbert Bakker, behalve dat
hij als oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam werkte. Van Bernadet de Bree-Van Maanen hadden
ze zijn adres en telefoonnummer gekregen. Petersen besloot het
nummer te bellen.
Nadat hij met Bakker had afgesproken, werd er op de deur
van de cockpit geklopt.
‘Kom verder.’
John van Keeken kwam binnen.
‘Het buurtonderzoek heeft weer iets opgeleverd. Een van de
buren verklaart dat hij vanochtend vroeg iemand uit de woning
van Josefine zag komen.’
‘Ik dacht dat je al met de buren gesproken had.’
‘Deze buurman is vanochtend weggegaan om vuurwerk te
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halen. Daarna is hij naar familie geweest. Maar dat maakt niet
uit. Waar het om gaat, is dat hij een kwartiertje geleden thuiskwam. Hij heeft verteld dat hij rond halfnegen van huis ging,
en dat toen een man uit de flat van Josefine kwam.’
‘Dus een halfuur voor Bernadet de lijken vond. Hoe zag de
man eruit?’
‘De buurman zag hem alleen op de rug. De man was ongeveer
een meter tachtig. En hij had donker haar. Een donkerblauwe
jas. Meer kon de buurman niet vertellen.’
10
Robbert Bakker zag er anders uit dan rechercheur Petersen van
een oncoloog verwacht had. Hij ontving de vriend van Josefine
van Maanen in een van de verhoorkamers van het districtsbureau. Vanuit zijn woonplaats Rotterdam was Robbert Bakker op
de motor naar Veenendaal gekomen. Het zware leren jack dat
hij gedragen had, hing hij over de rugleuning van zijn stoel.
Zijn lange, donkerblonde haar lag in een lange staart over de
rug van een pikzwart shirt. In elk van zijn oren had hij minstens
drie zilverkleurige ringen. Uiterlijk voldeed hij niet aan het signalement van de man die gezien was terwijl hij uit de flat van
Josefine kwam.
Petersen nam tegenover de ander plaats. Een tafel stond tussen hen in.
‘Weet u inmiddels waarom ik u heb laten komen?’
‘Over de telefoon hebt u gezegd dat mijn vriendin bij een misdrijf betrokken is. Ik heb haar geprobeerd te bellen, maar kreeg
geen gehoor. Hebt u haar hier?’
‘Ze is op weg naar Den Haag.’
‘Naar Den Haag?’
‘Het spijt me u te vertellen, maar uw vriendin is door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is op weg naar het
Nederlands Forensisch Instituut voor een sectie.’
Bram Petersen zag dat de ander geschokt reageerde op deze
mededeling. Vervolgens vertelde hij wat er zich in de flat had
afgespeeld. Petersen twijfelde er niet aan dat de schok oprecht
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was. De ander leek onder de indruk te zijn van wat er gebeurd
was.
‘Hebt u de laatste dagen contact met haar gehad?’
‘Niet sinds eerste kerstdag. Ik heb haar gisteren nog gebeld,
maar ze nam niet op. Ik dacht dat ze gepikeerd was. Ik wilde
haar spreken, omdat ik haar morgen zou helpen bij de verhuizing. Ze zou bij mij intrekken.’
‘Waarom zou ze gepikeerd zijn geweest?’
‘Omdat ik haar eerste kerstdag had afgebeld.’
‘Waarom?’
Robbert Bakker leunde voorover, zodat zijn ellebogen op de
tafel rustten. ‘Omdat het haar maandelijkse kaartavondje was.
Ik had er helemaal geen zin in. Daarom belde ik haar, om te zeggen dat ik me niet lekker voelde. Maar ik denk dat ik niet helemaal overtuigend overkwam. Ze geloofde me niet.’
‘Waarom niet?’
‘Waarom niet? Omdat ze de echte reden wist waarom ik geen
zin had. Ik heb een keer eerder met hen meegedaan. Er werd
vals gespeeld. Daar wilde ik geen deel aan hebben.’
‘Dus u bent niet gegaan. Kan iemand dat bevestigen?’
‘Ik woon alleen.’
‘Hebt u een sleutel van haar flat?’
‘Nee.’
‘Wanneer was u voor het laatst bij haar?’
‘Laat me even denken.’ Hij begon in een van de zakken van
zijn leren jack te rommelen. Er kwam een klein zakagendaatje
tevoorschijn, waarin hij begon te bladeren. ‘Ach, natuurlijk!
Maandag 20 december. Dat was de dag dat we van vakantie
thuiskwamen.’
‘Tot slot heb ik nog twee vragen. U had pas een paar maanden een relatie met Josefine van Maanen. Weet u of zij en het
echtpaar Jansen voor die tijd met z’n drieën klaverjasten, of dat
er nog iemand bij was, iemand wiens plaats u hebt ingenomen?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Wie speelde er vals?’
Bakker reageerde niet onmiddellijk. Hij perste zijn lippen op
elkaar, terwijl zijn ogen neergeslagen waren.
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‘Wie?’, drong Petersen aan.
‘Josefine. Ze wilde dat ik met haar meewerkte. Maar de lol
ging er daardoor voor mij vanaf. Bovendien vond ik het klote,
zoals zij haar eigen vrienden bedroog. Want er werd wel om geld
gespeeld. Het waren bedragen die voor iemand met mijn salaris
niets te betekenen hebben. Maar de anderen hadden het niet zo
breed.’
11
Vermoeid keerde Bram Petersen in de loop van de avond naar
huis terug. Er was zoveel gebeurd, dat het alweer dagen geleden
leek dat hij verkleumd in de auto naar zijn werk was gereden.
Hij had verwacht dat de dagen tussen kerst en nieuwjaar rustig
zouden verlopen. Dat kon hij nu wel vergeten. Hoewel hij van
zijn werk hield, kon hij op dit soort dagen merken dat hij ouder
werd en niet meer zoveel aankon als vroeger. Er waren momenten dat het hem frustreerde.
In de hal van zijn huis in Veenendaal-West werd hij opgewacht door zijn vrouw Magda. Ze begroette hem hartelijk en
vroeg daarna of hij wilde dat ze zijn eten opwarmde. Tijdens de
lunch had hij haar al gebeld om haar te vertellen dat er een
groot rechercheonderzoek was gestart. Daarom had ze zijn eten
in een koekenpan gedaan. Ze hoefde die alleen op te warmen.
Ze waren naar de woonkamer doorgelopen. Daar hingen aan
een lang koord alle kerstkaarten die ze hadden ontvangen. Dat
bracht hem in herinnering wat hij zich voorgenomen had te
doen.
‘Hebben we een kaart ontvangen van Ronald en Dominique?’, vroeg hij Magda. Hij keek haar aan. Hoewel ze zes jaar
jonger was dan hij, begonnen bij haar de grijze haren de overhand te krijgen op de blonde.
‘Ik kan me niet herinneren die gezien te hebben.’
‘Hebben wij hun een kaart gestuurd?’
Magda knikte. Voor het versturen van kaarten zorgde zij
altijd. Ze wist precies wanneer er een verjaardag of een andere
feestelijke gebeurtenis was. Petersen zelf zou er pas aan denken
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als het te laat was. Zijn vrouw hield ook bij van wie ze kaarten
ontvingen, zodat niemand overgeslagen zou worden.
‘Ik meende dat Dominique rond de kerst was uitgerekend’,
zei ze. ‘We hebben nog geen kaartje ontvangen. Waarschijnlijk
zijn ze zo bezig met de aanstaande geboorte dat ze aan kerstkaartjes niet gedacht hebben.’
Bram Petersen wist van de zwangerschap van de vriendin van
Ronald Bloem. Dat was de directe aanleiding geweest voor zijn
vroegere assistent om overplaatsing aan te vragen. Bloem woonde al bijna twee jaar in Zeist. Vandaag had hij regelmatig weer
aan zijn jonge collega moeten denken. Aan De Palmen Grift
had jarenlang diens ex-vriendin Manuela gewoond. Nadat die
relatie was uitgegaan, had Ronald Bloem Dominique leren kennen. Al gauw was hij bij haar in haar appartement in Zeist ingetrokken. Sindsdien was de samenwerking tussen Petersen en
hem verslechterd. In zijn eigen ogen was Dominique daar verantwoordelijk voor, omdat ze niet achter het werk van haar
vriend stond. Vooral zijn onregelmatige uren had zij bezwaarlijk
gevonden. Toen zij zwanger raakte, was de samenwerking vastgelopen. Vervolgens had Bram Petersen zijn collega geadviseerd
parttime te gaan werken en overplaatsing aan te vragen. Toch
vond hij het jammer dat het tussen hen op die manier was afgelopen. Het had anders gemoeten.
‘Misschien moet je ze eens bellen’, suggereerde Magda. ‘Dat
zal Ronald vast leuk vinden.’
‘Ja, laat ik dat doen.’
Terwijl zijn vrouw zich naar de keuken begaf, liep Petersen
naar het telefoontoestel. Hij besloot naar het mobiele nummer
van Bloem te bellen. Maar nadat hij het nummer getoetst had,
kreeg hij een mededeling dat diens toestel niet meer in gebruik
was. Daarna probeerde hij het nummer van het vaste toestel.
Dat leverde evenmin iets op. Hij hoorde de ingesprektoon.
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Dinsdag 28 december

