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1. Vrijdag 28 oktober 22.20 uur 

 
Nu hij vlak voor de metalen luiken staat aarzelt hij. Op dit moment heeft hij een half 
jaar gewacht. Vanwaar die plotselinge twijfel? Wat kan er verkeerd gaan? Hij wil 
immers alleen maar weten wat zich onder de luiken bevindt. Het is ondenkbaar dat 
iemand hem hier in het struikgewas kan zien. 
Hans Hopstaken weet dat hij in onverwachte situaties vaak doet wat hij juist niet moet 
doen. Voor een goede beslissing heeft hij nu eenmaal een beetje tijd nodig. Maar nu valt 
er eigenlijk niets te beslissen. Hij moet gewoon doen wat hij van plan was: vaststellen of 
hij hier in dit bos bij toeval onderaardse gangen heeft ontdekt. Als iemand hem toch 
betrapt, wat wel heel onwaarschijnlijk is, zal hij zeggen 'Ik was gewoon nieuwsgierig.' 
Hij trapt de brandnetels opzij en grijpt een verroest handvat. Makkelijker dan verwacht 
tilt hij één van de luiken op. Zijn hart begint sneller te kloppen als hij een trap ziet. Even 
meent hij een geluid te horen. Hij blijft een paar minuten staan luisteren om zich ervan 
te vergewissen dat hij alleen is. Dan daalt hij voorzichtig de trap af. Pas als hij helemaal 
beneden is knipt hij zijn zaklantaarn aan. Hoewel het schijnsel van zijn lantaarn niet ver 
reikt, kan hij wel zien dat hij in een gang staat. Met bonkend hart en ingehouden adem 
loopt hij de gang door en komt uit in een vrij grote ruimte. De ruimte is leeg, de wanden 
zijn nat en groen. Op de vloer ligt zand. Is dit het einde van zijn ontdekkingstocht? Het 
zwakke licht van zijn zaklamp bereikt de overkant van de ruimte niet. Behoedzaam 
volgt Hans de vochtige wand. In de hoek schuin tegenover de plek waar hij de ruimte 
binnenkwam zit een lage opening. Hij moet zich bukken om er doorheen te kunnen en 
komt uit in een volgende gang. Voetje voor voetje schuifelt hij de gang in die steeds 
smaller wordt en twee bochten maakt. Net op tijd ziet hij dat de vloer ophoudt. Via drie 
traptreden komt hij terecht in een brede gang. Die is schoon en droog.  
Na een meter of dertig ziet hij rechts een deur. Hij voelt aan de klink en tot zijn 
verrassing gaat de deur gemakkelijk open. Voordat hij verdergaat, blijft hij even staan 
luisteren. Het is helemaal stil. Verderop hoort hij een druppel vallen.  
Nu staat hij in een ruimte met in het midden een tafel en tegen de wanden ladekasten. 
Hij laat het schijnsel van de lantaarn over de kasten glijden en trekt een lade open. De 
lade bevat twee rijen hangmappen. De hangmappen zitten stijf tegen elkaar aan en met 
moeite trekt hij er een uit. In de map zitten twee enveloppen. De enveloppen bevatten 
geen brieven of papieren, maar foto's. Hij bekijkt er een paar. Het zijn donkere foto’s 
van een man en een vrouw, duidelijk geen vakantie- of familiekiekjes.  
Hij hangt de hangmap terug in de lade en ziet dat op de map een kaartje is bevestigd met 
de naam Middelburg. Op alle mappen zitten kaartjes met plaatsnamen, geordend op 
alfabetische volgorde. Hij opent ook de andere laden en laat zijn blik over de kaartjes 
gaan. In de onderste lade bevindt zich een hangmap die hem doet schrikken. Provincie 
West-Nederland staat erop. Zijn hartslag versnelt als hij één envelop uit de hangmap 
haalt. Haastig laat hij de foto’s door zijn handen gaan. De eerste tien zijn zo vaag en 
donker dat het onmogelijk is om de personen op de foto’s te herkennen in het slechte 
licht van zijn zaklantaarn. De elfde foto is anders. In een goed verlichte, chique 
ingerichte kamer ligt een man op een bank. Het is onmiskenbaar een collega van een 
andere afdeling. Met bonzend hart stopt hij de envelop in zijn rugzak. Dan verlaat hij de 
ruimte en sluit de deur.  
In de gang aarzelt hij, zal hij verder de gang in lopen of teruggaan? Opeens wordt hij 
bang. Waarom staan er ladekasten vol vreemde foto’s in deze kelder? Van wie zijn die 
foto’s? Hij moet hier weg, denkt hij in paniek. Zal hij de envelop terugleggen, of zo snel 
mogelijk verdwijnen? Hij kiest voor het laatste. Dan hoort hij een geluid achter zich. 
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Verschrikt draait hij zich om. Aan het eind van de gang, waar net nog een zwart gat 
was, schijnt licht.  
 
‘Hé, wat moet dat daar!' Hans blijft stokstijf staan. Tegen een zwak verlichte 
achtergrond ziet hij de contouren van een forse man. De man komt met grote stappen op 
hem af. 
'Ik, ik,' stamelt hij. 'Ik was gewoon nieuwsgierig.' 
'Dit is verboden terrein,' zegt de man. Nu herkent Hans hem. Hij heeft hem een keer 
gezien achter de bar van de herberg hier vlakbij. 
'Eh, sorry,' zegt Hans, enigszins gerustgesteld omdat de barman niet echt kwaad lijkt te 
zijn. 
'Wat doe je hier en waar kom je vandaan?' 
'Daar,' zegt Hans en wijst de andere kant op. Een donker gat. 
'Wat daar? Daar is niks!' 
'Ik ben door de luiken binnengekomen.' 
'Geloof ik niet!' 
'Ik had geen idee dat ik hier zou uitkomen. Ik dacht dat het een oud gewelf was.' 
'Kom mee! Dat wil ik wel eens zien! En als er geen luiken zijn, krijg je een dreun voor 
je harsens!' 
Hans voelt zijn benen slap worden. Hij wil de zaklamp aandoen, maar die brandt nog 
steeds. 
'Loop maar, ik volg wel!' 
Hans loopt voorzichtig de andere kant op. Na een meter of tien komen ze langs de deur 
van de ruimte waar hij net binnen is geweest. Hij had meteen terug moeten gaan, verwijt 
hij zichzelf. Hij doet zijn best om de deur te negeren. Dat lukt, de barman blijft achter 
hem aan lopen. 
Na twintig meter wordt de gang smaller en nog tien meter verder lijkt de gang dood te 
lopen. Rechts, een halve meter hoger, zit de opening. Hans kijkt om en wijst er naar. De 
barman lijkt verbaasd te zijn. 
'En verder?' vraagt hij. 
'Eerst moet je nog een meter of twintig door een smalle gang, dan kom je in een grote 
ruimte. Als je over wat puin klimt, kom je via een laag en nog smaller gangetje bij de 
twee verroeste luiken. Daardoor kun je naar buiten.' 
'Hoe wist je dat?' 
'Toevallig ontdekt bij een wandeling.' 
'Woon je hier in de buurt?' 
'Nee, ik logeer in het vakantiehuisje verderop.' 
'De Eggenkamp?' 
'Ja.' 
'Alleen?' 
'Ja.' 
'Hm, vreemd verhaal. Nou, kom maar mee, dan kun je er via de herberg weer uit.' 
Nu loopt de barman voorop. Hans voelt zich allerminst opgelucht, maar is wel 
benieuwd waar ze uit zullen komen. 
Ze gaan door de deur aan het eind van de gang en komen terecht in een grote ruimte die 
door een enkel peertje wordt verlicht. In de ruimte bevinden zich alleen twee 
stellingkasten met glazen potten. Het lijkt op jam of geweckte groenten. 
Rechts ziet Hans een deur, de barman loopt er heen. Hij drukt sneller op het lichtknopje 
dan dat hij de deur opendoet. Daardoor staan ze een moment in volledige duisternis. 
Hans voelt zijn hart in de keel kloppen. 
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De ruimte waar ze nu in stappen is een wijnkelder met honderden, of misschien wel 
duizenden flessen wijn. Tijd om naar de flessen te kijken is er niet. De barman sluit de 
deur achter zich, doet het licht uit en duwt hem voor zich uit, de volgende ruimte in. Die 
staat vol met biervaten. Boven hun hoofden klinken voetstappen. De barman loopt een 
trapje op en opent een groot luik boven zijn hoofd. Als hij boven is, komt Hans achter 
hem aan. Boven staat een meisje met een schort. Ze is stomverbaasd dat er iemand 
achter de barman aankomt. 
'En nou oprotten! Ik wil je hier niet weer zien! 
Hans weet niet hoe snel hij de herberg moet verlaten. Hij moet zich beheersen om niet 
meteen hard te gaan rennen. Zo gauw hij uit het zicht van de herberg is doet hij dat wel. 
Dwars door het bos rent hij naar het vakantiehuisje dat ongeveer een kilometer verderop 
ligt. 
Totaal buiten adem komt hij bij het huisje aan. Als hij boven de deur het bordje met de 
naam ziet, kan hij zich wel voor de kop slaan. Waarom heeft hij de barman in 
hemelsnaam verteld dat hij in De Eggenkamp logeert? Hij gaat naar binnen en drinkt in 
het keukentje twee glazen water. 
Is het wel verstandig om hier te blijven? Stel dat ze gaan zoeken of er iets ontbreekt. 
Door het raam ziet hij in de verte autolichten. Wegwezen! Hij pakt zijn rugzak, loopt 
naar de fiets, springt erop en racet weg. Hij hoort dat de auto dichterbij is gekomen. 
Links moet een fietspad zijn, hij ziet het en schiet het in. In de duisternis fietst hij nog 
een paar minuten zo hard hij kan en besluit dan de fiets in de bosjes achter te laten; 
zonder fiets kan hij zich zo nodig beter verstoppen. 
 
 

2. Vrijdag 28 oktober 22.40 uur 
 
Derk van der Broek zit naast Peter Tergeren, die zijn handen krampachtig om het stuur van 
zijn BMW 735 heeft geklemd. De zichtbare spanning van de normaal zo rustige Peter 
vergroot de zorgen van Derk. Hij had die gast nooit mogen laten gaan. Hopelijk kunnen ze 
hem nog pakken in het huisje. Dan is er niets aan de hand.  
Aan een andere mogelijkheid wil hij nog maar even niet denken. In ieder geval kan hij het dan 
wel vergeten bij ‘t Hosselt. En dat zou een ramp zijn. Hij werkt er vanaf het begin, bijna 
vijftien jaar geleden. De vervallen boerderij, die Peter toen net had gekocht, is uitgegroeid tot 
de meest populaire ontmoetingsplaats van de jetset in het oostelijke deel van Nederland. In 
een flits ziet hij de bekende koppen voorbijkomen. Hij kent ze allemaal, en ze kennen hem. 
Afgelopen week nog, Jan Das met Egbert Thomassen. Egbert wilde natuurlijk ook de overstap 
maken naar de nieuwe zender van Das. Dat was niet goed afgelopen voor Egbert, wist Derk al 
een week voordat het te lezen was in de roddelbladen. Niet alleen de showbizz, ook de 
politiek komt graag in ‘t Hosselt. Zowel links als rechts voelt zich er thuis. En vaak blijken ze 
het samen heel gezellig te hebben.  
 
Met grote snelheid stuurt Peter Tergeren zijn auto over het smalle zandpad naar het 
vakantiehuisje. Er brandt licht. Misschien is het probleem nu zo opgelost, denkt Derk 
opgelucht. 
‘Jij gaat naar binnen, ik blijf buiten,’ beveelt Peter Tergeren. 
Derk springt uit de auto en rent naar de voordeur. Die is niet op slot en Derk stormt naar 
binnen. Het kost hem slechts een paar seconden om zeker te weten dat er op de begane grond 
niemand is. Wel liggen overal nog spullen van de vakantiegast. In de keuken staat de afwas 
van een dag. Op een bord liggen resten van een maaltijd.  
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Derk kent het huisje en weet dat er een vlizotrap naar de zolder leidt waar nog twee bedden 
staan. Ook daar is niemand. Wel staat er een grote tas met kleren. Als de gast inderdaad is 
vertrokken, had hij zo’n haast dat hij alles heeft achtergelaten. Wat betekent dat? Niet veel 
goeds. Het betekent dat de gast donders goed in de gaten had dat hij geen tijd te verliezen had. 
Als hij weer buiten staat zit Peter niet meer in de auto. Aan het geluid van een krakende deur 
hoort Derk dat Peter het schuurtje achter het huisje heeft doorzocht. Luid vloekend komt Peter 
achter het vakantiehuisje vandaan.  
‘Wat ben jij toch een klootzak,’ zegt hij en spuugt op de grond. ‘Ik kan er met mijn verstand 
niet bij dat jij die gast zo maar laat lopen. En hem dan ook nog keurig uitlaat via de voordeur. 
Laat me nadenken!’ 
Derk houdt zich angstvallig stil en blijft stokstijf staan, alle spieren gespannen, wachtend op 
wat komen gaat. Hij heeft de afgelopen vijftien jaar een paar keer meegemaakt dat Peter 
Tergeren woedend was. Een keer had Peter hem totaal onverwacht een kopstoot gegeven. Zijn 
neus was gebroken en hij moest direct naar het ziekenhuis. Nu lijkt Peter echter niet zozeer 
boos als wel bezorgd te zijn. Dat is nieuw voor Derk. 
‘Jij blijft hier en houd je ogen open. Ik bel Kalle en laat hem met zijn honden het bos 
doorzoeken.’ 
Derk knikt voorzichtig en durft nog niets te zeggen. Hij vermoedt dat de man een fiets had en 
daarop is gevlucht. 
‘Als Kalle er is, doorzoek jij het huisje goed. Ik wil weten wie die gast is.’ 
‘Waarom bel je Janny dan niet?’ zegt Derk. ‘Janny zal toch zeker wel weten aan wie ze het 
huisje verhuurt.’ 
Peter Tergeren kijkt hem aan met een woedende blik. 
‘Klootzak, ik zal haar zeker vertellen dat die kerel iets bij ons heeft gestolen. Ze belt zo naar 
de politie om aangifte te doen.’ 
Derk trekt een pijnlijk gezicht. Stom van hem. 
‘Als die vent niet hier zit, weet ik het ook niet. Ik zal Arie bellen. Hij moet met een paar 
maten maar wat rondrijden hier in de omgeving. Die klootzak kan nog niet ver weg zijn.’ 
Peter Tergeren stapt in zijn auto. Derk doet snel een paar stappen achteruit. Peter zal geen 
moeite doen om hem te ontwijken als hij vol gas wegrijdt. Maar er gebeurt niets. Als Derk 
ziet dat Peter weer uitstapt, slaat de schrik hem om het hart. Hij zal toch niet..? 
‘Derk we hebben echt een probleem. Ik heb nog even nagedacht. Niemand, echt niemand mag 
weten wat er gebeurd is. Ik bel niemand. Kalle niet, Arie niet, niemand. Wij gaan dit zelf 
oplossen en alles blijft onder ons.’ 
Derk voelt zijn hartslag weer dalen. Hij knikt, de blik naar de grond gericht. 
‘Jij blijft hier en doorzoekt het huisje. Ik rijd rond en kijk of ik hem kan vinden.’ 
Peter Tergeren wacht niet op een antwoord van Derk en springt in zijn auto. Hij rijdt achteruit 
om de auto te draaien. Hij doet dat echter zo onbeheerst dat hij Derk bijna omver rijdt. Vol 
gas rijdt hij weg. Zand en steentjes spuiten hoog op. 
 
 

3. Zondag 30 oktober 17.00 uur 
 
Derk van der Broek staat achter de bar van ‘t Hosselt. Het is relatief rustig voor een 
zondagmiddag. Aan een tafeltje in de hoek zit de Zwolse wethouder Vroege te praten met 
twee mannen, strak in het pak. Derk kent de mannen niet, maar schat in dat het twee 
projectontwikkelaars zijn. Vroege komt hier vaker. Het tafeltje waar hij nu zit, vlak bij het 
haardvuur en met comfortabele leren banken aan twee zijden, kiest hij als hij zaken wil doen. 
Vaak belt hij van te voren om zeker te zijn dat de tafel vrij is. Derk weet inmiddels wat er van 
hem wordt verwacht. Eerst drinken ze de duurste port als aperitief. Dan laat Vroege de kaart 
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komen, maar dat is alleen voor de vorm. Hij kiest namelijk altijd wild zwijn met saus van 
bosbessen, de specialiteit van het huis, en hij weet zijn gasten er meestal van te overtuigen dat 
ze dat ook moeten nemen. Aangezien hij zich ooit heeft laten vertellen dat een Bourgogne de 
aangewezen wijn is bij dit gerecht, laat hij steevast twee flessen Clos des Epenots komen, de 
duurste Bourgogne die ze bij ‘t Hosselt hebben. 
De andere mensen in het café kent Derk niet of slechts van gezicht. Op zondagmiddag zijn het 
meestal mensen uit Deventer die hier zo nu en dan komen. Ook zitten er in het weekend 
regelmatig wandelaars. 
  
Derk voelt zich niet op zijn gemak. De zoektocht van vrijdag heeft niets opgeleverd. Zaterdag 
heeft hij de hele dag de wacht gehouden bij het vakantiehuisje in de hoop dat de man terug 
zou komen om zijn spullen op te halen. Hij heeft zelfs de nacht doorgebracht in het huisje. 
Het enige resultaat is dat hij in het huisje een agenda van de man heeft gevonden. Hij blijkt 
Hans Hopstaken te heten en in Amersfoort te wonen, aan de Spaarnestraat 124.  
Peter Tergeren is er zaterdagmiddag meteen heengereden, maar heeft niemand bij het huis 
gezien. Op het naambordje stonden de namen Hans, Marian en de namen van drie kinderen. 
  
Vanuit zijn ooghoek ziet hij wethouder Vroege wenken, het teken dat hij nog een keer met 
port moet komen. Terwijl hij drie portglazen vult, komt Peter Tergeren binnen. Hij ziet er 
moe en bezorgd uit en gaat aan de bar zitten. Derk wijst verontschuldigend naar de drie volle 
glazen die hij eerst weg moet brengen voordat hij Peter te woord kan staan.  
 
‘Ik heb zijn spullen uit het huisje gehaald,’ zegt Peter als Derk weer op zijn plaats is. ‘Alles 
ligt bij mij in de auto. Janny zal niets vermoeden, het is niet vreemd als iemand zondag, aan 
het eind van de middag het huisje verlaat.’  
Derk schrikt. Wat betekent dat? Wat gebeurt er als die man naar Janny belt om haar te vragen 
zijn spullen uit het huisje te halen en voor hem te bewaren? Dan zal Janny zeker naar de 
politie gaan om een diefstal te melden. 
Dit kan alleen maar fout aflopen, denkt Derk somber. Tegelijkertijd weet hij dat het 
onvermijdelijk was dat zoiets ooit eens zou gebeuren. Waarom heeft Peter zich in godsnaam 
ingelaten met die lui? Tuurlijk, het ging om geld. En eerlijk is eerlijk, Peter is er bepaald niet 
slechter van geworden. Het huis dat hij verleden jaar voor zichzelf aan de rand van Deventer 
heeft laten bouwen, had hij zich met de reguliere opbrengsten van ‘t Hosselt nooit kunnen 
permitteren. Derk weet dat hij zelf ook een graantje heeft meegepikt. Daarom is het probleem 
van Peter ook zijn probleem. Het gaat om meer dan zijn baan als barman in ‘t Hosselt. 
 
‘En wat nu?’ vraagt Derk op fluistertoon. 
Peter trekt zijn schouders op. 
‘Niets, afwachten, hopen dat we die vent te pakken krijgen. We moeten gewoon regelmatig 
naar Amersfoort. Hij zal toch een keer terugkeren naar zijn gezin.’ 
‘Oké, ik zal morgen gaan. Dan ben ik om drie uur terug om de zaak open te gooien.’ 
Peter Tergeren knikt vermoeid.  
‘Ik ga naar huis, pitten.’ 
Als hij opstaat, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Opgewekt kijkend loopt hij naar 
wethouder Vroege om hem even een hand te geven. 
 
Derk kijkt uit het raam en ziet de achterlichten van de BMW door de bomen verdwijnen. 
Waarom heeft hij nooit tegen Peter gezegd dat hij een slecht gevoel had bij wat er allemaal 
gebeurde? En dan te bedenken dat hij zelf degene was die veertien jaar geleden ontdekte dat 
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er een ondergrondse verbinding was tussen de herberg en de nauwelijks zichtbare restanten 
van een huis of schuur verderop in het bos.  
Hij kan zich nog precies herinneren wanneer het gebeurde. Het was een maandagochtend in 
februari. ‘t Hosselt bestond ongeveer een jaar en Peter Tergeren was vastbesloten om er een 
goed lopende herberg van te maken. Hij vond daarom dat de zaak zeven dagen per week van 
acht uur ’s ochtends tot één uur ‘s nachts open moest zijn. De mensen moesten gewoon weten 
dat ze er altijd terecht konden.  
Derk kende Peter nog van de middelbare school. Hij was werkeloos toen Peter hem vroeg om 
mee te helpen met het verwezenlijken van zijn droom, het opzetten van een herberg in het 
bos. Peter vertelde dat hij een oude boerderij had gekocht en die al een heel eind had 
opgeknapt en geschikt gemaakt om als herberg te dienen. Ook had hij met de gemeente alle 
vergunningen geregeld. Dat had hem nog de meeste moeite gekost, zei hij. 
Peter stelde maar één voorwaarde. Derk zou bereid moeten zijn om alles aan de kant te zetten 
om de onderneming samen met hem tot een succes te maken. In de praktijk kwam het erop 
neer dat Derk alle dagen van de week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat achter de bar 
stond. Verder hadden ze afgesproken dat het loon van Derk afhankelijk zou zijn van de 
inkomsten van de herberg. Zeker de eerste jaren was dat een schijntje geweest. 
Peter zelf werkte ook zeven dagen per week. ’s Ochtends reed hij vaak het hele land door, op 
zoek naar goedkope, maar comfortabele meubels. Ook de keuken had hij helemaal zelf bij 
elkaar gezocht en geïnstalleerd. ’s Middags trof hij de voorbereidingen voor het eten en ’s 
avonds stond hij in de keuken. Dat eerste jaar in ‘t Hosselt was het zwaarste jaar uit Derks 
leven. Na een jaar begonnen hun inspanningen echter vruchten af te werpen en konden ze  
steeds meer rekenen op vaste klanten. Hoewel Derk al een paar keer had aangegeven dat het 
werk hun boven het hoofd groeide, wilde Peter nog steeds niets weten van extra personeel. Hij 
was als de dood voor vaste lasten. De ommekeer kwam toen Peter geveld werd door een 
hevige griep. Toen hij twee dagen had staan koken met veertig graden koorts, was hij 
flauwgevallen in de keuken. Derk bracht hem naar de dokter en die stelde vast dat Peter zo 
verzwakt was dat hij minstens een week het bed moest houden. Toen stelde Derk Peter voor 
de keus, òf we nemen een kok in dienst òf we sluiten de tent voor onbepaalde tijd. Aangezien 
het laatste onbespreekbaar was, kwam er een kok. Derk kreeg het volledige mandaat om een 
kok te zoeken. Het werd Kees, een maat die hij had leren kennen in militaire dienst. Dat bleek 
een gouden greep te zijn. Kees was een veel betere kok dan Peter en dat konden de gasten 
waarderen. Toen Peter na drie weken van zijn ziekbed was opgestaan, waren de eerste 
tekenen van het aankomende succes al zichtbaar. Veel gasten verlieten de herberg met de 
mededeling dat ze zeker terug zouden komen. 
Ondanks de positieve vooruitzichten wilde Peter niets weten van een beperking van de 
openingstijden. Zeker maandag-, dinsdag- en woensdagochtend had Derk nog nooit gasten 
gehad. Uit verveling was Derk gaan rondsnuffelen in de kelder van de herberg. Hij kwam daar 
regelmatig omdat de biervaten er stonden en altijd had hij het gevoel dat er iets aan de hand 
was met die ruimte. Op een stille maandagochtend in februari was hij met hamer en beitel 
afgedaald. Al snel had hij in de gaten dat er achter de verste muur een holle ruimte zat. 
Voorzichtig tikte hij een paar stenen weg, uit het gat kwam hem een bedompte lucht 
tegemoet. Het was er aardedonker. Even twijfelde hij of hij Peter toestemming moest vragen 
om het gat groter te maken, maar zijn nieuwsgierigheid won het van de angst dat Peter het 
niet goed zou vinden. 
Even later had hij het gat zo groot gemaakt dat hij er doorheen kon. Hij haalde een zaklamp 
en kroop door het gat. Tot zijn verrassing kwam hij uit in grote droge ruimte en niet in een 
vochtige, beschimmelde kast, zoals hij had verwacht. De ruimte was manshoog en ongeveer 
drie bij vier meter. In het midden stond een dikke bakstenen pilaar met bogen naar vier 
kanten.  
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Aan de andere kant van de ruimte zat een deur die hij zonder veel moeite open kon krijgen. 
Achter die deur kwam hij terecht in een gang die iets meer dan een meter breed was. Hij deed 
de deur achter zich dicht en deed zijn zaklamp uit. Nergens was een spoortje licht te zien. In 
het donker kreeg hij het opeens benauwd. Snel deed hij zijn zaklamp weer aan en zocht de 
weg terug, door de deur en het gat naar de bierkelder. Hij besloot rustig koffie te gaan drinken 
en te wachten tot Peter er weer zou zijn. Het leek hem om onduidelijke redenen verstandig om 
niets van zijn ontdekking te zeggen tegen Kees de kok. Eigenlijk was zijn geheimzinnigheid 
toentertijd het begin geweest van de ellende waarin ze nu waren beland, bedenkt Derk met 
een zucht. 
Toen Derk zijn ontdekking liet zien aan Peter, reageerde die nauwelijks. Dat bracht Derk 
ernstig aan het twijfelen. Had hij niet op eigen houtje de muur mogen slopen? De herberg was 
tenslotte eigendom van Peter. Peter kroop niet, zoals Derk had verwacht, meteen door het gat, 
maar ging terug naar het café. Hij liep direct door naar zijn auto, een Landrover, en kwam 
terug met een enorme schijnwerper. Daarmee ging hij terug naar de kelder. 
Peter richtte zijn schijnwerper de gang in en geen van beiden kon zijn verbazing 
onderdrukken. De gang was zo lang dat ze het einde ervan niet konden zien. Stap voor stap 
liepen ze de gang in. Een meter of vijftig verderop zagen ze aan hun linkerhand opeens een 
deur. De deur zat op slot. Verderop zaten nog twee deuren, die ook op slot zaten. Na nog een 
meter of vijftig kwamen ze aan het eind van de gang. Rechts zat op anderhalve meter hoogte 
een opening waar ze doorheen kropen. Van daar volgden ze een smalle bochtige gang die 
uitkwam in een grotere ruimte. In de hoek van die ruimte was een stenen trap. Een trapgat was 
er echter niet. Het plafond, dat bestond uit verbrokkeld metselwerk, hout en boomwortels, liep 
gewoon door tot boven de trap. Ze realiseerden zich dat ze nu onder de vloer stonden van het 
huis waarvan bovengronds alleen de contouren nog zichtbaar waren.  
Het was de laatste keer dat Derk zo ver de gang in was gelopen. Vandaar dat hij niet wist dat 
er nog een andere ingang was. De ingang die de man van het vakantiehuisje had ontdekt. 
 
Peter sprak na die dag nooit meer over hun ontdekking. Wel kwam hij op dagen dat Kees er 
niet was regelmatig met bouwmaterialen naar de herberg en verdween voor een dag in de 
kelder. Hij zei dat hij nog niet wist wat hij met de ondergrondse ruimtes wilde doen, alleen dat 
hij ze wilde opknappen. Je wist maar nooit of ze nog eens van pas zouden komen. Daarmee 
was alles gezegd. Een jaar later zei Peter dat hij klaar was. De daaropvolgende jaren werd er 
niet meer over gesproken. Derk was nog een keertje wezen kijken en zag dat Peter elektriciteit 
en verlichting had aangelegd. De gang zag er goed verlicht uit. Ook was het duidelijk dat 
Peter de sloten van de deuren had vervangen. Ze zaten alle drie op slot. Derk had niet het lef 
om Peter te vragen wat zich nu in de ruimtes bevond. 
 
 
 

4. Maandag 31 oktober 8.45 uur 
 
Mirjam Hopstaken loopt ongedurig door de woonkamer. Ze heeft net de kinderen naar school 
gebracht en vraagt zich af wat ze moet doen. Haar man Hans is gisteravond niet thuisgekomen 
en dat is verontrustend. Sinds ze Hans kent is het nog niet voorgekomen dat hij zomaar een 
nacht is weggebleven. In het begin kwam hij nog wel eens laat terug van zijn werk zonder 
even naar huis te bellen, maar dat had ze hem wel afgeleerd. Ze heeft er alle begrip voor dat 
het werk soms wat uitloopt, alleen wil ze wel dat Hans dat meldt, zodat ze er rekening mee 
kan houden. 
Waar is hij deze keer eigenlijk heen gegaan, vraagt ze zich af. Naar Nijmegen, dat weet ze 
wel. Ergens moet ze de naam van het hotel hebben opgeschreven. Nerveus doorzoekt ze de 
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stapel papieren op de vensterbank. Ze weet zeker dat ze het ergens heeft opgeschreven. 
Eindelijk vindt ze het notitieblaadje. Hotel de Roos, Groesbeekseweg Nijmegen, staat erop.  
Ze zet de computer aan en zoekt het telefoonnummer van het hotel op. Ze belt en er wordt 
meteen opgenomen. 
‘Met Hotel de Roos, goedemorgen,’ klinkt een vriendelijke vrouwenstem. 
‘U spreekt met Mirjam Hopstaken. Ik heb een vraag. Mijn man, Hans Hopstaken, zou dit 
weekend bij u overnachten. Kunt u mij vertellen of hij er misschien nog is?’ 
‘Nee, dat kan ik u meteen zeggen. Meneer Hopstaken had inderdaad bij ons een kamer 
gereserveerd voor vrijdag en zaterdag, maar hij is er niet geweest.’ 
Mirjam Hopstaken schrikt. Hoezo, niet geweest? 
‘Bent u daar nog?’ klinkt het door de telefoon. 
‘Eh, ja. Ik, ik, eh. Het is gewoon raar. U weet zeker dat hij er niet is geweest?’ 
‘Ik wil het met alle plezier nog even vragen aan mijn collega die het hele weekend aanwezig 
was. Alleen die is er morgen pas weer. Zal ik uw telefoonnummer opschrijven? Dan kan ik u 
bellen als ik meer weet.’ 
‘Eh, dat is goed.’ 
‘Ik zie het hier op mijn display. Ik laat u horen als ik meer weet.’ 
Mirjam Hopstaken legt de telefoon neer en ploft neer op de bank. De politie! Ze moet de 
politie bellen. Of nog beter, ze gaat naar het politiebureau, dan kan ze zien of ze alles ook 
opschrijven. 
 
Een half uur later zit Mirjam Hopstaken aan een grote grijze tafel in een klein kamertje. De 
agent die haar daarheen heeft gebracht heeft gezegd dat er zo iemand komt. Vijf minuten later 
komt een jonge agent binnen. Hij geeft haar een hand en gaat tegenover haar zitten. Eerst 
noteert hij haar naam en adres. 
‘Zo, nu hebben we alle noodzakelijke gegevens. Vertelt u eens, uw man is niet thuisgekomen, 
heb ik begrepen.’ 
Mirjam kan niet goed beoordelen of ze een licht spottende toon beluistert in de stem van de 
agent. Hij glimlacht er in ieder geval wel bij. 
‘Inderdaad, dat klopt,’ zegt Mirjam. ‘Mijn man, Hans Hopstaken, gaat elk jaar een weekend 
weg. Hij krijgt zogezegd vrijaf van huis en gezin. Hij kiest dan een stad uit, waar hij twee keer 
overnacht in een hotel. Dit jaar was het Nijmegen. Hij wilde graag een fietstocht maken naar 
de Ooijpolder en het museum Het Valkhof bezoeken.’ 
Mirjam ziet dat de agent nog niets heeft opgeschreven en wacht even. De agent kijkt haar aan 
met een vragende blik waarmee hij haar uitnodigt om door te gaan met het verhaal. 
‘Mijn man zou dus zondagavond thuiskomen.’ 
‘Had u afgesproken hoe laat?’ 
‘Nee, maar hij is altijd voor het avondeten thuis. Dan kan hij de kinderen nog zien voordat de 
week begint.’ 
De agent knikt. 
‘Eh, en nu is hij dus niet thuisgekomen,’ zegt Mirjam aarzelend. Ze voelt dat ze een rood 
hoofd krijgt. Zie je wel, denkt ze, ik had gewoon nog een dag moeten wachten.  
‘En het hotel, heeft u dat al gebeld?’ 
‘Eh, ja. Dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben. Daar is hij het hele weekend niet geweest.’  
‘U wist welk hotel?’ 
‘Ja, Hotel de Roos, aan de Groesbeekseweg. Daar had hij gereserveerd.’ 
‘U hebt dus gebeld met het hotel?’ 
‘Ja, en zij bevestigden dat hij had gereserveerd. De vrouw die ik sprak had in het weekend 
geen dienst gehad, maar haalde dat uit het systeem. Zij zou het voor de zekerheid nog 
navragen bij de collega die het hele weekend dienst had.’ 
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Mirjam ziet dat de agent nadenkt en daarmee verdwijnt haar twijfel over de beslissing om nu 
al naar de politie te gaan. 
‘Tsja,’ zegt de agent bedachtzaam. ‘Weet u, ik realiseer me dat ik u hier op dit moment niet 
mee help, wij krijgen heel veel meldingen binnen van vermissing. In het overgrote deel van de 
gevallen lost het probleem zichzelf binnen een paar dagen op. Normaal gesproken neem ik nu 
uw melding op en raad ik u aan om gewoon een paar dagen geduld te hebben. Tenzij..’ 
Mirjam schrikt. 
‘Tenzij u reden heeft om te veronderstellen dat er iets mis is met uw man.’ 
‘Wat bedoelt u precies?’ 
‘Dat kan van alles zijn. Is hij vrijdag in overspannen toestand vertrokken, had hij ruzie gehad 
met iemand, had hij lichamelijke klachten?’ 
Mirjam denkt na. Hoe was Hans vertrokken? Hij was wat in zichzelf gekeerd, maar dat was 
op zich niets bijzonders. Hij maakte in ieder geval wel de indruk zin te hebben in zijn 
weekend. Van overspannenheid was zeker geen sprake. Meestal ging hij met plezier naar zijn 
werk en thuis liepen de zaken in feite ook naar wens. Nee, het enige wat ze zou kunnen 
zeggen, is dat hij misschien wat meer in zichzelf gekeerd was dan anders. 
‘Nee, ik kan niets bedenken wat extra reden tot ongerustheid kan geven. Het is alleen dat hij 
normaal altijd laat weten waar hij is en hoe laat hij thuiskomt. Meer niet.’ 
‘Oké, dan denk ik toch dat het op dit moment verstandig is om een paar dagen te wachten. 
Hoe moeilijk dat ook voor u is. Misschien dat u vanavond kunt bellen naar familie of 
vrienden. Misschien is hij daar heen gegaan.’ 
Hoewel ze weet dat de agent op dit moment niets voor haar zal doen, voelt ze zich toch 
opgelucht. De politie weet nu in ieder geval dat Hans niet thuis is gekomen. Zodra ze thuis is 
zal ze een aantal mensen bellen. 
 