1
‘Waar is Bram?’, vroeg John van Keeken toen hij de projectruimte in het districtsbureau betrad. Zijn collega’s Inge
Veenstra, Steven Bosma en Ferry Jacobs waren die ochtend al
aanwezig. Door de drievoudige moord waren alle verloven ingetrokken. Van Keeken vond het prima. Hij vond het wel zo
gezellig, als zijn uitstapje met Ferry Jacobs maar niet in gevaar
kwam. Het zou echt iets voor Petersen zijn om te gaan dwarsliggen.
‘Hij is naar de Sandbrinkstraat’, antwoordde Inge Veenstra
met een stem die minder nasaal klonk dan gisteren. Ze had
naast het toetsenbord van haar computer een zakje dropjes
staan.
‘Wat doen?’
‘Dat heeft hij niet gezegd. Maar er is bericht van Marcel
Veltkamp binnengekomen. De nieuwe uitslagen van het technische onderzoek. Er is op het lichaam van Ad Jansen een portefeuille gevonden met daarin een bankpas en een bon.’
‘Een kassabon?’
‘Nee. Een bon van de geldautomaat aan de Sandbrinkstraat.
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Daaruit blijkt dat Jansen op de avond van eerste kerstdag om
21.23 uur naar die automaat is gegaan om tweehonderd euro
van zijn rekening te halen.’
‘Zoveel!’
‘Daarna moet Jansen naar de flat aan De Palmen Grift teruggekeerd zijn. Er werd tijdens het klaverjassen wel om geld
gespeeld. Maar daarvan is in de woning niets teruggevonden.’
‘Door de moordenaar gestolen’, dacht Ferry Jacobs hardop.
‘De vierde speler.’
‘Of door die zus van het slachtoffer. Die was daar het eerst.’
‘Daar zullen we wel achterkomen’, zei Bram Petersen die de
projectruimte binnenkwam.
‘Heb je geld getapt?’
‘Nee, maar ik heb wel gekeken of de geldautomaat met een
camera is uitgerust. Zo kunnen we erachter komen wie het geld
gehaald heeft. Ik ben daarna naar de bank gegaan, omdat ik per
se een briefje van vijfhonderd euro wilde hebben.’
De rechercheur hield het biljet omhoog. Hij liep ermee naar
Steven Bosma die tot nu toe in stilzwijgen had zitten werken.
Van Keeken zag dat Bosma op de computer naar de foto’s van
de plaats van het delict zat te kijken.
‘Steven, kun je wat voor mij doen?’, vroeg Petersen.
‘Zeg het maar.’
‘Ik wil dat je naar de Ferdinand Bolstraat gaat. Dat is het adres
van Bernadet en haar man. Ik wil dat je jezelf voordoet als een
toevallige passant. Zij hebben een VW te koop voor driehonderdtwintig euro. Ik wil dat je driehonderd euro voor de auto
biedt.’
2
Even na tien uur kwam van het Nederlands Forensisch Instituut
in Den Haag de uitslag van de sectie op het lichaam van Josefine
van Maanen. De secties op de andere lichamen moesten nog
plaatsvinden, maar door de feestdagen was men onderbezet
zodat de uitslagen nog op zich lieten wachten. Dankzij de sectie van Josefine was duidelijk wat de doodsoorzaak was. Ze had
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cyanide ingeademd, zowel in gas- als in poedervorm. Dit had
binnen enkele seconden tot de dood geleid.
Na het lezen van het rapport, nam rechercheur Petersen met
het Nederlands Forensisch Instituut contact op. Hij wilde
weten wat de bron van het cyanide geweest kon zijn. De medewerker die hij aan de lijn kreeg, vertelde dat de groene kaars uit
de woonkamer van Josefine van Maanen nog onderzocht werd.
Het ging om een zelfgemaakte kaars, dat was al wel duidelijk,
omdat hij slecht afgewerkt was.
‘Het is mogelijk dat daarin cyanide gezeten heeft, bijvoorbeeld in poedervorm voor een snelle ontbranding. Ik denk dat
we dat kunnen vaststellen als we de kaarsvetdruppeltjes geanalyseerd hebben. Weet je of het slachtoffer zelf kaarsen maakte?’
‘Daar is niets over bekend. Ze was wel gek op kaarsen.’
‘Dan is haar hobby haar dood geworden.’
3
Met gemengde gevoelens bekeek André Lourier de nieuwe ruit
in de tuindeur. De glazenzetter was net vertrokken. De man had
zijn werk keurig gedaan, zodat niet meer te zien was dat er een
inbraak had plaatsgevonden. Het had André het dubbele bedrag
gekost om de ander zover te krijgen om de ruit nog dezelfde dag
te plaatsen.
Langzamerhand begonnen de uitgaven voor deze vakantie uit
de hand te lopen. Eerst het huren van de auto, daarna het aankopen van negenendertig KLM-huisjes en nu dan de ruit.
Daarmee was hij er nog niet. Van de negenendertig huisje bleken er maar drieëntwintig op de inventaris van Reinier terug te
vinden te zijn. Dat betekende dat er nog dertig gekocht
moesten worden, waaronder de meest waardevolle stukken. Het
Paleis op de Dam zou hem honderden euro’s gaan kosten, net
als de Waag van Gouda. Kreeg hij het voor elkaar deze op tijd
bijeen te krijgen? André hoopte het, want het vooruitzicht
Sandra en Reinier op de hoogte te brengen van de inbraak stond
hem nog steeds tegen.
Somber staarde hij uit het raam naar de weide die zich voor de
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villa uitstrekte. Onnoemelijk veel sneeuwvlokjes, als spikkeltjes
zo klein, vielen neer. Het sneeuwlandschap dat met kerst niet
gekomen was, werd voor zijn ogen werkelijkheid. Toen hij vanochtend om zeven uur opstond, was er nog niets gevallen. Nu
lag er een wit tapijt tot zover het oog reikte. De lucht was verzadigd met sneeuw, zodat het anders zo fraaie vergezicht volledig schuilging. Maar waarschijnlijk zou de sneeuw gauw overgaan in regen. Je kon aan de takken van de berk links van het
huis zien, dat de sneeuw vochtig was.
Ook dat nog, dacht André. Hij zou weer op pad moeten, en
dan met zulk weer.
Hij draaide zich getergd om, waarbij zijn blik viel op het boek
van Taylor dat op de schoorsteenmantel lag. Sinds kerstavond
had hij niets meer gelezen. Hij kon het niet meer. De concentratie die ervoor nodig was, bleef achterwege. Bovendien ontbrak hem de tijd. Hoe heerlijk zou het zijn geweest om juist met
dit weer in de stoel bij een knapperend haardvuur te zitten
lezen. Om weg te dromen in de tijd van Edgar Allan Poe en
Charles Dickens die Taylor zo treffend beschreef.
Voor de glazenzetter kwam, had hij met zijn mobieltje nog
een keer naar Veenendaal gebeld. Weer had hij het antwoord
gekregen dat de politie hem gisteren ook gegeven had. Er was
een onderzoek gaande naar een drievoudige moord. Inge
Veenstra maakte deel uit van het rechercheteam en ze had écht
geen tijd voor de inbraak. Dat besefte André nu ook wel. Op de
salontafel lag een stapel met kranten waarin van de moorden
ook melding gemaakt werd. Hij had alleen de koppen gezien,
en daarna de kranten van zich afgeworpen. Het leed dat anderen getroffen had, riep weerzin in hem op.
Nee, de politie had wel andere dingen aan het hoofd dan zijn
knullig inbraakje.
Dat betekende dat hij zelf in actie moest komen. Dat het hem
flink wat ging kosten, moest hij maar voor lief nemen. Hij wilde
er niet aan denken dat hij hier nooit meer welkom zou zijn en
Sandra nooit meer zou zien. Want daar zou Reinier wel voor
zorgen als hij van de inbraak hoorde.
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4
Omdat Steven Bosma nog niet was teruggekeerd, nam Petersen
achter de computer plaats. Op internet wilde hij het antwoord
op een prangende vraag vinden. Met de zelfgemaakte kaars in
gedachten, vroeg hij zich af hoe moeilijk het was zoiets te
maken. Hij hoefde niet lang te zoeken om het antwoord te vinden. Er bleken in Nederland verschillende winkels te zijn die de
benodigdheden verkochten. Petersen concludeerde dat hij daarmee in een mum van tijd zelf een kaars kon maken.
Lastiger was het om aan cyanide te komen. Je kon niet naar
de apotheek gaan om een onsje cyanide te kopen. Hij wist dat
het om een uiterst giftig goedje ging. Slechts een geringe hoeveelheid hydrogeen-cyanidegas kon al fataal zijn voor een volwassen mens, zeker in een afgesloten kamer zoals de woonkamer aan De Palmen Grift. Inhalatie leidde binnen enkele seconden tot de dood.
Cyanide werd, in verschillende chemische verbindingen,
gebruikt bij de preparatie van röntgenfilms en het winnen van
goud uit erts. Ook waren er toepassingen in de metaal-, papieren mijnindustrie en werd het als middel gebruikt bij chemotherapie. Er waren gevallen bekend van zelfmoord door mensen die
op de werkvloer met het gebruik van cyanide te maken kregen.
Maar door incidenten en branden waarbij cyanide vrijkwam,
vonden nog de meeste mensen de dood. Petersen las op een
internetsite dat alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks duizenden mensen om het leven kwamen ten gevolge van een cyanidevergiftiging.
5
‘De auto staat beneden’, zei Steven Bosma. Hij kwam de projectruimte binnen terwijl hij de sleutels in de lucht hield. Zijn
collega’s keken op van hun werk. Van Keeken zag hem naar
Petersen lopen en de sleutels op de tafel leggen waarachter die
aan het werk was.
‘Mij interesseert alleen het wisselgeld.’
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‘Ik heb twee briefjes van vijftig teruggekregen. En vijf briefjes
van twintig.’
Bosma legde het geld op de tafel.
‘Bedankt, Steven.’ Petersen richtte zich tot zijn collega’s. ‘Hoe
kunnen we vaststellen of een van deze biljetten uit de woning
van Josefine van Maanen is weggehaald?’
‘Als haar vingerafdrukken erop staan’, antwoordde John van
Keeken meteen.
‘En wat zegt haar zus dan?’
‘Die zegt dat ze het geld van haar zus heeft gekregen’, antwoordde Inge Veenstra. ‘Zij had op de flat van Josefine gepast
toen die op vakantie was.’
‘Precies. Dus, hoe stellen we vast dat dit biljetten zijn die bij
het klaverjassen werden ingezet?’
‘Ik heb geen idee’, zei John van Keeken meteen.
‘Denk eerst na voor je reageert, John. Jij zou het moeten
weten. Jij bent daar geweest. Probeer je de woonkamer in de flat
voor de geest te halen, met de zeshoekige tafel in het midden en
de kaartspelers eromheen. De kamer werd verlicht door een
lampje, de kandelaars op de ladekast en de kaars op tafel. De
inzet moet op die tafel gelegen hebben.’
‘Ah, ik weet het. Er was kaarsvet rond gespat.’
‘Precies! Kom nou eens hier om de biljetten te bekijken.’
John van Keeken stond op. Hij bestudeerde de biljetten een
voor een.
‘Deze heeft een paar spatjes gestold kaarsvet. Kijk maar, een
groen vlekje. Dus, Bernadet heeft ze van de plaats van het delict
weggehaald.’
‘Of haar man’, zei Petersen, die het bevlekte biljet aannam.
Het was een van de biljetten van vijftig euro. ‘Want wie anders
kan de man geweest zijn die om halfnegen door een flatbewoner gezien werd. De man die uit de flat wegging. Het moet
iemand geweest zijn die over de sleutel beschikte. We weten
alleen van Bernadet en haar man dat ze een sleutel hadden.’
‘Wat gaan we nu doen? Naar de Ferdinand Bolstraat om verhaal te halen?’
Bram Petersen schudde het hoofd.
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‘Ik ga eerst naar de bank.’
‘De bank? Je maakt een grapje zeker?’
‘Nee. Ik ga eerst de schone biljetten op mijn rekening storten.
Want mijn truc heeft ons zekerheid gegeven over de diefstal van
het speelgeld, maar ondertussen sta ik wel tachtig euro rood.’
6
Met nog eens twaalf huisjes keerde André Lourier die avond
terug naar de bosvilla van Sandra en Reinier. Sinds hij aan het
eind van de ochtend vertrokken was, had hij de dag reizend
doorgebracht. Hij was eerst naar een gehucht bij Zwolle gereden, daarna naar Enschede. Na een korte lunch in een restaurant in die stad, was hij naar Doetinchem gegaan. En aan het
begin van de avond had hij ten slotte een dorp in de Betuwe
aangedaan. Zijn tocht had hem lang niet zoveel opgeleverd als
hij gehoopt had. Maar hij troostte zich met de gedachte dat hij
nog vijf dagen te gaan had. Straks zou hij op internet zoeken
naar andere adressen waar hij huisjes kon kopen. De verzamelaar uit Doetinchem had hem een website aangeraden waar
bijna alle varianten te koop waren, inclusief het Paleis op de
Dam en de Waag in Gouda. Dat gaf hem nieuwe hoop.
Hij reed met de huurauto het besneeuwde achtererf op, dat fel
verlicht werd door drie lampen. Ondanks de motregen die ’s
middags was gevallen, was de sneeuw niet verdwenen. Juist door
de regen was er een smurrie ontstaan die de volgende dag voor
een spekgladde vloer zou gaan zorgen. Het vroor al lichtjes en
het zou nog wel kouder worden. Terwijl hij omhoogkeek, zag
hij een halfbewolkte hemel.
Zijn blik zwierf naar de stallen. Door zijn drukte met de
KLM-huisjes was hij vandaag helemaal vergeten voor de
paarden te zorgen. Dat zou hij meteen doen, zodra hij zijn aanwinsten van vandaag in veiligheid had gebracht. Met een zucht
stapte hij uit.
Bij het betreden van de salon zag hij het rode lampje van het
antwoordapparaat knipperen. Er bleek een aantal malen ingesproken te zijn. De eerste keer op maandagavond. André had
60

het toestel niet meer gebruikt sinds Sandra en Reinier op eerste
kerstdag uit de Verenigde Staten belden. Elke keer als hij telefonisch met de politie contact opnam, maakte hij gebruik van zijn
eigen mobieltje. Hij wist niet of Reinier kon nagaan waar hij
naartoe had gebeld, maar hij wilde niet het risico lopen dat zijn
aangetrouwde neef later een vermoeden kreeg dat er iets in zijn
huis had plaatsgevonden.
Nieuwsgierig beluisterde hij wat er op het antwoordapparaat
ingesproken was. Sandra en Reinier belden opnieuw om te vragen of alles goed ging. Dinsdag hadden ze drie keer gebeld.
Eerst had Reinier gevraagd of er nog een programma ingesteld
kon worden om met de harddiskrecorder opgenomen te worden. Een aantal uren later was hij weer aan de lijn gekomen. Hij
had zijn verwondering uitgesproken dat André niet aan de telefoon kwam. Er was in Amerika iets gebeurd. Reinier had een
ongelukje gehad waarbij hij zijn voet verzwikt had. Omdat de
vakantie er wat hem betrof op zat, had hij besloten eerder naar
Nederland terug te gaan. Sandra zou nog blijven, omdat ze het
zo ontzettend naar haar zin had met haar vrienden Charles en
Renate. Reinier zou woensdag met vlucht KL641 vanuit New
York om 16.15 uur op Schiphol arriveren. Vanaf daar zou hij
met een taxi thuisgebracht worden.
7
Bij thuiskomst was het eerste dat Bram Petersen aan zijn vrouw
vroeg of ze iets uit Zeist gehoord had. Magda vertelde hem dat
er wel een paar late kerstkaarten waren binnengekomen, maar
niets van Ronald Bloem en Dominique. Ook geen geboortekaartje.
Omdat het tegen tien uur was, besloot hij onmiddellijk een
nieuwe poging te wagen zijn voormalige assistent te bereiken.
Hij toetste het nummer waar hij gisteravond de ingesprektoon
kreeg. Maar ook deze avond kreeg hij die te horen. Even vroeg
hij zich af of het kind al geboren was, en dat Ronald en
Dominique daarom continu gebeld werden door vrienden en
familie. Toch betwijfelde hij het. Als het kind geboren was, had
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hij een kaart verwacht. Bovendien, wie belde er om dit tijdstip
dan nog, als moeder en kind moesten rusten?
Nee, als hij een kaartje had binnengekregen, had Petersen
zeker al gebeld. Hij was van plan om met Magda op kraamvisite te gaan. Nu bedacht hij, dat hij nog nooit in het appartement
in Zeist was geweest. Nooit waren zijn vrouw en hij uitgenodigd. Het kwam door Dominique. Zij had geen gastvrij karakter. Ze ging heel hartelijk om met Ronald, maar voor anderen
sloot ze zich af.
De geboorte was daarom een extra mooie aanleiding om naar
Zeist te gaan. Rechercheur Petersen had zoveel mooie herinneringen aan de samenwerking met Ronald Bloem, dat hij die
graag wilde ophalen. Hij wilde dat de stroeve verhouding tussen
hem en zijn voormalige assistent uit de wereld werd geholpen.
Nu ze niet meer hoefden samen te werken, moest dat lukken.
Misschien zou het contact met Dominique dan ook verbeteren.
Zijn vrouw Magda was daarbij van onschatbare waarde. Zij verstond de kunst om gezelligheid in huis te brengen. Hij geloofde daarom ook dat hij het aan haar te danken had, dat hun drie
kinderen graag op bezoek kwamen. Collega’s van hem waren
minder gelukkig. Districtschef Griesink had een dochter die hij
nooit meer zag.
Bram Petersen drukte op de herhaaltoets. Weer kreeg hij de
ingesprektoon.
Hij vroeg zich af hoeveel mensen net als hij naar Zeist probeerden te bellen, omdat ze wilden weten of het kindje er al
was. Petersen kon zich voorstellen dat Ronald en Dominique
daar helemaal dol van werden als er niets te melden was.
Bovendien had het kindje dat ze verwachtten het
Downsyndroom, wat het nog moeilijker maakte.
Misschien waren ze daarom niet bereikbaar, bedacht hij.
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Woensdag 29 december