Als ze op de fiets zit, merkt ze dat de laatste vraag van de agent haar aan het denken heeft 
gezet. Eigenlijk weet ze niet goed hoe Hans zich vrijdag voelde. Zo nu en dan vraagt ze het 
wel aan hem, maar dat levert altijd hetzelfde antwoord op, goed. Ze heeft zich er mee 
verzoend dat Hans minder uitbundig en enthousiast is dan vroeger. Dat wijt ze voornamelijk 
aan de drukte. Sinds Hans teamleider is geworden, komt hij duidelijk meer vermoeid thuis 
van zijn werk. Daarnaast vragen de drie kinderen meer tijd en energie. Mirjam was daarom 
echt blij voor Hans dat hij zijn jaarlijkse vrije weekend niet aan zich voorbij had laten gaan. 
 
 

5. Woensdag 2 november 13.45 uur 
 
Hans Hopstaken heeft een broodje hamburger besteld in een snackbar. Het is nu de vierde dag 
die hij op straat doorbrengt en hij begint er langzaam aan te wennen. De eerste dag was het 
ergst. Hij was bang, soms in paniek en miste zijn gezin heel erg. Met geen mogelijk kon hij 
bedenken hoe het ooit goed zou komen. Die zorg is langzamerhand verdwenen. Mirjam 
kennende zal ze hem zeker als vermist hebben gemeld bij de politie. En de mensen van de 
herberg ‘t Hosselt zijn zeker nog naar hem op zoek.  
 
Als de politie hem vindt is er helemaal niets aan de hand. Dan zal hij uitleggen wat er is 
gebeurd en gaat hij gewoon terug naar zijn gezin. Het is nu echter de vraag of hij dat wel wil. 
Zijn nieuwe rol begint hem te bevallen, geen verplichtingen, geen drukte. En dan Karin 
natuurlijk, maar aan haar wil hij liever niet teveel denken. Hij durft nog niet onder ogen te 
zien hoezeer hij van haar in de ban is geraakt. 
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Wat zal er gebeuren als hij wordt gevonden door de mensen van ‘t Hosselt? Die zullen des 
duivels zijn, hun spullen terug willen hebben en eisen dat hij zijn mond houdt over wat hij 
heeft gezien. Maar wat nog meer? Ze zullen hem bedreigen, hem bang proberen te maken. 
Moet hij vrezen dat ze hem vermoorden om wat hij heeft gezien? Dat kan hij zich niet 
voorstellen. In Nederland wordt een gewone burger niet zomaar vermoord, simpelweg omdat 
hij toevallig iets heeft gezien wat hij niet mocht zien. Nee, als het er op aankomt, heeft hij niet 
veel te vrezen van de mensen van ’t Hosselt. 
 
Alles overziend komt het erop neer dat hij een fout heeft gemaakt, maar dat hij op dit moment 
geen enkele mogelijkheid heeft om die fout te herstellen. Waarom zou hij dan niet gewoon 
nog een tijdje doorgaan op het ingeslagen pad en afwachten waar dit pad hem zal brengen? 
 
Terugkijkend is het makkelijk om te concluderen dat het veel beter was geweest als hij 
gewoon naar Nijmegen was gegaan, zoals hij had afgesproken. Toch was hij teruggegaan naar 
het vakantiehuisje waar ze afgelopen zomervakantie met het gezin hadden gezeten. Uit de 
gebeurtenissen van vrijdagavond was gebleken dat zijn nieuwsgierigheid terecht was geweest.  
  
Tijdens de vakantie was hij met Joris, zijn jongste zoon van vijf, een eindje gaan wandelen. 
Omdat Joris wandelen over paden saai vond, gingen ze dwars door het bos. De steeds dichter 
wordende begroeiing deerde ze niet. Lekker leuk, zei Joris. Tot hun grote verrassing waren ze 
midden in het bos op de restanten van een gebouw gestuit. Onder de begroeiing waren alleen 
nog stukjes van de vloer en restanten van muren zichtbaar. Ze vonden het allebei spannend en 
gingen verzinnen wie er vroeger had gewoond. Volgens Joris was dat wel duidelijk, een 
ridder natuurlijk. Hans had geen idee. Het leek hem onwaarschijnlijk dat op deze plek vroeger 
een boerderij had gestaan. En voor een landhuis was het te klein.  
Samen speurden ze in de omgeving naar sporen die opheldering konden geven. Hans was 
daarbij gestuit op twee overwoekerde stalen platen. Het was meteen duidelijk dat die de 
ingang vormden van een gang of een kelder. Hij besloot hiervan maar niets tegen Joris te 
zeggen. De jongen had al genoeg aan de ridders. 
 
Toen was bij hem het idee ontstaan om nog een keer terug te keren en te onderzoeken wat hij 
eigenlijk had gevonden. Het was duidelijk dat hij de eerste was die in jaren, misschien wel 
tientallen jaren, de stalen platen had gezien. Zijn jaarlijkse vrije weekend in oktober zou een 
perfecte gelegenheid zijn om de zaak nader te onderzoeken. Terug in het vakantiehuisje 
durfde hij het niet tegen Mirjam te zeggen. Die zou het een belachelijk idee vinden om zijn 
vrije weekend daaraan te besteden. Een fietstocht en een bezoek aan een museum vond ze 
prima en daarvoor was ze bereid om het huishouden een weekend alleen voor haar rekening te 
nemen. Over het toegeven aan een jongensfantasie zou ze minder enthousiast zijn. Vandaar 
had hij volgehouden dat hij naar Nijmegen ging. 
 
De man van de snackbar zegt dat zijn broodje klaar is en vraagt of hij er mayonaise of 
ketchup op wil. Hans wil allebei. Ook dit is meer dan tien jaar geleden, een broodje 
hamburger in een friettent. 
 
Hans kijkt op de klok en ziet dat het bijna twee uur is. Dat betekent dat hij nog een tijdje te 
gaan heeft. Op zijn vroegst mag hij met de trein van negentien over zeven terug naar 
Deventer. Karin is vanaf het begin heel duidelijk geweest. Ze vindt het voorlopig prima dat hij 
gebruik maakt van de logeerkamer in haar appartement, maar overdag is haar huis verboden 
terrein. Hans heeft er zelf van gemaakt dat hij voor half negen ’s ochtends weg moet zijn en 
pas na half negen ’s avonds terug mag komen. Daar lijkt Karin het mee eens te zijn, want tot 
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op heden heeft ze geen signalen gegeven dat hij een ongewenste logé is. Sterker nog, ze 
maakt de indruk dat ze het wel leuk vindt hem over de vloer te hebben. 
 
 

6. Donderdag 3 november 8.45 uur 
 
Mirjam Hopstaken loopt door de grote draaideur van het Amersfoortse politiebureau en voelt 
hoe het regenwater langzaam haar schoenen inloopt. In de stromende regen heeft ze haar drie 
kinderen naar school gebracht en op verschillende plaatsen is de harde regen door haar oude 
regenpak gedrongen. Hoewel ze het liefst droge kleren had aangetrokken is ze toch meteen 
naar het politiebureau gereden. Ze wil nu dat er zo snel mogelijk iets gebeurt om Hans op te 
sporen. Gisteren, aan het eind van de middag werd het wachten haar teveel en belde ze in 
paniek de politie. Toen ze aan de dienstdoende agent had uitgelegd wat er aan de hand was en 
dat ze nu al drie dagen tevergeefs wachtte op haar man, zei de agent dat ze toch moest 
wachten tot de volgende morgen.  
 
Nu staat ze voor de balie van het politiebureau en hoopt dat iemand wat voor haar kan doen. 
De afgelopen dagen heeft ze verschillende mensen gebeld, zijn ouders, haar ouders, een paar 
vrienden, zijn broer en zus. Niemand had contact gehad met Hans. Maandagmiddag belden ze 
van zijn werk, omdat ze Hans hadden gemist bij het afdelingsoverleg. Gisteren had ze zelf 
naar het werk gebeld om te vragen of ze enig teken van Hans hadden ontvangen. Dat was niet 
het geval. Nu is haar hoop gevestigd op de politie. 
 
Door de gang tegenover de balie komt een agent haar tegemoet. Ze herkent hem van 
maandag. Hij loopt op haar af en geeft haar vriendelijk glimlachend een hand. Samen lopen ze 
naar hetzelfde grijze kamertje. 
De agent vraagt of Mirjam koffie of thee wil hebben voordat ze beginnen. Dat slaat Mirjam 
af. Ze wil zo snel mogelijk haar verhaal kwijt. 
Nadat de agent heeft uitgelegd wat de verdere procedure is, vertelt Mirjam wat ze de 
afgelopen dagen heeft gedaan. Behalve het bellen van verschillende mensen, heeft ze het hele 
huis doorzocht naar mogelijke aanwijzingen. Ook heeft ze in zijn computer al zijn mails 
doorgelezen. Het heeft niets opgeleverd. Als afsluiting van haar verhaal overhandigt ze de 
agent een recente foto van Hans.  
‘Ik heb u de vorige keer gevraagd of u de laatste tijd iets vreemds hebt bemerkt in het gedrag 
van uw man. Hebt u daar nog over nagedacht?’ 
‘Ja, ik blijf erbij dat hij niet anders was dan anders. Hoogstens wat meer afwezig.’ 
De agent kijkt Mirjam verbaasd aan. 
‘Hoe afwezig is normaal dan?’ 
‘Meer in gedachten verzonken. Dat is een betere omschrijving.’ 
‘Dus geen reden voor bezorgdheid, wat u betreft?’ 
‘Nee, zeker niet. Voor mij blijft het een compleet raadsel.’ 
De agent vraagt aan Mirjam of ze zo volledig mogelijk wil beschrijven hoe Hans vrijdag is 
vertrokken. Het kost Mirjam geen moeite om in detail aan te geven welke kleren Hans aan 
had en wat hij in zijn koffer mee had genomen aan extra kleren. Ook weet ze dat Hans op een 
blauwe herenfiets, merk RIH, naar het station is gefietst. Het laatste wat ze van hem heeft 
gezien, is dat hij omkeek en zwaaide toen hij de straat uitreed. 
 
De agent zegt dat ze zijn signalement zullen verspreiden. Als ze daar geen bezwaar tegen 
heeft zullen ze zijn foto en het bericht ook op internet zetten. Daar schrikt Mirjam wel van. 
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Stel dat Hans vanavond gewoon thuiskomt. Dan zal hij het niet leuk vinden als hij hoort dat 
hij publiekelijk als vermist is geregistreerd.  
‘U kunt ook nog even wachten. Dat kan morgen ook nog,’ zegt de agent. 
Mirjam denkt even na. 
‘Nee, het heeft lang genoeg geduurd. Laten we maar het maximale doen.’ 
De agent laat het door hem ingevulde formulier lezen aan Mirjam en vraagt haar een 
handtekening te zetten als ze het eens is met wat hij heeft opgeschreven. Dat doet ze. 
 
Op de fiets terug naar huis besluit ze om voorlopig niets tegen haar kinderen te zeggen. Nu 
verkeren ze in de veronderstelling dat hun vader een week op reis is voor zijn werk. Eventueel 
kan ze dat nog een week extra volhouden. 
 
 

7. Vrijdag 4 november 20.45 uur 
 
Vallende bladeren hebben het Nederlandse treinverkeer geheel ontregeld. De trein uit 
Roosendaal, waarmee Hans van Breda naar Deventer reisde, had meer dan een uur vertraging. 
Alle andere dagen had hem dat niet uitgemaakt, maar vandaag had hij zich voorgenomen om 
vroeger dan normaal terug te keren naar de flat van Karin. Er was nu een week voorbij en hij 
had het gevoel gekregen dat Karin zijn aanwezigheid zeer op prijs stelde. Vandaar dat hij in 
Breda een cadeau voor haar heeft gekocht, een boek van Hermann Hesse, Narziss en 
Goldmund. In de grote boekenkast van Karin had hij geen titels van Hesse zien staan en, 
afgaande op andere boeken in de kast, schatte hij in dat ze Hesse vast goed zou vinden. 
Het was bovendien tijd om geld te pinnen. Dat was in feite de aanleiding om naar het zuiden 
af te zakken, ver van Deventer. Hans besefte dat hij vandaag voor het eerst een teken van 
leven zou geven. Op de giroafschriften zouden ze zien dat hij in Breda geld had opgenomen. 
Dat verlichtte zijn schuldgevoel jegens zijn gezin enigszins.  
Alleen al vanwege dat schuldgevoel was het goed om met Karin te praten. Hij wilde wel eens 
weten wat voor plannen zij verder had. Zij zou toch begrip hebben voor zijn moeilijke positie. 
Aan de ene kant werd hij gezocht door mensen die vrijwel zeker crimineel waren. Aan de 
andere kant wilde hij zijn gezin niet langer in onzekerheid laten. 
Afgelopen dagen was er een nieuw plan bij hem opgekomen. Hij was gaan dromen over een 
leven met Karin. Gisteravond hadden ze tot na middernacht zitten praten. Karin had hem 
verbaasd met haar kennis van uiteenlopende onderwerpen. Toen hij naar bed ging, had hij 
onder ogen moeten zien dat Karin Mirjam in alle opzichten had doen verbleken. Hij had 
bedacht dat hij eerst de foto’s per post terug moest sturen naar ‘t Hosselt. Daarna zou hij met 
Karin praten en onderzoeken hoe zij hun gezamenlijke toekomst zag. Als het geregeld was, 
zou hij alles eerlijk vertellen aan zijn gezin. Dan hoefden ze niet meer in ongerustheid te 
zitten en wisten ze waar ze aan toe waren.  
De vertraging van de trein had de opwinding over zijn plan versterkt. Met grote stappen loopt 
hij daarom door de Deventer binnenstad naar het appartementencomplex aan de IJssel. Het 
regent en de harde wind slaat tegen zijn gezicht. Zijn broek is in een mum van tijd doorweekt. 
Gelukkig heeft hij gisteren een nieuwe regenjas gekocht.  
 
Gespannen drukt hij beneden op de bel van Karin. 
‘Ja?’ hoort hij. 
‘Hans.’ 
De zoemtoon geeft aan dat de deur open is. Hans ziet dat de lift al beneden is en rent ernaar 
toe. 
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Nog voordat hij de kans heeft gehad om aan te bellen gaat de deur van Karins flat al open. 
Hans schrikt als hij Karin ziet. Het is duidelijk dat er iets niet in orde is. 
‘Kom binnen,’ zegt Karin kortaf. Het hart klopt hem in de keel. 
‘Is, is er iets?’ vraagt Hans verschrikt. 
‘Ik zal duidelijk zijn. Het lijkt mij het beste dat je zo snel mogelijk verdwijnt.’ 
Hans’ hoofd begint te gloeien. 
‘Wat, wat is er gebeurd?’ stamelt hij. 
‘Laten we er geen drama van maken,’ zegt Karin. ‘Ik heb je spullen daar neergelegd.’ Ze wijst 
naar een blauwe plastic zak waarin wat kleren zitten. ‘Volgens mij was dat alles.’ 
Hans staart naar de zak. Het zweet breekt hem aan alle kanten uit. 
‘En mijn tas dan?’ zegt hij tenslotte. 
‘Welke tas?’ 
‘Het rugzakje dat ik bij me had toen ik hier aankwam.’ 
‘Dat weet ik niet. Heb je het zelf niet ergens laten liggen?’ 
Hans kijkt Karin vragend aan. Hij schrikt van haar blik, volkomen emotieloos. 
‘Kijk zelf maar,’ zegt ze koel. 
Bedremmeld loopt Hans naar het kleine kamertje waar hij de afgelopen week heeft geslapen. 
Mocht hij nog twijfels hebben over de bedoeling van Karin, dan zijn die nu verdwenen. Alles 
is opgeruimd, dekbedhoes en kussensloop zijn vervangen en de badjas die hij mocht 
gebruiken is weggehaald. Net of hij hier nooit is geweest. Van zijn rugzakje geen spoor. 
Gedachten schieten door zijn hoofd. Waar moet hij nu heen? Wat betekent dit? Heeft Karin de 
mensen van ‘t Hosselt gewaarschuwd? Moet hij haast maken? Waar is zijn rugzak? 
Hij weet zeker dat zijn rugzak hier alle dagen heeft gelegen. Dat betekent dat Karin zijn 
rugzak heeft weggenomen. Hoe krijgt hij die terug? Waarom heeft Karin hem gepakt? Ze 
moet dus weten wat er in zit. Wat wil ze daarmee doen? 
Meer tijd om na te denken heeft hij niet. Karin staat ongeduldig in de deuropening. 
‘De rugzak is hier niet,’ zegt ze. ‘Zoals je ziet heb ik alles opgeruimd, ik ben hem niet 
tegengekomen.’ 
Zal hij Karin dwingen te zeggen waar de rugzak is? Moet hij haar beetpakken, op bed gooien 
en haar keel dichtknijpen? Zij zal kansloos zijn, omdat hij veel sterker is dan zij. Hij kijkt naar 
Karin. Haar zelfverzekerde blik toont geen enkele angst voor geweld van zijn kant. Heeft ze 
misschien iemand te hulp gevraagd die klaarstaat om in te grijpen als hij iets doet? 
Hans beseft dat hij niets durft te doen. Hij heeft geen andere mogelijkheid dan weggaan en 
een andere schuilplaats zoeken. Zonder Karin aan te kijken wringt hij zich tussen haar en de 
deurpost door en loopt naar de voordeur. Hij voelt in zijn jaszak dat hij zijn papieren nog 
heeft. Bij de voordeur aarzelt hij even en kijkt om. Karin is achter hem aangelopen. 
‘Sorry Hans, dat het zo moet lopen. Je bent een aardige vent. Je moet gewoon teruggaan naar 
je vrouw en kinderen, die wachten op je.’ 
Hans wil wel wat terugzeggen, maar weet niet wat. Hij draait zich om en opent de voordeur. 
De koude, natte wind slaat hem in het gezicht. Snel stapt hij naar buiten en slaat de deur 
achter zich dicht. Hij moet weg uit Deventer, dat staat vast. Naar het station dan maar.  
 
 

8. Dinsdag 8 november 10.00 uur 
 
Ellen van Dorth zit gebogen over de kaart van Deventer. Binnen een week zijn er tien 
inbraken gepleegd in dezelfde buurt. Met vlaggetjes heeft ze de betreffende huizen 
gemarkeerd. Steeds heeft de inbreker zijn slag geslagen tussen acht en tien uur ’s avonds. 
Voor elk huis heeft ze aangegeven wat er werd vermist en waar de bewoners waren ten tijde 
van de inbraak. Uit één huis is een nieuw fototoestel en een stapel cd’s meegenomen toen de 
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bewoner in bad zat. Bij andere mensen, die een half uur weg waren naar de ouderavond op de 
school van hun kind, heeft de dief de tijd genomen om kasten te doorzoeken en creditkaarten, 
paspoorten en zo’n vijfhonderd euro aan contanten mee te nemen. De buren die via de 
babyfoon op het kind pasten hadden er niets van gemerkt. Er was zelfs een stel dat wist te 
vertellen dat ze lagen te vrijen toen de dief beneden rondliep en een portemonnee, een 
sleutelbos en een geschenkbon ter waarde van vijfentwintig euro had meegenomen. 
Ellen concludeert dat de dader waarschijnlijk een drugsverslaafde is. Het waren allemaal 
riskante en impulsieve acties waarvan de meeste niet meer dan honderd euro hadden 
opgeleverd. Ze besluit om naar Job Hulshof te lopen. Hij is de lokale inbraakexpert en hij 
heeft een goed overzicht van dealers van gestolen goed en van potentiële verdachten. 
 
Eerst maar een kop koffie.  
‘Brian, wil jij ook nog koffie?’ 
‘Ja, zal ik het zetten? Ik moet even de benen strekken.’  
Voordat Ellen iets kan zeggen is Brian al vertrokken om water te halen. Sinds een paar 
maanden zit ze met Brian Jansen op één kamer. In haar eerste zaak bij de Deventer recherche, 
de moord op Karel Kinzelman en Vincent van der Es, werd ze gekoppeld aan Brian. Geen van 
beiden had enige ervaring en ze werkten onder leiding van de ervaren Jozef Laros. De eerste 
maanden zat Ellen bij Jozef op de kamer en één van de vele zaken die ze in die korte tijd van 
hem heeft geleerd is, dat goede koffie erg belangrijk is en dat je de koffie daarom zelf moet 
zetten. Vandaar dat ze meteen een nieuw koffiezetapparaat heeft aangeschaft toen ze de 
kamer van Jozef moest verlaten. Hoewel ze niet meer bij Jozef op de kamer zit, is Jozef Laros 
nog wel haar mentor en werkt ze hoofdzakelijk in opdracht van hem.  
 
‘Hoe gaat het met de inbraken?’ vraagt Brian als ze samen koffie zitten te drinken.  
‘Het patroon is duidelijk. Dader volgens mij een junk.’ 
‘Een bekende?’ 
‘Dat ga ik zo navragen bij Job. Waarschijnlijk wel. Wat mij het meest verbaast is het gemak 
waarmee hij steeds zijn slag kan slaan.’ 
‘Ik neem aan dat het in die wijk inmiddels bekend is en dat zijn kansen nu snel afnemen.’ 
‘Dus gaat hij naar een andere wijk.’  
‘Het hoeft niet per se een junk te zijn. Het kan toch ook een bende zijn?’ 
‘Die zouden hun werk professioneler doen, lijkt mij.’ 
Dan gaat de deur van hun kamer open. Het is Jozef Laros. 
‘Zo, dat ruikt goed. Ik zou graag een bakkie willen drinken, maar dat zit er niet in, ben ik 
bang.’ 
‘Ga gerust je gang. Het is vers.’ 
‘Nee, neem nog maar snel een slok. Je moet mee. We hebben een dode.’ 
Ellen schrikt. In haar eerste zaak met Jozef Laros, een half jaar geleden, had ze meteen te 
maken met twee lijken. Daarna heeft ze zich voornamelijk bezig gehouden met inbraken. 
‘Oké, ik ga mee.’ 
Ze staat op en pakt haar jas die nog nat is van de regen. 
 
Buiten waait het en even rilt ze van de kou. Ze volgt Jozef naar de parkeerplaats achter het 
politiebureau en neemt plaats in de oude Volkswagen Passat van Jozef. Zonder om te kijken 
weet ze wat voor zwarte roetwolken de auto uitstoot op het moment dat Jozef de auto start. 
Ellen heeft wel eens een opmerking gemaakt over milieuvervuiling, maar Jozef wilde daar 
niets van horen. Het kopen van een nieuwe auto was volgens hem slechter voor het milieu dan 
het beetje onverbrande diesel dat hij in de atmosfeer bracht als de motor koud was.  
‘Waar gaan we heen?’ vraagt Ellen als ze over de Welle rijden. 
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‘Niet ver, naar het nieuwe appartementencomplex aan de IJssel.’ 
‘Weet je om wie het gaat?’ 
‘Ja, Karin. Een oude bekende.’ 
‘Een vriendin?’ vraagt Ellen bezorgd. 
‘Ha, ha. Nee, Karin was jarenlang één van de meest chique callgirls van Deventer. Ze heeft 
goed geld verdiend en is er een jaar of vijf geleden mee gestopt. Natuurlijk kom ik haar wel 
eens tegen in de stad en dan gaan we elkaar niet uit de weg. Weet je waar ik haar vrij vaak 
zie?’ 
‘Eh, nee.’ 
‘In De Heks.’ 
‘Komt ze daar een biertje drinken?’ 
‘Ja, dat deed ze ook al toen ze nog in het vak zat. Ze viel daar niet echt op, behalve dan dat ze 
knapper was dan alle anderen.’ 
‘Hm,’ mompelt Ellen. Ze hoort iets in de stem van Jozef. Een emotie waarvan ze niet kan 
opmaken of het een positieve of negatieve is. Dit is niet het moment om daar dieper op in te 
gaan, eerst volgt de confrontatie met het dode lichaam van de vrouw. 
‘Moet ik me voorbereiden op veel bloed?’ vraagt ze. 
‘Weet ik niet. Volgens Piet is ze doodgeschoten. Meer details heeft hij niet gegeven.’ 
 
Jozef parkeert zijn auto voor het rode lint waarmee de politie het appartementencomplex heeft 
afgezet. 
‘Hallo Jan,’ begroet Jozef de agent die het publiek, dat er nu nog niet is, op afstand moet 
houden. 
‘Vijfde verdieping, nummer 327,’ zegt de agent. 
Ellen kent het gebouw alleen van de buitenkant en weet dat de appartementen in de hoogste 
prijscategorie vallen. De zware, zwarte deur, die normaal ongewenste bezoekers buiten moet 
houden, staat open. De entreehal maakt een pompeuze indruk. Er is wit marmer gebruikt voor 
de vloer en de muren. Om het wit te breken zijn overal grote, palmachtige bomen neergezet. 
Recht tegenover de ingang zijn twee liften en Ellen kijkt om zich heen of ze ergens een trap 
ziet. In de uiterste hoek, weggestopt achter een palm, ziet ze er een. 
‘Gemiddelde leeftijd vijftig plus zeker?’ vraagt ze aan Jozef. 
‘Plus vijf, zeg maar. En goed in de slappe was.’ 
‘Dat is te zien. Niets voor jou?’ 
‘Ha, ik ben nog geen vijfenvijftig en heb geen geld. Helaas voor mij. Bovendien zou ik 
Margot niet meekrijgen, die is veel te veel gehecht aan ons oude huis in de binnenstad.’ 
Ellen is al meerdere malen bij Jozef en Margot thuis geweest en ze kan zich dat goed 
voorstellen. Het driehonderd jaar oude huis van Jozef is weliswaar klein en onlogisch 
ingericht, maar het heeft een prettige sfeer. Je voelt dat er al eeuwen lang mensen met plezier 
hebben gewoond.  
 
Een zacht belletje laat hen weten dat ze op de vijfde verdieping zijn aangekomen. Ook daar 
een witte ruimte met enorme planten in potten. Op een bordje staat dat ze voor nummer 321 
tot en met 329 naar rechts moeten. 
 
De open deur geeft aan waar ze moeten zijn. Ellen probeert haar hartslag onder controle te 
houden. Het vooruitzicht een lijk te zien maakt haar nerveus. De wetenschap dat ze het de 
vorige twee keer goed bleek aan te kunnen, stelt haar niet gerust. Ze haalt diep adem als ze 
achter Jozef aan het appartement binnenstapt. Ze blijft door haar mond ademen om een 
eventuele stank niet te ruiken. 
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Bordeauxrode muren, een diagonaal gelegd patroon van grote zwarte en witte tegels op de 
vloer, twee immense spiegels met gouden lijsten aan de muur en een brede kroonluchter. De 
gang is kennelijk ingericht om indruk te maken. De kapstok is weggewerkt in een nis, rechts 
van de voordeur. Ellen werpt er een blik op en ziet meteen dat hier een vrouw met smaak 
woont. Ze schat in dat elke jas meer kost dan zij in één maand verdient. Het valt haar meteen 
op dat tussen alle chique jassen een oude regenjas hangt. Daar moet ze later nog een keer naar 
kijken, neemt ze zich voor.  
 
Voordat ze de kamer hebben bereikt waar het lijk zich bevindt, komt Piet van Gestel hun 
tegemoet. 
‘Hé, Ellen is ook mee. Het team is weer herenigd,’ zegt hij als groet. 
‘Ook na de zaak Unimeer zijn wij een team gebleven,’ antwoordt Jozef. ‘Ik ben tenslotte haar 
mentor.’ 
‘Toch zijn jullie daarna volgens mij niet veel samen op pad geweest.’ 
‘Daar zou je gelijk in kunnen hebben. Maar dat gaan we nu waarschijnlijk inhalen. Ik heb een 
voorgevoel dat het een ingewikkelde zaak gaat worden.’ 
‘We zullen zien.’ 
‘Wat is er gebeurd?’ 
‘Eén schot, licht kaliber. Een gericht schot.’ 
Piet draait zich om en loopt terug naar de kamer waar hij vandaan kwam. Jozef loopt achter 
hem aan. De kamer waar ze binnenstappen is onverwacht groot. Ellens blik wordt meteen 
getrokken door de grote ramen en het uitzicht op de IJssel en het achterliggende land. Door de 
regen en wolken is het zicht nu beperkt, maar Ellen kan zich voorstellen dat je op een heldere 
dag de contouren van de Veluwe kunt zien.  
Het lichaam van de vrouw ligt aan de andere kant van de kamer, naast een grote, donkere 
houten tafel. Een kogel heeft haar getroffen in de hartstreek. Naast het lichaam heeft zich in 
het zalmroze tapijt een bloedvlek gevormd. 
Het lijkt Ellen niet moeilijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Toen de vrouw werd 
doodgeschoten stond ze naast de tafel en in haar val heeft ze twee eettafelstoelen omgegooid. 
Ellen probeert meteen een aantal conclusies te trekken. De schutter moet in de kamer hebben 
gestaan. De vrouw moet hem dus hebben binnen gelaten. Het was dus waarschijnlijk een 
bekende.  
‘Wie heeft de moord gemeld?’ vraagt Jozef. 
‘We werden gebeld door Isabel van der Poll. Die heeft haar gevonden.’ 
‘Een oud-collega van Karin,’ zegt Jozef tegen Ellen.  
‘We hebben haar meegenomen naar het bureau. Ze was erg overstuur.’ 
‘Hier verder al bijzonderheden gevonden?’ 
Piet van Gestel schudt zijn hoofd.  
‘Ik maak even een rondje,’ zegt Jozef en kijkt daarna zwijgend rond. Ellen volgt zijn 
voorbeeld en probeert zich voor te stellen wat zich heeft afgespeeld.  
 
Ellen weet dat Jozef haar straks zal vragen om te vertellen wat ze heeft gezien en wat haar 
conclusies zijn. Verwacht Jozef dat ze het laatste halfjaar vorderingen heeft gemaakt? Het 
onderzoek naar de moorden op Karel Kinzelman en Vincent van der Es was haar eerste zaak 
en toen wist ze dat Jozef niet meer van haar verwachtte dan oplettendheid en gezond verstand. 
Dat is nu waarschijnlijk anders. Sinds haar eerste moordzaak heeft ze zich hoofdzakelijk 
beziggehouden met inbraken. Jozef had daarin geen verantwoordelijkheid en zijn rol was 
daarom beperkt tot die van persoonlijke coach en vraagbaak. Nu is er een moord gepleegd en 
zijn ze weer samen op pad. Misschien ziet Jozef dit wel als een tussentijds examen. Een extra 
reden om straks met een paar goede observaties te komen. 
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9. Dinsdag 8 november 11.30 uur 
 
Mirjam Hopstaken loopt snel naar de voordeur als ze de postbode ziet aankomen. Ze opent 
het luikje in de deur om de post aan te nemen. Elke dag hoopt ze op een levensteken van 
Hans.  
Ook deze keer zit er geen kaart of brief bij met zijn handschrift. Het zijn twee rekeningen, een 
tijdschrift en drie giro-enveloppen. Ze opent de envelop met het afschrift van Hans’ rekening. 
Het lijken allemaal normale af- en bijschrijvingen, de hypotheek, de mobiele telefoon, 
onkostenvergoeding, verzekering. Dan schrikt ze. Op de laatste regel staat ABN AMRO 
BANK> Breda> en een hoop cijfers. Het gaat om een bedrag van vijfhonderd euro. Wat 
betekent dat? Wat betekent de afkorting GM voor de regel? Giromaat/betaalautomaat leest ze 
achterop het afschrift. Dus Hans heeft in Breda geld opgenomen. Een beginnend gevoel van 
opluchting wordt meteen verdrongen door bezorgdheid. Wie zegt dat Hans het geld zelf heeft 
opgenomen? Misschien heeft men hem wel gedwongen om het te doen. Ze gaat meteen de 
politie bellen om dit door te geven. 
 
 

10. Dinsdag 8 november 12.30 uur 
 
Het regent niet meer en het lijkt minder hard te waaien.  
‘Kom, we wandelen langs de IJssel. Dan laat ik de auto hier staan,’ zegt Jozef tegen Ellen. 
‘En we gaan zeker ergens wat eten?’ antwoordt Ellen. 
‘Neem de tijd als je die nog hebt. Ik mag hopen dat je deze wijze les van mij nog niet bent 
vergeten.’ 
Ellen moet lachen. Herinneringen aan haar eerste onderzoek bij de recherche, een half jaar 
geleden, komen weer boven. In een periode van drie weken heeft ze niet alleen veel geleerd 
op het gebied van moordonderzoek. Het was ook een intensieve kennismaking met de 
Deventer horeca. Jozef nam zelfs in de grootste hectiek de tijd om tussen de middag ergens 
uitgebreid te gaan eten. Aanvankelijk kostte het Ellen moeite om zich daarbij neer te leggen. 
Als het aan haar lag, werkte ze tussen de middag gewoon door. Vaak vergat ze dan zelfs te 
eten, wat ze later op de dag moest bezuren. Terugkijkend waren die rustige onderbrekingen 
van de dag zeer effectief gebleken.  
‘Zeker niet,’ zegt ze. ‘Toch moet ik bekennen dat ik het zelf niet vaak doe.’ 
‘Dat heb ik gemerkt. Als ik je niet meeneem, blijf je gewoon achter je computer zitten.’ 
‘In m’n eentje achter de computer een boterham vind ik nog altijd beter dan alleen uit eten.’ 
‘Waarom neem je Brian niet mee? Of vraag je mij?’ 
‘Tsja, dat kan natuurlijk. Een andere reden is natuurlijk het geld. Eén keer uit eten is net zo 
duur als twee weken zelfgesmeerde boterhammen.’ 
‘Ha, dat is inderdaad een kwestie van prioriteiten. Met dat appartementje van jou zou je in 
theorie genoeg over kunnen houden om meer aan eten uit te geven.’ 
‘Nog wel ja. Maar dat gaat veranderen.’ 
‘O ja? Ga je verhuizen?’ 
‘Ik ben al een tijdje op zoek naar een huis en nu heb ik iets op het oog.’ 
‘Maar je twijfelt nog.’ 
‘Inderdaad. Ik vind het veel geld voor een tamelijk klein huis.’ 
‘Is het in de binnenstad?’ 
‘Ja, de Ankersteeg.’ 
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‘Welk nummer?’ 
‘Zestien.’ 
Jozef denkt even na. 
‘Ik geloof dat ik weet welk huis het is. Zit het ingeklemd tussen twee grotere huizen?’ 
‘Ja.’ 
‘Het is een fantastische plek. Daar moet je voor betalen. Wil je dat Margot eens met je gaat 
kijken? Zij heeft er veel verstand van.’ 
‘Hm, dat kan nooit kwaad.’ 
‘Ik bel meteen. Weet je, ga aan het eind van de middag met Margot kijken. Daarna kom je bij 
ons eten. Ik ben de kok. Dan kun je het er rustig met Margot over hebben.’ 
Ellen moet lachen. 
‘Gelukkig dat we het afgelopen half jaar niet zoveel hebben samengewerkt. Wie weet wat er 
dan allemaal was gebeurd?’ 
‘Nou?’ 
‘Dan was ik nu failliet geweest.’ 
Donkere wolken steken de IJssel over en het kan niet lang duren of het gaat weer regenen. 
Over de rivier glijdt een zwaar beladen vrachtschip voorbij. De rand van de boot steekt niet 
meer dan tien centimeter boven het wateroppervlak uit en het scheelt niet veel of de golven 
slaan over de rand.  
‘Laten we naar Karel gaan. Dat is dichtbij.’ 
‘Karel?’ 
‘De Romeinse Put’ 
‘Ik weet waar hij zit. Nooit binnen geweest.’ 
‘Het is gewoon een degelijk eetcafé. Karel is Belg en dat is te merken aan de keuken. Het is 
net wat royaler en vetter dan we in Nederland gewend zijn.’ 
‘We zullen zien. Als het eten goed is, zal ik hem aanraden de naam te veranderen. Die is echt 
fout.’ 
‘Ha, ik heb hem ook wel eens verteld dat Deventer wel oud is, maar geen Romeinse 
nederzetting is geweest.’ 
‘Daarvan afgezien. Ik associeer de naam met een soort Las Vegas-achtige tent met veel 
pilaren.’ 
‘Laten we eerst proberen of je het de moeite vindt om er werk van te maken.’ 
 
De Romeinse Put is ingericht zoals Ellen dat van een doorsnee eetcafé verwacht, drie rijen 
eenvoudige tafels met vier stoelen er omheen. Niets van de inboedel lijkt afkomstig te zijn uit 
de nalatenschap van Romeinen. Ook de lunchkaart ziet er op het eerste oog standaard uit, 
kroket op brood, uitsmijters in drie varianten, vijf soorten pannenkoeken en baguettes met 
vijftien soorten beleg. Het laatste gerecht van de lijst is een Italiaanse bol op Romeinse wijze.  
‘Wat is dat?’ 
Jozef moet lachen.  
‘Dit is de humor van Karel. Bestel maar, dan merk je het vanzelf.’ 
‘Oké, ik stel jou aansprakelijk als ik er ziek van word.’ 
‘Geen probleem, misschien vind je het zelfs wel heel lekker,’ zegt Jozef met een grijns. ‘Wat 
wil je drinken.’ 
‘Doe maar een jus.’ 
Jozef staat op en loopt naar de bar om de bestelling door te geven. Hij komt terug met het 
drinken. 
 
‘Zo, en vertel me nu maar wat er in de flat gebeurd is.’ 
Ellen glimlacht. Ze is niet verrast door de vraag van Jozef. 
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‘Volgens mij kwam ze net thuis en is ze neergeschoten door een persoon die haar opwachtte 
in de woonkamer.’ 
Jozef kijkt Ellen verbaasd aan. 
‘Wat moet ik hiervan zeggen?’ 
Shit, denkt Ellen. Die superieure toon van Jozef was in het begin van hun samenwerking een 
regelmatig terugkerende bron van ergernis geweest. Ze weet echter ook dat Jozef eigenlijk 
altijd gelijk had, als hij commentaar had op haar aanpak. 
‘Nou, zeg het maar. Wat doe ik niet goed?’ zegt Ellen gelaten. 
‘Volgens mij was het mijn allereerste les, en mijn mening hierover is nog steeds niet 
veranderd, eerst kijken naar de feiten. Wat zie je, wat weet je, wat zeggen de mensen? Je kunt 
niet laat genoeg beginnen met het trekken van conclusies, hoe moeilijk dat vaak ook is.’ 
Ellen knikt. 
‘Oké, nieuwe start. De vrouw lag naast de tafel. Ze had een jas aan. Midden in de woonkamer 
stond een volle weekendtas. Naast de vrouw lagen twee omgevallen stoelen. Op de eettafel 
lag een sleutelbos.’ 
Ellen denkt even na. 
‘Het schot heeft de vrouw van voren geraakt, zij is naar achteren gevallen. De schutter moet 
dus achter in de woonkamer hebben gestaan.’ 
Wat nog meer, denkt Ellen. 
‘De voordeur vertoonde geen sporen van braak, net zomin als de ramen. De schutter moet dus 
een sleutel hebben gehad of door de vrouw zijn binnengelaten.’ 
‘Dat klinkt al beter,’ zegt Jozef. ‘Een vraag, hoeveel mensen woonden er volgens jou in de 
flat?’ 
‘Hè? Hoezo, alleen de vrouw leek mij.’ 
Ellen haalt zich de flat voor de geest en probeert te bedenken wat aanleiding kan geven om tot 
een andere conclusie te komen. Wat heeft Jozef wel gezien en zij niet? 
‘Nee,’ zegt ze. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er nog iemand anders woont.’ 
‘Ik weet het ook niet,’ zegt Jozef. ‘Op een of andere manier kreeg ik het gevoel dat er behalve 
Karin nog iemand anders woont of heeft gewoond.’  
‘Maar je weet het niet zeker?’ 
Jozef schudt zijn hoofd. 
‘Ik heb speciaal gekeken naar kleren en toiletartikelen, maar dat leverde niets concreets op. 
Wat mijn gevoel bevestigde was de keuken, met name het kuipje margarine.’ 
Ellen kijkt Jozef vragend aan. 
‘En de pindakaas zeker?’ 
Nu kijkt Jozef verbaasd. 
‘Inderdaad. Heb jij dat ook gezien?’ 
‘Ik heb wel een pot pindakaas gezien, maar ik zou niet weten wat dat betekent. Of eten 
vrouwen geen pindakaas?’ 
‘Jij?’ 
‘Ik niet, nee.’ 
‘Nou, dat is dan het bewijs.’ 
‘Onzin,’ zegt Ellen geïrriteerd. 
‘Het gaat natuurlijk niet om de aanwezigheid van pindakaas, maar om de manier waarop die 
uit het potje is gehaald. En dat geldt ook voor de boter. Daarin was duidelijk te zien dat er 
door twee personen gebruik van is gemaakt. De ene schraapte de boter oppervlakkig, de ander 
ging meer de diepte in.’ 
Ellen is sprakeloos. Daar weet ze niets tegenin te brengen.  
‘Was dat je enige aanwijzing?’ vraagt ze tenslotte. 
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‘Ook had ik de indruk dat borden en kopje paarsgewijs in de kast waren gezet. De aanwijzing 
die mij op het spoor zette was het boek dat opengeslagen op het bijzettafeltje lag.’ 
‘Cirkels in het gras, van Oek de Jong.’ 
‘Goed opgemerkt.’ 
‘En wat is daarmee.’ 
‘Het boek kwam uit de boekenkast in de kamer, je kon zien waar het had gestaan. Het was dus 
van Karin. Hoe vaak pak jij een boek uit de kast om het opnieuw te lezen?’ 
‘Een enkele keer misschien.’ 
‘Ja? Wat was dan het laatste boek dat je twee keer hebt gelezen.’ 
Ellen weet dat Jozef gelijk heeft. 
‘Ik zou het niet weten,’ zegt ze. 
‘Laat ik er even van uitgaan dat het heel weinig voorkomt dat mensen een boek twee keer 
lezen. Dan werd Cirkels in het gras door iemand anders dan Karin gelezen. Het is een vrij dik 
boek en de lezer was ver voorbij de helft. Het lijkt daarom niet logisch dat het boek door 
iemand uit de kast is gepakt die toevallig een avond op visite was.’ 
Weer moet Ellen concluderen dat Jozef een plausibel verhaal vertelt.  
 
‘Twee Italiaanse bollen op Romeinse wijze,’ zegt de man met twee grote borden in zijn hand. 
Zijn Belgisch accent is onmiskenbaar.  
‘Dank je, Karel. Wij zullen het ons laten smaken,’ zegt Jozef met een glimlach. 
Ellen kijkt met verbazing naar het bord dat Karel voor haar heeft neergezet. De bol ligt 
opengeslagen en op iedere helft ligt een grote zwarte schijf die met tomaten, gebakken ui en 
rauwkost is versierd als een gezicht. Het lijken net twee zwarte pieten. Ellen ziet dat Jozef 
dezelfde zwarte schijven heeft gekregen, maar dan zonder versiering. 
‘Wat is dit?’ vraagt Ellen. Haar stem verraadt wantrouwen. ‘Een grap of zo?’ 
‘Ha, ha, dit moet je een keer hebben gehad. Vergeet de aankleding, het gaat om de schijven. 
Dat is bloedworst. Kun je nergens anders krijgen.’ 
Ellen staart naar haar bord. Bloedworst, ze voelt haar eetlust verdwijnen. Ze prikt een 
tomaatje, het linkeroog van het zwarte gezicht, aan haar vork en steekt dat in haar mond. Ze 
ziet dat Jozef een flink stuk van de schijf afsnijdt en gretig opeet. Niet flauw zijn, zegt ze 
tegen zichzelf. 
‘En?’ vraagt Jozef als ze de helft van de ene zwarte piet op heeft. 
‘Valt niet tegen. Is dit een oud-Deventers gerecht?’ 
‘Meer Oudhollands, of Oudbelgisch. Karel heeft mij verteld dat hij het van zijn oma uit 
Brugge heeft geleerd.’ 
‘Waarom noemt hij het gerecht dan niet gewoon bloedworst op grootmoeders wijze? Dan kan 
hij ook die rare versiering achterwege laten, dat deed zijn oma vast ook niet.’ 
‘Zeg het hem maar.’ 
‘Nee bedankt. Het is zijn eigen keus, net zoals de naam van zijn café.’ 
Hoewel de smaak van de bloedworst Ellen niet tegenvalt, heeft ze geen zin in de tweede helft 
van de bol. Ze heeft een onplezierig vol gevoel. Het liefst zou ze meteen afrekenen en naar 
buiten gaan. Jozef is echter op zijn gemak begonnen aan de tweede schijf.  
 
Ellen doet haar best om de flat van de vermoorde vrouw weer voor de geest te halen. Dat lukt 
haar niet. Hoe is het nu in haar eigen flat? Het is nu een half jaar geleden dat Max is 
vertrokken. Zou Jozef nu nog sporen van zijn aanwezigheid in haar flat kunnen ontdekken? 
Twee uur geleden was ze er zeker van geweest dat Jozef dat niet zou kunnen. Nu weet ze het 
niet. Hoewel Max het merendeel van zijn spullen natuurlijk heeft meegenomen en zij de rest 
heeft opgeruimd, kan ze niet uitsluiten dat Jozef iets ziet waar ze zich niet van bewust is. 
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‘Jozef, je kent mijn flat. Max is nu een half jaar weg. Waar zou jij naar kijken als jij de vraag 
kreeg of er nog sporen van Max’ aanwezigheid zichtbaar zijn?’ 
‘Ha, je probeert me een beroepsgeheim te ontfutselen.’ 
‘Nou nee, ik probeer te leren hoe jij kijkt,’ zegt Ellen fel. 
‘Het was maar een grapje. Waar zou ik naar kijken?’ 
Jozef denkt na. 
‘Het lijkt natuurlijk logisch dat je evidente spullen, zoals toiletartikelen en kleding, allemaal 
hebt opgeruimd. Toch zou ik daar het eerst naar zoeken. Ik weet niet hoe vaak jij al verhuisd 
bent, maar de keren dat ik ben verhuisd was ik altijd verbaasd over alles wat er uit hoeken en 
gaten tevoorschijn kwam. Juist de spullen op onmogelijke plaatsen zijn het bewijs dat iemand 
er langere tijd heeft gewoond.’ 
‘Daar zit wat in.’ 
‘In jouw specifieke geval zou ik de boekenkast even scannen. Opvallende of afwijkende titels 
zou ik eruit pakken en kijken wiens naam in het boek staat. De kans lijkt mij groot dat er 
meerdere boeken van Max tussen staan. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Hebben jullie nog 
contact?’ 
‘Hij zit nog steeds in Frankrijk en we schrijven zo nu en dan. Eigenlijk zou hij begin oktober 
terug zijn, maar hij had vertraging met zijn afstudeervak. Het veldwerk had veel meer tijd in 
beslag genomen dan gepland en nu moest hij zijn verslag nog schrijven, in het Frans. Ik had 
echter niet de indruk dat hij het heel erg vond om langer te blijven. Hij is vol lof over het 
Franse leven.’ 
‘Waar zat hij ook alweer?’ 
‘Het veldwerk was in een of ander dorpje in de Pyreneeën en de universiteit is in Toulouse.’ 
‘Klinkt inderdaad aantrekkelijk.’ 
Ellen denkt na. 
‘Vanaf de eerste dag dat wij samenwerken vraag ik me natuurlijk af wat het geheim is van een 
goed onderzoek,’ zegt ze bedachtzaam. 
‘En? Weet je al meer?’ 
‘Nee, niet echt. Mijn grootste angst is natuurlijk dat je er vooral talent voor moet hebben.’ 
‘En je angst is dat jij dat talent niet hebt, neem ik aan.’ 
‘Ja. Ik zou het geruststellend vinden als ik door het leren van een aantal vaardigheden en het 
opdoen van ervaring een goede rechercheur kan worden.’ 
‘Weet je dat ik daar nog nooit over na heb gedacht?’ 
‘Wanneer wist jij dan dat je goed was?’ 
‘Goed was? Dat zou ik ook nu nog niet hardop durven zeggen.’ 
‘Kom op. Iedereen die ik over jou spreek, zegt dat jij één van de besten van het korps bent. 
Dat moet je toch weten?’ 
‘Dat zie je echt verkeerd. Het veronderstelt ten eerste dat ik bewust nadenk over mezelf. Dat 
doe ik niet. Ten tweede, stel dat ik het wel zou doen en ik zou het eens zijn met wat je net zei, 
dan doet me dat niets. Ik doe gewoon mijn werk en ik ben tevreden als ik de dader van een 
misdrijf kan oppakken. Dus baal ik ook als dat niet lukt. Beschouwingen over mijn eigen 
kwaliteiten zijn niet relevant.’ 
Ellen trekt haar rechter wenkbrauw op. Hoewel ze twijfelt aan Jozefs woorden, gaat ze er niet 
verder op in. Ze ziet dat Jozef zijn bloedworst inmiddels op heeft. 
‘Zullen we gaan?’ zegt Ellen. 
‘Goed,’ zegt Jozef en loopt naar de bar om af te rekenen. 
 
 

11. Dinsdag 8 november 13.00 uur 
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Hans Hopstaken kijkt uit het raam van zijn vakantiehuisje op de camping De Witte Bergen in 
Gorssel. Op zijn schoot ligt het dikke boek van Geert Mak, het eerste boek sinds drie dagen 
waar hij zijn aandacht niet bij kan houden. Dat ligt niet alleen aan het boek. De afgelopen 
dagen was hij vooral blij een veilige plek te hebben gevonden in de buurt van Deventer en dat 
gaf hem de rust om te kunnen lezen. Nu is de bezorgdheid over zijn eigen veiligheid 
grotendeels verdwenen en wordt de drang om iets te ondernemen steeds sterker.  
 
Vrijdagavond, nadat Karin hem de deur had gewezen, wilde hij in eerste instantie zo snel 
mogelijk met de trein naar een andere stad. Op het station bedacht hij zich echter. Een vlucht 
uit Deventer zou niets oplossen. Wat zou hij in Amsterdam, Utrecht of Rotterdam moeten 
doen? Wachten tot de bui was overgedreven? Als hij maar wist welke bui het was. 
Daarom verliet hij het station weer en liep richting snelweg. Hij meende zich namelijk te 
herinneren dat er bij de afslag van de A1 een motel was. Na een stevige wandeling door de 
regen kwam hij doorweekt aan bij het Mercure Hotel. Ondanks de kritische blik van de 
receptionist was het geen probleem om een kamer te krijgen. Tot zijn opluchting hoefde hij 
zich niet te legitimeren toen hij met drie briefjes van vijftig euro aangaf contant te willen 
betalen. Ter verduidelijking verklaarde hij dat hij de volgende ochtend opgepikt zou worden 
door een collega om samen naar Duitsland te reizen.  
De volgende morgen twijfelde hij of het verstandig was om meteen terug te gaan naar 
Deventer. Hij besloot daarom de andere kant op te gaan, naar Gorssel. In een toeristische 
informatiefolder had hij gezien dat er verschillende campings waren waar ze ook stacaravans 
en huisjes verhuurden.  
Gorssel was ongeveer een uur wandelen en om tien uur ’s ochtends meldde hij zich bij de 
eerste camping. Tijdens het wandelen had hij bedacht wat hij zou zeggen. Hij was een 
schrijver die een week ongestoord wilde werken in een rustige omgeving. Vandaar dat hij 
niets anders bij zich had dan een schrijfblok en wat kleren.  
De vrouw van de eerste camping keek hem onderzoekend aan en zei toen gedecideerd dat ze 
geen huisje beschikbaar had. Bij de tweede camping, De Witte Bergen, had hij meer geluk. 
De eigenaar van de camping, een oudere man, kon zich helemaal voorstellen wat hij zocht. 
Wat schreef hij dan? Het kostte Hans geen moeite om de man ervan te overtuigen dat hij een 
dichter was. Op dit moment was hij bezig met een bundel waarin de verhouding tot zijn vader, 
die onlangs was overleden, centraal stond. Dat sprak de man zeer aan. Hij hoopte dat zijn 
zoon ook eens een gedicht over hem zou schrijven. Niet dat zijn zoon schrijver was, maar wat 
niet was kon nog komen. 
De man begeleidde hem naar een huisje aan de rand van het bos. Vanuit het huisje had hij een 
prachtig uitzicht over licht glooiende weilanden. Volgens de man moest deze plek voor 
voldoende inspiratie kunnen zorgen. En als het mooie uitzicht te veel afleidde kon hij altijd de 
gordijnen dichtdoen. Daarmee was alles gezegd. Hans bood nog aan om meteen te betalen, 
maar daar kon geen sprake van zijn. Hij moest van de oude man eerst maar eens tot rust 
komen, dan inspiratie vinden en als het daarna een keer goed uitkwam, kon hij komen betalen. 
Ook kon hij gebruik maken van één van de fietsen die naast de receptie stonden. Dan zou hij 
naast het dichten kunnen genieten van de omgeving. 
Hans Hopstaken fietste meteen naar het dorp om boodschappen te doen. Ook kocht hij vier 
boeken, twee van Dan Brown, één van Ludlum en Geert Maks In Europa. Daarmee zou hij 
een aantal dagen kunnen doorbrengen. Om drie uur ’s middags zat hij in de enige 
comfortabele stoel van het huisje en voelde zich goed. De Da Vinci code had hem meteen te 
pakken. 
 
Hans Hopstaken kijkt over de weilanden en denkt na. Het beeld van de situatie waarin hij zich 
bevindt is de afgelopen dagen steeds duidelijker geworden. Hij heeft twee problemen. 
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Allereerst de foto’s. Bij toeval heeft hij een geheime opslagplaats ontdekt waar kasten vol 
foto’s worden bewaard. Hij is zo stom geweest om een envelop met foto’s mee te nemen. Die 
is hij nu kwijt. Waarschijnlijk heeft Karin ze ontvreemd. Maar waarom? Die vraag kan alleen 
Karin beantwoorden. En hijzelf? Stel dat de mensen van ’t Hosselt hem vinden. Dan hoeven 
ze niet te weten dat hij een collega op de foto’s heeft herkend. Dan moet hij hen er toch van 
kunnen overtuigen dat hij geen enkele bedreiging vormt voor wat ze daar allemaal uitspoken. 
Voor hem was het niet meer dan een stapel donkere en vage foto’s, waarvan hij geen idee 
waar en waarom ze waren genomen. Angst voor de mensen van ’t Hosselt is dus geen reden 
om zijn terugkeer naar Amersfoort, naar zijn gezin, nog langer uit te stellen. Bovendien is er 
altijd nog de politie. Als zijn inschatting verkeerd blijkt te zijn, kan hij hen altijd vragen hem 
te helpen. Probleem één is dus opgelost. 
 
Het tweede probleem is Karin. Hij moet onder ogen zien dat zijn verblijf van een week bij die 
fantastische vrouw, en ook het zwerversbestaan overdag, een ander licht heeft geworpen op 
het leven dat hij leidt. Als hij eerlijk is, kan hij niet anders dan erkennen dat het een vreselijk 
saai leven is. Mirjam is een prima vrouw, daar niet van, maar qua uitstraling kan ze niet 
tippen aan Karin. Met zijn werk was hij sowieso al niet tevreden. Dus moet hij zich de vraag 
stellen waarom hij terug zou keren naar huis. Wat levert hem dat op? Aan de andere kant, wat 
levert het hem op als hij zich in een wild avontuur stort? Eigenlijk moet hij zeker weten wat 
Karin precies van hem vindt. Dat zij hem het huis uit heeft gezet, wil niet per se zeggen dat zij 
samen geen toekomst hebben. Het is niet uit te sluiten dat zij zich ook tot hem aangetrokken 
voelde en dat zij daarvan is geschrokken. Het aangaan van een relatie met hem kan ook haar 
leven op de kop zetten.  
Vandaar dat hij Karin eigenlijk zo snel mogelijk moet spreken. Dan zal hij haar precies 
uitleggen wat hij voor haar voelt en welke plannen hij heeft. Natuurlijk hoeft Karin daar niet 
meteen op te reageren. Hij zal haar een paar dagen bedenktijd geven. Daarna wil hij wel graag 
weten waar hij aan toe is. Waarom zou hij nog langer wachten? Het is net één uur geweest. 
Als hij nu zijn spullen pakt en rustig naar Deventer fietst, is hij daar ongeveer om twee uur. 
Hopelijk is Karin thuis, dan kan hij meteen zeggen wat hij heeft bedacht. Misschien is ze wel 
heel blij als ze hem ziet en wordt vanmiddag al duidelijk dat Karin iets in hem ziet. Dat zou 
geweldig zijn. 
 
 

12. Dinsdag 8 november 13.30 uur 
 
‘Hoeveel krijg je van mij?’ vraagt Ellen als ze buiten staan. 
‘Acht euro.’ 
Jozef weet dat Ellen het niet op prijs stelt als hij betaalt. Dat heeft ze hem tijdens hun eerste 
gezamenlijke zaak duidelijk gemaakt. 
‘Maar goed, jij vermoedde dus dat er nog iemand bij haar in huis verbleef?’ vraagt Ellen als 
ze Jozef haar geld heeft gegeven. 
‘Ja, maar concrete aanwijzingen heb ik niet. Het is meer een gevoel.’ 
‘Kan het niet een klant zijn geweest? Ze was toch een soort luxe callgirl.’ 
‘Inderdaad, was. Daar is ze vijf jaar geleden mee gestopt.’ 
‘Hoe oud is ze? Ik kon dat moeilijk zien.’ 
‘Een jaar of vijfenveertig. Al kon ze er makkelijk tien jaar jonger uitzien als ze haar best 
deed.’ 
Weer hoort Ellen die ondefinieerbare klank in de stem van Jozef. 
‘Weet jij of ze nu nog inkomsten had? Dat appartement is pas een paar jaar geleden 
opgeleverd en was niet goedkoop.’ 
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‘Ze had altijd wel klusjes in de representatieve sfeer.’ 
‘De wat?’ 
‘Ze was bijzonder gewild als gastvrouw op allerlei business bijeenkomsten. Gasten ontvangen 
en op hun gemak stellen. Vooral Tijmen Pot maakte veel gebruik van haar diensten.’ 
‘De Deventer vastgoedkoning, toch?’ 
‘Ja, en gokkeizer. Maar ze werkte niet alleen voor hem. Karin is altijd omringd geweest door 
rijke mannen. Ze is twee keer getrouwd geweest en dat heeft haar ook geen windeieren 
gelegd.’ 
‘En nu dan? Had ze een relatie? Of gaat jouw kennis niet zover?’ 
‘Een maand geleden heb ik haar voor het laatst gesproken. Toen had ik de indruk dat ze alleen 
was. Maar ja, waarom zou ze mij daarover iets vertellen?’ 
‘Stel dat ze een latrelatie had, dat zou toch ook een verklaring kunnen zijn voor jouw gevoel 
dat er een tweede persoon in de flat woonde?’ 
‘Dat geloof ik niet. Dan zou de slaapkamer er anders uitzien. Ik kan me altijd vergissen 
natuurlijk, maar volgens mij was de slaapkamer haar eigen domein.’ 
Ellen denkt aan haar eigen slaapkamer. Sinds Max bij haar is vertrokken, een half jaar 
geleden, heeft ze haar bed maar één met keer iemand anders gedeeld. Zou Jozef op haar 
kamer ook kunnen zien dat ze er altijd alleen slaapt?  
‘En het kleine kamertje dan? Dat zag er toch ook niet uit alsof iemand er regelmatig gebruik 
van maakt?’ vraagt ze. 
‘Vind je?’ 
Ellen zucht. Heeft ze dat dan ook weer verkeerd gezien? 
‘Nou?’  
‘Misschien is het vergezocht hoor, maar ik vond het te netjes. Het was duidelijk kort geleden 
opgeruimd en schoongemaakt. Te goed voor een klein kamertje in een 
eenpersoonsappartement. Normaal gesproken fungeert zo’n kamertje een beetje als werk- of 
rommelhok.’ 
Ellen weet niet wat ze van deze theorie moet vinden. Er bekruipt haar een gevoel dat Jozef 
zich iets in het hoofd heeft gezet en dat coûte-que-coûte wil onderbouwen. 
‘Ik weet het niet,’ zegt ze weifelend. ‘Om eerlijk te zijn komt het me wat vergezocht voor.’ 
Jozef haalt zijn schouders op. 
‘Wellicht. Misschien wil je zelf nog een keer kijken? Dan zie je vast nog andere dingen.’ 
Ellen knikt. Er was nog iets, denkt ze. Maar wat? Ze kan het zo snel niet bedenken.  
‘Als er iemand bij Karin heeft gewoond, is dat toch makkelijk te achterhalen door buren en 
andere flatbewoners te ondervragen?’ vraagt ze. 
‘Ha, natuurlijk. Dat gebeurt nu en aan het eind van de middag weten we waarschijnlijk al 
meer. Ook die vriendin Isabel die haar heeft gevonden, kan ons vast meer vertellen.’ 
Shit, denkt Ellen. Was al het denkwerk alleen maar voor de lol? Het lijkt er wel op. 
 
‘Heb je een voorstel wat we gaan doen?’ vraagt Jozef. 
‘Ik ga dus terug naar het appartement. Op mijn gemak de woning van Karin Hoedt bekijken.’ 
‘Mee eens, dan ga ik kijken of mevrouw Isabel van der Poll al in staat is om ons wat te 
vertellen. Goed?’ 
‘Ja, dan loop ik die kant op,’ zegt Ellen. 
‘Hier, de sleutel van mijn auto. Kun je die meenemen als je naar het bureau komt?’ 
Ellen knikt en neemt de sleutel in ontvangst. Nog steeds drijven er onheilspellende wolken 
over de stad. Ze voelt een paar druppels en begint te rennen. 
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Hijgend stapt Ellen het luxe flatgebouw binnen. Op dat moment schiet haar te binnen wat ze 
Jozef had willen zeggen. Tussen de chique collectie damesmantels had ze een oude regenjas 
zien hangen. Nu kon ze die jas op haar gemak bekijken. 
 

13. Dinsdag 8 november 14.00 uur 
 
Hans Hopstaken fietst onder de A1 door en passeert het Mercure Hotel waar hij vier nachten 
geleden heeft geslapen. Ook het fabriekscomplex van Akzo Nobel aan zijn linkerhand kan hij 
zich herinneren van zijn wandeling op vrijdagavond. Hij voelt de spanning toenemen. Voorbij 
de fabrieken buigt de weg naar rechts en gaat over het sluizencomplex dat de verbinding 
tussen de Deventer haven de IJssel vormt. In de bocht ziet hij het appartementencomplex aan 
de IJssel liggen. Zijn hart begint sneller te kloppen. Gelukkig staat het stoplicht bij de kruising 
op rood, dat geeft hem de gelegenheid om de opkomende twijfel weg te drukken. Als het licht 
op groen springt, kijkt hij op zijn horloge. Drie uur. Zou hij niet beter kunnen wachten totdat 
het avond is? Dat was tenslotte de afspraak die hij met Karin heeft gemaakt. Hij kijkt om en 
ziet dat er niemand aankomt. Dan kan hij dus best nog even wachten. Opgelucht ziet hij dat 
het stoplicht weer rood wordt. Even uitstel dus. Vermanend spreekt Hans zichzelf toe. Het is 
nu of nooit. Dat helpt. 
Hij kijkt naar links en rechts. Er komen geen auto’s aan en snel rijdt Hans door het rode licht. 
Aan de overkant van de weg moet hij naar links, honderd meter verderop is de ingang van de 
flat. Dan schrikt hij en trapt hard op de rem. De fietser die achter hem rijdt kan hem 
ternauwernood ontwijken en zegt klootzak als hij rakelings langs hem rijdt.  
Precies waar hij moet zijn, staan twee politieauto’s. Ook lijkt het erop dat de ingang van het 
complex is afgezet met roodwitte linten. Hij moet hier in ieder geval niet blijven staan. Het 
beste is om rustig door te rijden.  
Tegenover de afzetting heeft zich een groepje mensen verzameld. Rustig pratend kijken ze 
naar wat er aan de overkant van de weg gebeurt. Hans sluit zich aan bij het groepje en kijkt 
vragend naar de man waar hij naast staat.  
‘Volgens mie is d’r ene dood,’ mompelt de man met een sigaret tussen zijn lippen. 
Dan kijkt Hans voor het eerst omhoog. Zijn zoekende blik eindigt bij een wijd openstaande 
deur op de vijfde verdieping. Over de galerij loopt een vrouw met kort donker haar die door 
de open deur naar binnen gaat. De vrouw is niet Karin, de openstaande deur is wel die van 
haar appartement.  
Hans raakt niet in paniek. In een fractie van een seconde overziet hij de situatie. Karin is 
vermoord. Dat moet te maken hebben met de spullen in de rugzak die ze van hem heeft 
afgepakt. De eigenaren van de foto’s deinzen dus niet terug voor moord. Dat betekent dat ook 
hij gevaar loopt.  
Rustig stapt hij weer op de fiets. Hij keert niet om, maar vervolgt zijn route. Het is nu zaak 
om niet op te vallen.  
 
Een uur later zet hij zijn fiets tegen de dikke beuk bij zijn vakantiehuisje. Hij is drijfnat van 
het zweet en misselijk van de spanning. Tot halverwege de terugweg wist hij zijn kalmte te 
bewaren. Toen hij voor de tweede keer die dag onder de A1 doorreed overviel hem echter 
paniek. Plotseling kreeg hij het warm en werd het zwart voor zijn ogen. Net op tijd kon hij 
van zijn fiets stappen, anders was hij zeker gevallen of de sloot ingereden. Hij moest zijn hand 
voor zijn mond houden om niet te gaan hyperventileren. Alle gedachten waarmee hij zich de 
laatste dagen heeft gerustgesteld, zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Karin was dood en 
hij was in levensgevaar. De gedachte dat de moordenaars van Karin hem daar op het fietspad 
zouden kunnen zien, bracht hem weer bij zijn positieven. Hij moest zo snel mogelijk naar het 
vakantiehuisje. 
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‘Lukt het met de gedichten?’ hoort Hans achter zich en kijkt verschrikt om. Het is de eigenaar 
van de camping. 
‘Eh ja,’ stamelt hij. ‘Ik heb net een fietstochtje gemaakt. Mijn conditie laat te wensen over.’ 
‘Ja, dat heb je met dichters,’ zegt de oude man. 
‘Nu moet ik weer aan het werk,’ zegt Hans en gaat het huisje binnen. Hij ziet niet dat de oude 
man hem nakijkt en zich vervolgens verplaatst naar een plek van waar hij precies door het 
zijraam naar binnen kan kijken. Hans voelt zich ellendig en laat zich vallen op de bank. 
 