1
‘Ik wil met Inge Veenstra spreken. Het is dringend.’
André Lourier zat op de gemakkelijke leunstoel bij de open
haard. Maar in plaats van zich te ontspannen, hield hij zijn
mobieltje krampachtig beet. Nadat hij het antwoordapparaat
had beluisterd, was hij in paniek geraakt. Al zijn inspanningen
van de afgelopen dagen waren voor niets geweest. Hij kon
onmogelijk de collectie van Reinier van Doesburg op tijd bij
elkaar krijgen. Maar hij kon de man van Sandra ook niet meer
op de hoogte brengen van wat er gebeurd was. Hij was al onderweg. Nee, Reinier zou van vakantie terugkeren en ontdekken
wat André sinds de kerst voor hem verzwegen had.
Door de consternatie had hij afgelopen nacht helemaal niet
kunnen slapen. Rusteloos had hij door het huis gezworven, om
na te denken over een oplossing. Vanochtend had hij contact
gezocht met de man die de resterende huisjes verkocht, maar die
bleek op vakantie te zijn. Daarmee was de laatste kans verkeken.
André kon alleen hopen dat de politie nu wel met hem wilde
meewerken.
Hij hoorde geluid aan de andere kant van de lijn. Het werd
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gevolgd door een nasale vrouwenstem.
‘Met Inge Veenstra.’
‘Met André Lourier. U, ik bedoel, je was hier afgelopen vrijdagavond. De inbraak, weet je nog?’
‘Ja?’
‘Ik vroeg me af, wil je mij een dienst bewijzen?’
Zonder omhaal van woorden legde hij uit waarvoor hij haar
nodig had. Hij vertelde van zijn bezoek aan de heer Brolsma in
Wijk bij Duurstede en waarom hij er zo zeker van was dat deze
de collectie van Reinier van Doesburg in zijn bezit had. Inge
Veenstra bleek van dit vermoeden op de hoogte te zijn gebracht
door haar collega Van Keeken. Ook vertelde André haar waarom er haast achter zat. Ze reageerde verrast dat hij zijn familie
nog niet van de inbraak in kennis had gesteld.
‘Ben je al bij de heer Brolsma geweest?’, vroeg hij.
‘Nee. Ik heb ook geen bevoegdheid om een huiszoeking te
doen.’
‘Vanzelfsprekend niet. Maar ik durf te wedden dat die man de
collectie heeft. Waarom probeer je het niet? Als blijkt dat ik het
mis heb, dan trakteer ik je op een diner in een restaurant van je
keuze.’
‘Dat klinkt verleidelijk.’
‘Als je met mij ernaartoe gaat, kan het in een uurtje geregeld
zijn. Ik weet namelijk een manier om aan te tonen dat de heer
Brolsma de gestolen huisjes heeft.’
‘Het is erg druk, meneer Lourier.’
‘Alsjeblieft, noem me André.’
‘Nou goed dan, André. Vanavond heb ik misschien tijd. Maar
niet eerder dan zeven uur. Zal ik bellen hoe laat ik kan?’
Hij wachtte tot zij de verbinding verbrak en stond met een
opgelucht hart op. Misschien kreeg hij het toch nog voor elkaar
om vandaag de verzameling compleet te krijgen. Reinier zou
voor die tijd terugkeren, maar daar wist André nog wel een
oplossing voor.
Op dat moment hoorde hij het piepen van de vaste telefoon.
Hij kreeg een vrouw met een zeurderige stem aan de lijn. Hij
verstond niet helemaal wat ze zei, maar het werd hem in elk
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geval duidelijk dat ze een assistente van iemand was. Ze vroeg
naar mevrouw Van Doesburg. Hij vertelde dat ze er niet was.
‘Kan ik een boodschap doorgeven?’
‘Euh, ja misschien kunt u dat doen. Kunt u haar zeggen dat
de afspraak met de verloskundige voor 5 januari niet doorgaat?
Als mevrouw Van Doesburg er is, vraag haar ons te bellen voor
een nieuwe afspraak.’
2
Voorzichtig liep Petersen over het trottoir naar het trappenhuis
van de Liguster. De gisteren gevallen en half gesmolten sneeuw
was afgelopen nacht aangevroren. De wandeling van het
districtsbureau naar de woning van Josefine van Maanen was
daardoor een hachelijke onderneming geworden. Eén keer was
hij bijna uitgegleden, maar hij had zich net vast kunnen grijpen
aan een geparkeerde auto.
In het trappenhuis bedacht hij dat hij met het onderzoek naar
de drievoudige moord weinig vorderingen had geboekt. Hij had
ontdekt dat er om geld gespeeld was en dat de inzet gestolen
was. Maar al snel daarna had hij vastgesteld dat Geert de Bree,
de man van Bernadet, daarvoor verantwoordelijk was. Toen hij
hen gisteren aan het eind van de middag bezocht, hadden ze een
bekentenis afgelegd. Ze waren maandagochtend samen naar de
flat van Josefine gegaan en hadden de lijken ontdekt. Omdat ze
het zonde vonden om het geld te laten liggen, had Geert alles
bij elkaar gegrist en in zijn zak gestoken. Hij was te voet naar
huis gegaan, terwijl zij een halfuur wachtte en toen haar “ontdekking” deed.
Petersen was ervan overtuigd geraakt dat de twee niets met de
moorden zelf te maken hadden. In het gesprek was duidelijk
geworden dat ze er geen idee van hadden hoe de moord was
gepleegd. Hij kon het zich niet voorstellen dat ze in staat waren
een moord als deze uit te denken en uit te voeren. Het was zelfs
de vraag of ze aan cyanide konden komen.
Bovengekomen betrad hij de woning met het beklemmende
gevoel dat alleen een onverwachte ontwikkeling het onderzoek
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vlot kon trekken. De woning was door zijn collega’s minutieus
onderzocht, zonder dat het bruikbare aanwijzingen had opgeleverd. Het lag voor de hand dat de fatale kaars gemaakt was door
iemand die Josefine van Maanen wilde vermoorden. Zij was de
kaarsenliefhebster uiteindelijk. Maar het onderzoek had juist
aangetoond dat Ad Jansen veel meer voor de hand lag als
beoogd slachtoffer. Alle kennissen van Josefine waren gehoord.
Geen van hen leek iets met de moord te maken te hebben.
Waar Petersen niet meer aan twijfelde, was dat er maar drie
mensen klaverjas hadden gespeeld. Het technisch onderzoek
had aangetoond dat drie mensen uit de vier glazen in de woonkamer gedronken hadden. Josefine van Maanen zelf had zowel
uit het ene colaglas als uit het wijnglas gedronken. De persoon
die even na negen uur in woede vertrokken was, kon Ad Jansen
geweest zijn. Hij had extra geld moeten halen, omdat Josefine
vals speelde.
Terwijl de rechercheur naar de keuken liep, zag hij een lege
colafles op het aanrecht staan. Hij kon zich voorstellen dat de
gastvrouw eerst het restje cola had opgemaakt, voor ze zichzelf
wijn inschonk. Dat verklaarde waarom het colaglas was
gebruikt, en daarna apart gezet. Haar vingerafdrukken waren de
enige die daarop zaten.
Er was hier niets te vinden wat het onderzoek verder kon helpen. Hoewel hij dat ook niet verwacht had, trok Bram Petersen
teleurgesteld de deur van het appartement achter zich dicht. Hij
besloot het over een andere boeg te gooien. Ze hadden alle
bekenden van Josefine van Maanen gehoord. Het werd tijd dat
ze gesprekken aangingen met de kennissenkring van Ad en Tanja
Jansen. Voor de eerste persoon die daarvoor in aanmerking
kwam, zou hij naar Wijk bij Duurstede moeten. Daar woonde
Berend Damhuis, die een vriend van Ad Jansen zou zijn.
3
Damhuis woonde in een van de wijken ten noorden van de
oude binnenstad van Wijk bij Duurstede. Rechercheur
Petersen, die hem samen met John van Keeken bezocht, wist dat
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de vriend van Ad Jansen veertig was en voor een metaalbedrijf
in Rotterdam werkte. Hij was ongetrouwd. Omdat er een
bestelbusje op de inrit van de woning stond, ging Petersen ervan
uit dat Damhuis thuis was.
De man die opendeed, had een stevig postuur. Aan zijn
gezicht te zien, had hij zich al enige dagen niet meer geschoren.
Een zure lucht kwam Petersen uit het huis tegemoet.
‘Bent u de heer Damhuis?’
‘Ja’, klonk het afwachtend.
Rechercheur Petersen vertelde waarvoor hij kwam. De ander
bleek van de dood van Ad Jansen gehoord te hebben. Hij gaf te
kennen erdoor geschokt te zijn.
‘Ik ken Ad al tien jaar’, verduidelijkte hij. In zijn stem klonk
een Gronings accent. ‘We zijn oude makkers.’
‘Wij zouden daarover met u willen praten. Mogen we binnenkomen?’
‘Liever niet. U komt erg ongelegen. Ik moet zo weg. Een
afspraak.’
‘Volgens onze collega’s hebt u afgelopen vrijdagnacht nog met
hem gevochten.’
Hij knikte. ‘Ik vind het zwaar klote dat we onder zulke
omstandigheden afscheid hebben genomen. Het was een
meningsverschil over iets onbelangrijks.’
‘In het licht van een moordonderzoek is geen enkel meningsverschil onbelangrijk’, zei Petersen. ‘Waar ging het over?’
‘Ik had hem geld geleend. Hij had het nodig. Ad zat vaker
krap bij kas.’
‘U belde hem een dag later op zijn mobieltje.’
‘Dat ging daar ook over.’
Petersen betwijfelde of hij de ander kon geloven. Damhuis
keek hem bij het antwoorden slechts vluchtig aan, alsof hij zich
ongemakkelijk voelde. Waarschijnlijk was die afspraak ook een
smoes om van hen af te komen, bedacht hij.
‘U werkt in Rotterdam bij een metaalbedrijf. Komt u wel eens
in aanraking met cyanide?’
‘Met wat?’, vroeg Berend Damhuis.
‘Cyanide. Het wordt in de metaalindustrie gebruikt.’
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‘Dat zal me een worst wezen. Ik krijg daar niet mee te maken.
Ik werk alleen als chauffeur bij ChemMetal.’
4
Met een voldaan gevoel zakte André Lourier in de leunstoel
achterover. Hij had de open haard in de salon aangestoken
zodat zijn lichaam lekker begon te gloeien. Hij kon daardoor én
door de vermoeidheid van zijn ledematen zo indoezelen. Het
grootste deel van de dag was hij in en rond het huis bezig
geweest om alles voor de komst van Reinier op orde te maken.
Hij wilde een goede indruk maken, zodat het probleem van de
zolderkamer tot een minder groot drama zou leiden. Zo meteen
zou hij in de keuken een maaltijd klaarmaken.
Hij wist zeker dat hij morgen wakker zou worden met een stijve nek, armen en benen. Nu voelde hij zich al gesloopt door het
harde werken. In een heerlijk winterzonnetje had hij het achtererf sneeuw- en ijsvrij gemaakt en de stallen uitgemest. Daarna
had hij in het huis gestoft en de hal en de salon gedweild. Met
de stofzuiger had hij alle kamers waar vloerkleden lagen een
beurt gegeven. Het huis rook weer fris en opgeruimd. Klaar om
Reinier te ontvangen.
Tijdens deze arbeid had hij keer op keer aan zijn nicht
gedacht. Dat Sandra zwanger was, was voor hem een nieuw
gegeven. Hij vroeg zich af, waarom ze het hem niet verteld had.
Vroeger zou ze weinig dingen voor hem geheim gehouden hebben, en dit was iets waarmee ze voor de dag kon komen.
Waarschijnlijk wachtte ze, tot ze in de zoveelste maand was. Een
vrouwelijke collega op zijn werk had ook pas verteld dat ze in
verwachting was, toen ze in de vierde maand was.
Reinier van Doesburg arriveerde even na zes uur. Vanuit de
salon kon André de zware motor van de taxi horen. Hij haastte zich naar de voordeur om die open te doen. Zijn aangetrouwde neef stapte juist op dat moment uit, geholpen door de
taxichauffeur die zijn linkerarm ondersteunde. De linkervoet
was ongeschoeid. De enkel was omzwachteld. Moeizaam
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kwam het tweetal naar de deur, waar André het van de chauffeur overnam.
Even later zaten ze in de salon: Reinier in zijn gemakkelijke
leunstoel bij het haardvuur, terwijl zijn geblesseerde voet op een
voetenbankje rustte, André op de sofa. Hij vroeg de ander of die
een goede reis gehad had. Reinier leek niet in een goede stemming te zijn. Zijn gezicht zag asgrauw en zijn wenkbrauwen
waren gefronst.
‘En ik wil je nog van harte feliciteren. Ik hoorde dat Sandra in
verwachting is.’
Reinier gromde wat, waardoor André zich afvroeg of dat was
omdat de blessure weer opspeelde, of dat het een bedankje was.
De blik van de ander was op de gezwollen enkel gericht. Er
volgde verder geen reactie.
‘Ik heb iets te eten klaargemaakt’, zei hij, om het gesprek op
gang te brengen.
‘Sandra zegt dat je kunt koken, dus laat ik het maar proberen.’
André stond op. Toen ze tien minuten later in de eetkamer
aan tafel zaten, werd het humeur van Reinier geleidelijk beter.
Na zijn derde wijnglas verdween zijn grauwe huidskleur en ontspande zijn gezicht. Hij begon vervolgens te vertellen hoe hij
het ongeluk had gekregen, waardoor hij zich nu alleen nog hinkelend kon voortbewegen. Hij bleek te kunnen lachen om het
voorval. Het ongeluk was door zijn eigen onhandigheid
gebeurd.
Na het dessert viel er een stilte waarin het leek alsof Reinier
een vraag wilde stellen. Maar in plaats daarvan begon hij te vertellen dat hij twee nieuwe KLM-huisjes had. Op verzoek van
zijn aangetrouwde neef haalde André diens handbagage, waarna
de aardewerken huisjes met gepaste trots getoond werden.
‘Als jij ze nu naar boven brengt, kom ik achter je aan om ze
een plekje te geven’, zei Reinier van Doesburg.
‘Dan denk ik dat we een probleem hebben.’
‘Hoe bedoel je?’ De wenkbrauwen fronsten zich weer.
‘Ik vrees dat ik de sleutel ergens heb laten slingeren.’
‘Wat zeg je, ben je hem kwijtgeraakt? Sufferd! Hoe kon je dat
doen?’
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‘Ik heb er overal naar gezocht. Vandaag heb ik het huis nog
een schoonmaakbeurt gegeven, in de hoop dat ik de sleutel zou
vinden.’
‘Die sleutel moet boven water komen’, zei Reinier streng.
‘Zoals ik nu ben, kan ik niet zoeken’
‘Is er dan geen reservesleutel?’, vroeg André, hoewel hij wist
dat hij die ook achtergehouden had.
‘Die zal misschien ergens zijn.’
‘Ik zal er morgen naar zoeken. Vanavond heb ik een afspraak.’
‘Een afspraak?’
‘Met een vrouw.’
5
In eerste instantie herkende André Lourier haar niet. Hij reed
de huurauto de parkeerplaats bij het districtsbureau op en zag
een vrouw met opgestoken haar staan. Pas toen ze dichterbij
kwam en het licht van een straatlantaarn op haar gezicht viel,
zag hij dat het Inge Veenstra was. Doordat ze haar haren anders
had zitten, vond hij dat ze er ouder uitzag dan hij haar eerder
geschat had. Ze zag er leuk uit.
‘Bedankt dat je me op mijn mobiel gebeld hebt, Inge’, zei hij,
bij wijze van begroeting.
Met een korte groet en een zucht nam ze naast hem plaats.
Het was later geworden dan ze aanvankelijk hadden afgesproken en daarom had ze hem gebeld. Aan haar gezicht was te zien
dat ze ook een vermoeiende dag achter de rug had en ze leek
niet veel behoefte te hebben aan een gesprek. Daarom gaf hij gas
en reed de weg op. Hij vroeg zich af wat er door haar hoofd
ging, dat ze ingestemd had met hem naar Wijk bij Duurstede te
gaan. Had ze het haar collega’s verteld en had hun bezoek een
officieel karakter? Of was ze om privéredenen meegegaan? Hij
was niet vergeten hoe ze hem de eerste keer had aangekeken,
terwijl ze hem persoonlijke vragen stelde.
Pas toen ze halverwege waren en ze moesten wachten bij een
rotonde, besloot hij haar uit te leggen wat hij van plan was en
waarvoor hij haar medewerking nodig had. Inmiddels wist hij
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meer over Brolsma, die in de plaatselijke politiek bleek te zitten.
Dit maakte hem kwetsbaar voor aantijgingen. André schatte in
dat de Wijkenaar zijn imago niet op het spel zou willen zetten.
Daar lag hun kans.
‘Het belangrijkste is dat hij ons binnenlaat en zijn collectie
laat zien’, sprak hij enthousiast.
Inge Veenstra leek niet verbaasd te zijn over zijn voorstel.
Ze bereikten de stad aan de rivier tegen halfnegen. André
Lourier reed de Dijkstraat op, waarna ze uitstapten. Inge
Veenstra belde aan bij het pand.
Net als op tweede kerstdag was de heer Brolsma gekleed in een
driedelig pak. Een knots van een sigaar hield hij in zijn rechterhand die op zijn flinke buik rustte. Nadat hij de deur geopend
had, viel zijn blik eerst op André Lourier.
‘Bent u weer gekomen?’, baste hij. ‘Hebt u uw vrouw meegenomen?’
‘Niet zijn vrouw’, viel Inge Veenstra hem in de rede. Ze stelde zich voor en liet haar legitimatiebewijs zien.
‘Dus, u bent van de politie.’
Ze vertelde dat ze bezig was met een onderzoek naar de
inbraak in de woning van de heer Van Doesburg. De heer
Lourier, zo maakte ze duidelijk, logeerde in het huis toen de
inbraak op kerstavond plaatsvond. De inbrekers gingen er met
de collectie van de heer Van Doesburg vandoor.
‘Ik onderzoek de beschuldiging dat u de gestolen collectie hier
hebt.’
De ogen van Brolsma flitsten naar André Lourier.
‘Dus u bent hier de vorige keer onder een voorwendsel aan de
deur gekomen’, reageerde hij verontwaardigd.
‘Hebt u er bezwaar tegen als ik uw verzameling bekijk?’, drong
Inge Veenstra aan.
‘Dat heeft geen enkele zin. Ik ben eerlijk aan mijn verzameling gekomen. U kunt mijn huisjes niet van die van Reinier van
Doesburg onderscheiden.’
‘Graag zou ik dat zelf willen vaststellen. Als het moet, kom ik
terug met de geüniformeerde dienst. Maar ik denk niet dat u
zoveel aandacht wilt trekken.’
71