14. Dinsdag 8 november 14.30 uur 
 
Het is druk in het appartement van Karin Hoedt. Vier mannen van Piet van Gestel doorzoeken 
de flat minutieus op sporen.  
‘Mag ik nog even rondkijken?’ vraagt Ellen aan Piet van Gestel. 
‘Ga je gang. Wil je handschoenen?’ 
‘Ik kijk alleen maar rond,’ antwoordt Ellen. ‘O ja, hebben jullie al naar de regenjas op de 
kapstok gekeken?’ 
‘Huh?’ Piet van Gestel kijkt haar vragend aan. Ellen draait zich om en loopt naar de kapstok 
in de nis achter de openstaande voordeur. 
‘Kijk maar,’ zegt ze en wijst op een groezelige, donkerblauwe mouw tussen de chique 
mantels.  
Piet van Gestel pakt de jas voorzichtig van de kapstok en doorzoekt snel de vier jaszakken. 
Uit de rechterjaszak komt een fietssleutel tevoorschijn. Zo te zien van een modern slot. 
‘Laten we maar meteen even in de kelder kijken,’ zegt Piet. ‘Dan weten we of de sleutel van 
de fiets van Karin Hoedt is.’ 
Samen nemen ze de lift naar beneden.  
‘Heb jij de sleutel van de kelder?’ vaagt Ellen. 
‘Dat denk ik wel. Ik heb de sleutelbos die Karin Hoedt op de tafel heeft gelegd, waarschijnlijk 
net voordat ze werd neergeschoten.’ 
De kelderbox met nummer 327 bevindt zich bijna aan het einde van een lange gang. De eerste 
sleutel die Piet van Gestel probeert is de goede. Behoedzaam opent hij de deur van de 
kelderbox.  
‘Deze deur wordt regelmatig geopend,’ zegt hij stellig. Ellen beseft dat zij daar niet op zou 
hebben gelet. Hoewel de kelderbox vol staat, is het geen chaos. Alle spullen zijn binnen 
handbereik. Rechts staan twee fietsen tegen een rij van drie lage kastjes. Het zijn twee oude 
damesfietsen, een omafiets en een meer sportief model. Ellen kijkt naar de sloten die erop 
zitten en ziet meteen dat het sleuteltje uit de jaszak daar niet bij hoort. 
‘Het lijkt erop dat de jas van iemand anders is,’ concludeert Piet.  
‘We nemen de jas mee in ons onderzoek,’ zegt hij als ze weer in de flat zijn. ‘Waren je nog 
meer dingen opgevallen?’ 
‘Nee.’ 
 
Ellen wil zich een beeld vormen van de vermoorde vrouw. Eerst gaat ze naar de slaapkamer. 
Uit de jassen aan de kapstok was al gebleken dat ze een dure smaak had. Dat wordt bevestigd 
door de kleren in de drie grote kasten op haar slaapkamer. Voor elke gelegenheid minstens 
vijf exclusieve combinaties. 
 
Dan gaat ze naar de woonkamer. Daar begint Ellen te twijfelen. De woonkamer, maar ook de 
rest van de flat, maakt niet dezelfde overdadige indruk als de bordeauxrode entree. Op het 
eerste gezicht lijken alle meubels afkomstig te zijn uit dure designwinkels. Het geheel maakt 
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echter een minder stijlvolle indruk. De kamer en de keuken zouden zo in de nieuwste 
catalogus van IKEA of Trendhopper kunnen staan.  
 
Het kleine kamertje is een raadsel. Ze gaat op het eenpersoonsbed zitten en kijkt om zich 
heen. Ze is het eens met de conclusie van Jozef dat het kamertje tè schoon is. In haar eigen 
flatje in de binnenstad heeft Ellen ook een klein kamertje dat ze voornamelijk gebruikt als 
opbergruimte. Zo nu en dan slaapt er een logé. Ook zit ze er een enkele keer achter de 
naaimachine. Omdat ze de kamer zo weinig gebruikt, maakt ze hem maar zelden grondig 
schoon. Een keer in de maand met de stofzuiger er door is ruimschoots genoeg. 
Meteen toen ze het kamertje binnenkwam werd haar aandacht getrokken door een lichte geur. 
Ze weet zeker dat ze de geur kent en doet haar best om die thuis te brengen. Dan weet ze het. 
Wasverzachter, van hetzelfde merk dat zij ook gebruikt. De geur is afkomstig van het dekbed 
waar ze op zit. Met haar hand strijkt ze over de dekbedhoes en voelt dat er nog niemand onder 
heeft geslapen. Dat brengt haar op een idee. Misschien liggen er wel een gebruikte 
dekbedhoes en kussensloop bij de wasmachine.  
 
Ze loopt naar Piet van Gestel die druk bezig is in de woonkamer, op zoek naar 
vingerafdrukken. Hij onderbreekt zijn werkzaamheden om samen met Ellen naar de badkamer 
te gaan waar de wasmachine staat. Meteen zien ze dat het woord ‘einde/kreukbeveiliging’ 
oplicht en dat er nog was in de machine zit. Piet opent het deurtje en trekt voorzichtig de was 
uit de machine. Het is inderdaad een eenpersoons dekbedhoes en een kussensloop, en wat 
dameskleren.  
‘Volgens mij is het duidelijk dat er tot voor kort nog iemand anders in deze flat heeft 
gewoond of gelogeerd,’ zegt Piet. 
‘Een man?’ 
‘Jozef denkt dat het een man was.’ 
‘Vanwege de pindakaas toch?’ 
‘Ja, en de manier waarop de boter uit het kuipje is gehaald. Ik zou er geen weddenschap op 
afsluiten.’ 
‘Ik ook niet,’ zegt Ellen lachend. ‘Ik ga weer naar het bureau, we spreken elkaar nog.’ 
 

15. Dinsdag 8 november 15.30 uur 
  
Ellen loopt door de lange gang van het politiebureau naar de kamer van Jozef. Halverwege de 
gang komt de geur van koffie haar tegemoet. Elke keer als ze de koffie van Jozef ruikt moet 
ze hem gelijk geven in zijn afkeer van bijna alle andere koffie die er in Nederland wordt 
geschonken. Hoewel ze zich zelf niet zo’n fijnproever vindt als Jozef, deelt ze wel zijn afkeer 
van de automatenkoffie die ze geacht worden te drinken op kantoor. Net als hij zet ze daarom 
zelf koffie op haar kamer.  
 
‘Koffie?’ vraagt Jozef opgewekt als Ellen zijn kamer binnenstapt. 
Ellen knikt en ploft neer op één van de stoelen die rondom de grote tafel in het midden van 
Jozefs kamer staan. 
‘Toch niet moe?’ zegt Jozef. ‘We zijn nog maar net begonnen met deze zaak. En als mijn 
voorgevoel me niet bedriegt, zou het wel eens een moeilijke geschiedenis kunnen worden.’ 
‘Niet moe, ik heb gewoon hard nagedacht in de flat.’ 
‘Nou laat maar eens horen.’ 
Ellen doet kort verslag van haar bevindingen. 
‘Dus jullie bevestigen mijn vermoeden?’ vraagt Jozef. 
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‘Ja, Piet zoekt verder naar sporen. Vooral vingerafdrukken. Verder kan het fietssleuteltje 
misschien nog wat informatie opleveren.’ 
‘Goed werk.’ 
‘En jij? Heb je die Isabel kunnen spreken?’ 
‘Nee, dat moet nog. Ik had nog wat andere dingen te doen.’ 
‘Dus?’ vraagt Ellen geïrriteerd over het vage antwoord van Jozef. 
‘Dus verwacht ik dat ze elk moment kan verschijnen,’ zegt Jozef, de geïrriteerde toon van 
Ellen negerend.  
‘Wat weet je al?’ vraagt Ellen. ‘Ken je Isabel ook, net zoals je Karin Hoedt kende?’ 
‘Karin Hoedt kende ik beter dan Isabel van der Poll. Beiden heb ik leren kennen omdat ze in 
de prostitutie zaten. Een jaar of vijfentwintig geleden zijn ze begonnen. Toen kenden we de 
meeste vrouwen bij naam. Nu is dat anders, enerzijds omdat er veel meer zijn dan toen, 
anderzijds omdat het verloop veel groter is.’ 
‘Bovendien komen de meesten toch uit het buitenland?’ 
‘Klopt, veel speelt zich daarom nu buiten ons blikveld af.’ 
‘En Isabel van der Poll, doet die nu hetzelfde soort werk als Karin Hoedt?’ 
‘Nee, zij heeft zich niet echt los kunnen maken van het milieu. Veel klandizie zal ze echter 
niet hebben. Daarvoor is de concurrentie van frisse dames uit Oost-Europa en de 
Dominicaanse Republiek te groot. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ze tegenwoordig 
precies doet.’ 
Dan wordt er op de openstaande deur gekopt. 
‘Binnen,’ zegt Jozef en staat op om de zwaar opgemaakte vrouw een hand te geven. Hij 
bedankt de agente die de vrouw heeft begeleid. ‘Wil je koffie? We hebben net vers gezet.’ 
De vrouw knikt onzeker.  
‘Ga zitten,’ zegt Jozef joviaal en wijst naar de vrije stoel aan zijn grote tafel. ‘Dit is een 
collega, Ellen van Dorth. Zij blijft bij ons gesprek.’  
Ellen geeft de vrouw ook een hand. De hand van Isabel van der Poll is koud en klam. Haar 
ogen kijken onrustig rond. 
 
‘U hebt Karin Hoedt dus gevonden,’ begint Jozef het gesprek als de vrouw enigszins op haar 
gemak lijkt te zijn. 
‘Ja, dat klopt.’ 
‘U moet vreselijk zijn geschrokken.’ 
De vrouw begint meteen te huilen. Ellen heeft de neiging een arm om haar heen te slaan, maar 
doet het niet omdat ze niet weet of dat gepast is.  
‘Ze, ze, was mijn beste vriendin,’ zegt de vrouw hikkend. Jozef en Ellen kijken naar de grond. 
Als het huilen voorbij is, geeft Ellen haar een papieren zakdoekje.  
‘Sorry hoor,’ zegt ze. 
‘U hoeft zich niet te verontschuldigen, wij snappen dat het voor u een klap is,’ zegt Jozef.  
‘Ja, waar moet ik nu heen?’ 
‘Hoe bedoelt u?’ 
‘Waar moet ik heen als het thuis weer mis gaat?’ 
Jozef kijkt de vrouw vragend aan. 
‘Die vent van mij heeft de handjes nogal los zitten. Zeker als hij gedronken heeft.’ 
‘En Karin bood u dan onderdak?’  
‘Ja, bij Karin was ik altijd welkom. Ze heeft me daarom een sleutel van haar flat gegeven.’ 
‘Hoe lang bleef u dan bij haar?’ 
‘Dat kon soms wel weken duren. Hij kon het natuurlijk niet hebben dat ik hem alleen 
achterliet en dan werd’ie nog bozer. Vaak moest Karin eerst bij hem langs gaan om de vrede 
te herstellen.’ 
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Ellen kijkt naar de vrouw. Waarom gaat ze niet gewoon weg bij die man? Zo hulpeloos ziet ze 
er niet uit. Ook niet onaardig bovendien. Als ze zou willen, moest het toch mogelijk zijn om 
een andere man aan de haak te slaan. 
‘Was dat ook de reden dat u dinsdag naar de flat van Karin Hoedt ging?’ 
Het lijkt alsof de vrouw een rood hoofd krijgt.  
‘Eh, nee, ik kwam gewoon op bezoek.’ 
Jozef zegt niets. 
‘Normaal bel ik natuurlijk aan als ik op bezoek kom. Alleen nu had ik al een hele tijd niets 
van Karin gehoord. Ik had al een paar dagen geprobeerd haar te bereiken. Ze nam de telefoon 
steeds niet op.’ 
‘Toen dacht u, ik ga eens kijken?’ vraagt Jozef streng. 
Weer begint de vrouw te huilen. Onhandig zoekt ze het papieren zakdoekje dat ze van Ellen 
heeft gekregen. 
‘Ik, ik maakte me zorgen,’ stamelt ze. ‘Dat, dat komt door die man.’ 
Ellen voelt haar hart sneller kloppen. Jozef wacht geduldig tot de vrouw weer is gekalmeerd.  
‘Die man?’ vraagt hij rustig. 
‘Ja, één of andere mafkees die ze in de kroeg had opgepikt.’ 
De vrouw kijkt Jozef verwachtingsvol aan met betraande ogen.  
‘Ga door, wij weten van niets. Karin had een man opgepikt in de kroeg?’  
‘Ja, in De Heks, daar kwam ze vaak. Net zoals u, begreep ik van Karin,’ zegt de vrouw, nu 
glimlachend. Ellen kijkt de vrouw aandachtig aan en ziet nu, naast het verdriet, ook iets 
anders in de blik van de vrouw. Ze is toch geen spelletje aan het spelen? Misschien is dat de 
reden van de afstandelijkheid van Jozef. Hij negeert in ieder geval de laatste opmerking van 
de vrouw. 
‘Wanneer was dat?’ 
‘Vrijdag voor een week. Hij was na middernacht het café binnengekomen en had zo hulpeloos 
rondgekeken dat Karin het als haar plicht zag om hem aan te spreken.’ 
‘Wat was zijn naam?’ 
‘Hans, meer weet ik niet.’ 
‘En dat was voor Karin reden genoeg om hem mee te nemen naar haar huis?’ 
‘Ze zei, dat hij was weggevlucht van zijn gezin en dat hij geen onderdak had. Het leek Karin 
een sympathieke man en daarom heeft ze hem haar logeerkamer aangeboden. Waar ik ook 
wel eens slaap.’ 
‘Deed ze dat wel vaker?’ 
‘Karin had een groot hart. Ik geloofde haar,’ zegt Isabel van der Poll stellig. ‘Alleen was ik 
het er niet mee eens. Ik vertrouwde die vent niet,’ voegt ze er fel aan toe. 
‘Hebt u hem gezien?’ 
‘Ja, woensdag. Onze vaste koffieochtend. Ik kwam hem tegen bij de voordeur. Karin vertelde 
me dat hij voor negen uur ’s ochtends pleite moest zijn en pas na negen uur ’s avonds weer 
welkom was.’ 
‘Dus die woensdag hebt u Karin voor het laatst gezien?’ 
‘Ja, om een uur of twaalf ging ik weer naar huis.’ 
Ellen staat op om nog een keer koffie in te schenken. Isabel van der Poll knikt als Ellen haar 
vragend aankijkt. 
‘En u hebt het met Karin over die man gehad, neem ik aan.’ 
‘Natuurlijk. Karin bleef volhouden dat het een doodgoeie kerel was, vader van drie kinderen, 
normale baan, vrouw die elke dag voor hem kookt. En daar was hij gewoon een beetje op 
uitgekeken, dat was alles.’ 
‘Ik snap het toch niet helemaal.’ 
‘Dacht je ik het wel snapte?’ roept de vrouw uit, net iets te hard. 
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‘Vast beter dan ik,’ zegt Jozef. ‘Wilde Karin wat met die man?’ 
‘Je bedoelt trouwen of zo?’ 
‘God, wat kan een vrouw zoal willen met een man.’ 
‘Nee, ze wilde niets met hem. Dat vroeg ik haar natuurlijk ook. Ze wilde hem alleen maar 
helpen, zei ze. Maar ze voegde er ook aan toe dat het eigenlijk wel genoeg was geweest.’ 
‘Wanneer is die man vertrokken, weet u dat?’ 
‘Karin zei tegen mij, voor wat dat waard is natuurlijk, dat ze de man vrijdag weg zou sturen.’ 
‘Geloofde u dat?’ 
‘Ja, waarom zou Karin daarover liegen. Het luchtte mij in ieder geval wel op. Ik vond het 
niets dat die mafkees daar sliep. Karin was altijd zo onvoorzichtig.’ 
‘Nu nog even terug naar dinsdag. U maakte zich zorgen over Karin Hoedt en u besloot zelf 
een kijkje te gaan nemen.’ 
‘Eh, ja,’ antwoordt Isabel van der Poll weifelend. 
‘Had u redenen om bezorgd te zijn, anders dan de aanwezigheid van de vreemde man in 
huis?’ 
Vertwijfeld kijkt de vrouw Jozef aan. 
‘Hoe bedoelt u?’ 
‘Zoals ik het zeg. Had u een reden om bezorgd te zijn?’ 
‘Ja, die man natuurlijk. Dat zat me niet lekker.’ 
Jozef zucht. Hij doet geen moeite zijn ergernis te verbergen. 
‘Als die man er niet geweest zou zijn, zou u dan ook een reden hebben gehad om bezorgd te 
zijn?’ 
‘Nee, want die man was er. Dat zat me niet lekker, zoals ik net ook al zei,’ antwoordt de 
vrouw boos. 
‘Laat maar,’ zegt Jozef en schudt zijn hoofd. ‘Een andere vraag. U betrad de flat van Karin 
Hoedt. Had u meteen in de gaten dat er iets niet in orde was?’ 
‘Nee. Het klinkt raar, maar ik ben eerst naar het toilet geweest. Pas daarna ontdekte ik het 
lichaam van Karin in de woonkamer.’ 
Jozef kijkt Ellen aan en fronst zijn wenkbrauwen. 
‘Dus u weet niet of uw vriendin thuis is, u vertrouwt het niet, gaat zelf kijken en als u dan in 
de flat bent, gaat u eerst naar het toilet. Dat komt mij vreemd voor.’ 
‘Wat zou u doen in die situatie? Ik moest gewoon vreselijk nodig. Natuurlijk riep ik eerst wel 
even haar naam. Maar er kwam geen reactie. Dat had ik trouwens ook niet verwacht. Ik had 
haar tenslotte al een paar keer geprobeerd te bellen.’ 
‘Aha, dus u ging er vanuit dat Karin niet thuis zou zijn. Klopt dat?’ 
‘Eh, ja. Dat klopt.’ 
‘U was dus naar het toilet geweest. Wat gebeurde er daarna?’ 
‘Ik wilde een rondje door de flat maken en ging als eerste naar de woonkamer. Daar zag ik 
Karin meteen liggen.’ 
De vrouw haalt adem en het lijkt alsof ze weer gaat praten, maar dat gebeurt niet. 
‘En toen?’ vraagt Jozef ongeduldig. 
‘Dat weet ik niet precies meer,’ antwoordt de vrouw met een zucht. 
‘Hebt u meteen gebeld naar de politie?’ 
‘Dat in ieder geval niet. Ik schrok me wild natuurlijk. Misschien ben ik wel flauw gevallen en 
even buiten bewustzijn geweest. Of dat ook echt gebeurd is weet ik niet. Ik heb natuurlijk niet 
van minuut tot minuut op mijn horloge gekeken.’ 
‘Maar op een gegeven moment hebt u gebeld. U was degene die de politie heeft 
gewaarschuwd, daar bestaat geen twijfel over.’ 
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‘Het enige dat ik me nog herinner is, dat ik bij het lichaam stond en heel erg mijn best moest 
doen om in beweging te komen, de telefoon te pakken en 112 te bellen. Daarna weet ik het 
allemaal niet meer. Ik ben in de flat gebleven, maar waar of hoe, dat ben ik vergeten.’ 
Ellen doet haar best om in te schatten of de vrouw de waarheid spreekt. Was ze inderdaad zo 
geschrokken dat ze niet meer wist wat ze deed of verzint ze dat nu? Ellen weet het niet. 
‘Ellen,’ zegt Jozef hard. ‘Heb jij nog vragen?’ Ellen kijkt verschrikt op. Ze was diep in 
gedachten verzonken. 
‘Ik heb eigenlijk een heleboel vragen,’ begint ze vriendelijk. ‘Maar wat mij het meest 
verwondert is dat een vrouw als Karin Hoedt, die in de kroeg toch niet te klagen zal hebben 
over gebrek aan mannelijke aandacht, zomaar een wildvreemde man mee naar huis neemt. 
Dat kan in mijn ogen twee dingen betekenen, òf ze deed dat wel vaker, òf die Hans was een 
heel bijzondere man. U kende haar beter, kunt u daar misschien iets meer over vertellen?’ 
De blik van Isabel van der Poll verandert. Open, bijna opgelucht, kijkt ze Ellen aan. 
‘Ik wou dat ik het wist. Karin nam echt nooit mannen mee naar huis. Zeker na haar scheiding 
was ze als de dood om te worden gezien als een makkelijke prooi en ze was allergisch voor 
opdringerige mannen. 
Ellen ziet dat Jozef instemmend knikt. 
‘En die man? Op u maakte hij een heel andere indruk, begreep ik net.’ 
‘Ik vond hem een mafkees en een zielenpoot. Karin zei dat ze leuke gesprekken met hem had 
over boeken, films en van alles. Zij noemde hem een schatje.’ 
‘Hebt u tegen Karin gezegd dat u zich zorgen maakte.’ 
‘Tuurlijk, wat dacht je dan? Ik zei altijd alles tegen Karin, wij hadden geen geheimen voor 
elkaar.’ 
‘En wat zei Karin?’ 
‘Die vond mij een oude zeurpiet. Ze zei dat ik geen mensenkennis had. Volgens haar kon een 
kind zien dat die brave huisvader geen greintje kwaad in zijn donder had.’ 
‘U hebt de man gezien.’ 
‘Ja, een moment.’ 
‘Als u eerlijk bent, denkt u dan dat die man Karin Hoedt kan hebben vermoord?’ 
Isabel van der Poll maakt aanstalten om ja te zeggen, maar zegt niets. 
‘Nee,’ zegt ze een paar tellen later. ‘Karin had waarschijnlijk gelijk. Zij heeft veel meer 
mensenkennis dan ik. Als ze echt bang zou zijn voor die man, had ze hem nooit in haar huis 
toegelaten.’ 
‘Dat is duidelijk,’ zegt Ellen. ‘Ik geloof dat ik genoeg weet,’ voegt ze eraan toe richting Jozef. 
‘Ik voorlopig ook,’ zegt Jozef en kijkt Isabel van der Poll aan. ‘Hebt u iets afgesproken met de 
agente die u hier net heen bracht?’ vraagt hij haar. 
‘Eh, ja, ik geloof dat ik hier nog even blijf.’ 
‘Oké, dan bel ik haar even,’ zegt Jozef. 
 
‘Nou,’ zegt Jozef als Isabel van der Poll weer is meegenomen door de agente. ‘Wat denkt je 
ervan?’ 
‘Tsja, wat moet ik zeggen? In ieder geval is het mooi dat we nu zeker weten dat jouw 
vermoeden over een tweede bewoner terecht was.’ 
‘Ja, daar kunnen we tevreden over zijn. Die persoon moeten we zien te vinden.’ 
‘Isabel heeft hem gezien, dus ze kan een signalement geven.’ 
‘Goed punt, en verder?’ 
‘Karin Hoedt was haar steun en toeverlaat. Ik kan me voorstellen dat ze hevig van slag is.’ 
‘Ik weet het niet. Vrouwen als Isabel hebben in hun leven al heel veel meegemaakt. Het is niet 
de eerste keer dat er iemand in haar directe omgeving overlijdt door een misdrijf of door 
drugs.’ 
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‘Tsja, dat kan ik moeilijk inschatten. Karin Hoedt was wel haar beste vriendin.’ 
‘Klopt.’ 
‘Ik vond dat jij haar stevig aanpakte,’ zegt Ellen. Ze doet haar best om neutraal te klinken. 
‘Misschien wel iets te hard inderdaad. Jouw aanpak had succes. In het begin probeerde ik wel 
om aardig te blijven, maar ik kon de gedachte dat ze een spelletje met ons speelde niet van mij 
afzetten.’ 
‘Misschien heb je wel gelijk,’ zegt Ellen. 
Jozef kijkt op de klok boven zijn bureau. 
‘Vijf uur. Een mooi excuus voor ons ambtenaren om deze werkdag af te sluiten en naar mijn 
huis te lopen. Terwijl ik ga koken, kun jij mooi even met Margot naar je nieuwe huis kijken.’ 
Ellen schrikt ervan. Het nieuwe huis. Het moment om een beslissing te nemen nadert. 
‘Jullie zijn toch wel objectief?’ vraagt ze bezorgd. 
‘Nee natuurlijk niet. We gunnen jou graag een mooi huisje in de binnenstad.’ 
Ellen glimlacht en loopt snel naar haar kamer om de computer uit te zetten en haar spullen een 
beetje op te ruimen. 
 
 

16. Dinsdag 8 november 22.00 uur 
 
Langzaam daalt de rust neer over ‘t Hosselt. Voor het eerst die avond zit Derk van der Broek 
weer op zijn eigen kruk achter de bar. Vermoeid overziet hij het restaurant. Het was hard 
werken, omdat de zaak onverwacht helemaal vol zat. Normaal zijn ze op een doordeweekse 
avond tevreden als de helft van de veertig tafels bezet is. Daar hadden ze, op grond van de 
tien reserveringen, ook op gerekend. Om vijf uur belde echter de directeur van de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij of hij langs kon komen met een gezelschap Russen. Daarna 
meldden zich nog twee grote zakengroepen en zoals gebruikelijk een aantal gewone gasten. 
Derk had nog wel geprobeerd om één van de vaste weekendkrachten te bereiken. Maar dat 
was niet gelukt. Hij had daarom zijn vaste plek achter de bar moeten verlaten om mee te 
helpen in de bediening.  
Opgelucht ziet hij dat de meeste nog aanwezige gasten klaar zijn met hun dessert. Dat 
betekent dat Annabel de bediening nu in haar eentje aan kan. Hij kan zich dus concentreren op 
een belangrijke taak, het verleiden van de gasten tot dure whisky’s en sigaren als afsluiting 
van de maaltijd. 
Door een spleet tussen de dikke roodbruine gordijnen ziet hij in de verte twee koplampen 
aankomen. Onmiskenbaar de BMW van Peter Tergeren. Hij rijdt met hoge snelheid over de 
oprijlaan naar het restaurant. Meestal is het een voorteken dat er problemen zijn. Voor Peter is 
het gaspedaal van zijn BMW het emotionele verlengstuk van zijn lichaam. Nu heeft zijn 
opwinding ongetwijfeld te maken met de vakantiegast die hij anderhalve week geleden heeft 
betrapt in de kelder. 
De afgelopen week is Peter twee keer aan het eind van de middag naar Amersfoort gereden 
om op het huisadres van Hans Hopstaken te kijken. Beide keren was er niet meer te zien dan 
normale huiselijke taferelen. Een vrouw, waarschijnlijk mevrouw Hopstaken, was druk met 
drie kinderen. Beide keren ging het gezin om zes uur aan tafel en om zeven uur begon de 
vrouw met het naar bed brengen van het jongste kind. Er was geen enkel teken dat duidde op 
de aanwezigheid van de man die ze zochten. 
Waar Peter geen weet van heeft is, dat Derk twee keer op eigen houtje heeft gebeld met de 
vrouw. Hij deed zich voor als financieel adviseur die een afspraak wilde maken om te praten 
over pensioenen en de levensloopregeling. Natuurlijk vroeg hij of hij kon spreken met de 
kostwinner. De vrouw, Mirjam Hopstaken verstond Derk, liet zich beide keren niet uit over 
haar man. Heel gedecideerd zei ze dat haar man niet geïnteresseerd was in financieel advies. 
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Derk had daar geen weerwoord op en drong niet verder aan. Was dat wel een slimme actie, 
vraagt Derk zich nu bezorgd af. 
Het gezicht van Peter spreekt boekdelen als hij het restaurant binnenkomt. Er zijn problemen. 
Tegen zijn gewoonte negeert hij de gasten in het restaurant, waarvan hij meer dan de helft 
persoonlijk kent. Hij wenkt Derk zijn plaats achter de bar te verlaten en met hem mee te gaan 
naar het kantoortje naast het restaurant. Derk schrikt en loopt gedwee achter Peter aan. Hij 
kijkt even naar Annabel, die aangeeft dat ze gezien heeft dat hij even van zijn plek is. 
‘Ken je Karin?’ vraagt Peter als Derk de deur van het kantoortje achter zich heeft 
dichtgetrokken. 
‘Dè Karin?’ 
‘Ja, die.’ 
‘Wat dan?’ 
‘Die is dood.’ 
‘Hoezo dood? 
‘Gewoon dood.’ 
‘Ze gebruikte toch niet?’ 
‘Nee, vermoord.’ 
‘Hoezo vermoord? Door wie?’ 
‘Weet ik veel.’ 
‘Hoe weet jij dat dan?’ 
‘Jerome belde.’ 
Nu schrikt Derk. 
‘Jerome?’ 
Waarom zou Jerome Peter bellen? Vast niet om hem te vertellen dat zijn ex-vrouw vermoord 
is. 
‘Ik snap het niet,’ zegt Derk weifelend. 
‘Ik ook niet. Jerome vroeg mij alleen hoe het kwam dat Karin dingen wist die ze niet zou 
mogen en kunnen weten.’ 
Derk voelt het bloed wegtrekken uit zijn gezicht. 
‘Eh, je hebt, ik bedoel, hij heeft het over de kelder gehad?’ 
‘Ja, daar heeft hij het over gehad,’ zegt Peter somber. 
‘En? Heb je hem wat verteld?’ 
‘Niets natuurlijk. Waar zie je me voor aan? Ik heb me van de domme gehouden. Er zijn 
natuurlijk meer mensen die ervan afweten en Karin kende heel veel mensen.’ 
‘En?’ 
‘Wat, en? Jerome is niet gek. Hij wil gewoon weten hoe het zit. Er heeft iemand gelekt, dat is 
het enige dat hij weet.’ 
Derk denkt koortsachtig na. 
‘Heeft hij Karin vermoord?’ 
‘Dat zal hij mij gaan vertellen. Denk toch na!’ 
‘En nu?’ 
‘Zeg het maar. Karin heeft het niet van ons gehoord. Toch?’ 
Peter kijkt Derk indringend aan. Derk voelt zijn maag samentrekken.  
‘Eh, ik heb niemand ooit iets verteld. Dat moet je toch weten?’ stamelt hij. 
‘Oké, hoe wist Karin het dan?’ 
‘Van iemand anders. Je zei zelf al dat Karin de hele wereld kende.’ 
Derk ontspant weer. 
‘Ja, of van onze vakantiegast. Ik geloof niet in toeval.’ 
Nu staren beide mannen naar de grond.  
‘Peter, eh, ik moet terug naar het restaurant. Het was volle bak vanavond.’ 
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‘Zorg maar voor een briljante oplossing Derk. Anders gaat dit fout aflopen.’ 
Derk schrikt van de koude toon. Hij is de nodige driftbuien van Peter gewend, maar nu klinkt 
het anders. Wat betekent dit? Het zal toch niet zo zijn dat Peter hem in de steek laat? Dat 
Peter hem de schuld geeft? Daar zal Jerome niet intrappen. Dan is Peter ook de klos. Derk 
kijkt Peter vertwijfeld aan. 
‘Wat zit je daar nu? De gasten zitten te wachten,’ zegt Peter met een verbeten trek om de 
mond. 
Aangeslagen gaat Derk terug naar het restaurant. Met een gebaar van ongeduld maakt 
Annabel hem duidelijk dat hij te lang is weggebleven. Snel geeft ze hem door welke drankjes 
hij moet rondbrengen. Hij vraagt zich af wat Peter aan het doen is op het kantoor. Misschien 
belt hij wel met Jerome. 
 
Een half uur later komt Peter naar buiten. Opgewekt loopt hij naar de grote tafel waar zijn 
vriend Jan nog steeds zit met zijn Russische gasten. Het gezelschap is gehuld in de zware rook 
van dikke sigaren. Op de tafel staan flessen whisky en cognac die worden gedronken alsof het 
witte wijn is.  
‘Een fles Rémy Martin van de zaak,’ roept Peter naar Derk. 
Derk zucht. Hij weet niet wat hij ervan moet denken. De zorgen van Peter lijken geheel te zijn 
verdwenen. Zal hij dan toch gebeld hebben met Jerome? Moet hij zich zorgen gaan maken 
over zijn rol in het geheel?  
‘Smile, smile, you have a beautiful country with nice people,’ zegt een van de dikke Russen. 
Derk doet zijn best om te lachen, maar voelt dat het niet goed lukt.  
‘Ik ben een aantal dagen weg,’ zegt Peter als hij bij de voordeur staat. ‘Hier is alles geregeld, 
toch?’ 
’Tuurlijk, geen probleem, komt voor elkaar,’ zegt Derk. Het is zijn normale automatische 
reactie op kritische vragen van Peter. Het verhult zijn twijfels, die door de mededeling van 
Peter alleen maar groter zijn geworden. 
 

17. Dinsdag 8 november 24.00 uur 
 
Ellen zit op de bank in haar woonkamer. Door een combinatie van opwinding en te veel rode 
wijn is het uitgesloten dat ze meteen naar bed gaat. Ze zou alleen maar wakker liggen. Het 
eten bij Jozef en Margot was gezellig als vanouds. Jozef had natuurlijk erg lekker gekookt, 
Portugees. De bijbehorende wijnen waren zwaar en Jozef zorgde er steeds voor dat haar glas 
gevuld was. Ellen was niet voorzichtig geweest, omdat ze van mening was dat ze wel iets te 
vieren had. Het bezoek aan het huis waar ze haar oog op had laten vallen, was namelijk 
bijzonder inspirerend geweest. Margot had haar precies verteld wat de voor- en nadelen waren 
van het huis. De nadelen wogen natuurlijk niet op tegen de voordelen. Alleen vond Margot de 
prijs wat aan de hoge kant. Zij had echter meteen aangeboden om mee te gaan naar de 
makelaar en ze had Ellen de garantie gegeven dat ze vijftigduizend euro van de prijs af zou 
kunnen krijgen.  
Daarmee viel een belangrijk bezwaar weg. Ook de vraagprijs zou Ellen kunnen opbrengen, 
maar dan bleef er te weinig over in de maand. Margot had precies bevestigd waarom Ellen 
was gevallen op het huis, de unieke ligging, de inrichting, het tuintje, de sfeer. Volgens 
Margot kon Ellen zich nooit een buil vallen aan de koop. De locatie was de garantie dat het 
een waardevaste investering was. Bovendien wist Margot dat het huis bouwtechnisch perfect 
in orde was. Ellen hoefde alleen nog maar ja te zeggen. Dan zou Margot haar helpen om het 
huis voor de juiste prijs te kopen.  
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Voor Ellen betekent de koop van een huis meer dan een enorme financiële investering. Het 
houdt ook een keus in. De keus om de komende jaren in Deventer te blijven wonen en het 
werk dat ze nu doet nog een aantal jaren vol te houden. Een grote beslissing. 
Zittend op de bank in haar flat probeert ze de redenen om al dan niet in Deventer te blijven op 
een rijtje te zetten. Ze merkt dat haar hernieuwde samenwerking met Jozef, met de gezellige 
avond als prettige bijkomstigheid, een positief effect heeft op haar werkmotivatie. Stel dat 
Jozef morgen weg zou gaan bij de politie, iets wat volgens hemzelf overigens onmogelijk is, 
zou dat haar beslissing beïnvloeden? Zo vliegen haar gedachten in de rondte. Ze loopt naar de 
keuken om een groot glas water te drinken, dat scheelt morgen hoofdpijn. 
 
Mirjam Hopstaken ligt allang in bed. Morgenvroeg begint de dag weer om half zeven. Dan 
moet ze het ontbijt voor de kinderen klaarzetten, ze vervolgens wakker maken, zorgen dat ze 
zich aankleden en dan hun tassen klaarmaken terwijl ze zitten te eten. Daarom is ze ook 
vanavond, net als normaal, om half elf naar bed gegaan. Ondanks haar vermoeidheid kon ze 
niet in slaap vallen. Steeds moest ze denken aan het giroafschrift waaruit blijkt dat Hans in 
Breda geld heeft opgenomen. Omdat het een bedrag was van slechts vijfhonderd euro, lijkt 
het Mirjam onwaarschijnlijk dat de giropas is misbruikt door iemand anders. Dat betekent dat 
Hans ergens is ondergedoken. Mogelijk in Breda, maar waarschijnlijk ergens anders. De hele 
tijd moet ze denken aan een liedje van Youp van ’t Hek op zijn Eerste Echtscheidingsplaat 
waarin een man tegen zijn vrouw zegt dat hij een pakje sigaretten gaat kopen en eindigt bij 
een jonge studente. Na verloop van tijd verveelt het samen romantisch douchen hem en keert 
hij met de sigaretten terug naar zijn vrouw. Zou Hans het gezinsleven zo beklemmend hebben 
ervaren dat hij is gevlucht? Is hij daartoe in staat? Hans is niet erg avontuurlijk aangelegd en 
hij kan slecht tegen alleen zijn. Hij zou een keer in zijn eentje een lange week gaan fietsen in 
Frankrijk. Al na vijf dagen was hij weer thuis. Hij voerde het slechte weer aan als excuus, 
maar gaf na enig aandringen toe dat hij zich minder happy had gevoeld dan hij had verwacht. 
Hoe langer Mirjam erover nadenkt hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat Hans vanzelf terug 
zal keren. Met die geruststellende gedachte valt ze rond middernacht in slaap. 
 
Hans Hopstaken ligt in het tweepersoonsbed van het vakantiehuisje en kijkt naar het plafond. 
Om negen uur wist hij niet meer wat hij moest doen en is hij op bed gaan liggen. Drie uur 
later werd hij wakker met als gevolg dat hij nu, net na middernacht, klaarwakker is. Hij moet 
denken aan die keer dat hij in zijn eentje een week ging fietsen in Auvergne. Al snel na het 
passeren van de Franse grens, begon hij zich af te vragen waarom hij zich jarenlang had 
verheugd op de week die nu was begonnen. Geen mensen om zich heen, niets anders te doen 
dan kilometers maken op zijn racefiets. Daar had hij vaak over gedroomd. Nu was het 
eindelijk zover en spatte zijn droom uiteen. De eerste twee dagen had hij nog wel de motivatie 
op kunnen brengen om een flink eind te fietsen. De derde dag was hij al voor de lunch weer 
terug in het hotel, vermoeid en verveeld. De middag en avond probeerde tevergeefs hij om 
een boek te lezen dat al een half jaar op hem lag te wachten. Het lukte hem niet om zijn 
aandacht erbij te houden. De vierde dag wist hij dat zijn verblijf in Frankrijk de volgende dag 
voorbij zou zijn. Die wetenschap gaf hem de kracht om nog één keer een lange tocht te 
maken. Terugkijkend was dat eigenlijk de enige leuke dag. Op de vijfde dag was hij in één 
ruk naar huis gereden.  
Nu heeft hij datzelfde gevoel, het liefst was hij direct naar Amersfoort gegaan, terug naar 
Mirjam en de kinderen. Toen hij zich vanmiddag realiseerde dat zijn droom met Karin voorbij 
was, verdween tegelijkertijd de wens om zijn oude leven achter zich te laten. Wat hem er nu 
van weerhoudt om terug te keren naar huis is echter de bezorgdheid om zijn eigen veiligheid. 
Karin is vermoord. Wat betekent dat voor hem? Loopt hij nu het risico om ook te worden 
vermoord? Hoe lang moet hij zich blijven verbergen? Hoe lang kan hij zich nog verbergen? 
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De politie is vast op zoek naar hem. Ze weten dat hij recent geld heeft opgenomen. Nu was er 
nog een aardige campingbaas die geen vragen stelde. Waar moet hij straks onderdak vinden? 
Misschien moet hij toch maar naar de politie gaan en het hele verhaal opbiechten. Dat zou wel 
eens het beste kunnen zijn. Met die gedachte valt Hans uiteindelijk toch weer in slaap. 
 
 

18. Woensdag 9 november 7.05 uur 
 
Ellen schrikt wakker van het alarm op haar wekkerradio. In een reflex schopt ze het dekbed 
van zich af, stapt uit bed en slaat dan pas met haar hand op de wekker om een eind te maken 
aan het irritante piepgeluid. Dat ze door het alarm wordt gewekt betekent dat de vriendelijkere 
klanken van de radio, die vijf minuten eerder zijn gestart geen effect hebben gehad. Als ze het 
alarm uitzet zonder direct op te staan, weet ze uit ervaring dat het risico groot is dat ze pas een 
paar uur later weer wakker wordt. 
Slaapdronken schuifelt ze over het koude zeil naar de badkamer en zet de douche aan. Terwijl 
het stromende water haar doet ontwaken, verschijnen langzaam de beelden van de vorige dag. 
Gelijktijdig groeit ook de drang om zo snel mogelijk verder te gaan met het onderzoek naar de 
moord op Karin Hoedt. Na een snelle bak yoghurt met muësli daalt ze met grote sprongen de 
vijf trappen af naar de kelder waar haar fiets staat en rijdt hard naar het bureau. 
 
Op kantoor zet ze meteen haar computer aan, haalt een kan water om koffie te zetten en spoelt 
de koppen om die ze gisteren heeft laten staan. Ze wil zo snel mogelijk een overzicht maken 
van alle feiten en vermoedens. Om negen uur heeft ze met Jozef en Piet van Gestel 
afgesproken om alle bevindingen tot nu toe naast elkaar te leggen. 
‘Hoi.’ Het is Brian. Ellen kijkt op haar horloge en ziet dat alles klopt. Brian komt altijd stipt 
om kwart voor acht binnen.  
‘Koffie?’ vraagt Ellen. 
‘Lekker.’ 
‘Volgens mij moet jij mee gaan helpen. Zoiets zei Jozef gisteren.’ 
‘O, daar heb ik nog niets van gehoord. Waar gaat het precies over? Er is een vrouw vermoord, 
meer weet ik niet.’ 
‘Ik zet nu alles op een rijtje. Om negen uur hebben we overleg. Als je inderdaad mee moet 
doen, zal Jozef je zeker vragen erbij te zijn.’ 
Ellen buigt zich demonstratief over het papier op haar bureau. Het is de manier die ze gebruikt 
om Brian duidelijk te maken dat het gesprek is afgelopen. De besluiteloosheid van Brian blijft 
een bron van ergernis voor Ellen. In het begin reageerde ze nog wel eens geïrriteerd als Brian 
om onduidelijke redenen stond te treuzelen. Sinds ze met hem de kamer deelt heeft ze zich 
aangewend om zelf steeds duidelijk aan te geven wat ze gaat doen. Daar hoeft ze weinig 
moeite voor te doen omdat Brian elk signaal feilloos aanvoelt en meteen doet wat er van hem 
verwacht wordt. 
Karin??, (ex-)callgirl, groot netwerk van belangrijke mensen, rijk, smaak, belezen, relatie??, 
vriendin Isabel van der Poll, schrijft Ellen op de bovenste helft van het papier.  
Logé, man??, op reis geweest, waarheen?, thuis opgewacht, door wie?, geen sporen van 
braak (dader had sleutel? of was bekende?), regenjas met fietssleutel van logé?, tijdstip 
overlijden??, dader prof?, iemand iets gezien of gehoord?. 
Ellen staart naar de onderste helft van het papier. Het zijn voornamelijk vraagtekens. 
Misschien heeft Piet van Gestel sporen gevonden die aanknopingspunten kunnen geven. Als 
vervolgactie kan Ellen niets anders bedenken dan het ondervragen van flatbewoners, in de 
hoop dat die iets opvallends hebben gezien. 
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familie?, vrienden?, met wie getrouwd geweest?, wie inlichten? voegt Ellen toe aan het eerste 
blok. Wat valt er nog meer te zeggen? 
 
Een half uur later staart Ellen nog steeds naar de woorden op het vel papier. Ze heeft er niets 
aan toe kunnen voegen. Het is bijna half negen en dus moet ze nog een half uur wachten tot ze 
met Piet en Jozef in overleg gaat. Misschien is Jozef er al? Ze staat op om naar zijn kamer te 
lopen. Halverwege de gang bedenkt ze zich. Jozef zegt altijd dat het belangrijk is om 
voldoende tijd voor reflectie in te bouwen. Rustig achterover leunen en niets willen. Dan 
komen de beste gedachten. Laat ze het komende half uur daar maar eens voor gebruiken.  
Ze neemt nog een kop koffie en gaat achter haar bureau zitten. Met haar ogen dicht 
concentreert ze zich op de flat van Karin. Het kost haar geen moeite om scherpe beelden van 
de verschillende kamers op te roepen. In gedachten loopt ze nu door de flat. Ze opent de 
kastjes en kijkt onder de bedden. Wat heeft ze nog niet goed bekeken? Ze vergelijkt de flat 
van Karin met die van zichzelf. In essentie zijn het gelijke woningen, een hal, een 
woonkamer, twee slaapkamers, een keuken, een badkamer en een balkon. Slechts de grootte 
en luxe verschillen. Dan bedenkt Ellen dat ze nog niet de hele flat van Karin heeft gezien. 
Ergens moet een brievenbus zijn. Daar zal ongetwijfeld post van de afgelopen dagen in zitten. 
Wie weet heeft Piet van Gestel de brievenbus wel geleegd. Anders zal zij erop aandringen dat 
te doen.  
Post, schrijft ze op. 
Het beeld van de flat wordt vaag en haar gedachten dwalen af. Ze denkt aan het huis aan de 
Ankersteeg. Waarom blijft ze niet lekker wonen in haar flat aan de Hagensteeg? Daar woont 
ze prima en voor het gemak en comfort hoeft ze niet te verhuizen. Het grote voordeel van 
huren is natuurlijk dat er geen enkele belemmering is om te verhuizen. Maar waarom zou ze 
willen verhuizen? Over haar werk heeft ze inmiddels zoveel nagedacht, dat ze er van 
overtuigd is dat ze hier in Deventer goed zit. Leuke stad, leuke mensen, leuke collega’s en 
nog een hoop te leren. Geen reden dus om werk te zoeken in een andere plaats.  
Waar komen die twijfels dan vandaan? Diep in haar hart weet ze het wel. Veel belangrijker 
dan de woning is hoe ze wil leven. Een half jaar geleden heeft zij een punt gezet achter de 
relatie met Max. Daar heeft ze nog steeds geen spijt van. Hoewel het nog steeds voelt als een 
opluchting, mist ze Max ook wel. De afgelopen maanden heeft ze vooral genoten van de 
vrijheid om te doen en laten wat ze zelf wil. Toch weet ze dat dit niet haar manier van leven 
is. Wanneer de tijd er rijp voor is, wil ze weer samen met iemand door het leven gaan. Dat 
voelt ze heel sterk.  
‘Goedemorgen.’ Het is de stem van Jozef. ‘Hoe gaat het hier? Druk aan het werk zie ik.’ 
Ellen schrikt op.  
‘Eh, ik zat diep na te denken,’ zegt ze. 
‘Dat zag ik. Suggereerde ik iets anders dan?’ 
‘Eh, nee. Gaan we naar jouw kamer?’ 
‘Ja, Piet is er al. Brian ga je ook mee?’ 
Ellen pakt haar papier op en loopt achter Jozef aan. Brian sluit de rij. 
 
Piet van Gestel vertelt wat ze hebben gevonden.  
‘De vrouw is in de hartstreek geschoten met een Walther TPH. Een oud en klein model 
pistool. De dader was een goede schutter die aan één schot, midden in het hart, genoeg had 
om de vrouw de doden. Het schot is van korte afstand gelost.’  
‘Een Walther TPH?’ vraagt Jozef. 
‘Ja.’ 
‘Dat is toch een oud model?’ 
‘Heel goed, jaren zestig.’ 
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‘Kom je die nog wel eens tegen?’ 
‘Zelden.’ 
Jozef sluit zijn ogen en denkt na. Boven zijn ogen verschijnen steeds meer rimpels. 
‘Was het minder dan een meter?’ vraagt hij tenslotte. 
‘Daar lijkt het wel op,’ antwoordt Piet. 
‘Een gevecht?’ 
‘Op het lichaam van de vrouw waren geen sporen van geweld te zien. Het enige teken dat zou 
kunnen duiden op een handgemeen was een scheur in de panty om het rechterbeen, ter hoogte 
van de kuit. De kuit zelf was behoorlijk geschramd. Het was niet duidelijk waardoor deze 
verwonding is veroorzaakt.’ 
‘Wat was het tijdstip van overlijden?’ 
‘Walter Herzog schat in dat de vrouw zondagmiddag is doodgeschoten. Maar het kan ook 
eerder zijn gebeurd.’ 
‘Maar niet later?’ 
‘Nee, dat in ieder geval niet.’ 
‘De dader of daders zijn vrijwel zeker via de voordeur binnengekomen. Er waren geen sporen 
van braak. Ook hebben we alle raamkozijnen onderzocht op krassen die veroorzaakt zouden 
kunnen zijn door iemand die door een openstaand raam naar binnen is geklommen. Niets dat 
daarop duidt.’ 
‘Duidelijk.’  
‘De vrouw was waarschijnlijk net thuis gekomen.’ 
‘Waarom?’ 
‘Ze had haar jas nog aan. Bovendien stond haar weekendtas nog midden in de kamer. 
Aangezien het een keurige flat is, lijkt ze mij een vrouw die haar tas niet langer dan nodig in 
de kamer zou laten staan.’ 
‘Hoe weet je dat het haar tas was?’ 
‘We hebben de inhoud onderzocht. En waarschijnlijk waren wij niet de eersten. Hoewel de tas 
dicht zat, leek het er sterk op dat er voor ons iemand anders in de tas heeft gekeken. De kleren 
lagen wel keurig op twee stapeltjes, maar er zaten vouwen in die er niet in komen als je ze 
stuk voor stuk in de tas stopt.  
‘Zo, heb je je vrouw ernaar laten kijken?’ vraagt Jozef. 
‘Nee, mannetje,’zegt Piet van Gestel. ‘Toevallig pak ik altijd zelf mijn tas in. En bovendien is 
textiel ook een normaal onderdeel van het sporenonderzoek.’ 
‘Je denkt dus dat iemand in de tas heeft zitten snuffelen.’ 
‘Je begrijpt dat ik dat moeilijk hard kan maken.’ 
‘Jij begrijpt ook dat een suggestie van jou als expert betekenis heeft. Daarmee hebben we 
opeens een mogelijk motief. Karin bezat iets van waarde, iets waarvoor mensen de moeite en 
het risico namen haar te vermoorden,’ zegt Jozef. 
‘Zoals altijd zeg ik, nadenken is jullie vak.’ 
‘Klopt, jij levert de feiten. Is dit een feit?’ 
‘Een feit met een kanttekening.’ 
Jozef knipoogt naar Ellen. 
‘Zet dat maar niet in je rapport. Feiten met kanttekeningen doen het meestal niet zo goed. We 
houden het echter wel in ons hoofd.’ 
‘Piet, ga verder. Hoe zit met de logé?’ 
‘Jouw idee klopt volgens mij. Een eerste indruk van vingerafdrukken bevestigt dat er 
inderdaad een andere persoon dan Karin Hoedt gedurende langere tijd in de flat heeft 
gewoond. Aan jouw eigen waarnemingen heb ik weinig toe te voegen. Ook als expert ben ik 
geneigd om te vermoeden dat het een man was.’ 
Ellen schraapt haar keel. 
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‘Ik zat nog even na te denken over die tas. Stel dat die inderdaad is doorzocht, dan moet de 
rest van de flat toch ook zijn doorzocht?’ 
Piet kijkt naar Jozef. 
‘Kijk daar heb je wat aan. Door jouw kritische interventie was ik de draad van mijn verhaal 
helemaal kwijtgeraakt. Het leek erop dat ook de rest van de flat was onderzocht. Ik durf het 
eigenlijk nauwelijks te zeggen, maar ook dit is een feit met een kanttekening.’ 
‘Ik zal niks meer zeggen,’zegt Jozef. Hij buigt zijn hoofd. ‘Ga door Piet, ik kan niet wachten 
op de volgende onthulling.’ 
Piet lijkt zich niets aan te trekken van de neerbuigende toon van Jozef en gaat rustig door met 
zijn verhaal.  
‘De oude regenjas aan de kapstok was een interessante vondst. In een zak zat een fietssleutel. 
Helaas hebben we de bijbehorende fiets nog niet gevonden. Nieuw is dat er in de binnenzak 
twee verfomfaaide bonnetjes van de Albert Heijn zaten. Ze waren afkomstig van dezelfde 
vestiging in Amersfoort. Op de bonnetjes stonden verschillende data, twee achtereenvolgende 
zaterdagen eind augustus en begin september van dit jaar.’ 
‘Niet echt een periode om een regenjas te dragen,’ zegt Jozef. 
Ellen realiseert zich dat zij de mededeling van Piet van Gestel voetstoots had aangenomen. 
Jozef stelt echt alles ter discussie. 
‘Dat had ik ook bedacht,’ zegt Piet van Gestel. ‘Daarom heb ik de gegevens van het KNMI er 
op nageslagen en beide dagen heeft het flink geregend.’ 
‘En de boodschappen?’ 
‘De boodschappen op de bonnetjes leken het meest te passen bij een gezin met meerdere 
kinderen.’ 
Piet van Gestel zwijgt. De anderen ook. 
‘Vragen?’ zegt hij uiteindelijk. 
Jozef kijkt Ellen verwachtingsvol aan. 
‘Hebben wij eigenlijk al iemand ingelicht over de dood van Karin Hoedt? Is er een andere 
Hoedt die we op de hoogte moeten brengen?’ 
‘Vast wel. We zullen het haar vriendin Isabel vragen,’ antwoordt Jozef. 
‘Hebben jullie ook een adressenboek gevonden?’ 
‘Dat hebben we meegenomen. Jullie krijgen het vanmiddag,’ zegt Piet. 
Ellen kijkt naar het vel papier voor haar. 
‘Hebben jullie ook in de kelder gekeken?’ 
‘Ja, wat fietsen en oude troep. Geen opvallende zaken.’ 
‘En de brievenbus?’ 
‘De brievenbus?’ 
‘Ja, wie weet heeft iemand de laatste dagen iets interessants gestuurd.’ 
Piet kijkt vragend naar Jozef. 
‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, de brievenbus hoort evengoed bij de woning.’ 
‘Ik zal straks meteen gaan kijken.’ 
‘En geld, sieraden, papieren enzo? Lagen die nog in de flat?’ 
‘Goede vraag. Aan de kapstok hing een handtasje met daarin wat geld, rijbewijs, paspoort, 
sigaretten, lucifers, een bankpasje en twee creditcards. In een la in de slaapkamer lag een 
grote verzameling sieraden.’ 
‘Kortom, de dader was niet uit op geld of andere waardevolle zaken.’ 
‘Daar lijkt het op. Hij zocht wel iets, maar geen geld.’ 
Ellen denkt na. Tijdens Piets verhaal was een vage gedachte opgekomen die helaas alweer 
weg was voordat hij concreet werd. Toch weet ze zeker dat het een goed idee was. 
‘Nog iets, Ellen?’ vraagt Jozef. 
‘Ja, maar ik weet niet meer wat.’ 
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‘Dat komt dan vanzelf. Eens kijken, wat hebben we? Karin had inderdaad een logé. De logé 
lijkt uit Amersfoort afkomstig te zijn en doet boodschappen voor een gezin. Hoe lang heeft de 
logé daar gewoond?’ 
Piet trekt zijn schouders op. 
‘Dan het motief voor de moord. Het lijkt erop dat Karin iets in haar bezit had. De dader was 
niet geïnteresseerd in geld.’  
Piet knikt. 
‘Karin was op reis geweest. Hoe lang? Waarheen? Bij wie is ze geweest? Heeft ze de logé in 
haar flat achtergelaten?’ 
‘Vandaar de post. Misschien heeft ze ergens met haar creditcard betaald,’ zegt Ellen 
enthousiast. 
‘Goed idee. Daar gaat Piet zo naar kijken. Wat verder?’ 
Jozef kijkt vragend rond. Piet, Ellen en Brian zwijgen. 
‘Oké, wie doet wat? Piet gaat terug naar de flat, onderzoek afmaken en kijken naar de post. 
Ook beginnen Piets mannen met het ondervragen van de flatbewoners. Ellen en Brian gaan 
aan de slag met het adresboek van Karin en proberen te achterhalen waar ze afgelopen 
weekend is geweest. Ook nemen jullie contact op met de politie in Amersfoort, vragen of er 
iemand wordt vermist.’ 
Plotseling weet Ellen wat ze had bedacht en veert op. Iedereen kijkt haar kant op. 
‘Je weet het weer,’ zegt Jozef. 
‘Ja, de bonnetjes komen van de Albert Heijn toch?’ 
‘Ja.’ 
‘Volgens mij heeft iedere Albert Heijn-klant tegenwoordig een bonuskaart. Als het een beetje 
meezit, heeft onze gast keurig zijn adresgegevens opgegeven toen hij zijn bonuskaart 
aanvroeg. Die gegevens heeft Albert Heijn dus. Het enige wat we hoeven te doen is Albert 
Heijn vragen uit te zoeken door wie de boodschappen op de twee bonnetjes zijn gekocht.’ 
‘Zou het zo simpel zijn?’ vraagt Piet. 
‘Waarom hebben ze anders de bonuskaart ingevoerd? Jullie hebben er toch ook een?’ 
‘Ik wel,’ zegt Piet. 
‘Ik niet,’ zeggen Jozef en Brian tegelijk. 
‘Doen jullie wel eens boodschappen bij de Albert Heijn dan?’ 
‘Ik wel,’ zegt Brian. 
‘Ik zo min mogelijk,’zegt Jozef. 
‘Dat was te verwachten,’ zegt Piet. ‘Alleen speciaalzaken zijn zeker goed genoeg voor jouw 
exquise smaak?’ 
‘Mooi gezegd. Je zit niet ver bezijden de waarheid,’ zegt Jozef. ‘Ellen, kun jij dat uitzoeken?’ 
Ellen knikt.  
‘Mooi, laten we aan de slag gaan.’ 
Ellen twijfelt. Wat gaat Jozef eigenlijk doen? Mag ze dat vragen? Hij kent Karin goed, maar 
tot op heden heeft hij van die kennis niets laten blijken. Ellen besluit om eerst eens wat 
informatie in te winnen bij Piet. Die kent Jozef al heel lang en weet vast meer. 
 
 

19. Woensdag 9 november 10.00 uur 
 
Voor het eerst sinds hij gisteravond ’t Hosselt verliet, heeft Peter Tergeren moeite om zijn 
ogen open te houden. Hij mag hier maar honderd kilometer per uur en al een uur lang ziet hij 
niets anders dan dennenbos om zich heen. In één ruk is hij met honderdzestig kilometer per 
uur van Deventer naar Bordeaux gereden. De snelheid zorgde voor de adrenaline die hem 
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wakker hield. Na Bordeaux gaat de autoroute over in een tweebaansweg met 
snelheidsbeperking en nu voelt hij de slaap steeds sterker worden.  
Toch moet hij van zichzelf doorrijden tot hij in Spanje is. Hij heeft dit vaker gereden en hij 
weet daarom uit ervaring dat dit het zwaarste stuk is. Zoals gewoonlijk zal hij doorrijden tot 
San Sebastian. Daar logeert hij meestal een paar nachten in Hotel Extebarria, in een kamer 
met uitzicht op de stad en over de zee. Van San Sebastian is het nog een dag rijden naar zijn 
villa aan de Spaanse zuidkust. 
Daar mag hij nog niet teveel aan denken. Eerst moet hij zich concentreren op de weg om ook 
de laatste paar honderd kilometer zonder brokken af te leggen. Hij grabbelt wat in de stapel 
Cd’s op de bijrijderstoel. Master of Puppets van Metallica moet hem het komende uur wakker 
houden. Tevreden steekt hij een Marlboro op en drukt het gaspedaal toch maar wat dieper in. 
 
 

20. Woensdag 9 november 10.30 uur 
 
‘Bingo! Hebbes!’  
Ellen kijkt verbaasd op. Ze is niet gewend dat Brian zo uitbundig is. 
‘In Amersfoort heeft een vrouw een week geleden gemeld dat haar man vermist wordt. Het 
gaat om ene Hans Hopstaken. Degene die ik aan de lijn had, las het signalement van de 
vermiste man voor, en de jas in het signalement komt precies overeen met de jas in het 
appartement van Karin Hoedt.’ 
‘Geweldig, we bellen Jozef en zeggen dat we nu naar Amersfoort gaan om informatie te 
verzamelen. Misschien kunnen we zelfs bij de vrouw van de man langsgaan.’ 
Ellen toetst het 06-nummer van Jozef in. Die neemt zoals gewoonlijk niet op. Hoewel Ellen 
weet dat Jozef zijn voicemail meestal niet afluistert, spreekt ze toch een boodschap in. Ze 
meldt dat ze over een uur naar Amersfoort gaan. 
‘Eigenlijk moeten we de regenjas meenemen, dan kan de vrouw bevestigen dat we het over 
dezelfde persoon hebben.’ 
Ellen belt Piet van Gestel. 
‘Ha Piet, hoe gaat het?’ 
‘Ik kom er nu aan, ik heb nieuws. Weet jij waar Jozef is? Hij neemt zijn telefoon niet op.’ 
‘Hij is hopeloos. Ik heb ook geen idee waar hij is.’ 
‘Nou, tot zo.’ 
Ellen staat op om koffie te zetten. 
‘We wachten op Piet, die had nieuws.’ 
‘Mooi. Ik krijg net het rapport van onze collega’s in Amersfoort over de vermissing. Ik zal het 
twee keer printen.’ 
Tevreden nippend aan de hete zwarte koffie leest Ellen het stuk van de Amersfoortse politie. 
Het is een vreemd verhaal. De vermiste Hans Hopstaken zou een weekend naar Nijmegen 
gaan en had een hotelkamer gereserveerd in Groesbeek. Daar is hij echter nooit geweest. 
Zondagavond zou hij weer thuis zijn, want maandag moest hij weer aan het werk. Dat is niet 
gebeurd en hij heeft ook niets van zich laten horen. Halverwege vorige week bleek uit een 
giroafschrift dat hij geld had opgenomen in Breda. Dat was het laatste teken van leven. 
Ellen kijkt naar Brian die nog zit te lezen. 
‘Raar verhaal, vind jij niet?’ vraagt ze als Brian opkijkt. 
‘Ja, zou hij meteen vanuit Amersfoort naar Karin Hoedt zijn gegaan?’ 
‘Het lijkt er wel op. Was ze zijn geheime minnares? Pijnlijk verhaal voor zijn vrouw.’ 
‘Hij is dus niet eerder dan vrijdag, eh.’ Brian bladert in zijn agenda. ‘Eh, achtentwintig 
oktober bij Karin aangekomen. En Karin is waarschijnlijk zondag zes november om het leven 
gebracht. Hij is er dus maximaal negen dagen geweest.’ 
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‘We moeten een foto van hem hebben. De bewoners van Karins flat moeten hem hebben 
gezien.’ 
‘En ik ben vooral benieuwd waar hij Karin van kent. We moeten toch nog een hoop mensen 
uit het adressenboekje bellen. Laten we de mensen meteen vragen of ze wel eens van Hans 
Hopstaken hebben gehoord.’ 
Omdat ze toch moeten wachten op Piet van Gestel, besluiten Ellen en Brian om door te gaan 
met bellen. 
 
De telefoontjes kosten meer tijd dan Ellen verwachtte. Mensen reageren over het algemeen 
geschokt. De reacties zijn eensluidend: bewondering voor de wijze waarop Karin haar oude 
leven achter zich heeft gelaten en grote waardering voor haar warme en behulpzame karakter. 
Als ze vijftien jaar geleden was neergeschoten, had dat niemand verbaasd. Toen liep ze 
dagelijks het risico om door een of andere gek om het leven te worden gebracht. De laatste 
jaren leidde ze een normaal leven en was ze een gerespecteerd inwoner van Deventer met een 
groot netwerk.  
Geen van de mensen die Ellen aan de lijn krijgt, kent Hans Hopstaken. Ellen vraagt steeds of 
de mensen iets weten over een eventuele relatie van Karin. Volgens de meesten was zij al 
jaren alleen en had ze geen enkele behoefte om zich opnieuw te binden. Slechts één vrouw, 
naar eigen zeggen een goede vriendin, denkt te weten dat ze wel een relatie had. Met een 
Duitser, die Kurt heet. Volgens die vriendin ontmoetten ze elkaar regelmatig, maar nooit in 
Deventer. 
 
Net als Ellen haar vijfde telefoontje afrondt, komt Piet binnen. 
‘Jozef al gezien?’ vraagt hij als Ellen de telefoon neerlegt. 
Ellen schudt haar hoofd. 
‘Potver, het heeft jaren geduurd voordat hij bereid was om een mobiele telefoon bij zich te 
hebben en nu hij er eindelijk één heeft, gebruikt hij hem niet. Volgens mij heeft hij zelfs geen 
idee hoe hij zijn voicemail kan afluisteren.’ 
‘Laat je door de afwezigheid van Jozef niet weerhouden om ons te vertellen wat je hebt 
gevonden,’ zegt Ellen vrolijk. 
Brian legt nu ook zijn telefoon neer en rolt zijn stoel in de richting van Ellen en Piet.  
‘Kijk,’ zegt Piet en houdt een envelop omhoog. ‘Dit zat bij de post die net bezorgd is.’ 
Op de envelop ziet Ellen het logo van VISA creditcard. 
‘Laat me raden. Ze heeft dit weekend overnacht in een hotel en heeft betaald met haar 
creditcard.’ 
‘Tien punten. Ze heeft twee nachten doorgebracht in Hotel Der Kleinen Riesen in Koblenz.’ 
‘Hè? In Duitsland dus.’ 
‘Ja, Koblenz ligt inderdaad in Duitsland.’ 
‘Het gaat niet om geografische kennis. Ik hoorde net van een vriendin van Karin dat ze 
mogelijk een Duitse vriend had. Volgens die vriendin ontmoetten ze elkaar regelmatig, maar 
niet in Deventer. Dit lijkt wel heel erg op een date.’ 
‘Hm,’ zegt Brian. ‘Dat zou betekenen dat het niets te maken heeft met de moord.’ 
‘Of wel,’ zegt Piet. ‘Waar liefde in het spel is kan de vlam zomaar in de pan slaan.’  
Ellen zegt niets maar denkt hetzelfde als Brian. Toch probeert ze die conclusie niet direct te 
trekken. Dat heeft ze van Jozef geleerd, concentreer je op de feiten, stel de conclusies zo lang 
mogelijk uit.  
‘Oké, verder nog iets?’ 
‘Nee, we blijven zoeken.’ 
‘Mooi, dan zal ik Jozef nog eens bellen. Ik zal het ook via zijn vrouw Margot proberen. Hij 
moet beslissen wat we gaan doen, naar Koblenz of naar Amersfoort.’ 
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‘Amersfoort?’ 
Ellen vertelt wat ze net hebben gehoord van de collega’s uit Amersfoort. 
‘Ik ben jullie baas niet, maar als ik dat wel zou zijn, gingen jullie direct naar Amersfoort. 
Even praten met de politie en daarna bij de vrouw van de vermiste man langs. Die man is op 
dit moment ons enige concrete aanknopingspunt.’ 
Ellen kijkt Brian aan. 
‘Ik zal Jozef nog een keer proberen te bellen en dan Margot. Ga er maar vanuit dat we zo naar 
Amersfoort gaan. Misschien kun jij proberen de vrouw van de vermiste man te bellen.’ 
Brian knikt. Hoewel Ellen en hij precies even lang in dienst zijn en dezelfde rang hebben, is 
de verhouding tussen hen vanaf het eerste moment dat ze samenwerken duidelijk. Ellen zegt 
wat ze gaan doen. Het gedweeë volgen van Brian ergerde Ellen in het begin wel eens. Nadat 
Brian echter een paar keer te kennen had gegeven dat hij het pertinent oneens was met een 
voorstel van haar, was die ergernis verdwenen. Nu vertrouwt Ellen erop dat zwijgen hetzelfde 
is als instemmen. 
 