De heer Brolsma scheen dat ook in te zien. Met een geërgerde uitdrukking op zijn gezicht ging hij hen voor, het huis in. Hij
bracht hen naar de achterkamer die hij als zijn werkkamer had
ingericht. Aan de raamzijde stond een bureau waarop een computer stond. Tegen de overige muren stonden vitrinekasten. Het
deed André denken aan de zolderkamer van Reinier.
Gerangschikt op nummer stond hier de volledige collectie van
Casper Brolsma. Zo te zien had hij ook de twee duurste objecten: het Paleis op de Dam en de Waag van Gouda.
‘U hebt ook huisjes dubbel’, zei André.
‘Om te ruilen.’
‘Is er een merkteken waaraan u kunt zien welk huisje van de
heer Van Doesburg afkomstig is?’, vroeg Inge Veenstra aan
André Lourier.
‘Nee. Deze huisjes zien er precies eender uit.’
‘Ziet u wel’, zei de heer Brolsma. ‘Dit dient geen enkel nut.’
‘Maar,’ vervolgde André, ‘mijn aangetrouwde neef vertelde
mij dat er bij één aan de onderkant een geel stickertje zit.’
‘Die heb ik niet. Welke type is dat dan?’
‘Dat weet ik niet. Hij had dat huisje pas gekregen.’
‘Hebt u er bezwaar tegen dat er naar dat exemplaar met het
stickertje wordt gezocht, meneer Brolsma?’, vroeg Veenstra.
‘Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen. Ik wil geen vette
vingers aan mijn huisjes.’
‘Zal ik dan eerst mijn vingers wassen?’, vroeg André.
De verzamelaar slaakte een zucht. ‘Goed dan, ga uw gang.’
Terwijl hij nauwlettend door de bewoner van het huis in de
gaten gehouden werd, begon André Lourier huisje na huisje op
te tillen en om te draaien. In de eerste kast die tegen de linkermuur stond, vond hij geen enkel huisje met een sticker. Ook
kon hij geen ander afwijkend kenmerk vinden. Inderdaad, elk
huisje was op het oog identiek. André wist niet of Reinier een
beschadigd exemplaar bezat. Daarover had hij niets in de inventaris gevonden. Het viel hem wel op hoeveel dubbelen er waren.
Dit kon geen toeval zijn.
De kast aan de rechtermuur bevatte de meest waardevolle
exemplaren. Nu hij zelf geld gespendeerd had, bewonderde
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André het Paleis op de Dam. Was dit huisje van Reinier
geweest? Hij kon het niet met zekerheid zeggen. Teleurgesteld
zette hij hem weer neer en pakte een volgend huisje, waarvan er
een dubbele was.
‘Aha!’, riep André opgewonden. ‘Deze heeft een stickertje.’
‘Hebt u hier een verklaring voor, meneer Brolsma?’, vroeg
Inge Veenstra, die het huisje van hem overnam. Aan de onderkant zat een klein, rond stickertje dat inderdaad geel van kleur
was. ‘Hoe komt een huisje van de heer Van Doesburg in uw collectie?’
‘Ik weet het niet’, stamelde de man.
‘Ik denk dat ik het wel weet’, zei André. ‘Ik denk dat u iemand
opdracht hebt gegeven de collectie van mijn familie te roven.
Wat zullen uw buren hiervan zeggen, als ze dit horen?’
‘Oké, oké, goed dan’, reageerde Brolsma met doodsbleek
gezicht. ‘Dat huisje is van Reinier van Doesburg.’
‘Zijn hier meer gestolen voorwerpen te vinden?’
Hij knikte vlug.
‘Gaat u hier werk van maken?’, vroeg hij aan Inge Veenstra.
‘Dat hangt ervan af of ik op uw medewerking kan rekenen.’
‘Wat wilt u dat ik doe?’
‘Dat u de heer Lourier deze huisjes onmiddellijk teruggeeft,
dat u al zijn onkosten betaalt en dat u verder aan het onderzoek
meewerkt.’
‘Goed, goed, dat zal ik doen.’
‘Vertelt u dan eerst wie de inbraak gepleegd heeft, want ik kan
me niet voorstellen dat u zelf op pad bent geweest.’
‘Nee, nee, dat was ik niet.’
‘Wie dan wel?’, drong Inge Veenstra aan.
‘Berend Damhuis.’
6
Toen Bram Petersen aan het eind van de avond opnieuw naar
Zeist belde, kreeg hij daarvan al gauw spijt. In tegenstelling tot
de vorige keren ging de telefoon wel over. Het duurde een halve
minuut voor er opgenomen werd. Hij hoorde de hoge, afstan73

delijke stem van Dominique.
Moeizaam probeerde hij het gesprek op gang te krijgen. Op
de vraag hoe het met haar ging, kreeg hij geen antwoord. In
plaats daarvan begon ze te vertellen dat Ronald er niet was.
‘Heb je hem weer nodig?’, vroeg ze daarop.
Petersen vertelde waarom hij belde. De vrouw leek de belangstelling niet op prijs te stellen. Het gesprek haperde. Vervolgens
liet zij weten dat zowel zij als haar vriend wilde dat hij hen met
rust liet. Ze hadden geen behoefte aan contact. Met die woorden verbrak ze de verbinding.
Bram Petersen was overdonderd door de afloop van het
gesprek. Maar hij liet het er niet bij zitten, en daarom besloot
hij naar het politiebureau in Zeist te bellen. Als Ronald Bloem
niet thuis was, dan kon dat betekenen dat hij aan het werk was.
Het was wel een laat tijdstip, maar voor iemand van de recherche hoefde dat niet ongewoon te zijn. Misschien was zijn voormalige assistent vanavond de rechercheur van dienst, al was dat
vreemd met de baby op komst.
Hij kreeg iemand aan de lijn die hij niet kende. In het verleden had hij vaak met zijn collega’s in Zeist samengewerkt. Veel
van hen kende hij goed. De man die hij nu sprak, was hem
onbekend en deed afhoudend alsof hij geen informatie wilde
geven. Daarom vroeg Petersen naar de collega’s die hij wel
kende. Slechts een van hen bleek aanwezig te zijn. Hij werd
doorverbonden.
Even later hoorde hij meer over de situatie waarin zijn voormalige assistent verkeerde. Ronald Bloem had verlof gekregen.
Maar niet omdat hij vader was geworden. Dominique had
onlangs een miskraam gekregen.

74

Donderdag 30 december

1
Aan het ontbijt verbaasde het André dat Reinier niet liet doorschemeren dat zijn verblijf in het huis niet langer gewenst was.
Hun onderlinge verhouding was nooit goed geweest en nu zat
de man van zijn nicht uitgebreid te keuvelen over van alles en
nog wat, alsof ze altijd op goede voet hadden gestaan. Tenzij
eerst de sleutel van de zolderkamer terecht moest komen, was er
geen reden om langer te blijven, hoewel afgesproken was dat hij
tot en met twee januari op het huis zou passen. Dat laatste was
niet meer nodig. Reinier liep weliswaar moeilijk, toch kon hij
zich volkomen in huis redden. Zelfs de koelkast bevatte nog
genoeg om het dagenlang uit te zingen, tot Sandra van vakantie
terug zou keren. Maar dan was Reinier ongetwijfeld weer op de
been.
Misschien had hij zich in hem vergist, bedacht André.
Misschien was hij best een geschikte vent, zolang zijn jaloerse
buien niet de overhand kregen. Zolang Sandra niet in de buurt
was, was daar geen aanleiding toe.
Hun geschil was bijgelegd toen Reinier zelf naar Amsterdam
kwam. Dat moest gebeurd zijn kort nadat de zwangerschapstest
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bij Sandra had uitgewezen dat zij in verwachting was. Hoewel
Reinier daarover met geen woord gerept had, had hij te kennen
gegeven dat hij wilde dat het weer goed kwam tussen hem en
André. Op zijn kosten hadden ze in een uitstekend restaurant in
de hoofdstad gedineerd. Misschien was hij milder gestemd door
de zwangerschap van zijn vrouw. Zelfs zijn gebruikelijke hooghartigheid leek van zijn scherpste randjes te zijn ontdaan.
Enkele maanden geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat
ze samen gezellig aan de ontbijttafel zouden zitten kletsen.
‘Nu Sandra er niet is, moeten we er samen een gezellige tijd
van maken, André’, zei Reinier nadat hij met een servetje zijn
mond had afgeveegd.
‘Natuurlijk.’
‘Ik zag dat je al in het boek dat Sandra je gegeven heeft, gelezen hebt. Wat vind je van de andere cadeaus?’
‘Jullie zijn heel vrijgevig geweest.’
‘Ik zag dat je de kaars al opgebrand hebt. Het was een zelfgemaakte.’
Op dat moment herinnerde André Lourier zich met een schok
dat er inderdaad een kaars was geweest. Hij had bij de andere
cadeaus onder de kerstboom gelegen. Maar hij kon zich niet
herinneren dat hij de kaars na kerstavond nog gezien had. Hij
had hem niet opgebrand. Was het ding onder een tafeltje
gerold, of was hij door de inbrekers meegenomen? Hij hoopte
niet dat het laatste waar was. In dat geval kon er meer gestolen
zijn dan hij aanvankelijk verondersteld had. Wie weet wat
Reinier straks zou ontdekken.
‘Ik wil dat je vandaag vuurwerk koopt dat we op oudejaarsavond kunnen afsteken.’ Reinier van Doesburg trok zijn portefeuille. ‘Ik geef je vijftig euro mee. Ik wil in elk geval siervuurwerk, maar niet iets dat hard knalt. We moeten rekening houden met de paarden van mijn vrouw, anders worden ze schichtig van het lawaai. Maar ik wil ook dat je een flink aantal rotjes
neemt. Astronauten noemden ze die vroeger. Die zijn niet zo
hard. Kun je daarvoor zorgen?’
‘Natuurlijk, komt voor mekaar’, zei André, die het biljet in
ontvangst nam.
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2
Nadat de ander vertrokken was, bleef Reinier een tijdje aan de
ontbijttafel zitten. Peinzend staarde hij voor zich uit. Het was
voor hem nog steeds moeilijk te geloven dat André Lourier in
leven was gebleven, ook al had hij nu van hem gehoord dat de
kaars opgebrand was.
Sinds hij besloten had dat André Lourier moest sterven, had
hij zich vastgebeten in de manier waarop. Urenlang had hij zich
in zijn probleem verdiept. Het idee had uiteindelijk vorm gekregen nadat hij zich een tragische zelfmoord in zijn bedrijf herinnerde. Een werknemer wiens privéleven overhoop had gelegen,
had de hand aan zichzelf geslagen door opzettelijk cyanidegas
vrij te laten komen. Een toevallige opmerking van iemand over
het maken van kaarsen, had hem verder op weg geholpen. In
een winkel in Friesland had hij alle benodigdheden gekocht: de
gietwas, een pit, een kleurstof voor de was, en een stalen gietvorm. Vlak voor de kerst had hij de kaars gemaakt, waarin het
dodelijke cyanide verwerkt was. In gedachten had hij het voor
zich gezien, de dood die hij voor André in petto had. Een snelle, doeltreffende moord. Maar het was misgelopen. Hoe dat
gebeurd kon zijn, was voor hem een raadsel.
Hij dacht het van tevoren goed gepland te hebben. Hij en
Sandra zouden ver weg zijn, op vakantie. André zou alleen in
het afgelegen huis achterblijven met de vergiftigde kaars. Hij
hoefde die alleen maar aan te steken – om bij kaarslicht een
boek te lezen – en het vergif zou zijn werk doen. Vanuit
Amerika had Reinier gebeld om te vragen of André de cadeaus
had uitgepakt. Twee dagen later belde hij weer, in de hoop dat
er niet opgenomen zou worden. Toen dit inderdaad niet gebeurde, en na nog een paar pogingen evenmin, was hij ervan overtuigd geraakt dat het cyanide zijn werk had gedaan. Hij hoefde
er alleen voor te zorgen dat hij zelf het lijk als eerste ontdekte,
zodat hij de sporen die de kaars had achtergelaten kon verwijderen. Het zou lijken alsof André een hartstilstand had gehad.
Daarom had Reinier een ongeluk gefingeerd, zodat hij een
reden had naar Nederland terug te keren. Vooraf had hij
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bedacht dat het een probleem was om te zorgen dat hij zonder
Sandra naar huis ging. Hij wilde niet dat zijn vrouw zou zien
wat hij zou ontdekken.
Gelukkig had het geen enkele moeite gekost Sandra op hun
vakantieadres achter te laten. Zonder dat zij het wist, had hij
met Charles afgesproken dat ze allebei naar hetzelfde wintersportgebied zouden gaan en hetzelfde hotel zouden boeken. De
aanwezigheid van Charles en Renate moest zogenaamd een verrassing voor Sandra zijn. Dat was het ook geworden, besefte
Reinier met grote voldoening. Met een gerust hart had hij haar
in hun gezelschap achtergelaten, terwijl hij met een ingezwachtelde enkel naar Nederland vertrok.
Daar had hém een verrassing gewacht.
Hij kon zich levendig de verbijstering herinneren die hem te
beurt viel, toen hij ontdekte dat André hem in de deuropening
opwachtte. Hoewel het hem gelukt was zijn emoties te verbergen, had hij zich sindsdien afgevraagd hoe het misgegaan kon
zijn. De kaars was volgens André opgebrand, en toch leefde hij.
Met een somber gezicht stond Reinier op. Hij liep naar de
aangrenzende salon. Daar zag hij op de tafel de stapel ongelezen
kranten liggen. Hij zou niets liever willen dan in zijn leunstoel
zitten en die doornemen. Maar ze moesten wachten, vond hij,
eerst had hij nog wat anders te doen.
3
Bram Petersen keek naar het puistige gezicht van het meisje
tegenover hem. Hij had helemaal niet meer aan Annemarieke
van Kampen gedacht, tot ze opeens belde. Onmiddellijk herinnerde hij zich weer dat hij haar moeder gevraagd had haar dochter te zeggen dat ze contact op moest nemen als ze uit Eindhoven weer thuis zou komen. Dat had Annemarieke gedaan,
waarna hij met haar afgesproken had. Nu zat hij in de woonkamer van haar ouderlijk huis in Rhenen. De vorige keer had hij
haar moeder met een baby op de arm gezien. Nu dacht hij aan
de miskraam van Dominique. Hij voelde zich triest bij het
nieuws en vroeg zich af hoe hij zijn medeleven kon betuigen.
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Juist met de feestdagen moest dit een harde klap zijn en hij
wilde daarom dat hij iets kon betekenen. Dat zou niet eenvoudig zijn. Het zag ernaar uit dat Ronalds vriendin geen enkel
contact op prijs stelde. Daarover wilde hij vanavond met Magda
praten. Misschien moesten ze voorlopig volstaan met het sturen
van een kaartje.
Voor hij naar het stadje vertrokken was, had Petersen met Van
Keeken gesproken. Die had verteld wat het meisje hem drie
dagen eerder verklaard had over de verdwijning van Ad en Tanja
Jansen. Nu hij met haar in gesprek was, werd de verklaring op
alle punten bevestigd.
‘Wat mij vooral interesseert, is een ander punt dat onze aandacht heeft’, zei hij. ‘Jouw buren gingen bij een vrouw in
Veenendaal op bezoek. Als mijn vrouw en ik bij iemand op
bezoek gaan, nemen we vaak iets mee. Een kleinigheidje.
Bijvoorbeeld een doos bonbons. Of een bos bloemen. Weet je
nog of Ad en Tanja Jansen iets meenamen?’
Het meisje dacht een moment na.
‘Ik kan het me niet herinneren’, zei ze toen.
‘Echt niet?’
‘Nee. Tenzij u die kaars bedoelt.’
‘Kaars?’
‘Ja. Het leek me niet echt een cadeau, omdat hij niet ingepakt
was. Een grote, groene kaars. Het was een kegelvormig model.’
‘Heb je enig idee hoe ze aan die kaars kwamen?’
Annemarieke haalde de schouders op. ‘Ik heb zo’n kaars nog
nooit in de winkel gezien.’
4
Toen André aan het eind van de ochtend met een doos vol vuurwerk terugkwam, was Reinier van Doesburg niet meer in huis te
vinden. Na enig zoeken vond hij hem in de schuur die aan het
huis grensde. Reinier was gekleed in een stofjas en zijn mond was
bedekt met een stofkapje, terwijl hij latex handschoenen droeg.
Hij zat op een hoge kruk bij een werkbank, waar hij zich overheen boog. Op de werkbank lag een oude krant uitgespreid en
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daarop stond – recht overeind – een lege wc-rol.
‘Wat ben jij aan het doen?’, vroeg André in de deuropening.
‘Kom kijken, André. Ik ben zelf vuurwerk aan het maken.
Hij liep naar zijn aangetrouwde neef toe en zag nu dat de wcrol op een stevig stuk karton was vastgemaakt. Aan de binnenkant was een servet rondom geplakt die aan de bovenkant een
stuk naar buiten stak. Het leek op een vuurwerkfontein in
oprichting. Naast de wc-rol lagen op de krant twee hoopjes met
poeder, waarvan het ene geelachtig wit van kleur was en het
andere wit.
‘Is dit niet gevaarlijk?’
‘Welnee, als je maar de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Ik
heb het al vaker gedaan. Heb je de rotjes bij je?’
André toonde hem de doos. De ander scheen ingenomen te zijn
met wat hij had meegebracht. Hij haalde er meteen het knalvuurwerk uit. Vervolgens trok hij de verpakking kapot en begon
de rotjes een voor een open te snijden en doormidden te breken.
Het kruit begon een derde hoopje op de krant te vormen.
‘Je kunt me wel helpen. Zie je dat ijzeren staafje? Als je die
nou eens ging vijlen?’
‘Waarvoor is dat?’
‘Het geeft mooie rode vonken.’
‘Moet ik daarvoor ook niet een mondkapje om?’
‘Nee, dat is niet gevaarlijk’, zei Reinier, terwijl hij nog een
Astronaut doormidden brak.
Ze werkten een tijdje in stilzwijgen door tot André zoveel vijlsel had, dat hij er een eetlepel vol van had. Het hoopje kruit uit
de rotjes was genoeg om de wc-rol voor de helft te vullen. En er
was voldoende van de overige poeders en kruimels voor de andere helft. Nu begon Reinier verschillende bestanddelen te mengen
in wisselende samenstellingen. Nadat hij er een dubbel gevlochten lont in gestoken had, schepte hij de mengsels in de wc-rol.
Toen de rol tot de rand toe gevuld was, draaide hij het servet tot
een punt zodat het lont nog een paar centimeter naar buiten stak.
‘Ziezo, deze is klaar’, sprak hij tevreden.
De fontein werd opzij gezet, en daarna vouwde hij de krant
voorzichtig naar binnen toe op, zodat de resterende kruimels er
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niet uit vielen. Vervolgens gooide hij deze in een afvalemmer.
De handschoenen en het mondkapje volgden daarna.
‘Nu ga ik me eerst grondig wassen. Jij zou dat ook moeten
doen, André. Vanavond gaan we de fontein uitproberen. Als dat
goed gaat, maken we er morgen nog een paar.’
5
Het was een huiveringwekkende moordpoging, gepleegd door
iemand die van tevoren niet had ingezien welke risico’s aan zijn
methode verbonden waren, of die dat niets kon schelen. De
fatale kaars was van Ad Jansen geweest. Aangezien hij een van
de slachtoffers was, ging Petersen er vanuit dat Jansen die kaars
van iemand anders gekregen had. De eerste naam die hem te
binnen schoot, was Berend Damhuis.
Als de vrachtwagenchauffeur van ChemMetal inderdaad de
moordenaar was, had hij niet alleen de dood van het beoogde
slachtoffer op zijn geweten, maar van nog twee personen. Het
was een daad waar Petersen alleen afschuw voor kon voelen. De
schok verdrong alle gedachten aan de miskraam van Ronald en
Dominique.
Terug in het districtsbureau zocht hij het telefoonnummer
van Damhuis op. In plaats van hem zelf, kreeg hij het antwoordapparaat. Er werd een mobiel nummer genoemd, dat hij
vervolgens intoetste.
‘Met Berend’, klonk de stem met het Gronings accent aan de
andere kant.
‘U spreekt met Petersen, van de recherche.’
‘U weer?’
‘Ik wil u vragen naar Veenendaal te komen.’
‘Wilt u weer met mij praten?’, was de verwonderde reactie.
‘Ik wil u zo spoedig mogelijk hier hebben.’
‘Dat gaat moeilijk. Ik zei u gisteren toch dat ik weg moest?
Nou, ik zit bij familie, in Groningen. Ik breng hier de jaarwisseling door. Kan ik u niet via de telefoon te woord staan?’
‘Helaas is dat niet mogelijk.’
‘Kunt u mij niet vertellen waarom ik helemaal naar
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Veenendaal moet komen?’
‘Dat hoort u wel als u hier aankomt.’
6
Het humeur van Reinier van Doesburg dat die dag verrassend
goed begonnen was, kreeg aan het eind van de middag een
onverwachte en dramatische wending. Op dat moment had
André zich in zijn slaapkamer teruggetrokken om in alle rust
het boek te lezen dat hij van zijn nicht had gekregen. Hij zat
midden in de spanning, toen hij opeens een luid geschreeuw
vanaf de benedenverdieping hoorde.
Een moment lang vreesde André dat er iets verschrikkelijks
was gebeurd, en dat Reinier in levensgevaar was. Maar terwijl
hij zich naar beneden haastte, dacht hij terug aan de kaars.
Nadat zijn huisgenoot daarover begonnen was, had hij er tevergeefs naar gezocht. Er was inderdaad meer gestolen bij de
inbraak dan hij had gedacht. Had Reinier nu iets anders ontdekt dat verdwenen was?
Beneden aangekomen vond hij hem in de salon. Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand te zijn. Reinier zat in de
gemakkelijke leunstoel bij de open haard, met de benen uitgestrekt op het voetenbankje. Op zijn schoot had hij de kranten
van de afgelopen dagen. Maar daarna zag André dat de ander
doodsbleek was en grote ogen had opgezet, alsof hij zojuist
getuige was geweest van iets afschuwelijks.
‘André, André, kom hier’, riep hij hijgend. ‘Heb je het gelezen, van die moorden? In Veenendaal! Dit is verschrikkelijk.’
‘Alsjeblieft, houd daar maar over op’, zei André Lourier, denkend aan de moeite die het hem gekost had zijn eigen probleem
onder de aandacht van de politie te brengen. Hij vroeg zich af
waarom de ander over die moorden zoveel kabaal maakte. Ze
waren gepleegd toen hij in Amerika zat. ‘Die ellende wil ik liever niet horen. Ik ben op vakantie.’
‘Maar heb je dit niet gelezen dan? Nee? Ik kan het niet geloven. Dit is echt vreselijk!’
‘Dat is moord altijd, Reinier.’
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7
‘Waarvoor ben ik hier?’, vroeg Berend Damhuis het eerst nadat
hij achter de tafel in de verhoorkamer had plaatsgenomen.
Petersen keek hem strak aan en zei toen: ‘U bent verdachte in
de moordzaak die wij momenteel onderzoeken. Het gaat om de
moord op Ad Jansen, zijn vrouw en Josefine van Maanen.’
‘Ik had het kunnen weten!’
‘U ontkent het dus niet?’
‘Natuurlijk ontken ik. De gedachte dat ik mijn oude makker
vermoord heb, is gewoon bezopen! En dan nog twee mensen.
Zijn vrouw Tanja en die andere vrouw. Met hun dood heb ik
niets te maken.’
Petersen had verwacht dat de ander zo zou reageren. Maar de
felheid waarmee het gebeurde, deed hem even afvragen of hij de
juiste persoon voor zich had. Daarom vertelde hij hem van de
manier waarop de moord had plaatsgevonden.
‘Het is u allemaal om die klotekaars te doen, hè?’
‘Dus er was inderdaad een kaars!’
‘Ja, maar ik heb hem nooit aangeraakt. Ik was een keer bij Ad.
Hij had die kaars in de woonkamer staan. Ik zei dat ik hem
apart vond, met die gifgroene kleur. Toen vertelde hij dat hij
hem bij een inbraak had buitgemaakt. Hij wist iemand die gek
op allerlei soorten kaarsen was. Hij wilde de kaars aan haar
geven.’
‘Waar had hij ingebroken?’
‘Dat weet ik niet. Ik laat me niet met dat soort zaken in.’
‘Weet u dat zeker?’
‘Ik zweer het u! Anders ben ik mijn baan kwijt.’
Petersen keek Damhuis aan. Niet voor het eerst twijfelde hij
aan de oprechtheid van de ander. Een motief om te liegen had
hij juist genoemd.
8
Reinier van Doesburg merkte hoe hij nog helemaal trilde van de
schok. Zijn hart ging hevig tekeer, terwijl hij het plakkerige
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zweet voelde dat bij hem na de ontdekking was uitgebroken.
Het had slechts een fractie van een seconde geduurd voor de
volle waarheid tot hem doordrong. Dit kon geen toeval zijn.
Deze mensen waren gestorven door de kaars. Zijn kaars.
Verbijsterd las hij elk detail in het krantenbericht.
Hij wist dat hij hier verantwoordelijk voor was. De jaloezie
die hem gedreven had, had onbedoeld tot een afgrijselijke tragedie geleid. Jaloezie die hem al zijn hele leven in de greep hield.
Hoewel hij deze gemoedstoestand als negatief beschouwde, had
hij er nooit grip op gekregen. Zijn eerste herinnering aan zijn
jaloerse karakter stamde uit zijn kleutertijd. Toen had hij een ziekte opgelopen waardoor hij jarenlang aan huis gebonden was.
Gedwongen tot dit leven binnenshuis, kon hij urenlang voor
het raam zitten. Als enig kind woonde hij in een huis dat zich
precies tegenover een speeltuin bevond. Met de neus tegen het
glas gedrukt, keek hij dan toe hoe de andere kinderen uit de
straat daar plezier maakten. Wat hem uit die tijd nog het meest
was bijgebleven, was het feit dat geen van zijn leeftijdsgenootjes
ook maar de geringste aandacht aan hem besteedde. Nooit werd
er een blik, hoe kort ook, op hem geworpen. Het was alsof hij
voor hen niet bestond. Zijn isolement werd verder versterkt
door een moeder die altijd over haar zwakke gestel klaagde.
Vaak lag ze uitgeteld op de bank. De drukte van kinderen die
Reinier eerst wel kwamen bezoeken, kon zij niet aan, en daarna
bleven zijn leeftijdsgenootjes uiteindelijk allemaal weg. Daarom
bracht hij zijn tijd door met het bespieden van de andere kinderen, afgunstig op het leven dat zij leidden. Soms gaf het hem
een prettig gevoel als de idylle van de gezellig spelende kinderen
werd verstoord; als er een kind van de schommel viel en luid
huilend om zijn moeder riep. Maar het maakte het leven met
zijn ziekte er niet draaglijker op.
Met het voorbijglijden van de jaren was hij van zijn aandoening genezen, maar de jaloezie had zich definitief in zijn hart
genesteld. Regelmatig speelde het op. Later, toen hij zich meer
en meer bewust werd van de beklemmende werking die het op
zijn leven had, had hij geleerd die duistere emotie te temperen.
Maar zijn van nature lichtontvlambare temperament maakte
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het hem bij tijd en wijle moeilijk.
In het begin van zijn relatie met Sandra kon hij niet onbewogen toekijken hoe zij kameraadschappelijk met haar neef
omging. Onmiddellijk had hij een steek van jaloezie gevoeld die
niet, zoals anderen dachten, seksueel georiënteerd was. Het was
alsof hij in die twee een verbondenheid zag waar hij zo vaak naar
gehunkerd had. Zelfs in zijn huwelijken had hij die niet gevonden, niet in het eerste, ook niet in het tweede met Sandra. Pas
jaren daarna, toen hij in de blik van André’s ogen zag dat diens
gevoelens voor Sandra wel een seksuele dimensie bezaten, had
de jaloezie in alle hevigheid opgespeeld en bezit van hem genomen. Zo ervoer hij het tenminste. De onthulling dat Sandra in
verwachting was geraakt, had dit gevoel versterkt. De jaloezie
had hem zo in de greep gekregen dat hij er nachten wakker van
had gelegen. Hij was er zeker van dat er maar één manier was
om er vanaf te komen: door de oorzaak uit de weg te ruimen.
Met bittere gevoelens dacht hij terug aan de dag dat ze in de
salon zaten en zijn vrouw hem vertelde dat ze zwanger was. Ze
had gedacht dat hij verheugd zou reageren. In plaats daarvan
had hij haar gecommandeerd te vertellen wie de verwekker van
het kind was. Eerst had ze hem verontwaardigd aangekeken.
Maar omdat zijn blik strak op haar gevestigd bleef zonder dat
hij iets zei, had ze uiteindelijk haar ogen neergeslagen.
‘Wel verdraaid nog an toe!’, had hij geroepen. ‘Zeg het dan!’
Ze had gezwegen, waarna hij de naam van haar neef had
genoemd. Ook daarop weigerde ze te reageren. Het had hem zo
razend gemaakt, dat hij haar wilde slaan. Hij liet zich niet tarten. ‘Is het André?’, had hij nogmaals gevraagd. Toen had ze
kort geknikt. Ze was opgestaan en had zonder nog een woord te
zeggen de salon verlaten, terwijl ze de deur hard achter zich
dichtsloeg.
Waar hij voor gevreesd had, was gebeurd. Zijn vrouw was een
affaire met haar neef begonnen. Van André verbaasde hem dat
niets. Hij zag hem als een charmeur, dat bleek gisteravond nog
toen hij met een vrouw was gaan stappen. Hoe kreeg hij dat tijdens zijn korte verblijf voor elkaar?
Wat Reinier het meest dwars zat, was dat zijn vrouw in ver85

wachting was geraakt en dat zij dacht dat ze het kind kon laten
doorgaan voor het zijne. Maar hij wist wel beter. Zijn eerste
huwelijk was kinderloos gebleven. Medisch was vastgesteld dat
hij geen kinderen kon krijgen. Hij had het Sandra nooit verteld,
noch dat dit de reden was waarom zijn eerste vrouw bij hem was
weggegaan. Sandra had hem bedrogen met een ander, met haar
neef. Daarom had hij besloten dat hij het hem betaald zou zetten. Maar dat was misgelopen, gruwelijk misgelopen.
Met weerzin vervuld gooide hij de kranten van zich af. Ja, hij
was verantwoordelijk voor die doden. Maar op de een of andere manier had André ervoor gezorgd dat de fatale kaars bij de
slachtoffers was gekomen. Reinier kon niet begrijpen waarom
de ander dat gedaan had. Kende hij de slachtoffers en was dat
de reden waarom hij niets over hun dood wilde horen?
Reinier kwam er niet uit. Hij voelde zich verantwoordelijk,
maar tegelijkertijd zag hij zijn aangetrouwde neef als de aanstichter. Daarom was hij ervan overtuigd, meer dan ooit, dat
André Lourier moest sterven. Hij moest boeten voor de dood
van de drie Veenendalers. Nu zou Reinier er zelf bij zijn, getuige zijn van de dood van de ander.
9
Op het moment dat Bram Petersen naar de projectruimte terugkeerde, was het ruim na zeven uur. Alleen Inge Veenstra en John
van Keeken waren aanwezig. Steven Bosma en Ferry Jacobs
waren voor een gesprek met een broer van Ad Jansen naar
Oosterbeek. Ze draaiden allemaal de klok rond in de hoop vóór
de jaarwisseling het onderzoek te kunnen afronden.
Vanochtend had het er nog naar uit gezien dat dit niet zou lukken. Nu had Petersen nieuwe hoop.
‘Hij weet meer’, zei hij. Vervolgens legde hij uit wat het verhoor met Berend Damhuis had opgeleverd. ‘Ik laat hem een
nachtje zitten. Dat zal zijn tong losmaken!’
‘Ik denk niet dat het nodig is’, merkte Inge Veenstra op.
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik een sterk vermoeden heb waar de kaars is buitge86