 

21. Woensdag 9 november 10.30 uur 
 
Derk van der Broek is alleen in het restaurant. Het is doodstil en hij geniet van een kopje 
espresso. Waarschijnlijk het laatste rustige moment van de dag. Kees, de kok, kan elk moment 
terug zijn met de inkopen en dan kunnen de voorbereidingen voor de dag beginnen. Voor 
vanavond zijn alle tafels, op één na, gereserveerd en mogelijk krijgen ze ook nog wat gasten 
voor de lunch.  
De stilte wordt verbroken door het geluid van een auto. Derk schrikt. Het is niet het 
rammelende geronk van het oude Volkswagenbusje van Kees. Misschien is het Peter. Derk 
weet niet of hij daar blij mee moet zijn. Derk tuurt door de bomen, die na de storm van de 
afgelopen dagen vrijwel kaal zijn. Dan herkent hij de enorme Dodge stationcar van Kalle, één 
van de dubieuze vriendjes van Peter. Als die overdag komt, betekent dat meestal ellende. 
Kalle komt binnen en Derk kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij aanmerkelijk dikker 
is geworden sinds de laatste keer dat hij hem heeft gezien. Met verwondering kijkt hij naar de 
felgekleurde blouse die de gigantische buik van Kalle omspant. Alle knoopjes staan op 
maximale spanning. Derk heeft de neiging om de handen voor zijn gezicht te houden als 
bescherming tegen de knoopjes die zijn kant op kunnen schieten als er een draadje knapt. 
‘Peter?’ vraagt Kalle. Hij gebruikt altijd weinig woorden. 
‘Weg,’ antwoordt Derk. 
‘Wanneer?’ 
‘Terug, bedoel je? Geen idee. Ik weet ook niet waar hij is.’ 
Kalle kijkt dreigend en tegelijkertijd vragend naar Derk. Een akelige stilte. 
‘Kelder moet leeg,’ zegt hij tenslotte. 
Derk kijkt Kalle onthutst aan. 
‘Nu?’ 
‘Ja, nu, opdracht van baas. Kom.’ 
Kalle wringt zich door het smalle poortje in de bar en loopt naar het luik in de vloer. Derk 
vraagt zich af of Kalle niet zal blijven steken in het nauwe trapgat. Kalle vertrouwt het niet en 
gebaart Derk naar beneden te gaan. 
‘Jij haalt alles op. Ik breng het naar de auto,’ zegt hij. 
Derk vraagt niets meer en daalt het trapje af. De schrik maakt langzaam plaats voor een 
gevoel van opluchting. Misschien betekent dit wel het einde van dat hele gedoe in de kelder 
en zijn ze daar eindelijk van verlost. Dat zou echt goed nieuws zijn. 
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Maar waar is Peter? Het feit dat Kalle hier is, duidt erop dat Peter toch verteld heeft wat er is 
gebeurd. Wat betekent dat voor hem? Met de schrik in zijn benen loopt hij door de 
onderaardse gang en opent de deur naar de kelder. 
 
Een half uur later is alles weg. Kalle heeft alles in zijn auto geladen en is zonder verder iets te 
zeggen weggereden. Gelukkig is Kees vandaag later dan normaal; hij komt aanrijden als Kalle 
net een minuut of twee weg is. 
‘Vroeg bezoek gehad?’ vraagt Kees. 
‘Ja, iemand die op zoek was naar Peter.’ 
‘O,’ zegt Kees. Derk weet dat de kous daarmee af is. Dat is één van de redenen waarom Derk 
Kees hier binnen heeft gehaald. Kees kookt, kookt goed en vraagt niets. Dat is fijn werken. 
Hij maakt een dubbele espresso voor Kees en voor zichzelf. De eerste heeft hij maar half op 
kunnen drinken. 
 
 

22. Woensdag 9 november 13.00 uur 
 
Ellen slaat het stratenboek open bij Amersfoort. Ze moeten zijn op Spaarnestraat 124, het 
adres van de vermiste Hans Hopstaken. Zijn vrouw, Mirjam Hopstaken, heeft tot kwart voor 
twee de tijd. Dan moet ze één van de kinderen wegbrengen naar een verjaardagsfeestje. Ze 
rijden nu met de oude Mercedes van Brian door de Merwedestraat, de volgende weg rechts 
moet de Spaarnestraat zijn. 
Voordat ze weggingen heeft Ellen nog gebeld met Margot, de vrouw van Jozef. Die wist niet 
beter dan dat Jozef naar het bureau was gegaan. Wel wist ze te vertellen dat hij, tegen zijn 
gewoonte, de auto had meegenomen. Normaal gesproken loopt hij altijd naar het werk. Alleen 
als hij zeker weet dat hij ergens heen moest, neemt hij de moeite om de auto te starten en door 
de smalle steegjes naar het bureau te rijden. 
Margot vroeg aan Ellen of ze al een beslissing had genomen over het huis. Ze zei dat ze nog 
twijfelde, maar in haar hart wel wist dat het niet lang meer zou duren voordat ze zou besluiten 
gebruik te maken van het aanbod van Margot. Als Margot in staat zou zijn om, zoals ze had 
beloofd, vijftigduizend euro van de prijs af te krijgen was er geen enkele reden om het huis 
niet te kopen.  
De informatie van Margot zette Ellen aan het denken. Omdat ze vanochtend al om half acht 
was begonnen, wist ze vrijwel zeker dat Jozef niet op kantoor was geweest. Hij was dus 
meteen ergens heen gereden. Had dat iets te maken met Karin Hoedt? Ze kon zich dat niet 
voorstellen, omdat Jozef niet meer aanknopingspunten had dan zij. Of vergiste ze zich daarin? 
Wist Jozef meer dan dat hij hun had verteld? Tijdens hun vorige gezamenlijke onderzoek had 
Ellen een paar keer ontdekt dat Jozef meer wist dan hij liet blijken. Omdat Ellen daardoor 
steeds het gevoel had achter de feiten aan te lopen, had ze het op een gegeven moment met 
hem besproken. Sindsdien was het aanmerkelijk beter gegaan. Misschien moest ze Jozef maar 
zo snel mogelijk herinneren aan het gesprek dat ze toen hadden gevoerd. Daarmee was de 
vraag waar Jozef vanochtend vroeg was heengegaan echter nog niet beantwoord. 
 
Brian slaat rechtsaf, de Spaarnestraat in. Het eerste huis links heeft nummer 156. De straat is 
leeg, slechts hier en daar staat een auto. Voor nummer 124 staat een donkergroene Opel Astra. 
Brian parkeert zijn Mercedes er achter. 
Nog voordat Ellen heeft aangebeld wordt opengedaan. De vrouw in de deuropening probeert 
te glimlachen, maar het lukt haar niet om sporen van vermoeidheid te verhullen.  
‘Kom binnen,’ zegt ze. ‘Ik ben Mirjam Hopstaken. Willen jullie koffie of thee?’ 
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Ellen en Brian schudden het hoofd en stellen zich voor. In de woonkamer is te zien dat de 
vrouw haar best heeft gedaan om op te ruimen. In het achterste deel van de kamer liggen twee 
grote stapels speelgoed. Aan het gebonk op het plafond horen ze dat de kinderen boven 
spelen. 
‘Ik begrijp dat u om kwart voor twee weg moet. Zullen we meteen starten?’ vraagt Ellen. 
De vrouw knikt.  
‘Mijn collega heeft u verteld dat wij ook niet weten waar uw man op dit moment is?’ zegt 
Ellen op vragende toon. 
De vrouw zucht en knikt weer. Dan vertelt Ellen wat zij van de Amersfoortse politie hebben 
begrepen. Dat wordt door de vrouw bevestigd. De spanning is van haar gezicht af te lezen. 
‘Wij menen te weten waar uw man de afgelopen tijd is geweest, maar waar hij nu zit weten 
we niet. Om te verifiëren dat het daadwerkelijk om uw man gaat, hebben we de regenjas 
meegenomen die de persoon in kwestie heeft laten hangen.’ 
Brian haalt de oude regenjas uit de plastic tas die hij de hele tijd in de hand heeft gehouden. 
De vrouw hoeft al geen antwoord meer te geven. Uit haar verschrikte blik blijkt dat ze jas 
herkent. 
‘Wa.., waar heeft u die jas gevonden?’ 
Ellen haalt diep adem, kijkt de vrouw rustig in de ogen en valt met de deur in huis. 
‘Deze jas hebben wij gevonden in het appartement van een vrouw die een paar dagen geleden 
is vermoord.’ 
Er valt een stilte. De vrouw slaat haar ogen neer en kijkt naar de vloer. Het blijft stil. 
‘Gaat het?’ vraagt Ellen na een tijdje. 
De vrouw zucht, maar zegt niets. 
‘Voor alle duidelijkheid, wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing dat uw man iets 
met de moord te maken heeft.’ 
Nog steeds zwijgt de vrouw. 
‘Weet u of uw man iemand in Deventer kent?’ 
Mirjam Hopstaken schudt haar hoofd. Even kijkt ze Ellen aan. 
‘Heeft uw man de naam Karin Hoedt wel eens genoemd?’ 
Weer schudt de vrouw haar hoofd. 
‘Die ken ik niet,’ zegt ze met gebroken stem. ‘Deventer, zegt u?’ 
‘Ja, wij komen uit Deventer.’ 
‘Het enige dat ik weet van Deventer is dat wij daar afgelopen zomervakantie een week in een 
vakantiehuisje hebben gezeten.’ 
‘In Deventer?’ 
‘Nee, vijf kilometer buiten de stad, in het bos.’ 
‘Weet u nog waar precies?’ 
‘Tja, hoe heette het huisje ook al weer? Dat moet ik even opzoeken.’  
Mirjam Hopstaken staat op een opent een la van een grote buffetkast.  
‘De Eggenkamp, zo heette het huisje. Adres, eens kijken, Soesterhoutweg 23a.’ 
Brian schrijft de namen op. 
‘Is er verder iets dat u in verband kunt brengen met Deventer?’ 
‘Nee.’ 
‘Bijvoorbeeld het werk van uw man?’ 
‘Hij werkt bij de provincie West-Nederland. Daarvoor zal hij niet snel in Deventer komen.’ 
‘Familie, vrienden?’ 
‘Onze familie komt uit het westen. Ikzelf was daarvoor nog nooit in die omgeving geweest. 
En mijn man volgens mij ook niet.’ 
‘En als u terugdenkt aan de vakantie. Kunt u iets bedenken wat voor uw man aanleiding kan 
zijn geweest om terug te keren naar Deventer?’ 
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‘Hij vond het een geweldige stad. Wij zijn nog op de boekenmarkt geweest.’ 
‘Ik neem aan dat u er geen bezwaar tegen zou hebben gehad, als uw man zijn vrije weekend in 
Deventer had willen doorbrengen.’ 
Mirjam Hopstaken schudt haar hoofd. Vertwijfeld kijkt ze Ellen aan. 
‘Ik snap er helemaal niets van,’ zegt ze met een brok in haar keel. Ze kan elk moment gaan 
huilen. 
Ellen kijkt op haar horloge. Het is kwart voor twee. 
‘Ja,’ zegt Mirjam Hopstaken. ‘Ik moet weg. Anders mist mijn zoontje het begin van het 
feestje.’ 
Ellen denkt na of ze nog iets wil vragen. Er schiet haar niets te binnen. 
‘U moet inderdaad weg,’ zegt ze. ’Ik hoop dat het snel duidelijk wordt waar uw man zich 
bevindt. Ik houd contact met u. U kunt mij ieder moment bellen.’ 
Ellen geeft haar visitekaartje. 
 

23. Woensdag 9 november 17.00 uur 
 
Ellen is moe. De onrustige nacht, het vroege opstaan en de indrukken van de dag beginnen 
hun tol te eisen. De enige reden dat ze nog niet naar huis is gegaan, is dat ze wacht op Jozef. 
Ze hoopte dat hij nog iets van zich zou laten horen, maar helaas is dat niet gebeurd. Ook had 
ze hem graag verteld wat zij die middag hadden gedaan. 
Nadat Ellen en Brian terug waren uit Amersfoort, ging Brian op zoek naar de eigenaar van het 
vakantiehuisje De Eggenkamp. Die had hij via het VVV snel te pakken, Janny Aarnink. Zij 
bevestigde dat ze het huisje het laatste weekend van oktober had verhuurd aan de heer 
Hopstaken uit Amersfoort. De man had het huisje eind augustus geboekt en had de rekening 
contant voldaan toen hij vrijdagmiddag 28 oktober de sleutel kwam ophalen. Nu was het 
huisje leeg, vanaf vrijdagmiddag zouden er weer gasten zijn. Janny Aarnink bood aan om er 
meteen heen te gaan met een sleutel, zodat ze het huisje van binnen konden bekijken.  
Dat aanbod namen ze aan en met de oude Mercedes van Brian reden ze naar het huisje. 
Omdat ze waren vergeten een kaart mee te nemen, viel het niet mee om het huisje te vinden. 
Gelukkig bleek Brian de omgeving redelijk goed te kennen door de fietstochten die hij in het 
weekend maakt. Het was een sober, houten huisje dat midden in het bos stond. Op een 
magnetron na was er de afgelopen dertig jaar weinig aan de inrichting veranderd. Het huisje 
was vanaf de openbare weg niet te zien. Alleen een groene brievenbus aan het begin van een 
modderig zandpad dat naar het huisje leidde, verraadde het bestaan. Vanwege de ligging was 
het huisje vooral geschikt voor mensen die op zoek waren naar rust en bos.  
Dat riep bij Ellen de vraag op wat Hans Hopstaken daar in zijn eentje zocht. Ze had van 
Mirjam Hopstaken begrepen dat hij zijn jaarlijkse vrije weekend bij voorkeur doorbracht in 
een stad waar het een en ander te beleven viel op cultureel gebied. Als Hans Hopstaken voor 
de stad Deventer was gekomen, had hij beter een hotelkamer in het centrum kunnen nemen.  
Wel was nu duidelijk waarom er een fietssleuteltje in zijn regenjas zat. Mirjam Hopstaken had 
gezegd dat hij met de trein was gegaan en waarschijnlijk had hij zijn fiets in de trein 
meegenomen. Fietsen was de enige manier om van het huisje naar de stad te komen. Dat zou 
Ellen nog navragen bij Mirjam Hopstaken. 
Aangezien hij het huisje al in augustus had geboekt, was het een weloverwogen keus geweest. 
Had hij zulke goede herinneringen aan het huisje dat hij er graag nog een keer in zijn eentje 
wilde overnachten? Het huisje zelf gaf daartoe geen aanleiding. De omgeving ook niet. Voor 
iemand die zich wil afzonderen in een bos, waren er op de Veluwe vast nog veel afgelegener 
huisjes te vinden. Dat was een belangrijke vraag. 
Janny Aarnink wist niet wanneer de man het huisje had verlaten. Zoals gewoonlijk had ze het 
huisje maandagochtend schoongemaakt. De man had niet per ongeluk spullen laten liggen. 
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Dat riep de vraag op wanneer Hans Hopstaken naar Karin Hoedt was gegaan. Vrijdag, 
zaterdag of zondag? 
Terug op het bureau belde Ellen met Mirjam Hopstaken en vroeg haar of zij in het 
adresboekje van haar man wilde nakijken of de naam Karin Hoedt erin stond. Dat had ze zelf 
ook al bedacht en ze kon daarom meteen zeggen dat dat niet het geval was. Ook had ze geen 
ander telefoonnummer in Deventer gevonden. Mirjam beweerde stellig dat het haar 
onmogelijk leek dat haar man Karin Hoedt kende. 
De rest van de middag besteedden Ellen en Brian aan het bellen van personen in het 
adressenboek van Karin. Dat leverde weinig op. Wel bevestigde iemand dat Karin sinds een 
jaar of drie een relatie had met een Duitse man. Een man die getrouwd was, kinderen had en 
niet van plan was om te scheiden. Dat had Karin niet bezwaarlijk gevonden, ze had zelfs een 
keer gezegd dat ze dat juist aantrekkelijk vond.  
 
Nu vindt Ellen dat ze lang genoeg gewacht heeft op Jozef en besluit om naar huis te gaan. Ze 
wenst Brian een plezierige avond en vertrekt. 
 
Thuis ziet ze dat er berichten zijn ingesproken op haar antwoordapparaat. Het eerste bericht is 
van Matt. Hij vraagt of zij zin heeft om het komend weekend op zijn verjaardag te komen. 
Ellen zucht. Sinds Matt voor de zomer een paar keer op pathetische en opdringerige wijze zijn 
liefde voor haar heeft betuigd, wil ze hem het liefst een beetje op afstand houden. Dat lukt niet 
altijd, bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes van gemeenschappelijke vrienden. Ook dan laat hij 
net iets te duidelijk blijken dat hij haar leuk vindt. Nu is haar eerste gedachte dat ze misschien 
wel de enige gast op zijn feestje is. Daarom moest ze maar niet ingaan op zijn uitnodiging.  
 
Het tweede bericht is van iemand wiens naam ze niet kan verstaan. Hij is van het Deventer 
Filmhuis en vraagt of zij nog steeds geïnteresseerd is om vrijwilligster te worden. Als dat zo 
is, kan ze vanaf vandaag beginnen. Volgende week dinsdag is er een vrijwilligersvergadering. 
Het zou fijn zijn als ze dan weten waar ze aan toe zijn. Tot dan kan ze iedere avond 
langskomen en aan de dienstdoende vrijwilligers vragen wat het precies inhoudt om 
vrijwilliger te zijn. 
Ellen kan zich herinneren dat ze ongeveer een half jaar geleden heeft aangegeven dat ze 
mogelijk wel iets bij het Filmhuis zou willen doen. Dat is men klaarblijkelijk niet vergeten. 
Het sluit mooi aan bij haar beslissing om een huis in Deventer te kopen, bedenkt ze opgewekt. 
Dan kan het geen kwaad om via andere wegen te werken aan een sociaal netwerk. Haar 
vermoeidheid verdwijnt op slag. Ze kijkt op haar horloge en ziet dat ze nog gemakkelijk 
boodschappen kan doen, kan koken en zich om half acht kan melden bij de mensen die 
vanavond dienst hebben. 
 
 

24. Donderdag 10 november 8.00 uur 
 
Als ze Averroës binnenstapt, ziet Ellen meteen dat haar idee goed was. Aan het tafeltje in de 
hoek zit Jozef een krant te lezen. De man achter de bar, Thomas Adriaan van Rijckevorssel, 
de uitbater van het Spaans getinte ontbijtcafé, begroet haar enthousiast. 
‘Lange tijd niet gezien!’ 
‘Sorry, ontbijten in een café zit nog niet in mijn systeem.’ Ze wijst naar Jozef die verscholen 
zit achter de krant. ‘Sinds eergisteren werken we weer samen.’ 
‘Is dat echt zo?’ vraagt de stem van achter de krant. 
‘Wij werken toch samen?’ 
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‘Dat lijkt me duidelijk. Maar het is toch vreemd dat je hier alleen komt ontbijten als wij 
samen een moord onderzoeken?’ 
‘Helaas is dat tot op heden wel de realiteit.’ 
‘Nou, dan hoop ik maar dat jullie de zaak niet te snel oplossen. Ellen, wat zal het zijn?’ vraagt 
de man achter de bar grijnzend. 
‘Café con leche en een broodje aardappeltortilla.’ 
Ellen gaat bij Jozef aan het tafeltje zitten. 
‘Margot was benieuwd of je het al weet.’ 
‘Ja, ik zal haar zo bellen en zeggen dat ik het zeer op prijs zou stellen als ze namens mij de 
onderhandelingen start.’ 
Jozef kijkt Ellen verrast aan. 
‘Verbaast het je?’ vraagt Ellen. 
‘Het is een grote beslissing. Margot was gisteravond positiever dan ik, moet ik bekennen.’ 
‘Ach, ik kan het nog wel een paar jaar uitstellen, maar wat levert mij dat op?’ 
‘De mogelijkheid dat je zomaar kunt besluiten om een wereldreis te gaan maken.’ 
‘Ha, die romantische wens heb ik achter me gelaten. Zo nu en dan een reisje van een paar 
weken is voor mij genoeg.’ 
‘Tsja, dan is er geen reden meer om van de koop af te zien. Gefeliciteerd!’ 
‘Wat hoor ik?’ klinkt het vanachter de bar. ‘Heb je een huis in Deventer gekocht?’ 
‘Nog niet, maar ik heb wel besloten dat ik het wil.’ 
‘Ankersteeg 16,’ zegt Jozef. ‘En Margot gaat ervoor zorgen dat Ellen niet te veel betaalt.’ 
‘Mooie plek en hier vlakbij. Dan verwacht ik je hier wel wat vaker.’ 
‘Dat hangt af van Margot. Hoe beter zij het doet, hoe meer ik per maand overhoud.’ 
Ellen neemt een grote hap van haar broodje met tortilla. Ze zou hier inderdaad vaker moeten 
ontbijten, denkt ze. Thuis neemt ze meestal alleen snel een bakje yoghurt, met als gevolg dat 
ze om elf uur alweer trek heeft. 
‘Ik begreep dat je gisteren op zoek was naar mij,’ zegt Jozef. 
Ellen kan niet opmaken of er een spoor van ergernis in zijn stem klinkt. 
‘Ja, er waren een aantal dingen die we graag met jou wilden bespreken.’ 
‘Brian zat om half zeven nog te werken en hij heeft me verslag gedaan. Het was een nuttige 
dag, begrijp ik.’ 
‘Volgens ons wel. We weten een hoop meer over de man die bij Karin Hoedt heeft gelogeerd 
en ook over Karin Hoedt zelf. Alleen snappen we er nog niets van.’ 
‘Tsja, dat is een kwestie van verder zoeken.’ 
Vertel liever wat je zelf aan het doen bent, denkt Ellen boos.  
‘Enig idee waar?’ vraagt ze. 
‘Ik begreep dat jullie het hele adresboek nabellen.’ 
‘Ja, en?’ 
‘Ga daar mee door. Wie weet wat dat oplevert.’ 
‘Goed, weet jij toevallig iets meer van Karin Hoedt?’ 
Jozef kijkt Ellen vorsend aan. 
‘Niet meer dan ik al heb verteld,’ zegt hij tenslotte. 
Dat is niet waar, weet Ellen zeker. Jozef houdt informatie achter. 
‘Als jullie klaar zijn met bellen, lijkt het me het beste dat je Piet gaat helpen met het 
getuigenonderzoek in de flat. Hoe eerder we iedereen gehad hebben, hoe beter.’ 
Ellen knikt. Het is duidelijk dat Jozef hen niet wil betrekken in zijn activiteiten.  
‘Kom, dan gaan we,’ zegt Jozef opgewekt. ‘Aan de slag.’ 
 
‘Is Margot vandaag thuis?’ vraagt Ellen als ze buiten lopen. 
‘Vanochtend heeft ze ergens een afspraak. Volgens mij is ze vanmiddag wel thuis.’ 
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‘Dan zal ik haar bellen.’ 
‘Een huis in Deventer, een gezegende keus.’ 
‘Weet je wat ik gisteravond heb gedaan?’ 
‘Ha, geen idee.’ 
‘Gekeken bij het Filmhuis.’ 
‘O, welke film?’ 
‘Nee, niet in de zaal. Ik word waarschijnlijk vrijwilliger. Zelf films draaien, dat lijkt me leuk.’ 
‘Prachtig, ik ben ook jarenlang vrijwilliger geweest. Altijd met veel plezier gedaan.’ 
‘Ik ben benieuwd, volgende week kan ik al beginnen.’ 
‘Waarschuw je me wanneer je de eerste keer draait. Dat gaat namelijk bijna altijd fout, lichten 
aangelaten, verkeerde lens, geen muziek of geknapte film.’ 
‘Je krijgt bericht als het zover is.’ 
 

25. Donderdag 10 november 8.30 uur 
 
Hans Hopstaken ligt al een uur wakker. Hij kijkt vanuit zijn bed naar buiten door de brede 
spleet tussen de zware gordijnen. Het lijkt droog en windstil. In de paar dagen dat hij hier zit 
heeft de dikke beuk in het weiland bijna alle bladeren verloren.  
Gisteren heeft hij het huisje niet verlaten. Het was hem opgevallen dat de beheerder een paar 
keer langs het huisje was gelopen en een onderzoekende blik naar binnen had geworpen. Zou 
de oude man zijn gaan twijfelen aan zijn verhaal? Of was hij gewoon nieuwsgierig? Aan het 
eind van de middag, toen de man weer stond te kijken, was Hans naar buiten gegaan om te 
vragen of er iets aan de hand was. De man draaide zich echter snel om en liep weg. 
Nu moet hij denken aan zijn gezin. Hij stelt zich voor hoe Mirjam stapels boterhammen 
smeert, de kleren van de kinderen bijeenzoekt en ondertussen de kinderen aanspoort om door 
te eten. Hoe langer hij nadenkt hoe duidelijker het wordt: daar moet hij zijn. Dat is zijn plek, 
thuis bij zijn gezin. Hij moet onder ogen zien dat hij bepaald geen outlaw is. 
Hij voelt zich schuldig ten opzichte van Mirjam. Nu zijn avontuur is afgelopen en zijn 
kortstondige droom ruw is afgebroken, is er geen enkele reden meer om haar nog langer in 
angst te laten zitten. Daarom gaat hij straks bellen. Hij zal haar natuurlijk niet het hele verhaal 
vertellen. Mirjam hoeft alleen maar te weten dat hij iets stoms heeft gedaan waardoor hij 
gevaar loopt. Dat geldt overigens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het gezin. Het is 
daarom uitgesloten dat hij naar huis kan. Voorlopig moet hij ondergedoken blijven.  
 
Hans Hopstaken heeft honger en staat op. Helaas is er niet veel te eten. Hij moet zich tevreden 
stellen met drie gekookte aardappels van gisteravond. Met een aardappel in zijn mond kijkt hij 
rond. Waarom zou hij hier nog langer blijven? Goed beschouwd is het geen comfortabel 
huisje. In het begin was hij blij dat hij een slaapplek had gevonden, maar de laatste dagen 
begon het huisje hem steeds meer te benauwen. Bovendien baart de nieuwsgierigheid van de 
campingbaas hem zorgen. Zonder er langer over na te denken, neemt hij het besluit om een 
andere slaapplaats te zoeken. Snel zoekt hij zijn spullen bij elkaar. De boeken die hij heeft 
gelezen en ook het boek van Geert Mak legt hij in de tijdschriftenmand. Die zijn voor de 
volgende vakantieganger. 
Het lijkt hem verstandig om gewoon weg te gaan en zich niet af te melden bij de 
campingbaas. Die merkt vandaag of morgen vanzelf dat hij weg is.  
Pas als hij buiten staat beseft Hans dat hij geen vervoer heeft. De afgelopen dagen heeft hij de 
fiets gebruikt die bij het huisje hoort. Nu zou hij eigenlijk te voet moeten gaan. Dan komt hij 
nergens, bedenkt hij. Bovendien zal de campingbaas argwanend worden als hij hem zonder 
fiets ziet vertrekken. Nee, besluit hij, het is beter als hij op de fiets gaat. Later, als alles achter 
de rug is, zal hij de rekening wel betalen. 
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Even later fietst hij langs de grote weg naar Zutphen. Daar zal hij de trein nemen. Hij probeert 
te bedenken waarheen, maar dat lukt niet. Steeds moet hij denken aan Mirjam, die hij zo moet 
bellen. Op dit moment zit ze waarschijnlijk in haar eentje koffie te drinken. Dat doet ze altijd 
nadat ze de kinderen naar school heeft gebracht. Hij is zenuwachtig. Wat zal ze zeggen? Zal 
ze opgelucht zijn als hij belt? Of alleen maar boos? Stel dat ze zegt dat hij niet meer welkom 
is? Hans schrikt van die gedachte. Wat moet hij dan doen? Hij heeft geen minuut te verliezen, 
hij moet haar zo snel mogelijk spreken om zijn excuses aan te bieden voor zijn stomme actie. 
Daarom trapt hij zo hard als hij kan door. 
 
 

26. Donderdag 10 november 8.30 uur 
 
Ellen schrikt als ze Brian ziet. Hij is erg bleek. 
‘Wat heb jij?’ 
‘Hoofdpijn,’ antwoordt Brian zacht. Hij probeert te glimlachen. 
‘Jij moet naar bed.’ 
Brian schudt voorzichtig zijn hoofd. 
‘Ik heb net wat genomen, over een half uur is het over.’ 
‘Dan laat ik je met rust. Nog één vraag, tot waar ben je gekomen?’ 
Brian schuift de lijst met namen en telefoonnummers haar kant op. Aan de kruisjes voor de 
namen ziet Ellen wie er al gebeld zijn. 
‘Zal ik in een andere kamer gaan zitten bellen?’ 
Weer schudt Brian zijn hoofd. 
‘Helpt koffie?’ 
‘Soms,’ mompelt Brian. 
Ellen trekt de koffiepot uit het apparaat om water te halen. Dan gaat haar telefoon. 
‘Ellen van Dorth, politie Deventer.’ 
‘Piet van Gestel. Misschien willen jullie komen kijken? We gaan de kelder van Karin Hoedt 
leeghalen.’ 
‘De kelder?’ 
‘Ja, we hebben iemand gesproken die Karin zondagmiddag heeft gezien in de hal. Ze had een 
weekendtas in de hand. Die persoon meent zich te herinneren dat ze niet met de lift naar 
boven ging, maar naar beneden. Naar de kelder dus.’ 
‘Ik kom er meteen aan!’ zegt Ellen opgetogen en legt de telefoon neer. ‘Dat was Piet. Hij gaat 
de kelder leeghalen. Zal ik eerst nog even koffie zetten?’ 
‘Dank je, dat doe ik straks zelf wel.’  
Met een pijnlijke uitdrukking grijpt Brian naar zijn hoofd. 
‘Gaat het echt wel?’ vraagt Ellen bezorgd. 
Brian knikt en probeert te glimlachen. 
 
De lange brede gang die de toegang vormt tot de kelderboxen staat vol met spullen die 
afkomstig zijn uit de kelder van Karin Hoedt. Alles is overzichtelijk uitgestald langs één 
muur. Ellen loopt er langzaam langs. Op het eerste gezicht ziet ze niets bijzonders, de twee 
damesfietsen die ze al eerder heeft gezien, twee oude staande lampen, een oud servies, een 
uitgebreide pannenset, een tafeltennissetje, een paar dozen met boeken, een kist met 
verfspullen, vier eettafelstoelen, een stoffige fauteuil, heel veel glazen potten, een strijkplank 
en een doos met stoffen, waarschijnlijk gordijnen. Vanuit de kelder hoort ze het gerinkel van 
glas, gevolgd door een vloek die onmiskenbaar afkomstig is van Piet. Nieuwsgierig steekt 
Ellen haar hoofd naar binnen. 
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‘Jemig,’ moppert Piet. ‘Zo berg je toch geen teer glaswerk op. Daar doe je op zijn minst een 
papiertje omheen.’ 
Ellen kijkt in de grote doos die Piet naar buiten tilt en ziet een paar gebroken 
champagneglazen.  
‘Nog niets gevonden?’ 
‘Nee, en alles wat we er nu uithalen stond zo ver weg dat je er niet zomaar bij kon. Kijk, om 
iets in die lage kastjes te stoppen had ze eerst twee fietsen aan de kant moeten zetten.’ 
Op de keldervloer staan twee nachtkastjes waarvan Ellen het model herkent. Haar ouders 
hadden dezelfde en toen Ellen ging studeren heeft ze er één meegenomen. Ze kan zich zo snel 
niet herinneren waar die is gebleven. Misschien heeft Max hem wel, of staat hij in de 
woonkamer van het studentenhuis waar ze heeft gewoond. 
‘Maar jullie halen de kelder toch wel helemaal leeg, neem ik aan?’ 
‘Geen zorgen, tot op het laatste stofje.’ 
‘Kan ik nog even boven kijken? In de flat.’ 
‘Ja, Fred en Peter zijn er. Zij zetten de hele flat nog een keer op de kop.’ 
 
Ellen neemt de lift. Aan de buitenkant is inderdaad te zien of de lift naar boven of beneden 
gaat. De persoon die Karin Hoedt naar beneden heeft zien gaan, kan dus gelijk hebben. 
De deur van de flat staat open. Net als in de kelder ligt de gang vol met spullen. Ellen wringt 
zich langs de stoelen. In de kamer ligt een man op zijn knieën. Hij kijkt onder de grote 
boekenkast. 
Verschrikt kijkt hij op als Ellen op de kamerdeur klopt.  
‘Kijk,’ zegt de man. ‘Misschien had ze wel iets in de hand toen ze achterover viel. Dat kan 
zomaar onder de kast zijn terechtgekomen.’  
Ter illustratie gaat hij op hij zijn rug liggen, net zoals Karin Hoedt lag. Zijn linkerhand ligt 
half onder de kast. 
‘Zie je wel?’ 
Ellen knikt. 
‘Mag ik rondkijken?’ 
‘Ga je gang, heb je handschoenen?’ 
 