maakt.’
‘Waar dan?’
Ze vertelde over het verzoek van André Lourier en hun bezoek
aan de heer Brolsma, in ruil voor een etentje. Verbaasd hoorde
Petersen aan hoe Berend Damhuis de leiding had gehad over de
inbraak in de villa van Reinier van Doesburg. Als werknemer
van ChemMetal had hij geweten dat de directeur op wintersport was. Hij brak daarom met zijn maat Ad Jansen vroeg in de
avond in, omdat hij gedacht had dat er niemand in het huis zou
zijn. Ze waren door André Lourier betrapt. Die had daarna het
vermoeden gekregen dat Brolsma de huisjes had, omdat hij
beweerde dat hij nu dubbele had. Door het gele stickertje was
de inwoner van Wijk tegen de lamp gelopen.
‘Dat was niet een echt romantisch uitstapje met die Lourier’,
vond John van Keeken. ‘Maar dat aanbod van dat dineetje is
niet zo gek! Hoe zit het eigenlijk met dat gele stickertje. Waar
komt dat vandaan?’
‘Die heb ik eronder geplakt’, zei Veenstra.
‘Jij?’
‘Terwijl Brolsma op André lette, plakte ik het onder een van
de dubbele huisjes. Het was een truc die André had bedacht om
Brolsma tot een bekentenis te dwingen.’
‘En jij hebt daaraan meegewerkt? Dan had je wel vertrouwen in
die André van jou. Moet je kijken, Bram, ze zit gewoon te blozen!’
Inge Veenstra wendde zich tot Petersen: ‘Het is zo druk
geweest dat ik er nog geen rapport van heb kunnen schrijven.
Lourier wilde dat ook niet, omdat de zaak onderhands is afgehandeld. Hij wilde de gestolen stukken terug. De collectie was
het enige wat gestolen was, zei hij. Maar nu blijkt dat er nog iets
is gestolen. Een kaars. Ik denk dat we naar Lourier toe moeten,
om verhaal te halen.’
‘Dat kan wel tot morgen wachten’, vond Van Keeken.
10
In een poging het humeur van zijn aangetrouwde neef op te
vrolijken, kwam André Lourier na de avondmaaltijd met de
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“vermiste” sleutel op de proppen. Dit bleek het gewenste effect
te hebben. Reinier reageerde verheugd bij het zien ervan. Het
was alsof hij in de gaten had gekregen dat hij met zijn mokkende gezicht de sfeer in huis vergalde en hij deze gelegenheid aangreep daar wat aan te doen.
‘Dit moet gevierd worden’, zei hij, na de sleutel van André
overgenomen te hebben. ‘Zullen we dan nu maar onze fontein
uitproberen?’
Dit leek André een uitstekend idee. Op verzoek van Reinier,
die erover klaagde dat hij vandaag zijn enkel had overbelast,
schoof hij de leunstoel in de salon naar de tuindeuren. Vanaf
zijn stoel kon Reinier over het terras uitkijken, terwijl hij,
André, de fontein uit de schuur haalde. Hij plaatste het zelfgemaakte stuk vuurwerk midden op het terras. Door de geopende tuindeuren keek Reinier toe.
‘Kun je de tuindeuren eerst sluiten?’, vroeg hij hem. ‘Het is
anders zo koud. Ik heb geen jas aan, zoals jij.’
Een minuut later was het zover. Even keek André Lourier
opzij naar zijn aangetrouwde neef die gespannen van achter het
glas toekeek. Vervolgens streek hij een lucifer af en stak het lont
aan. Daarna deed hij een paar stappen achteruit, wachtend op
wat er gebeuren ging.
11
Ze reden de heuvels in via het gehucht Overberg. Dit was de
snelste route vanuit Veenendaal naar de villa van Reinier van
Doesburg. Onderweg friste Inge Veenstra de geheugens van
haar collega’s op over de situatie die ze zouden aantreffen. Zij
was het die er bij hen op had aangedrongen om nog dezelfde
avond André Lourier op te zoeken. Ze zat naast Petersen op de
passagiersstoel om de richting aan te geven. Het begin van de
oprijlaan van het huis bevond zich midden in de bossen aan de
weg tussen Overberg en Amerongen. De weg kronkelde
omhoog. De wereld leek er uitgestorven.
‘Hij zit daar alleen, om op het huis te passen.’
‘Ik denk dat hij het slachtoffer van de moordpoging had moe88

ten zijn’, zei Petersen. ‘Ga maar na. Wie heeft de mogelijkheid
om aan cyanide te komen? De directeur van ChemMetal.
Waarom kon hij met de kaars een moordpoging wagen? Omdat
hij dacht dat Lourier tien dagen alleen in zijn huis zou zitten.
De poging was geslaagd, als er niet was ingebroken.’
‘Ik denk dat je gelijk hebt’, zei Inge Veenstra geschokt.
‘Wat een gore klootzak, die Van Doesburg’, klonk het vanaf
de achterbank.
‘Daarom wil ik een kijkje in zijn huis nemen, John. Misschien
vinden we nog een restant van het gif. Of de spullen die nodig
waren om de kaars te fabriceren.’
‘Hier is het,’ zei Inge Veenstra.
Ze reden de oprijlaan op. De koplampen beschenen een weg
die nog grotendeels bedekt werd door sneeuw. Na een paar
bochten kwam de villa met alle bijgebouwen in het zicht,
omheind door een muur. Bram Petersen bracht de auto voor de
poort tot stilstand. Even leek het alsof er niets aan de hand was.
Daarna begon de lucht achter het huis op te lichten, alsof er een
brand woedde.
‘Het lijkt wel alsof iemand vuurwerk afsteekt’, zei John van
Keeken.
Inge Veenstra stapte als eerste uit. Met grote passen liep ze
naar de poort en belde aan. Petersen en Van Keeken volgden
haar. Het vuurwerk was opgehouden, maar nog kwam er niemand naar de poort. Ze stonden al een paar minuten en na nog
een keer aangebeld te hebben, wilde Petersen voorstellen om het
telefoonnummer te proberen. Maar op dat moment klonk er
een gerucht achter de poort.
‘Neemt u mij niet kwalijk dat ik u heb laten wachten’, zei de persoon die opendeed. Het was André Lourier. ‘Er kwam iets tussen.’
‘U bent vuurwerk aan het afsteken.’
‘Bent u daarvoor gekomen? Het is ook nog eens zelfgemaakt
vuurwerk. Zo illegaal als het maar kan. Reinier van Doesburg
heeft het gemaakt. Nou ja, ik heb het zelf ook amper gezien of
de fontein gelukt is. Juist toen het vuurwerk ontbrandde, ging de
telefoon. Het was mijn nicht. Het is dat haar man momenteel
slecht ter been is, anders had ik hém de telefoon laten opnemen.’
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‘Is Van Doesburg hier?’
‘Ja. Gisteravond is hij aangekomen.’
Rechercheur Petersen duwde de ander opzij om het erf te
betreden. Hij liep naar het huis, waarvan de voordeur openstond, ging de hal in en vervolgens naar de deur die op een kier
geopend was. Met zijn collega’s liep hij de salon in. Daar zat de
eigenaar van de villa. Een moment dacht Petersen dat de man
dood was.
Reinier van Doesburg zag lijkbleek. Hij zat op de gemakkelijke leunstoel bij de geopende tuindeuren. De ene hand hield
de hoorn van het telefoontoestel krampachtig beet, terwijl de
andere er roerloos bij hing. De blik in de ogen was verstard.
Maar hij was niet dood. Totale verslagenheid stond afgetekend
op zijn gezicht.
‘Dit is niet te geloven’, mompelde hij. Of hij tegen hen allemaal sprak, of meer tegen zichzelf, was niet duidelijk. ‘Niet te
geloven!’
‘Wat is er niet te geloven?’, vroeg André Lourier. ‘Wat had
mijn nicht te vertellen?’
Opeens leek Van Doesburg zich bewust te zijn van de anderen in de salon. Verschrikt sprong hij op, zodat de telefoon op
de grond kletterde.
‘Ik ben bedrogen, André. Bedrogen door mijn vrouw!’
‘Rustig maar’, zei André Lourier.
‘Rustig maar? Ik kan het gewoon niet geloven. Mijn Sandra.
Mijn eigen Sandra! En ik dacht dat ze mij met jou bedrogen had.
Ze heeft gelogen. Al die keren. Waarom? Kennelijk om mij zand
in de ogen te strooien. Charles gaat scheiden van zijn vrouw
Renate. Hij en Sandra gaan samenwonen. Ze gaat bij mij weg.
Want ze is zwanger van zijn kind! Niet het jouwe, het zijne!’
12
André Lourier kon het nog niet bevatten wat er gebeurd was.
Maar terwijl de politie zijn aangetrouwde neef afvoerde, begon
het langzaam tot hem door te dringen aan welk lot hij ontsnapt
was. De drie rechercheurs hadden hem verteld welk plan
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Reinier van Doesburg uitgedacht had om hem van het leven te
beroven. Door een ongelooflijk toeval was hij aan het afgrijselijke lot ontsnapt. Een toeval dat het leven van drie mensen
geëist had. Daarna was duidelijk geworden dat er vanavond nóg
een aanslag was geweest, dit keer met het zelfgemaakte vuurwerk. Ook die poging was mislukt door alweer een gelukkig
toeval.
‘Jullie hebben mijn leven gered’, zei hij tegen de aanwezige
rechercheurs.
‘Niets te danken’, zei Bram Petersen. ‘Bedank liever Inge. Zij
wist waar de fatale kaars vandaan kwam.’
‘Ik weet niet hoe ik je moet bedanken, Inge.’
‘Dat is niet nodig’, antwoordde zij. ‘Dit is ons vak.’
‘Nou, dan zullen Bram en ik jullie alleen laten’, merkte John
van Keeken op.
‘Hoe bedoel je?’, vroeg Inge Veenstra.
‘Nou, dan kun je een afspraakje maken. Hij had jou een diner
beloofd.’
‘Dat is waar ook. Ik was het glad vergeten. Maar ik weet niet
of ik daar nu wel zin in heb.’
‘In de loop van volgende week dan?’, vroeg André Lourier snel.
‘Hè ja, dat lijkt me leuk.’
‘Zoals beloofd, jij kiest het restaurant, ik betaal.’
‘Prima’, zei Veenstra opgewekt.
‘Ik hoor het al, dat wordt een romantisch diner voor twee’, zei
Van Keeken.
‘Jaloers, John?’
‘Nee, hoor, Inge. Ik ga tijdens de jaarwisseling met Ferry naar
Amsterdam. Ga jij maar lekker dineren. Maar ik wil je wel weer
in het nieuwe jaar zien. Dus doe me een plezier en kies een
restaurant zonder kaarslicht…’
Einde

91

Fragment uit Bij verstek veroordeeld

Het donkere gat in de bocht doemde voor hem op. Daarachter moest
de oprijlaan hobbelig en modderig kronkelen. Dankzij eerdere
verkenningstochten wist hij de ingang feilloos te vinden. Hij deed de
koplampen uit. Niet gezien worden was van levensbelang. Duisternis
omsloot hem nu, evenals het bos met zijn loof- en naaldbomen. Hij
wist niet wat hem te wachten stond. Het was een uur na zonsondergang, 17.49 uur volgens zijn horloge, op zaterdag 17 november 2001.
Terwijl hij met uitgestrekte hals in het duister tuurde om niet tegen
een stam te rijden, bedacht Ton Gijsbertsen hoe vreemd het eigenlijk
voor hem moest zijn een opdracht uit te voeren die een ander bedacht
had. Als architect was hij gewend zelf plannen te bedenken en uit te
werken, die anderen dan uitvoerden. Nu moest het andersom. Wat in
het zakenleven gold, gold duidelijk niet voor zijn privéleven. Wat
vertelde hem dat over zijn eigen karakter en de verhouding tot zijn
vrienden?
Hij vervloekte zichzelf dat hij niet met meer moed en durf was
geboren. Hij had nooit het lef gehad om tegen anderen weerstand te
bieden. Het hardnekkige onkruid van herinneringen uit zijn jeugd
schoot in zijn gedachten omhoog. Toen had hij al met anderen
meegedaan, omdat hij er niet uit wilde liggen. Hij herinnerde zich die
keer op het schoolplein toen zijn vriend Jacob hem een paar eieren in
de hand had geduwd, om anderen ermee te bekogelen. Het was een
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klein opstandje en diep in zijn hart had hij niet mee willen doen,
maar omwille van de anderen had hij gegooid. Dat hij als enige een
voltreffer had gemaakt, had hem bij de anderen in achting doen stijgen, terwijl hij des te meer reden zag om zichzelf te verachten.
Waarom had hij nooit het lef om nee te zeggen? Omdat het onvermijdelijk was dat zijn introverte karakter door de assertieve Jacob
Stijnvoort overheerst zou worden?
Hij wist dat meedoen het elke keer moeilijker maakte om tegen de
stroom in te gaan. Maar hij was bang er niet bij te horen en afgewezen
te worden. Die angst had hij heel zijn leven geprobeerd te onderdrukken. Toch liet hij zich keer op keer daardoor voortdrijven, zoals
schapen door de hond vooruit gejaagd worden. Bij hem was het van
kwaad tot erger gegaan.
Het was ook meer dan alleen de angst om er niet bij te horen dat
hem dreef.
Verachting was het woord dat precies beschreef wat hij nu voor
zichzelf voelde. Een moord was gepleegd, ergens in het bos voor hem.
Alleen daar gruwde hij al van! De moordenaar was ontkomen en hij
had de opdracht gekregen het lijk van de afgesproken plek te verwijderen voor iemand het zou ontdekken. Hij had nooit ingestemd
als ze hem niet eindeloos onder druk hadden gezet. Het was chantage.
Als hij van de zomer maar nooit zo stom was geweest! Als hij de achterdeur op slot had gedaan, was er nooit iets gebeurd en was hij nu
niet chantabel. Er bleef geen andere keus over dan mee te doen, want
het alternatief was onheilspellend.
Na honderd meter parkeerde hij de Volvo aan de kant van de weg.
Er stonden hier metershoge stapels boomstammen, klaar voor transport. Tussen twee stapels vond hij een inham waar hij de neus
voorzichtig in manoeuvreerde. De auto stond perfect verborgen in
deze nis van stammen. Het was honderd meter naar de afgesproken
plek, vierhonderd naar het huis van Raimond van Vliet.
Voor hij uitstapte, wachtte de architect nog een minuut om zijn
ogen aan de duisternis te laten wennen. Hij was bang in het donker.
Een moment luisterde hij in de betrekkelijke veiligheid van de Volvo
of er geluiden in het bos waren. Alles leek stil te zijn. De enige
geluiden die hij waarnam, waren van auto’s die over de N224 achter
hem reden. Gelukkig hoorde hij de hond niet, want die vreesde hij
het meest.
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Nog even bekeek hij zichzelf in de achteruitkijkspiegel en zag de
zwaarmoedige uitdrukking op zijn fletse gezicht. De spanning tekende
zich af rond zijn ogen en mond. Volgens zijn horloge was het vijf voor
zes. Tijd voor actie.
In de verte zag hij het theehuisje als een vage schim. Hem was
verteld dat dit bouwwerk in de negentiende eeuw was neergezet in
opdracht van de Amsterdamse bankier J.B. Stoop. Stoop had zich in
de streek verdienstelijk gemaakt met het ontginnen van de woeste heidegronden door ze in te planten met bomen. Om die reden had hij
voor korte tijd in het nabijgelegen Austerlitz een bosbouwschooltje
geopend, overigens zonder veel succes. De huidige bossen waren het
levende bewijs dat de beoogde bebossing wél met goed gevolg was
ingezet. Sommige van de kolossale beuken hier moesten nog door
Stoop zelf neergepoot zijn.
De Koepel van Stoop, zoals het bouwwerk in de volksmond heette,
had de oorspronkelijke functie als theehuisje allang verloren. De laatste jaren had het dienst gedaan als atelier van een kunstenaar, die zich
in het afgelegen gebouwtje helemaal kon wijden aan de kunst. Maar
ook hij was inmiddels naar elders vertrokken, zodat het gebouwtje
leeg stond in afwachting van een restauratie die hoognodig was, maar
waarvoor nog geen subsidie op tafel lag. Het stond in de gemeente
Woudenberg en die had de laatste jaren het volledig beschikbare
budget geïnvesteerd in de renovatie van de verderop gelegen Piramide
van Austerlitz, ooit gebouwd door op de hei gelegerde Franse en
Bataafse troepen, en nu een belangrijke toeristische trekpleister.
Juist door de vervallen staat waarin het theehuisje verkeerde, was
het in de steek gelaten. Een afgelegen plek en toch niet moeilijk
bereikbaar. Voor Gijsbertsen, die wel van het gebouwtje gehoord had
maar in dit gedeelte van het bos nooit geweest was, was het tevens een
gemakkelijk herkenningspunt. De omschrijving die hem gegeven
was, was toereikend.
Het bouwwerk stond een eindje van de oprijlaan af. Een modderig
pad leidde ernaartoe. Het theehuisje doemde als een grijze gedaante
uit de duisternis op. Als architect zou het uiterlijk van het bouwwerk
hem geïnteresseerd hebben, als zijn gedachten niet vol waren geweest
van de naargeestige taak die op zijn schouders rustte. Hij mocht nu
niet aan zijn angst toegeven.
Hij trok zwarte handschoenen aan. Om het vervallen theehuisje
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was rondom een laag hekwerk met recht voor het voorportaal een
hekje waarop hij zijn vingerafdrukken niet wilde achterlaten. Hij
wilde ook voorkomen dat hij geluid veroorzaakte. Maar het hekje
klemde en pas na wrikken kwam het met gepiep los. Hoewel het
onwaarschijnlijk was dat er met deze duisternis iemand zich in het
bos bevond, voelde de architect een schok door zijn lichaam gaan.
Het hekje zwaaide open en hij deed twee stappen naar voren. Trillend
van spanning stond hij op de drempel van het voorportaal. Deze werd
door de uitstekende dakrand overschaduwd, waardoor het in de
gevallen duisternis een donker hol leek. Een lichaam dat hierin gelegd
werd, zou door een toevallige passant niet opgemerkt worden. In dit
donkere gat moest het lijk van Raimond van Vliet, de bekende aannemer, liggen. Dit was op de centimeter nauwkeurig de afgesproken
plek. Hij tastte in het duister.
Er was iets misgegaan.
Geen lijk!
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Fragment uit De blikvanger

Op het eerste gezicht leek er niets mis te zijn. Alles was heel normaal:
een bushalte aan de rand van het dorp; waar de provinciale weg een
flauwe boog langs het laatste park beschreef voor het de donkere
bossen in verdween. Het was laat op de avond. Straatlantaarns verspreidden een oranje gloed. Slechts een enkele auto passeerde.
Sebastiaan Kingma stapte opgewekt uit de bus die hem van station
Driebergen-Zeist naar de halte had gebracht. Hij had een goede reden
om blij te zijn. In Doorn zou hij een oude bekende ontmoeten. Met
dat aangename vooruitzicht zette hij zijn zorgen van zich af. Met een
zwaai gooide hij de tas op zijn rug zoals hij vroeger deed toen hij nog
aan de medische faculteit studeerde. Hij had het indertijd heerlijk
gevonden om zich voor te doen als een stoere bink. Nu had hij fysiek
vertoon niet meer nodig om indruk op anderen te maken, dat deden
zijn vak en zijn positie binnen de gemeenschap wel. De deuren
klapten achter hem dicht en de bus trok daarna met veel geronk en
rook op. Sebastiaan was alleen. Nog een kleine wandeling en hij was
op zijn bestemming.
Dat er wél iets aan de hand was, bleek al snel.
Verrast keek hij op toen hij geritsel hoorde. Precies achter de halte
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bevond zich een verwilderde tuin. Hij had hem al eens bij daglicht
gezien. Het was de voormalige overtuin van een villa die aan de
andere kant van de provinciale weg had gestaan. Villa Boschoord. Het
huis was eind jaren tachtig afgebroken en alleen de voormalige overtuin herinnerde aan het verleden, hoe verwaarloosd hij ook was.
Eigenlijk was dat ontzettend jammer. Als hij, Sebastiaan, dit stukje
grond in bezit had, zou hij de allure van de vroegere tuin doen herleven! Want, als hij geen geneeskunde was gaan studeren, had hij voor
de studie biologie gekozen. De natuur was zijn passie.
Het eerste dat hij zag, was de beweging. In het licht van de straatlantaarns ontdekte hij een schim. Daarna de bespottelijke gele handschoenen. Het waren rubberen handschoenen die zijn moeder vroeger
bij de afwas gebruikte, omdat haar gevoelige handen niet tegen het
zeepsop bestand waren. Handschoenen en schim kwamen zijn kant
op. Een zaklantaarn floepte aan, vastgehouden door de ene handschoen, terwijl de andere hem wenkte.
Toen herkende hij de man.
Zonder zich te bedenken stapte Sebastiaan Kingma over het lage,
smeedijzeren hekwerk. Zijn schoenen werden omringd door varens
met hun ontrollende bladeren. Het was voorjaar. Dankzij recente
regen schoot alles nu uit de vochtige bosgrond op. Als het niet zo
donker was, zou hij zich gebukt hebben om te kijken welke soorten
hier groeiden. In zo’n verwaarloosde tuin hadden planten vrij spel.
Misschien dat hij er zeldzame soorten zou aantreffen.
‘Wat doe jij hier?’
‘Ssst!’, siste de man.‘We zijn op privéterrein.’
‘Wat doe jij hier dan?’
‘Dat zou ik jou ook kunnen vragen. Moet je niet in Rhenen zijn?’
‘Morgen.’
‘Moet je komen kijken. Er is daar beneden een vijvertje.’ Hij
zwaaide met de zaklamp. ‘Er is daar zonnedauw!’
De interesse van Sebastiaan Kingma was gewekt.
Dus daar was de ander mee bezig! Sebastiaan had nooit geweten dat
hij zich ook voor planten interesseerde. Maar hij leek er wel verstand
van te hebben. In elk geval meer dan de gemiddelde Nederlander. Die
wist niet eens dat zonnedauw een plantje was. Een heel bijzonder
vleesetend plantje. De wetenschappelijke benaming van de ronde
zonnedauw, die in Nederland voorkwam, was Drosera rotundifolia.
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De tuin liep aan drie zijden trechtervormig naar beneden. In de
diepte, overschaduwd door de woekerende rododendronstruiken aan
de overzijde, lag het vijvertje. Maar dit was niet echt de biotoop waar
je zo’n zeldzaam plantje als de zonnedauw normaal kon verwachten.
Sebastiaan wist dat die van voedselarme grond hield. Daarom was het
juist een vleesetende plant, omdat het de benodigde stikstof niet uit
de arme grond kon onttrekken, maar wel uit de vliegjes die hij wist te
verstrikken. Of groeide het plantje hier toch? Adam & Eva heette de
plek in de volksmond. Een klein paradijsje was het zeker.
Zonnedauw!
Hij liet de ander voorgaan uit angst dat hij zelf in het donker het
kwetsbare plantje zou vertrappen. Het heen en weer zwaaiende zaklamplicht bescheen nog niets anders dan bosgrond en varens. Tot ze de
waterkant bereikten. Het licht flitste even over de stenen fundering die
onder de rododendrons verborgen was. Daarop hadden vroeger twee
beelden gestaan die Azië en Amerika hadden moeten voorstellen. Niet
Adam en Eva, zoals men vroeger in het dorp had gedacht, omdat de
beelden naakt waren. Aan die foute benaming ontleende deze plek
zijn bijnaam. De beelden waren in de jaren zeventig weggehaald
nadat de toenmalige eigenaars van Boschoord naar Waalwijk waren
verhuisd.
Gebiologeerd tuurde Sebastiaan de waterkant af. Was het mogelijk
dat het vleesetende plantje hier groeide? Waar dan?
De klap viel voordat hij de vraag hardop kon stellen.
Er zat te weinig kracht achter om hem van het bewustzijn te
beroven, maar genoeg om hem uit evenwicht te brengen. Hij viel
voorover, het water in. Hij wilde overeind komen. Het volgende
moment voelde hij hoe rubberen vingers zijn hoofd naar beneden
duwden, het water in. De ander wilde hem verdrinken!
Sebastiaan begon onmiddellijk tegen te spartelen. Het viel niet mee.
De ander was sterker dan hij had gedacht. Hij voelde het koude water,
de bagger die zijn neusgaten vulde, het gewicht van de ander en de
zware rugtas die hem met hulp van de zwaartekracht naar beneden
drukten. Zijn armen ploegden in het rond, tevergeefs op zoek naar
houvast. Hij bracht alleen het water in beroering. Zijn handen
voelden rottend blad, takken, modder. De vijver van vroeger was
dichtgeslibd met blad van de bomen. Wat stom om te denken dat op
deze natuurlijke compost zonnedauw zou gedijen!
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Met alle kracht die in hem zat, lukte het hem even zijn hoofd boven
water te krijgen. Hij hapte naar adem. Adem die hij nodig had om te
kunnen winnen. Maar wat hij inhaleerde, was het stinkende gas dat
hij uit de diepte van de vijver losgewoeld had. Dikke bellen moerasgas vulden zijn longen.
Vrijwel meteen verdubbelde de ander zijn krachten en viel
Sebastiaan met zijn hoofd hard in het water terug. Zijn hoofd had iets
geraakt. Een boomtak? Weer zocht hij iets om zich tegen af te zetten.
Maar het besef begon nu tot hem door te dringen dat het een
hopeloos verzet was. De ander was aan de winnende hand. De
zuurstof in zijn bloed raakte op. Hij hoorde in zijn oren het bonken
van zijn hart. Het begon hem te duizelen. Zijn spieren verslapten. Nu
begon hij in paniek te raken. Hij ging dood. Waarom had hij de ander
vertrouwd? Waarom had hij zich in het donker door zo’n lulsmoes
naar het water laten lokken? Zonnedauw! Alsof de ander daar verstand van had!
Geleidelijk voelde hij hoe zijn krachten afnamen. Zijn hart bleef
bonken in zijn oren. Tevergeefs pompte zijn hart het bloed door zijn
aderen. Er was te weinig zuurstof. Het was donker, koud, en het
gevoel in zijn lichaam begon nu langzaam weg te vloeien. Een halve
minuut later was het afgelopen.
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Fragment uit De laatste kans

Met elke stap die ze zette, betreurde ze haar impulsieve besluit van
twee dagen geleden meer en meer. Ze wist heel goed dat wanhoop
haar dreef, omdat haar man niet het lef had het lot dat boven hen
hing af te wenden. Alsof hij dacht dat hij door stil te zitten vergeten
zou worden, als een nachtvlinder die overdag op een boomstam door
zijn schutkleuren onopgemerkt blijft. Het was een fatale vergissing.
Hij was een dwaas, al kon hij dat door zijn gladde praatjes bewonderenswaardig goed verhullen. Op anderen maakte hij steevast de
indruk een attente, welonderrichte en betrouwbare man te zijn. Maar
hij bleef een dwaas. Jammer dat ze hem voor de instandhouding van
haar leventje zo ontzettend hard nodig had. Daarom kon zij niet
werkeloos toezien hoe een ander hun keurig opgebouwde idylle zou
verstoren. Besefte hij niet wat het gevolg zou zijn voor hen beiden?
Toen hij haar had verteld over de situatie waarin hij verkeerde, was ze
woedend geworden.
Zijn lijdzaamheid was onuitstaanbaar. Misschien dat ze juist
daarom het besluit had genomen zelf in actie te komen, hoewel het
vooral zijn probleem was. Stom dat ze in haar impulsiviteit niet goed
over de uitvoering had nagedacht. Maar daarvoor was het te laat. Ze
moest nu in actie komen, nu het nog kon. Het was haar laatste kans.
Ze werd meer beangstigd door de gedachte wat haar te wachten
stond, dan ze voor mogelijk had gehouden. Zelfs Geert had
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ingestemd mee te werken, hoewel zijn rol onbeduidend was. Ze dacht
er minachtend aan terug hoe ze hem nog had moeten overtuigen dat
kleine beetje te doen. Daarover had ze nog het best nagedacht, maar
over haar eigen inzet te weinig. Als hij maar niet dacht dat zij het voor
hem deed, alsof ze iets voor die slappeling zou voelen.
Terwijl ze behoedzaam over het fietspad liep, werd ze overweldigd
door het besef hoe onmogelijk haar taak was. Ze had nagelaten
overdag het terrein te verkennen. Ze had van haar man het geheime
adres gekregen, dat hij met veel moeite had verkregen. Toen ze twintig
minuten geleden de snelweg verliet, was het pas tot haar doorgedrongen hoe stom het was, dat ze niet van tevoren polshoogte had
genomen. Maar zelfs met grondige voorbereiding bleef dit een wanhoopsactie.
Het eerste probleem deed zich al voor bij het zoeken naar een parkeerplaats. Ze had twee keer de provinciale weg op en neer gereden,
voor ze de juiste plek vond. In de bocht van de weg was een onverharde zijweg die naar een parkeerplaats in het bos leidde. De verborgen locatie was ideaal, maar vandaar bleek het nog een flink eind
lopen te zijn, met alle kans ontdekt te worden. Juist als vrouw viel ze
op.
Als ze overdag was geweest, had ze kunnen ontdekken welk bospad
ze kon nemen om ongezien haar doel te bereiken. Ze had een landkaart moeten kopen. Nu moest ze voor de zekerheid het fietspad langs
de provinciale weg nemen om bij haar doel te komen. Het was een
geluk dat er mist kwam opzetten.
Twee keer was ze het bos ingevlucht omdat er een auto aan kwam,
één keer omdat een brommer op het fietspad naderde. Maar de bromfietser had haar in het geheel niet opgemerkt. Toch kon ze gezien zijn.
Zojuist was ze langs een aantal gebouwen gekomen, die links aan de
overkant van de weg stonden. Er was een fabriek. Ze had het silhouet van een hoge schoorsteen gezien, verborgen in het bos en geleidelijk verzwolgen door de mist. En daarna volgden er huizen. Ze was
ook een pannenkoekenrestaurant gepasseerd. In één van de woonhuizen had ze licht zien branden. Gelukkig had ze er wel aan gedacht
zich donker te kleden, zodat ze vanuit de huizen hooguit te zien kon
zijn als een donker silhouet, tegen de achtergrond van het nog
donkerdere bos.
Ze had het adres, maar er was geen huis direct aan de weg. Ze had
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daarom de nummers van de woonhuizen goed in zich opgenomen.
Daarom wist ze dat ze de toegangsweg naderde. Twee vuilcontainers
markeerden de plek, anders had ze het misschien over het hoofd
gezien want de toegang werd geheel overschaduwd door hoge sparren.
Als ze goed keek, kon ze een houten hek onderscheiden van de
omgeving. Wat zich daarachter in het bos bevond, was onzeker.
Voor ze de weg overstak om naar de man te gaan die de carrière van
haar echtgenoot definitief te gronde wilde richten, keek ze op haar
horloge. Het was bijna half drie. Ze gaf zichzelf twee uur de tijd. Twee
uur en niets meer. Dan wilde ze weg zijn, voor het weer licht werd.
Nadat ze zich ervan vergewist had dat de provinciale weg en het
fietspad geheel verlaten waren, holde ze naar de overkant. Bij het hek
aanbeland zag ze hoe het landschap daarachter oprees. Een woud van
sparrenbomen kleurde de grond inktzwart. Hoger op de heuvel, verborgen in bos en mist, moest de man wonen.
Eerst voelde ze of er beweging in het hek te krijgen was, maar het
gaf niet mee. Terwijl het hout onder haar kraakte, klom ze er overheen. Nu was ze op verboden terrein, waaraan het bord haar herinnerde dat hier aan het begin van de oprijlaan stond. Behoedzaam keek
ze rond. Ze schrok. Even verderop, op een open plek in het bos, zag
ze witte schimmen. Even schoot de angstaanjagende gedachte door
haar hoofd dat ze gezien was. Alles zou in een vroeg stadium mislopen. Ze moest zich omkeren en vluchten. Maar de anderen waren
met teveel om te kunnen ontsnappen.
Pas na een tweede blik zag ze wat het waren en moest ze glimlachen
om de dwaasheid van haar gedachten. Bij de open plek waren gekapte
berkenstammen opgestapeld. Hun opvallend witte bast had ze
aangezien voor bleke gezichten, die zich in het bos verzameld hadden.
Alsof daar een groepje padvinders bijeengekomen was voor een
nachtelijke dropping. Haar verbeeldingskracht speelde haar parten.
Opgelucht begon ze aan de klim over de geasfalteerde weg. Elke
stap die haar dichter bij de vijand bracht, maakte haar angstiger. Ze
hoorde geluiden in het bos rondom die ze niet kon plaatsen. Was ze
in gevaar? Maar het bos wakkerde ook haar haat aan voor de man die
haar leven zou verwoesten. De man die zich hier terugtrok, die zich
veilig waande in zijn woning op de heuvel, terwijl hij anderen in het
verderf stortte, die kon ze niet zijn gang laten gaan.
Ze liep verder met de vraag in haar hoofd, hoe ze in het huis kon
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komen. Was er een alarmsysteem? Was hij ook gewapend? Hierover
had ze van tevoren moeten nadenken, maar terug ging ze niet meer.
Haar enige kans zat in de verrassing. Ze moest hem volkomen overrompelen, zodat hij geen enkele kans had.
Diep in zijn hart moest hij een lafaard zijn, bedacht ze. Een achterbaks type, dat zich alleen veilig voelde door de macht die hij over
anderen uitoefende. Een bittere, eenzame man. Iemand voor wie de
medemens niets meer was dan een object waaraan hij zich kon
optrekken door hem te vernederen. Als een wrede god die vanuit zijn
hemelse hof beschikte over de levens van anderen. Zo’n misantroop
verdiende het te sterven.
De weg zwenkte naar rechts, vervolgens naar links. Meer en meer
begon het terrein te stijgen. Ze hield even stil. Haar handen en rug
waren nat van het zweet. Het kwam door de spanning, de inspanning van de klim, en haar kleding. De zwarte coltrui was prima als
camouflage, maar in deze plaknacht veel te warm. Ze liep door.
Tussen de bomen door kon ze al een glimp van de gevel van het
gebouw zien. Opeens kwam de laatste bocht en stond ze oog in oog
met haar bestemming.
Tot haar verbazing zag ze dat er licht brandde en dat de buitendeur
openstond, alsof ze verwacht werd. Ze hoorde zelfs de zachte
jazzmuziek, die door een open raam klonk. Onwillekeurig tastte ze
naar het wapen, dat ze in haar schoudertas had meegenomen.
Gespannen stapte ze vanuit het donkere bos het achtererf op. Op
datzelfde ogenblik hoorde ze het gekrijs van een kind, dat de muziek
moeiteloos overstemde.
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TEGEN INLEVERING VAN ONDERSTAANDE BONNEN KRIJGT U BIJ
AANSCHAF VAN HET BETREFFENDE BOEK € 5 KORTING.
LET OP: DEZE ACTIE LOOPT TOT 15 FEBRUARI 2012 EN ALLEEN IN
NEDERLAND. BELGISCHE LEZERS KUNNEN IN AANMERKING KOMEN
VOOR DE KORTING DOOR RECHTSTREEKS TE BESTELLEN BIJ
DE UITGEVERIJ, VIA INFO@LEESKAMER.NL