Ellen weet precies waar ze naar op zoek is: de persoonlijke papieren. Aangezien Jozef zo 
zwijgzaam is over Karin Hoedt, moet ze haar informatie zelf maar verzamelen. Eerst gaat ze 
naar het logeerkamertje. Onderin een ingebouwde klerenkast staat iets dat het midden houdt 
tussen een dekenkist en een ouderwetse hutkoffer. De kist is zo zwaar dat ze hem er niet 
zomaar uit kan tillen. Met twee handen trekt ze aan het koperen hengsel en schuift de kist 
richting het bed. Als ze de zware deksel optilt ziet ze dat dit is wat ze zoekt. De kist ligt vol 
met papieren, losse foto’s, gebundelde bankafschriften en tijdschriften. Ellen gaat zitten op 
het bed en pakt het bovenste stapeltje foto’s uit de kist. 
Het zijn beelden van een chique receptie, iedereen loopt er rond in galakleding. Op een aantal 
foto’s herkent Ellen Karin Hoedt. In een strakke, zilverkleurige jurk is ze een opvallende 
verschijning. Op alle foto’s lacht ze vriendelijk naar één van de gasten. Dat past bij de rol van 
gastvrouw, die ze volgens Jozef vaak vervulde op allerlei bijeenkomsten. 
Nieuwsgierig bladert Ellen door een boekje met afschriften van een VISA mastercard. Ze 
moet lachen als ze de bedragen ziet. Voor één jurk betaalde Karin Hoedt meer dan twee keer 
haar maandsalaris en dat niet een enkele keer, maar regelmatig. Ze moet behoorlijk rijk zijn 
geweest.  
Ellen leest een paar van de vele brieven en kaarten die in de kist zitten. Ze zijn afkomstig van 
vriendinnen, waarvan de meesten, gezien de onderwerpen in de brieven, nog steeds werkzaam 
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zijn in de prostitutie. Ook zitten er veel kaartjes van Isabel van der Poll bij, allemaal met 
zonnige strandplaatjes uit Tenerife, Ibiza, Gran Canaria en Las Palmas. 
Ellen graaft verder. Dan stuit ze op een vergeeld krantenartikel. Karin Hoedt voorbeeld voor 
ex-collega’s, luidt de kop. Daaronder een foto waarop Karin Hoedt, gekleed in een keurig 
mantelpakje, en met loshangend blond haar, uitdagend naar de camera kijkt. Als Ellen beter 
kijkt, ziet ze dat de vrouw poseert voor een raam waar normaal gesproken een prostituee zit te 
wachten op de volgende klant. Waarschijnlijk is de foto genomen bij de Bokkingshang.  
Zeven jaar geleden vond Karin Hoedt dat het genoeg was geweest. Ze wilde haar lichaam niet 
langer verkopen en besloot uit de prostitutie te stappen. Dat was veel moeilijker dan ze had 
kunnen denken. Toch is het haar gelukt. Nu probeert ze ex-collega’s te helpen om haar 
voorbeeld te volgen. 
 
‘O, je zit hier.’ 
Ellen schrikt van de stem van Piet van Gestel.  
‘Eh, ja, ‘ antwoordt ze afwezig. 
‘Wij weten het niet meer. We hebben niets gevonden en hebben frisse ogen nodig.’ 
‘Dus je vraagt of ik naar beneden kom.’ 
‘Ja, ik heb ook Fred en Peter gevraagd. Misschien zien jullie wat wij over het hoofd hebben 
gezien.’ 
‘Oké.’ 
Ze legt het krantenartikel op de grote stapel naast haar.  
‘Dit moet zo blijven liggen,’ zegt ze tegen Piet. Die knikt. 
Zwijgend lopen ze samen naar de lift. Ellen vraagt zich af of ze aan Piet kan vragen of hij 
weet waar Jozef mee bezig is. Ze twijfelt er niet aan dat dat zo is, maar Piet heeft zich vaker 
erg discreet getoond. Waarschijnlijk zal hij antwoorden dat ze dat maar aan Jozef zelf moet 
vragen.  
De gang in de kelder staat nu van voor tot achter vol met spullen. De moed zinkt Ellen in de 
schoenen. Wat heeft zij nog toe te voegen aan het zoekwerk van Piets mensen? Waar zijn ze 
eigenlijk naar op zoek? Het moet iets kleins zijn. Anders hadden ze het wel gevonden. Of iets 
duns, een papier of zo. Dat kan overal tussen zitten. 
Het moet in ieder geval om iets waardevols gaan. Dat zou inderdaad een bepaald document 
kunnen zijn. Een contract of zo. Maar het zou net zo goed een diamant kunnen zijn. Of drugs, 
cocaïne, heroïne. Hoeveel moet het zijn om iemand te vermoorden? Meer dan een eetlepel in 
ieder geval.  
‘Hebben jullie de indruk dat iemand voor jullie de kelder heeft doorzocht? Net zoals de flat.’ 
Piet schudt zijn hoofd.  
‘Zeker niet. Dat kon je zien aan het stof en de spinnenwebben. Ook de meeste spullen die 
vooraan stonden, waren al weken, of maanden, niet meer van hun plek geweest.’ 
‘Vlak bij de deur van Karins kelder staan de spullen die vooraan stonden, neem ik aan?’ 
‘Ja.’ 
Daar moet ik beginnen, denkt Ellen. Ze wijst op twee dozen met oude kranten. 
‘Hebben jullie die blad voor blad bekeken?’ 
Piet knikt. 
‘De twee kastjes, hebben jullie achter en tussen de panelen gekeken?’ 
‘Zo goed als mogelijk was. We hebben de kastjes niet uit elkaar gehaald.’ 
‘En de strijkplank?’ 
‘Zit niets onder de hoes.’ 
Ze tilt een lap op uit de doos met stoffen, het is een oud gordijn. 
‘Alles stuk voor stuk bekeken,’ zegt Piet. 
Peinzend staat Ellen voor de fauteuil. 
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‘Moeten we hem slopen?’ 
Ellen schudt haar hoofd. Dat heeft geen zin. Als je er zo niet bij kan, heeft Karin er ook niets 
ingestopt. Ze zet de stoel op de kop en bekijkt de onderkant. Daar zou wel iets kunnen zitten. 
Ze betast alle hoekjes in het geraamte van de stoel. Niets. Ze zet de stoel weer overeind. Met 
moeite krijgt ze haar vingers tussen het zit- en rugkussen. Tastend met haar vingers trekt ze 
haar hand van links naar rechts tussen de kussens door. Niets bijzonders. Ze kijkt naar Piet en 
ziet aan zijn blik dat hij dat ook heeft gedaan. 
Wat nu? De twee fietsen. Het zijn twee damesfietsen, een door roest aangevreten omafiets en 
een sportief model. Ellen kijkt in de versleten fietstassen van de omafiets. Met duim en 
wijsvinger pakt het uiteinde beet van de beschimmelde theedoek op de bodem van de tas. 
Onder de doek ligt niets.  
De tweede fiets, een Gazelle Tour de France, is niet nieuw maar ziet er goed uit. Onder het 
zadel hangt een klein tasje, voor de plakspullen. Ellen doet de rits van het tasje open. 
Inderdaad, het bekende rode doosje Simson en een nieuwe binnenband. Ze sluit de rits weer. 
‘Wacht,’ zegt Piet.  
Hij doet het tasje weer open en haalt het doosje bandenplak eruit. Shit, denkt Ellen. Dat had ik 
ook kunnen bedenken. Piet opent het doosje. 
‘Tien punten voor Ellen.’  
Triomfantelijk houdt hij een sleutel omhoog.  
‘Dit is wat we zoeken,’ zegt hij stellig. 
Ellen is het met Piet eens. De sleutel is wat ze zoeken. 
‘Alles opruimen baas?’ vraagt een van de mannen die de hele tijd stilzwijgend hebben 
toegekeken. 
‘Yes.’ 
 
‘Weet je wat?’ zegt Piet als ze in de ontvangsthal van het flatgebouw staan. ‘Ik ga met deze 
sleutel naar onze specialist. Hij kan vast meteen zeggen wat voor soort sleutel dit is.’ 
‘Ik gok van een of andere kluis. Bijvoorbeeld op een station.’ 
‘Zou kunnen, ik laat je het zo snel mogelijk weten.’ 
Ellen gaat weer naar boven, verder graven in de paperassen van Karin Hoedt.  
Het krantenartikel is in feite een lofzang op de moed en het doorzettingsvermogen van Karin 
Hoedt. De strekking van het verhaal is dat het stoppen als prostituee een gevecht is op twee 
fronten. Aan de ene kant zijn er de verleidingen, het geld, het luxe leven. Aan de andere kant 
de druk van buiten, vooral van de pooier die een bron van inkomsten ziet verdwijnen. Ook de 
solidariteit met collega’s speelt een rol. Het verhaal komt op Ellen geloofwaardig over. In het 
artikel staat één zin die haar aandacht trekt. Zonder hulp van Jerome (Kwast, redactie) had ik 
het niet gered. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigenwaarde heb hervonden. Jozef heeft 
verteld dat Karin gescheiden was en alleen woonde. Was ze daarvoor getrouwd met Jerome 
Kwast? De naam komt Ellen vaag bekend voor. 
 
Ze kijkt op haar horloge en ziet dat het bijna elf uur is. Omdat ze erg benieuwd is naar de 
informatie over de sleutel die ze net hebben gevonden, besluit ze de kist eerst even te laten 
rusten en naar het bureau te gaan. Op dit moment vormt die sleutel het beste aanknopingspunt 
om voortgang te boeken. Als ze de herkomst van de sleutel weten te achterhalen, kunnen ze te 
weten komen wat Karin Hoedt in haar bezit had. En daarmee mogelijk het motief om haar te 
vermoorden. 
 
 

27. Donderdag 10 november 11.00 uur 
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Brian heeft weer kleur op de wangen, ziet Ellen als ze hun kamer binnenstapt. Hij ziet er 
opgetogen uit. 
‘Raad eens wie er gebeld heeft?’ vraagt hij. 
‘Zo te zien is je hoofdpijn verdwenen.’ 
‘Volgens verwachting.’ 
‘Jozef?’  
‘Nee, Mirjam Hopstaken.’ 
‘Had ze nog iets bedacht?’ 
‘Nee, haar man heeft gebeld.’ 
‘Hè?’ 
‘Ze was helemaal in de war.’ 
‘Dat zou ik ook zijn als mijn man na twee weken radiostilte opeens iets van zich liet horen.’ 
Hoewel Ellen geen idee heeft wat voor soort man Hans Hopstaken is, heeft ze onbewust een 
negatief beeld van hem opgebouwd. Dat hij pas na twee weken naar huis belt om iets van zich 
te laten horen, bevestigt dat beeld. Ellen kan geen reden verzinnen waarom hij niet eerder had 
kunnen bellen. 
‘Het is niet wat je denkt. Dat hij belde verbaasde haar op zich niet. Door het giroafschrift wist 
ze dat hij nog in leven was en ze ging er klaarblijkelijk van uit dat hij te zijner tijd weer zou 
opduiken.’ 
‘Was ze niet boos dan?’ 
‘Daar liet ze niets van merken.’ 
‘Maar ze was wel in verwarring.’ 
‘Ja, door het verhaal dat haar man haar had verteld.’ 
‘Wat had hij dan verteld?’  
Niet ergeren, spreekt Ellen zichzelf toe. Brian komt in haar ogen altijd een fractie te laat to the 
point. 
‘Haar man zei dat hij iets stoms had gedaan en dat hij zich moest verbergen voor criminelen.’ 
‘Had hij Karin Hoedt vermoord?’ 
‘Nee, daar was zijn vrouw duidelijk over. Dat had zij hem ook meteen gevraagd.’ 
‘Dat weten we dan ook weer. Bevestiging van wat we dachten, toch?’ 
‘Ja.’ 
‘Jij hebt gisteren aan het eind van de middag nog gesproken met Jozef.’ 
Brian knikt. 
‘Heeft hij zelf ook nog iets gezegd?’ 
‘Niet echt. Ik vond hem afwezig. Hij luisterde maar half. Het enige waar hij op reageerde was 
op de naam van het vakantiehuisje, De Eggenkamp.’ 
‘Hoe?’ 
Brian denkt na. 
‘Dat is moeilijk te zeggen.’ 
Ellen zucht. 
‘Je kunt toch wel iets zeggen? Moest hij lachen?’ 
‘Nee, dat niet.’ 
Weer een zucht. 
‘Het was maar een voorbeeld. Schrok hij?’ 
‘Eh, nee,’ antwoordt Brian met rood hoofd. ‘Hij schrok niet.’ 
‘Ik begrijp dat hij De Eggenkamp wel kende?’ 
‘Ja, dat zeker. Eens kijken. Hoe reageerde hij?’ 
Stilte. 
‘Hij was verrast.’ 
‘Blij verrast of onaangenaam verrast.’ 
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‘Eerder blij. Maar niet opgelucht. Meer verbeten.’ 
Shit, denkt Ellen. Waarom zegt Brian dat niet meteen? Of moet ze hem gewoon meer tijd 
geven om na te denken? 
‘Zie je wel! Jozef weet meer dan hij laat blijken.’ 
Brian kijkt naar de grond. Hij weet niet wat hij nog meer moet zeggen. 
‘En jij? Nog wat ontdekt?’ vraagt hij tenslotte. 
Ellen vertelt over de vondst van het sleuteltje. Ze besluit voorlopig niets te vertellen over haar 
gesnuffel in de papieren van Karin. Ook zal ze er niets over zeggen tegen Jozef. Voor hem zal 
het toch geen nieuws zijn wat ze heeft gevonden. 
‘Jongelui.’ 
Het is Piet van Gestel. 
‘Onze specialist is er volstrekt zeker van dat de sleutel bij een openbare kluis hoort, 
waarschijnlijk op een station.’ 
‘Op een station?’ vraagt Brian. 
‘Ja, is dat zo vreemd?’ 
‘Bij mijn weten hebben kluizen op stations tegenwoordig geen sleutels meer. Het gaat 
allemaal elektronisch, met een code.’ 
‘Dat weet ik ook niet,’ zegt Piet geërgerd. ‘Dit is wat de specialist zegt. Wat zal ik doen? De 
sleutel weer meenemen, of willen jullie hem hebben?’ 
‘Laat maar hier,’ zegt Ellen. ‘We zullen overleggen met Jozef of we alle kluizen op alle 
stations tussen Deventer en Koblenz zullen proberen.’ 
‘Leuk klusje,’ zegt Piet. ‘Op elk station zul je, na het testen van de kluizen, moeten wachten 
op de volgende trein. Trek daar maar wat dagen voor uit.’ 
‘Of meer mensen.’ 
‘Ja, daar hebben we er toch genoeg van. Voor mij is deze zaak nu afgerond. Eigenlijk had ik 
vanochtend al met iets anders bezig moeten zijn, drie grote inbraken op het industrieterrein. 
Honderden computers weg. Profwerk, voor mij nauwelijks eer aan te behalen. Maar ja, het 
moet toch worden onderzocht.’ 
‘Bedankt dan maar, dat je dit toch nog hebt gedaan. Dat is in ieder geval niet voor niets 
geweest.’ 
Piet salueert bij wijze van afscheidsgroet en is weg. Shit, denkt Ellen, als ze Piet nog iets wil 
vragen over Jozef dan moet ze het nu doen. Ze springt op en rent achter hem aan. 
‘Piet,’ roept ze. Piet stopt en draait zich om. 
‘Nog een vraag?’ 
Ellen loopt naar hem toe. 
‘Weet jij misschien waar Jozef mee bezig is, de afgelopen twee dagen?’ vraagt ze zacht, zodat 
niemand anders het kan horen. Piet kijkt moeilijk. 
‘Waarom vraag je het hem niet?’ 
‘Omdat hij er niet is,’ zegt Ellen met een glimlach. 
‘Ik wil er niet teveel over zeggen, dat moet hij zelf maar doen. Gisteren is hij in ieder geval de 
hele dag bij André van Ark geweest.’ 
‘Ken ik die?’ 
‘Nee, een oud-collega, al tien jaar met pensioen. Hij is jarenlang de mentor en baas geweest 
van Jozef. Die hebben samen veel meegemaakt, veel zaken opgelost, maar ook 
teleurstellingen gehad.’ 
Piet draait zich om. 
‘Meer wil ik er niet over zeggen. Als hij wil dat jij er iets over hoort, zal hij het je wel 
vertellen.’ 
Ellen krijgt een rood hoofd. Is ze te vrijpostig geweest? Heeft ze Piet in een lastig parket 
gebracht? Het lijkt er wel op. Ze wil iets zeggen tegen Piet, maar weet niet wat.  
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‘Bedankt,’ zegt ze voorzichtig als Piet wegloopt. 
 
‘En nu koffie,’ zegt ze tegen Brian. 
‘Daar heb ik nu ook wel zin in.’ 
‘Koffie is toch slecht voor hoofdpijnpatiënten.’ 
‘Ze zeggen het.’ 
‘Heb je wel eens overwogen om te stoppen met koffie?’ 
‘Een paar jaar geleden heb ik een maand lang geen koffie gedronken. Na carnaval.’ 
‘Carnaval? Jij bent toch niet katholiek?’ 
‘Mijn ouders zijn toevallig wel katholiek. Aan carnaval deden we echter niet.’ 
‘Maar jij wel, begrijp ik.’ 
‘Een vriend in Roermond nodigde mij uit. Ik vond het prima om een keer carnaval te vieren, 
maar ik wilde dan niet alleen de lusten maar ook de lasten. Dat wil zeggen het vasten.’ 
‘Dat klinkt als een verdwaalde calvinist.’ 
‘Ha, ha.’ 
‘En daarom dronken jullie een maand geen koffie meer.’ 
‘Dat gold voor mij. Anderen kozen iets anders, iets wat ze het meest zouden missen.’ 
‘En, was het zwaar?’ 
‘Zwaarder dan verwacht. De eerste drie dagen had ik knallende koppijn. Daarna was het een 
permanent onvervuld verlangen. Elke vergadering was een bezoeking. Als alternatief nam ik 
dan thee. Dat kwam op het eind mijn neusgaten uit. Sindsdien drink ik eigenlijk geen thee 
meer.’ 
‘Het verlangen werd dus niet minder?’ 
‘Nee, misschien had ik me voor moeten nemen om nooit meer koffie te drinken. Nu was ik 
echt aan het aftellen tot de maand voorbij was.’ 
‘Hoe vaak heb je nu hoofdpijn?’ 
‘Meestal één keer per week, soms wat minder vaak.’ 
‘Misschien moet je het toch nog eens wat langer zonder koffie proberen.’ 
‘Ja, ze zeggen dat je ook een paar keer moet stoppen met roken voordat het echt lukt.’ 
‘Dat lijkt me meer een kwestie van mentaliteit.’ 
‘Nou, nou, wat streng.’  
Het is de stem van Jozef. Ellen en Brian kijken om. Jozef staat grijnzend in de deuropening.  
‘Hoe gaat het? Vorderingen gemaakt?’ 
‘Wij wel, en jij?’ zegt Ellen, feller dan ze wilde. 
‘Ik geef het toe, ik heb jullie gruwelijk verwaarloosd de afgelopen dagen. Ik wil het graag 
goedmaken. Hebben jullie vanavond wat te doen?’ 
Brian schudt meteen zijn hoofd. Ellen twijfelt even. Ze was eigenlijk van plan om weer bij het 
Filmhuis te kijken. Toch schudt ze ook haar hoofd. 
‘Mooi, dan neem ik jullie mee uit eten.’ 
‘Dat meen je niet?’ zegt Ellen verontwaardigd. 
‘Niet goed?’ 
‘Nou nee. Ik wil best uit eten, maar niet zomaar. Ten eerste ben je ons niets verplicht, ook al 
laat je een week niets van je horen. Ten tweede is er nog weinig te vieren.’ 
‘Ha, ha, ik zal een sticker op de deur van jullie kamer plakken. Pas op, licht ontvlambaar.’ 
Ellen moet lachen.  
‘Ja, doe dat. Maar je moet het toch met me eens zijn dat we geen donder opschieten.’ 
‘Dat ben ik niet met je eens. We hebben namelijk al het nodige bereikt.’ 
Ellen fronst haar wenkbrauwen. 
‘Weet je waar we gaan eten?’ vraagt Jozef. 
‘Nee, maar ik neem aan dat je de kok persoonlijk kent,’ antwoordt Ellen bits. 
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Nu fronst ook Jozef zijn wenkbrauwen. 
‘Brian, gaat het hier wel goed? Ik bespeur enige spanning in deze kamer.’ 
‘Wij hadden net een gesprek over hoofdpijn en koffie,’ zegt Brian.  
‘Van de koffie uit automaten krijgt een normaal mens hoofdpijn, dat staat vast,’ zegt Jozef 
opgewekt. 
Ellen zucht. 
‘Maar daar zullen we vanavond geen last van hebben. Waar wij gaan eten hebben ze 
uitstekende koffie, goede wijn en ook nog lekker eten,’ gaat Jozef door. ‘We gaan namelijk 
naar ‘t Hosselt.’ 
‘‘t Hosselt,’ zegt Ellen. ‘Ik heb daarvan gehoord. Ligt toch ergens in het bos?’ 
‘Ik weet het,’ zegt Brian. ‘Toen wij naar het vakantiehuisje De Eggenkamp reden, zag ik de 
bordjes die naar ‘t Hosselt wezen.’ 
‘Precies, het ligt er vlak in de buurt. De link is duidelijk denk ik.’ 
Ellen slikt. Ze weet dat ze weer eens te snel heeft gereageerd.  
‘Heeft dat restaurant iets te maken met de moord op Karin Hoedt?’ 
‘Dat weet ik niet. Ik heb meerdere redenen om naar een verband te zoeken. Daar ben ik 
afgelopen twee dagen mee bezig geweest.’ 
‘Maar, eh,’ zegt Ellen. ‘Dat was dus al voordat je wist dat wij bij het vakantiehuisje waren 
geweest.’ 
‘Zo ken ik je weer,’ zegt Jozef. ‘Inderdaad, toen ik van jullie hoorde dat die man, Hans 
Hopstaken, in De Eggenkamp had gezeten, was ik totaal verrast. Dat begrijpen jullie. Zo’n 
directe onderbouwing van mijn vage vermoeden had ik natuurlijk niet verwacht.’ 
Vertel nou eens om welk vermoeden het gaat, denkt Ellen. 
‘Maar daarover vanavond meer. Zal ik jullie om vijf uur oppikken?’ 
Ellen en Brian knikken. 
‘Nog één ding,’ zegt Ellen. ‘Heb je van Piet gehoord van de sleutel.’ 
Jozef schudt zijn hoofd.  
‘Ik weet nog helemaal niets.’ 
Ellen vertelt over de sleutel die ze in de kelder van Karin Hoedt hebben gevonden.  
‘Dus, er van uitgaande dat het de sleutel is van een kluis op een station, betreft het 
waarschijnlijk een station op het traject Deventer-Koblenz.’ 
‘Dus jullie willen met de trein naar Koblenz?’ 
‘Nou ja, daar twijfelen we over. Dat gaat waarschijnlijk dagen kosten.’ 
‘Inderdaad, wel als je ze allemaal doet. Als je toch moet kiezen, lijkt Koblenz me de beste 
keus. En misschien de stations waar je moet overstappen, Arnhem en Keulen.’ 
‘Dat weet jij?’ 
‘Ja, als je wel eens met de trein reist, weet je dat. Ik vind het geen probleem als een van jullie 
morgen een aantal stations afreist. Maar nu moet ik weer gaan. Ik zie jullie aan het eind van 
de middag.’ 
 

28. Donderdag 10 november 13.00 uur 
 
Hans Hopstaken kijkt om zich heen, welke kant zal hij opgaan? De lange hoofdstraat van 
Hoenderloo is grijs en verlaten. Met de bus is hij net langs een paar hotels gekomen. Hij 
meent zich van een herfstvakantie te herinneren dat er verderop langs deze straat, net buiten 
de bebouwde kom, meerdere vakantieparken zijn. Wat zal hij doen? Proberen om weer een 
huisje te huren of toch maar een hotelkamer? Hij kiest voor de hotelkamer. Misschien besluit 
hij morgen wel om naar huis te gaan. Dan is het zonde om een huisje voor een week te hebben 
gehuurd.  
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Terwijl hij stilstaat en om zich heen kijkt, denkt hij terug aan het telefoongesprek met Mirjam. 
Dat is boven verwachting goed gelopen. Mirjam was vooral opgelucht dát hij belde. Nuchter 
vroeg ze hoe het zo was gekomen. Tot zijn verrassing was ze al door de politie op de hoogte 
gebracht van de moord op Karin Hoedt. De politie had haar zijn oude regenjas laten zien die 
hij bij Karin had laten hangen. Hans snapte niet hoe de politie zijn thuisadres had weten te 
achterhalen.  
Natuurlijk wilde Mirjam weten hoe die regenjas bij de vermoorde vrouw was terechtgekomen. 
Gelukkig nam Mirjam genoegen met de verklaring die hij van te voren had bedacht. Hij zei, 
dat hij Karin Hoedt op vrijdagavond had ontmoet in het eetcafé De Sjampetter. Toevallig 
zaten ze naast elkaar te eten, ieder aan een eigen tafeltje. Toen ze hun eten op hadden, raakten 
ze met elkaar in gesprek. De vrouw bleek een organisatieadviseur te zijn en gaf meteen haar 
kaartje toen Hans vertelde dat hij teamleider was bij de provincie. Vandaar dat hij haar adres 
wist. Toen Hans zaterdagochtend in allerijl moest vluchten voor een stel criminelen, kon hij in 
paniek niets anders bedenken dan naar haar appartement te rennen en bij haar aan te bellen. 
Gelukkig was ze thuis en bood ze hem tijdelijk onderdak aan. 
Dat hij had moeten vluchten voor criminelen maakte zoveel indruk op Mirjam dat ze niet 
doorvroeg waarom die vrouw was vermoord. Ze vroeg sowieso niet veel. Ook niet wat hij had 
gedaan waardoor hij moest vluchten. Hans concludeerde dat ze vooral blij was dat hij 
ongedeerd was.  
De vraag waarom Karin was vermoord kon Hans niet beantwoorden, ook al had hij er de 
afgelopen dagen veel over nagedacht. Het stond vast dat ze zijn rugzak had gestolen met de 
spullen die hij in de kelder had gevonden. De grote vraag was echter hoe de daders erachter 
waren gekomen dat Karin de spullen in haar bezit had. Dat kon alleen maar als Karin ze dat 
zelf had verteld. Maar hoe wist Karin van wie de spullen waren? Hij had haar niets verteld. 
Niet over het vakantiehuisje, niet over ’t Hosselt, niet over de spullen en al helemaal niet over 
de geheime kelder. En toch wist ze meer dan Hans. Dat was zeer merkwaardig. 
Of ging het helemaal niet om de spullen van Hans? Was het gewoon een toevallige samenloop 
van omstandigheden? Was ze om een heel andere reden vermoord? Dat zou betekenen dat er 
voor Hans helemaal geen reden is om zich nog langer te verbergen. 
Die gedachte lucht hem op. Hij besluit om terug te lopen langs de verlaten hoofdstraat en te 
kijken of hij makkelijk een kamer kan krijgen in één van de hotels tegenover de ingang van 
het park De Hoge Veluwe. Hij ziet nu geen reden meer om zijn identiteit geheim te houden. 
Als hij al gezocht wordt door de criminelen, is de kans erg klein dat ze hem in Hoenderloo 
zullen zoeken. 
Bij het eerste hotel waar hij zich meldt hebben ze een eenpersoonskamer voor zestig euro per 
nacht. Het doet Hans Hopstaken goed als het meisje van de receptie zijn gegevens invoert in 
de computer. Hij hoeft zich niet langer schuil te houden. Het voelt alsof hij voor eerst licht 
ziet na dagenlang ondergronds te hebben geleefd.  
Hans legt de tas in zijn kamer op de eerste verdieping, drinkt een glas water en gaat meteen 
weer weg. Nu hij hier toch is, moet hij gebruik maken van de gelegenheid om een keer op zijn 
gemak het Kröller-Muller museum te bekijken.  
 
 

29. Donderdag 10 november 16.30 uur 
 
De mobiele telefoon van Ellen gaat. Ellen schrikt omdat ze een vermoeden heeft wie het is. 
Haar maag draait zich om als ze de telefoon opneemt. Zoals ze al vermoedde is het Margot, de 
vrouw van Jozef. 
‘Goed nieuws,’ zegt ze. ‘Als je nog steeds wilt kun je morgen een bod uitbrengen, precies het 
bedrag dat wij hadden afgesproken. Het kostte mij meer moeite dan ik had verwacht, maar de 
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verkoper is er nu echt van overtuigd dat hij nog jaren kan wachten als hij niet ingaat op jouw 
bod.’ 
Ellen voelt haar hart kloppen in de keel. 
‘Mooi toch?’ zegt Margot als Ellen stil blijft. 
‘Ja, heel mooi. Maar dat neemt niet weg dat het een grote stap blijft.’ 
‘Tuurlijk, maar daarom kun je er nog een nachtje over slapen. En daarna nog een nachtje als 
je het nog niet weet.’ 
‘Ja, het blijft een grote beslissing.’ 
‘Het is natuurlijk overbodig om te zeggen, maar voel je tot niets verplicht. Ik heb dit met alle 
plezier gedaan. Je moet het alleen doen als je er helemaal achter staat.’ 
‘Dat spreekt voor zich.’ 
‘Ik begreep dat jullie vanavond met z’n drieën gaan eten bij de ‘t Hosselt.’ 
‘Ja, dan zullen we het er zeker over hebben. Is het wat, ’t Hosselt?’ 
‘Brr, niets voor mij. Ik heb niets met de mensen die er komen. Maar dat ligt vast aan mij, want 
ze komen uit het hele land. Ook types als Arendt en Van Hork, Jan Das, Johnny Molenaar, 
Spike de Boer, Brigit Timmerman, en noem ze maar op, kun je er zomaar tegen het lijf lopen.’ 
‘Een soort vooruitgeschoven post van Hilversum.’ 
‘De oostgrens van het mediapark, de televisiedierentuin, zeg maar.’ 
‘Maar ik neem aan dat het eten goed is, anders zou Jozef er toch niet heen gaan.’ 
‘Nou, ik hoop het. De laatste keer, zeker meer dan een jaar geleden, was hij, eufemistisch 
uitgedrukt, niet echt enthousiast. Nee, hij moet een speciale reden hebben om er met jullie 
heen te gaan. Maar dat zijn zaken die mij niets aangaan.’ 
‘We zullen zien.’ 
Ellen bedankt Margot voor de moeite die ze heeft gedaan. Ze neemt zich voor om vanavond 
toch nog eens precies aan Jozef te vragen hoe dat nu precies zit. Margot heeft nu wel 
vijftigduizend euro op de prijs afgedongen, maar hoe kan ze nu zo zeker weten dat dit de 
juiste prijs is. Dat is de laatste vraag waarop Ellen graag antwoord wil krijgen voordat ze de 
definitieve beslissing neemt. 
 
 

30. Donderdag 10 november 18.00 uur 
 
Derk van der Broek trekt tevreden aan zijn sigaret en neemt een slok koud geworden espresso. 
De helft van de tafeltjes is al bezet en hij weet dat de zaak over anderhalf uur helemaal vol zal 
zitten. Hij heeft geleerd om de schaarse momenten van rust te gebruiken om even tot zichzelf 
te komen. Het zijn de minuten dat alle aanwezigen zijn voorzien en er even geen nieuwe 
gasten binnenkomen. 
Er is een last van hem afgevallen toen hij Kalle zag wegrijden met de gehele inventaris van de 
kelder. De enige zorg die hij nu nog heeft is Peter. Die heeft na zijn vertrek niets meer van 
zich laten horen en dat is vreemd. Peter gaat er wel vaker een tijdje tussenuit. Hij rijdt dan met 
zijn BMW in twee dagen naar Zuid-Spanje, waar hij in de buurt van Marbella een 
appartement heeft. Derk is er een keer met vakantie geweest, niet omdat hij dat graag wou, 
maar omdat Peter hem onder grote druk aanbood om gratis gebruik te maken van het 
appartement. Het was er nog saaier dan hij had verwacht. Het eten in de strandtenten was 
abominabel slecht en duur. Overdag kon je weinig anders doen dan op het veel te hete strand 
liggen en ’s avonds had hij als eenling van boven de veertig niets te zoeken in de talloze cafés 
en disco’s. Peter zei later dat je wat connecties moest hebben om in de goede gelegenheden te 
komen. 
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Normaal gesproken belt Peter vanuit Marbella bijna elke dag om te vragen hoe het gaat. Niet 
verwonderlijk natuurlijk, omdat hij daar overdag ook niets te doen heeft. Deze keer heeft 
Peter echter nog niets van zich laten horen. 
Derks overpeinzingen worden onderbroken door driftige armgebaren van Marcel Versteegh 
aan tafel negen. Derk drukt zijn sigaret uit en spoedt zich naar de kledingmagnaat van 
Deventer en omstreken. Sinds Peter zich een keer voor veel geld door Marcel had laten kleden 
en hij er daarna achter was gekomen dat Marcel hem restanten van het jaar daarvoor had 
verkocht, hebben Peter en Derk het consequent over de klerekeizer.  
‘Deze wijn is niet te zuipen,’ zegt Marcel en wijst op de drie flessen van zeventig euro per fles 
die hij in één keer heeft laten openen. ‘Waarschijnlijk kurk.’ 
Altijd hetzelfde gezeik, denkt Derk, als hij de wijn proeft en constateert dat er niets mis mee 
is. Het is geen gemakkelijke wijn, maar ze past uitstekend bij het hoofdgerecht. Moet hij dat 
zeggen? Nee, dat zou gezichtsverlies betekenen voor Marcel. Misschien moet hij de volgende 
keer de wijn pas serveren als het eten op tafel staat of van te voren waarschuwen. Met een 
glimlach neemt hij de drie geopende flessen mee terug achter de bar. Misschien kan hij ze 
voor een gereduceerde prijs kwijt aan andere gasten die meer verstand van wijn hebben dan 
de klerekeizer. 
De autolampen in het donker kondigen de volgende gasten aan. Derk wacht nieuwsgierig af 
wie er binnenkomen. Hij schrikt als de deur opengaat. Politie, is zijn eerste gedachte. Maar 
niet in uniform. Hij moet diep graven in zijn geheugen. Dan weet hij het, Laros, of zoiets. Hij 
kijkt in het reserveringenboek. Inderdaad, Jozef Laros drie personen, staat erin. Stom dat hij 
de naam niet heeft herkend. Derk kijkt naar de andere twee. Zouden dat kinderen van de 
politieman zijn? Daar lijken ze iets te oud voor. Met zijn vriendelijkste glimlach loopt hij naar 
ze toe om hun jas aan te nemen en ze naar hun tafel te leiden. De politieman kent de zaak 
klaarblijkelijk, want hij heeft een van de betere tafels gevraagd. Tafel twee is uitermate 
geschikt voor delicate gesprekken. Je kunt er ongestoord praten zonder bang te zijn dat je 
buren het kunnen verstaan en je hebt een goed overzicht over het hele restaurant. Derk schat 
in dat het verstandig is om de politieman een andere tafel aan te bieden. Daar zal hij niet 
intrappen. 
 