KORTiNGSBON - ACTieNUMMeR 90191930
M.P.O. BOOKS - Bij veRSTeK veROORDeelD
iSBN: 97890860600306
STANDAARD PRijS: € 17,95 - ACTiePRijS: € 12,95 - KORTiNG: € 5,00

PRiNT Deze BON eN leveR heM iN Bij Uw BOeKhANDelAAR.
ACTie lOOPT TOT 15/2/2012
AfhANDeliNG KORTiNG DOOR De NeDeRlANDSe BOeKeNBON B.v.

KORTiNGSBON - ACTieNUMMeR 90191947
M.P.O. BOOKS - De BliKvANGeR
iSBN: 9789086060245
STANDAARD PRijS: € 17,95 - ACTiePRijS: € 12,95 - KORTiNG: € 5,00

PRiNT Deze BON eN leveR heM iN Bij Uw BOeKhANDelAAR.
ACTie lOOPT TOT 15/2/2012
AfhANDeliNG KORTiNG DOOR De NeDeRlANDSe BOeKeNBON B.v.

KORTiNGSBON - ACTieNUMMeR 90191923
M.P.O. BOOKS - De lAATSTe KANS
iSBN: 9789086060283
STANDAARD PRijS: € 17,95 - ACTiePRijS: € 12,95 - KORTiNG: € 5,00

PRiNT Deze BON eN leveR heM iN Bij Uw BOeKhANDelAAR.
ACTie lOOPT TOT 15/2/2012
AfhANDeliNG KORTiNG DOOR De NeDeRlANDSe BOeKeNBON B.v.
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DE ZAKEN VAN
RECHERCHEUR PETERSEN:

Bij veRSTeK veROORDeelD
Raimond van Vliet, directeur van een
aannemingsbedrijf, neemt het met de
regels niet zo nauw. Zo heeft hij het
bedrijf weten uit te bouwen tot het imperium dat het nu is. Hij was van plan een
uniek natuurgebied bouwklaar te maken
om er een woonwijk te laten verrijzen.
Maar veranderingen aan het bestemmingsplan hebben daar een stokje voor gestoken, tot grote
woede van Van Vliet. Sindsdien leeft hij in onmin met de plaatselijke bevolking. Drie van zijn vrienden zijn hevig in de aannemer teleurgesteld en hebben het voornemen opgevat het recht in
eigen hand te nemen. Maar bij de uitvoering van hun plan stuiten zij op onverwachte tegenstand die vriendschappen onder
druk zet en levens in gevaar brengt.
Sinds jaren uitverkocht, maar nu weer leverbaar als heruitgave,
aangevuld met een voorwoord van de auteur, achtergrondinformatie en een compleet kort verhaal.
iSBN 97890 8606 0306

De BlOeDzUiGeR
Het is de nachtmerrie van elke ouder. Het
overkomt Peter en Antoinette. Altijd hebben ze hun vijftienjarige dochter op het
hart gedrukt niet alleen over het fietspad
door het bos te fietsen, op weg van huis
naar school en andersom. Ze hebben haar
gezegd niet van de officiële route af te wijken en voor het donker thuis te zijn. Maar
hun dochter heeft de goede raad in de wind geslagen en het is
mis gegaan. Rechercheur Petersen krijgt de opdracht uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor dit drama. Maar ondertussen
heeft hij zelf heel wat aan het hoofd door de komst van een nieuwe collega die niet echt in zijn team past.
iSBN 9076968667 (UiTveRKOChT)

GeDRAGeN hAAT
Wat begint als een brute ontvoering op
een parkeerplaats van een Albert Heijnfiliaal, mondt uit in een duizelingwekkende jacht op de ontvoerder zelf. De politie
onder leiding van rechercheur Bram
Petersen doet onderzoek, maar is beperkt
in haar mogelijkheden uit angst dat de
jongeman die ontvoerd is gevaar loopt.
Tegelijkertijd verlopen de zaken in het rechercheteam niet allemaal meer zo soepel als voorheen. De belangrijkste oorzaken zijn
de dwarsligger John van Keeken die rigoureuzer wil optreden, en
de relatieproblemen van Ronald Bloem, de vaste assistent van
Petersen.
iSBN 9076968896 (UiTveRKOChT)

De BliKvANGeR
Huisarts Sebastiaan Kingma is op de
terugreis van een meerdaags congres, als
hij bij een bushalte opgewacht wordt. De
volgende dag wordt zijn lichaam gevonden en begint de politie van district
Heuvelrug een onderzoek. Hoewel de
zaak aanvankelijk vlot lijkt te verlopen,
komt het team onder leiding van rechercheur Petersen geen stap verder. De aandacht wordt dan verlegd naar een aanslag op een wethouder.
Maar als er sporen gevonden worden die met de moord op dokter Kingma in verband gebracht kunnen worden, vraagt Petersen
zich af of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen.
iSBN 97890 8606 0245

De lAATSTe KANS
Onder verdachte omstandigheden vindt
Jacques Vermin de dood in zijn woning
in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Het rechercheonderzoek onder leiding
van Bram Petersen spitst zich toe op de
vraag wie hij was. Het weinige dat
Petersen weet, is dat Vermin een kinderloze man was die een teruggetrokken
leven leidde. Officieel stond hij te boek
als een inwoner van Arnhem. Hij hield voor anderen geheim dat
hij ook op de Utrechtse Heuvelrug een woning had. Terwijl
rechercheur Petersen zich op deze zaak concentreert, wrijft het
tussen hem en zijn assistent Ronald Bloem. Collega Inge
Veenstra houdt zich tegelijkertijd bezig met een kind dat te vondeling werd gelegd.
ISBN 97890 8606 0283

DODELIJKE HOBBY
André Lourier hoopt de kerstdagen rustig
door te brengen. Hij past op de afgelegen
villa van een nicht die met haar man op
wintersport is. Door zijn nalatigheid
wordt er ingebroken. Aanvankelijk hoopt
Lourier dat de recherche de zaak oplost,
voor zijn nicht terugkeert. Maar als blijkt
dat de politie onder leiding van rechercheur Petersen te druk is met een onderzoek naar een drievoudige moord, moet hij een andere oplossing
bedenken. Hij beseft niet dat hij zelf in groot gevaar verkeert.
Als e-boek gratis te downloaden.
ISBN 97890 8606 0320

DE DOOD VAN CALLISTA DE VRIES
Een duikteam dat in natuurgebied De
Blauwe Kamer naar onontplofte munitie
uit de Tweede Wereldoorlog zoekt, stuit
op een lijk. De volgende dag wordt vastgesteld dat het gaat om Callista de Vries,
een jonge vrouw uit de stad Utrecht.
Sinds twee dagen stond zij als vermist te
boek. Zij blijkt een vrouw met vele geheimen te zijn, die in de laatste dagen van
haar leven tegenstrijdige uitspraken deed. Toch heeft het rechercheteam onder leiding van Bram Petersen al spoedig een verdachte op het oog. Maar dan voltrekt zich een drama in het leven
van Petersen.
ISBN 97890 8606 0313 (verschijnt mei 2012)

MEER INFORMATIE OVER M.P.O. BOOKS IS TE VINDEN
OP ZIJN WEBSITE:
www.MPOBOOKS.Nl

leeS OOK De ANDeRe ThRilleRS eN
DeTeCTiveS vAN De leeSKAMeR:
CAROliNe ROe
iSAAC vAN GiRONA
Heelmeester Isaac lost misdaden op
in middeleeuws Girona

1. ReMeDie TeGeN veRRAAD
iSBN

97890 343 150146

2. eeN KUUR vOOR eeN KwAKzAlveR
iSBN

97890 343 15083

3. TeGeNGif vOOR GieRiGheiD
iSBN

97890 8606 0030

PeTeR TReMAyNe
zUSTeR fiDelMA
Keltische misdaadmysteries rond de
Ierse zuster Fidelma

1. ABSOlUTie vOOR MOORD
iSBN

97890 343 15021

2. lijKwADe vOOR eeN AARTSBiSSChOP
iSBN

97890 343 15090

3. MOORD iN De ABDij
iSBN

97890 8606 0047

4. De liSTiGe SlANG
iSBN

97890 8606 0023

5. heT weB vAN ARAGliN
iSBN

97890 8606 0061

6. De vAllei vAN heT KwAAD
iSBN

97890 8606 0092

7. De veRDweNeN MONNiK
iSBN

97890 8606 0115

8. DOOD vAN eeN PelGRiM
iSBN

97890 8606 0139

9. vROUwe vAN heT DUiSTeR
iSBN

97890 8606 0153

10. heT KlOOSTeR vAN De DODe zieleN
iSBN

97890 8606 0177

11. De GeKwelDe ABT
iSBN

97890 8606 0214

12. De NAChT vAN De DAS
iSBN

97890 8606 0252

13. De lePROzeNBel
iSBN

97890 8606 0290

KATe SeDley
ROGeR De MARSKRAMeR
Detectives met als hoofdpersoon een
nieuwsgierige 15e eeuwse marskramer

1. De MARSKRAMeR eN De DOOD
iSBN

97890 343 15069

iSBN

97890 343 15113

iSBN

97890 8606 0085

iSBN

97890 8606 0184

2. De STAf vAN De MARSKRAMeR
3. De GehANGeNe
4. vROMe ONSChUlD

MARiAN De hAAN
DAMyAeN ROOSvelT
Middeleeuwse detectives die zich
afspelen in de lage landen

1. eeN hONDeNBAAN
iSBN

97890 5429 0940

2. eeN KRUiK veNijN
iSBN

97890 5429 1145

3. MOORD iN hOGe KRiNGeN
iSBN

97890 343 15038

4. De wADe DeS DOODS
iSBN

97890 343 15076

5. heT KwADe GeweTeN
iSBN

97890 343 15120

6. De eeR vAN De fAMilie
iSBN

97890 8606 0016

7. De DODe hAND
iSBN

97890 8606 0108

8. heT zwAARD DeR wRAKe
iSBN

97890 8606 0207

9. veRBORGeN DADeN
iSBN

97890 8606 0276

liSe eN De BASTAARD
Historische jeugdroman in kleur
iSBN

97890 8606 0078

RiA GeySeN
De BelOfTe
Culinair mysterie in heden en verleden
iSBN

97890 8606 0160

iSABellA’S GeheiM

Mysterie in de 16e eeuw
iSBN

97890 8606 0221

eSTheR De BlANK
Politieromans rond binnenvaartrechercheur Isabel Jansen

TUNNelMOORD
iSBN

97890 8606 0238

iSBN

97890 8606 0269

Twijfel

ROSeMARy ROwe
liBeRTUS De MOzAïeKMAKeR
In Romeinse tijd spelende thrillers
rond mozaïekmaker Libertus

1. heT MOzAïeK vAN GeRMANiCUS
iSBN

97890 343 15045

2. eeN PATROON vAN BlOeD
iSBN

97890 343 15106

3. De GezANT vAN COMMODUS
iSBN

97890 8606 0054

PAUl DOheRTy
ROGeR ShAllOT
Moordmysteries uit de hoge
kringen van de late middeleeuwen

1. De MOORDeN vAN De wiTTe ROOS
iSBN

97890 343 15052

2. De GifBeKeR
iSBN

97890 8606 0009

3. heT RAADSel vAN De TeMPelieRS
iSBN

97890 8606 0122

Zie voor meer informatie onze internetsite:
www.Leeskamer.nl
heeft u zich al aangemeld voor onze
gratis nieuwsbrief? wij verloten elk
kwartaal gratis boeken onder nieuwe
en bestaande abonnees!
U kunt zich aanmelden door per
e-mail uw naam en adres te sturen
naar iNfO@leeSKAMeR.Nl
of per post naar
leeSKAMeR, BOlDijK 4, 7021 jA zelheM.