Ellen kijkt om zich heen. Het restaurant is groter dan ze had verwacht, ze telt ongeveer veertig 
tafels. De eerste indruk van de mensen die zitten te eten bevestigt het beeld dat Margot had 
geschetst, mensen die tevreden zijn met zichzelf en dat willen tonen. 
De man die hun jassen heeft aangenomen, brengt de menukaarten en voegt daar aan toe dat er 
een ruime keus aan wild is. Jozef wil een rode port als aperitief. Daar sluiten Ellen en Brian 
zich bij aan.  
Zwijgend bestuderen ze de menukaart. De stilte voelt een beetje ongemakkelijk. Ellen zou wel 
iets willen zeggen over het huis dat ze bijna heeft gekocht, maar ze vindt eigenlijk dat Jozef 
daar naar moet vragen. Natuurlijk wil ze nog liever van Jozef horen waarom hij hen heeft 
meegenomen naar dit restaurant. Maar ook daar wil ze niet zelf over beginnen.  
‘Weten we het?’ vraagt Jozef en legt zijn kaart neer. ‘Ik kies voor haas, dan weet je zeker dat 
het wild is.’ 
Ellen kijkt vragend naar Brian. 
‘Neem ik ook,’ zegt Brian.  
‘Dan ik ook.’ 
De man achter de bar ziet dat ze een keus hebben gemaakt en komt meteen. 
‘En wijn?’ vraagt hij. 
Jozef wijst op kaart een Médoc aan. De ogen van de man naast het tafeltje lichten op. 
‘Prima keus,’ zegt hij. ‘Maar misschien heb ik nog iets beters.’ 
‘Dat kan ik zeer waarderen,’ zegt Jozef. ‘Een ober die meedenkt.’ 
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Ellen kan niet opmaken of de opmerking cynisch is bedoeld. Gezien Jozefs kennis van eten en 
wijn, zou het haar niet verbazen. 
‘Het toeval wil dat ik achter de bar drie aangebroken flessen heb. Niet precies de wijn die u 
hebt uitgekozen, maar zeker vergelijkbaar.’ 
Jozef kijkt de man verbaasd aan. 
‘Aangebroken?’ 
De man wijst discreet naar de tafel in het midden van het restaurant. 
‘Zij hadden de wijn besteld, maar vonden hem niet lekker. Omdat ik het zonde vind om 
zomaar drie flessen kwalitatief hoogwaardige wijn weg te gooien, bied ik ze u aan voor de 
helft van de prijs. Ik garandeer dat ze perfect passen bij het eten dat u hebt uitgekozen.’ 
Jozef begint te lachen. 
‘Laat maar een fles komen. Als het niet goed is, laten we dat wel weten.’ 
‘Vanzelfsprekend,’ zegt de man en knikt onderdanig. 
 
‘Mooi verhaal,’ zegt Jozef en wijst naar de tafel waar de wijn vandaan komt. ‘Dat is Marcel 
Versteegh, bezit een stuk of tien kledingzaken in de stad. Geen slechte vent, maar een patser. 
Beetje het volk dat hier vaak komt.’ 
‘Margot vertelde me zoiets. Ik heb hier nog geen Hilversumse sterren gezien.’ 
‘Ha, die kans is ook klein. Dat heb je met die provinciale tenten. Als een celebrity een keer de 
moed heeft gehad om de IJssel over te steken, wordt dat gigantisch uitvergroot. Maar het is 
een feit dat hier soms bekende koppen zitten.’ 
Jozef zwijgt en kijkt Ellen en Brian om beurten in de ogen. 
‘Tja,’ zegt hij. ‘Jullie vragen je natuurlijk af waarom we hier zitten.’ 
‘Ik dacht dat je er nooit over zou beginnen,’ zegt Ellen. Net te snel, realiseert ze zich. Jozef 
negeert haar gretigheid. 
‘Dat heeft een reden, kan ik jullie nu wel zeggen,’ zegt Jozef bedachtzaam. 
Hij denkt na en zoekt naar woorden. 
‘Waar moet ik beginnen? Hebben jullie de naam Jerome Kwast wel eens gehoord?’ 
Ja, denkt Ellen, vanochtend nog. In het krantenartikel over Karin Hoedt. Ze schudt haar 
hoofd, net als Brian. 
‘Jerome Kwast is eigenaar van dit restaurant.’ 
Ellen kijkt Jozef onbewogen aan. 
‘En het huisje De Eggenkamp, dat Hans Hopstaken had gehuurd, ligt hier vlakbij. Om te 
begrijpen waarom die link van belang is, moet je iets meer weten over Jerome Kwast.’ 
Jozef neemt een slok port en schraapt zijn keel. 
‘Jerome Kwast is een jaar of vijftig geleden op deze plek geboren. Dit restaurant was vroeger 
een kleine boerderij. De ouders van Jerome Kwast waren boeren, maar wel van de armste 
soort. Keuterboeren met een beetje grond, een paar koeien en wat varkens. Het bos was en is 
eigendom van de Twentse adellijke familie Grobbe. De vader van Jerome was beheerder van 
het bos en zorgde voor het onderhoud, het kappen en verkopen van hout. 
Jerome was de jongste van vijf kinderen en de slimste. Met lede ogen zag hij hoe zijn vader 
zich kapot werkte voor een loon waarvan hij zijn gezin nauwelijks kon onderhouden. Al op 
jonge leeftijd nam hij zich voor om de rollen om te draaien. Nooit zou hij voor een baas gaan 
werken, de mensen zouden voor hem moeten werken. 
Hij had twee stelregels, ik doe alles anders dan mijn ouders en ik kijk goed naar mensen die 
geld hebben. Zijn ouders, die wel doorhadden dat Jerome een goed stel hersens had, 
moedigden hem aan om na de lagere school voortgezet onderwijs te volgen. Dat deed hij niet. 
Na de lagere school heeft hij nog maar weinig tijd op school doorgebracht. Hij vond dat hij 
zijn tijd nuttiger kon besteden. Bijvoorbeeld met het opzetten van allerlei handeltjes. 
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Het verhaal gaat dat hij voor het eerst op de markt stond toen hij een jaar of tien was. Hij 
verkocht gepofte kastanjes die hij zelf had gezocht in het bos. Voor het vuur gebruikte hij 
natuurlijk hout uit het bos rondom hun huis. Bij toeval kwam de rentmeester van de familie 
Grobbe er een jaar later achter en die ging naar Jerome’s vader om hem te vertellen dat zijn 
zoon geen hout meer mocht gebruiken voor eigen commerciële activiteiten. Deze gebeurtenis 
is bepalend geweest voor de carrière van Jerome. De wens om het lot van zijn ouders te 
ontlopen veranderde in een verbeten ambitie om van niemand meer afhankelijk te zijn.  
Ondanks de tegenwerking gaf de verkoop van gepofte kastanjes Jerome de voldoening zelf 
geld te verdienen. Hij breidde zijn assortiment uit met andere bosproducten, paddenstoelen, 
kerststukjes, bosbessen, vossenbessen en krenten waar hij zelf jam en likeur van maakte. 
Dat heeft hij tot zijn achttiende volgehouden. Vanaf dat moment wordt het levensverhaal van 
Jerome Kwast schimmiger en beginnen de verschillende versies van het verhaal sterk uiteen te 
lopen.  
Een feit is dat hij op zijn achttiende uit Deventer is vertrokken. Naar eigen zeggen had hij 
voldoende geld gespaard om een reis te maken. Hij wilde wat van de wereld zien. Een jaar 
later was hij weer terug. Waar hij was geweest, hield hij geheim. De jaren daarna bleef hij 
reizen. Steeds was hij gedurende een langere periode weg. 
Tot verbazing van iedereen opende hij een paar jaar later twee winkels in de stad, een 
juwelierszaak en een kledingzaak. Niemand begreep hoe Jerome aan het geld was gekomen 
om twee winkels te beginnen. Zijn eigen verhaal was, dat hij met het geld dat hij tussen zijn 
tiende en achttiende op de markt had verdiend, in staat was geweest om een aantal lucratieve 
handeltjes te drijven. Hij had het over de import van waardevolle objecten uit het toenmalige 
Oostblok. Wat voor objecten het waren, liet hij in het midden. Later werd duidelijk dat het om 
kunst ging. 
Natuurlijk deed zich de vraag voor of het mogelijk was dat hij met zijn bosproductenhandel 
genoeg had kunnen verdienen om ook maar één waardevol object te kunnen kopen. Er 
kwamen geruchten dat zijn geld afkomstig was uit een reeks inbraken die hij gedurende een 
aantal jaren had gepleegd. Geen kruimelwerk vanzelfsprekend, maar een beperkt aantal 
inbraken in kapitale villa’s. Later bleek uit een intern onderzoek van de Deventer politie dat er 
in de periode dat Jerome tussen dertien en zeventien jaar oud was, vijf of zes onopgeloste 
inbraken waren gepleegd in de omgeving van Deventer. Weer later had een Deventer 
rechercheur ontdekt dat er in diezelfde periode drie inbraken waren gepleegd in landhuizen in 
de omgeving van Diepenheim. Daarbij waren voornamelijk kostbare kunstvoorwerpen 
gestolen. Alle drie huizen waren eigendom van een lid van de adellijke familie Grobbe, de 
eigenaren van de boerderij van de ouders van Jerome Kwast. Dat Jerome Kwast iets van doen 
had met die inbraken viel natuurlijk niet meer te bewijzen. Aannemend dat Jerome Kwast er 
wel iets mee te maken had, is het echter wel goed voorstelbaar dat hij met de gestolen kunst 
een handeltje heeft opgezet, al dan niet met partners aan de andere kant van het IJzeren 
Gordijn.’ 
Ellen begint te lachen. 
‘Ik dacht dat we het over een boef hadden, maar misschien moet ik dat beeld bijstellen. Het 
lijkt nu meer een vrijbuiter met Robin Hood-achtige neigingen.’ 
‘Iemand die zich beperkt tot de eerste twintig jaar van zijn leven kan die indruk inderdaad 
krijgen,’ zegt Jozef serieus. Ellen knikt en doet haar best om ook serieus te kijken.  
‘Het is jammer dat Lady Marion ontbreekt in het verhaal. Ondanks het romantische karakter 
van het verhaal, denk ik toch dat het niet ver bezijden de werkelijkheid is. Het punt is 
namelijk dat dit patroon zich de afgelopen twintig jaar meerdere keren heeft herhaald. Steeds 
deed Jerome Kwast plotseling grote investeringen die hij op grond van zijn reguliere 
activiteiten niet had kunnen doen. Zo opende hij, drie jaar na de twee andere zaken, in één 
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keer vier nieuwe kledingzaken. En die zijn nu van Marcel Versteegh, wiens wijn wij nu 
drinken, proost.’ 
Jozef heft zijn glas en doorbreekt de spanning. Alle drie beginnen ze nu te lachen. 
‘Die Marcel,’ vervolgt hij, ‘heeft tien jaar geleden alle kledingzaken van Jerome 
overgenomen. Voor een bedrag dat, naar verluidt, aanzienlijk onder de marktwaarde lag.’ 
‘Iemand die zijn kleren graag wast met een witwasmiddel,’ zegt Brian. 
Jozef kijkt Brian verbaasd aan en begint te lachen. Ellen realiseert zich dat Jozef alleen de 
onzekere en serieuze kant van Brian kent. Zeker sinds ze de kamer deelt met Brian heeft ze 
gemerkt dat hij niet alleen scherpzinnig is, maar ook grappig uit de hoek kan komen. 
‘Dat is een goeie,’ zegt Jozef. ‘Die zal ik onthouden.’ 
 
Derk van der Broek kan nu niet langer wachten, anders koelt het eten teveel af. Net toen hij 
met de drie schotels met haas naar de politietafel liep, hoorde hij Laros praten over Jerome 
Kwast. Derk deed of hij iets vergeten was en probeerde of hij kon verstaan wat er werd 
gezegd. Helaas moest hij concluderen dat het echt een goede tafel was. Hij verstond er geen 
woord van. 
‘De haas, dame en heren. Smaakt de wijn?’ zegt hij opgewekt. 
‘Barbaren zijn het, die kleermakers,’ zegt Jozef. ‘Wil je hen namens ons bedanken voor deze 
geste.’ 
Derk lacht minzaam. 
‘Zal ik dan maar vast een tweede fles brengen?’ 
‘Dat slaan wij niet af. Hoe gaat het overigens met de zaken hier?’ 
Derk schrikt. Waarom vraagt de politieman dat? 
‘Eh, we hebben niet te klagen, zoals u ziet.’ 
Met een weids gebaar wijst hij erop dat alle tafeltjes bezet zijn. 
‘Wie runt de tent nu? Doe jij dat, of nog steeds, eh, help me even.’ 
‘Peter, bedoel je.’ 
‘Ja, Peter Tergeren toch?’ 
‘Ja, die is de baas. Ik ben maar een eenvoudige barman.’ 
Derk denkt koortsachtig na. Wat moet hij zeggen als die Laros Peter wil spreken? 
‘Is hij er toevallig?’ vraagt Jozef vriendelijk. ‘Altijd leuk om even bij te praten. Zo vaak kom 
ik hier niet.’ 
‘Eh, Peter is op dit moment in het buitenland. Ik denk dat hij in Zuid-Spanje zit, in zijn 
appartement in Marbella. Maar zeker weet ik dat niet.’ 
‘En Kwast, zie je die nog wel eens?’ 
Nu schrikt Derk helemaal. Wat weet die man allemaal? Zal die gast uit het vakantiehuisje met 
zijn spullen naar de politie zijn gegaan? Godzijdank is de kelder leeggehaald. 
‘Jerome? Nee, die komt hier maar zelden. Ik heb hem het afgelopen jaar maar een paar keer 
gezien.’ 
‘Als je hem ziet, doe hem dan de groeten van Jozef Laros.’ 
Derk knikt en draait zich snel om. Tijd om na te denken heeft hij niet, hij ziet in een 
oogopslag dat drie tafels op hem wachten. 
 
‘Eet smakelijk,’ zegt Jozef. 
‘Wat had die man? Het zweet stroomde spontaan van zijn voorhoofd,’ vraagt Ellen. 
‘Dat is Derk van der Broek, goeie vent, goeie gastheer. Deze tent is zijn leven, hij staat hier 
zeven dagen per week. Weet donders goed wat voor soort volk hier komt en voor wie hij 
werkt. Probeert zich daar niets van aan te trekken en gewoon zijn werk te doen, maar van zo’n 
vraag van mij wordt hij zenuwachtig.’ 
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‘Een echte reden heeft hij daar niet voor, lijkt mij. Die Kwast komt hier nooit, en die andere 
man, Peter, wie is dat?’ 
‘Peter Tergeren, de baas en eigenaar van deze tent.’ 
‘Hè? Dat was toch die Kwast?’ 
‘Ja en nee. Op papier is Peter Tergeren eigenaar, een jaar of vijftien geleden heeft hij de 
boerderij gekocht van Jerome Kwast. Naar het schijnt heeft hij het geld daarvoor en voor de 
verbouwing en inrichting geleend van Kwast. Hoewel Jerome formeel dus niets te maken 
heeft met ‘t Hosselt, vindt menigeen dat hij een mooie plek heeft gecreëerd om zijn zaakjes te 
regelen.’ 
‘En Peter Tergeren, wat is dat voor iemand? Is dat wel een horecaman?’ 
‘Nee, net als voor Kwast is het restaurant ook voor hem slechts een middel om geld te 
verdienen. Wel heeft hij, net als Derk van der Broek, hard gewerkt om hier een succesvolle 
tent van te maken. Inmiddels heeft hij zijn doel bereikt. Hij rijdt in een dikke BMW, woont in 
zijn eentje in een kast van een huis en heeft ook nog een appartement aan Costa del Sol.’  
‘Ik wist niet dat je rijk kon worden van een restaurant,’ zegt Brian. 
‘Dat zou hier nog wel eens mee kunnen vallen. De prijzen zijn hoog, het is een grote zaak die 
meestal goed gevuld is en de onkosten zijn laag. Derk zal wel niet veel verdienen en de rest 
van de bediening bestaat vooral uit studenten. Ze hebben geen ambitie om een Michelinster te 
krijgen. Maar nu even genoeg gepraat. Laten we proberen of de haas niet taai is.’ 
Door de negatieve en laatdunkende verhalen van zowel Margot als Jozef over ‘t Hosselt heeft 
Ellen geen hoge verwachtingen van het eten dat voor haar staat. De grote schotel bevat een 
ronde ring van een soort aardappelpuree. De ring is gevuld met een ondefinieerbare bruine 
prut, waarin Ellen stukken vlees, jeneverbessen, uien en peperkorrels ontwaart. Voorzichtig 
neemt ze een hap. Het smaakt erg goed. Ze neemt een slok van de wijn die nu perfect is. De 
vragen die ze Jozef had willen stellen, moeten maar even wachten.  
Zwijgend geniet ze van het eten. Ondertussen herkauwt ze de woorden van Jozef. Hoe 
aannemelijk zijn verhaal ook klinkt, toch is het niet volledig. Wat heeft hij gedaan voordat hij 
hoorde van De Eggenkamp? Jozef moet weten dat er een directe relatie is tussen Jerome 
Kwast en Karin Hoedt. Waarom vertelt hij daar niets over? Wat was die relatie eigenlijk? Uit 
het krantenartikel dat ze vanochtend heeft gelezen bleek dat Jerome Kwast haar had geholpen 
om uit het circuit van de prostitutie te raken. Maar waarom had Jerome Kwast dat gedaan? 
Dat stond er niet in. Misschien moet ze het gewoon vragen aan Jozef, in plaats van doorgaan 
met verstoppertje spelen. 
 
Ook Jozef en Brian zijn enthousiast over het eten en de wijn. Het inspireert hen tot het 
etaleren van hun brede interesse en kennis. Ellen hoort zwijgend de meest uiteenlopende 
onderwerpen over de tafel vliegen, van Gaudì, Willem Kloos, klimaatverandering, de 13th 
Floor Elevators, A clockwork orange, etnische minderheden in Franse voorsteden, Fausto 
Coppi, Berlusconi, Sudeten Duitsers, naar Hundertwasser. Ellen durft het intellectueel en 
culinair genot niet te verstoren door het gesprek terug te brengen op Karin Hoedt, Jerome 
Kwast of Peter Tergeren.  
‘Deze is van de zaak,’ zegt Derk van der Broek als hij de derde aangebroken fles op de tafel 
zet. Bij het vierde glas wijn vergaat Ellen de lust om die avond nog over het werk te praten. 
De alcohol verlaagt ook de drempel om zich te mengen in het gesprek tussen beide mannen, 
bij wie ze zich qua algemene ontwikkeling een nul vindt. 
Om één uur rijden ze met Jozef naar huis. Ellen hoopt dat ze niet door hun collega’s worden 
aangehouden voor een alcoholcontrole. Het laatste dat Ellen denkt voordat ze in slaap valt is, 
dat ze de volgende dag de makelaar zal bellen om het huis te kopen. 
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31. Vrijdag 11 november 8.30 uur 
 
Later dan normaal komt Ellen haar kamer binnen. Ze ziet meteen dat er een geel briefje op 
haar computer is geplakt. Ze bedenkt dat Brian met de trein van kwart over acht is vertrokken 
naar Arnhem. Om kwart over negen vertrekt daar de ICE naar Keulen. 
Politie Zutphen heeft gebeld. Ik had geen tijd om terug te bellen. Moest trein halen, staat er op 
het briefje. Ellen belt meteen het nummer dat Brian eronder heeft geschreven. 
Het blijkt dat de eigenaar van een kleine camping in Gorssel de diefstal van een fiets heeft 
gemeld. De vermoedelijke dader is een man van middelbare leeftijd die een week heeft 
gelogeerd in één van de vakantiehuisjes op de camping. Toen de politie de campingeigenaar 
vroeg naar de gegevens van de man, bleek dat hij die niet had. Logischerwijs trok de 
dienstdoende agent de verklaring van de man in twijfel. Als hij het vakantiehuisje 
daadwerkelijk had verhuurd, had hij ook de gegevens van de man moeten opnemen. 
Schuldbewust had de campingbaas het hele verhaal verteld. De betreffende man was 
afgelopen zaterdagochtend aangekomen en had zich voorgesteld als dichter die in alle rust 
wilde werken. Hij had de huur voor een week vooruit betaald. Na een paar dagen was de 
campingeigenaar achterdochtig geworden, omdat hij de man nog geen letter op papier had 
zien zetten. De man had het hele weekend zitten lezen. Daarna was hij vooral weg geweest op 
de fiets die de campingeigenaar hem ter beschikking had gesteld. Ook gisteren had hij de man 
de hele dag niet gezien. Toen hij die ochtend om zeven uur had ontdekt dat de fiets er niet 
stond, had de campingeigenaar geweten dat de man er vandoor was gegaan op de fiets. Hij 
had meteen de politie gebeld. Bij de politie in Zutphen was meteen een alarmbel gaan 
rinkelen. Vanzelfsprekend waren ze op de hoogte van de moord in Deventer op Karin Hoedt 
en wisten ze dat er een man spoorloos was verdwenen. 
Zaterdag, denkt Ellen. Dat is de dag voordat Karin Hoedt is vermoord. Als het inderdaad over 
dezelfde man gaat die bij Karin Hoedt logeerde, bevestigt dit het vermoeden dat de man niets 
te maken heeft met de moord. Als de campingbaas kan bevestigen dat de man het hele 
weekend in het huisje is geweest, heeft hij een alibi. 
Ellen spreekt met de collega uit Zutphen af dat zij meteen iemand met een foto van Hans 
Hopstaken naar de campingbaas zal sturen. 
 
Nadat Ellen dat heeft gedaan, probeert ze terug te halen wat Jozef gisteravond allemaal heeft 
verteld in ‘t Hosselt. Welke personen heeft Jozef genoemd? De belangrijkste was ene Jerome 
Kwast. Die was in feite de eigenaar van het restaurant en Jozef zei vrij expliciet dat hij hem 
verdacht van allerhande duistere activiteiten. Jozef was ervan overtuigd dat Jerome Kwast zijn 
openbare, rechtmatige zaken keer op keer gebruikte als dekmantel voor veel lucratievere 
zaken die de toets van de Nederlandse wetgeving niet konden doorstaan.  
Formeel stond het restaurant niet op naam van Jerome Kwast, maar van ene Peter Te… , en 
nog wat. Het was de verdienste van die Peter dat het restaurant was uitgegroeid tot een 
populaire en succesvolle eetgelegenheid. Jozef was niet zo duidelijk geweest over Peter. 
Deugde die wel of niet? Hij reed in ieder geval in een BMW. 
De barman heette Derk van der Broek. Volgens Jozef was dat een beste kerel die zich al meer 
dan tien jaar het leplazarus werkte voor de zaak, zonder er zelf veel beter van te worden. Ellen 
mocht hem ook wel, hij had iets tragikomisch over zich. 
Ze heeft geen idee of ze Jozef vandaag zal zien. Als hij er om tien uur is, zal ze weer naar de 
flat van Karin Hoedt gaan. Daar bevinden zich op dit moment de enige aanknopingspunten 
voor haar. In ieder geval neemt ze zich voor om Jozef op de man af te vragen over welke 
informatie hij beschikt en waarom hij die voor zichzelf houdt. 
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Nu is er geen reden meer om het uit te stellen. Ze moet de makelaar bellen en zeggen dat ze 
een bod uitbrengt op Ankersteeg 16. Als alles loopt zoals Margot verwacht, is ze aan het eind 
van de dag huiseigenaar. Ze schenkt nog een keer koffie in en pakt de telefoon. Haar hartslag 
stijgt met elk nummer dat ze intoetst. 
De makelaar toont zich niet verrast dat ze belt. Of ze belt vandaag, net voor het weekend, of 
ze ziet er vanaf, wist hij uit ervaring. Hij zegt dat de verkoper voor twaalf uur zal laten weten 
of hij ingaat op het bod van Ellen. Er is volgens hem overigens geen enkele reden om daaraan 
te twijfelen. 
Met een zucht legt Ellen de telefoon neer. Eigenlijk moet ze meteen haar ouders bellen, die 
vinden het bijna net zo spannend als zijzelf. Ze besluit het nieuws nog even voor zichzelf te 
houden. 
‘Zo, heb je het huis gekocht?’ 
Het is de stem van Jozef. Hoe kan hij dat weten? Het zal toch niet zo zijn dat de makelaar 
meteen met Margot heeft gebeld en zij meteen naar Jozef? 
‘Hoe weet jij dat?’ vraagt Ellen. 
‘Je ziet er uit alsof er een enorme last van je schouders is gevallen.’ 
Ellen weet niet of ze dat moet geloven.  
‘Ik meen het hoor!’ zegt Jozef. ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat je de moord op Karin Hoedt 
net hebt opgelost, maar die kans acht ik toch wat kleiner dan dat je het huis hebt gekocht.’ 
Ellen laat de woorden van Jozef even tot zich doordringen. Hoe moet ze dat interpreteren? Is 
het een mislukte grap of is het een manier om zijn eigen minimale communicatie in de 
moordzaak te verdoezelen?  
‘Je hebt het goed gezien,’ zegt Ellen beheerst. ‘Ik belde net met de makelaar om een bod uit te 
brengen.’ 
‘Nou, van harte gefeliciteerd! Een hele goede beslissing, dat meen ik.’ 
Jozef loopt naar Ellen toe en zoent haar drie keer. Ellen is helemaal overrompeld. 
‘Wanneer mag je erin?’ 
‘Als de verkoper het bod accepteert, over tweeënhalve maand, per 1 februari. Ik heb twee 
maanden opzegtermijn voor mijn flat.’ 
‘Prachtig, ik zie dat je koffie hebt. Mag ik?’ 
Ellen knikt. Ze voelt dat Jozef niet alleen komt om te informeren over het huis. Hij gaat iets 
vertellen. 
‘Waar is Brian?’ vraagt hij. 
‘Met de trein naar Koblenz. Ik verwacht hem niet terug voor vanavond.’ 
‘Jammer, wij moeten namelijk dringend praten. Zoals ik gisteravond al zei, ik heb jullie 
verwaarloosd. Dat was niet zo netjes van mij, maar ik hoop dat je straks begrijpt waarom.’ 
De gezichtsuitdrukking van Jozef verandert, de toon van zijn stem ook.  
‘De afgelopen dagen ben ik bij André van Ark geweest. Die ken jij niet, maar hij is jarenlang 
mijn baas en mentor geweest. Ik was negentien toen ik hier begon als agentje. Het lot dreef 
ons snel in elkaars armen en in zijn kielzog ben ik meteen het recherchevak in gerold. André 
is tien jaar geleden met pensioen gegaan en woont nog steeds in zijn huisje in het bos aan de 
rand van Diepenveen, gelukkig en gezond,’ zegt hij rustig en zacht. 
Ellen zakt terug in de zitting van de stoel. De opwinding over het telefoontje met de makelaar 
zakt langzaam weg en ze weet dat Jozef nu ook de andere last van haar schouders gaat nemen. 
Het gaat helemaal goed komen vandaag. 
‘Ik heb met André gesproken over ons eerste gezamenlijke onderzoek, nu bijna dertig jaar 
geleden. Heb je een uurtje?’ 
‘Ik wel, ik heb alle tijd van de wereld,’ zegt Ellen tevreden. 
‘Het verhaal dat ik je ga vertellen speelt in 1976. Ik was eenentwintig en ongeveer twee jaar 
in dienst.’ 
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Vrijdag 1 oktober 11.00 uur 
 
Jozef vervloekt de machine waarop hij zijn rapport zit te typen. Hij krijgt kramp in zijn twee 
wijsvingers waarmee hij de aanhouding van een junk, die bezig was een autoradio te stelen, 
op papier probeert te zetten. Boos denkt hij aan de volgende junk die zijn slag slaat, terwijl hij 
hier zit te zweten. Waarom staan hier in godsnaam nog typemachines uit de jaren vijftig, 
vraagt hij zich af.  
‘Jozef?’  
Jozef hoort meteen dat er iets aan de hand is. De normaal zo rustige, zware stem van André 
van Ark, is nu hoog en iel. Geschrokken kijkt Jozef om. Het gezicht van André bevestigt de 
indruk die de stem wekte, paniek. 
‘Ja?’ zegt Jozef bedeesd tegen zijn meerdere, die ook zijn mentor en leermeester is. 
‘Kom mee, er is geschoten in de Menstraat. Degene die net belde dacht dat er iemand dood op 
straat ligt.’ 
Een dode? Jozef schrikt. Dat heeft hij nog niet meegemaakt in de twee jaar dat hij bij de  
politie zit. En hij moet mee? Wat moet hij dan doen? Op de gang lopen ze Bertus Peek tegen 
het lijf, een jonge collega van Jozef. 
‘Bertus, jij gaat ook mee,’ beveelt André. 
 
Met loeiende sirene rijden ze door de smalle stegen naar de Brink. Het is druk in de stad en 
Jozef bedenkt dat het vandaag markt is. André rijdt zo hard mogelijk. De meeste mensen 
hebben de sirene gehoord en zijn al aan de kant gegaan. Een enkeling staat met verbazing te 
kijken naar de auto die met volle vaart op hem afkomt en moet op het laatste moment opzij 
springen om de auto vrij baan te geven. Op de Brink valt het mee om er door te komen. André 
rijdt voor de Waag langs, de enige plek op de Brink waar geen kramen staan.  
 
De smalle Menstraat staat helemaal vol met mensen en André moet zijn auto aan het begin 
van de straat parkeren. Jozef ziet dat collega’s zich net door de menigte hebben geworsteld en 
bezig zijn een afzetting te maken met geel lint. Jozef loopt achter zijn mentor aan die zijn 
zware stem gebruikt om vrije doorgang te krijgen. Bertus Peek volgt Jozef. Onwillekeurig 
moet Jozef denken aan Mozes die zijn volk door de Rode Zee leidde. Als Jozef bukt om onder 
het lint door te lopen, ziet hij vlak voor zich het lichaam liggen. Het eerste waar zijn blik op 
valt is een grote dikke grijze snor. Pas dan ziet hij de stroompjes bloed die op een halve meter 
van het lichaam samenkomen in een donkerrode plas. Jozef volgt de grillige rode lijnen terug 
naar het lichaam. Ze zijn afkomstig van grote wonden in de borst en de buik. Snel laat Jozef 
zijn blik weer omhoog gaan, naar het gezicht met de snor. Jozef probeert iets van een 
uitdrukking op het gezicht te zien en meent rond de mond een spoor van een verbeten grimas 
te zien. Of is het verbazing? Vreemd genoeg ziet Jozef ook zichzelf staan en constateert dat 
het zien van de dode man, het bloed en de schotwonden hem weinig doen. Misschien komt de 
schok pas later. Nu is hij in staat om de situatie nuchter en analytisch onder ogen te zien. Dan 
ziet hij ook de blik van André van Ark die onderzoekend naar hem kijkt. Met een glimlach 
laat Jozef zien dat het goed met hem gaat. Daarop buigt André van Ark zich voorover en 
probeert de jas van de man open te doen. Met een hand die meteen helemaal onder het bloed 
zit, vist hij een stapeltje papieren uit de binnenzak van de jas. 
 
‘Een vrouw zegt dat ze iemand heeft zien wegrennen richting de Brink,’ zegt de agent die er 
als eerste was tegen André. André bestudeert de papieren die hij uit de binnenzak van de dode 
man heeft gehaald. ‘De vrouw meende dat de man hinkte,’ voegt de agent eraan toe. 
André kijkt naar Jozef en Bertus. 
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‘De dode man heeft een Duits paspoort en heet Igor Iglinsky. Zo te zien had hij een kamer in 
Hotel Royal. Ga kijken of daar nog spullen van de man zijn.’ 
 
Vrijdag 1 oktober 11.10 uur 
 
Bertus Peek is net als Jozef een groentje. Hij is pas een jaar geleden begonnen. Jozef gaat 
vaker met Bertus op pad en mag hem wel, ook al zijn hun karakters totaal verschillend. Bertus 
is een boerenzoon die altijd op zoek is naar de regels ‘hoe het moet’. In tegenstelling tot Jozef 
geniet Bertus van het opstellen van rapporten. Het stapsgewijs invullen van het formulier 
biedt hem houvast en hij vindt rapporten een belangrijk middel in het onderzoeken van een 
misdaad. Als ze samenwerken vormen ze een goed team. Jozef zet de lijnen uit en bedenkt de 
nieuwe wegen om verder te komen. Bertus zorgt ervoor dat ze het onderzoek uitvoeren binnen 
de geldende procedures en heeft Jozef daardoor al een paar keer voor fouten behoed, omdat 
hij cruciale stappen over het hoofd had gezien. 
 
Jozef en Bertus wringen zich weer door de samengepakte mensenmassa in de smalle 
Menstraat, terug naar de Brink. Hotel Royal ligt aan de overkant van het grote plein. Jozef 
blijft staan en kijkt rond.  
‘Waar zou de man heen zijn gelopen?’ vraagt Jozef. ‘Waar zou jij heen gaan?’ 
‘Naar mijn auto,’ zegt Bertus zonder na te denken. Praktisch als altijd, denkt Jozef. 
‘En waar zou je die hebben neergezet?’ 
‘Normaal op Grote Kerkhof, maar daar kom je altijd moeilijk weg.’ 
Nu denkt Bertus wel na. 
‘Bovendien zou ik willen voorkomen dat mensen mij zien,’ zegt Jozef. 
‘Dus niet de markt over.’ 
Of juist wel, denkt Jozef. Opgaan in de massa kan handig zijn om je te verbergen.  
‘De man hinkte,’ zegt Bertus. ‘Dat heeft die vrouw gezegd.’ 
‘Om op te gaan in de massa moet je zelf geen opvallende verschijning zijn. Ik zou de mensen 
niet opzoeken, ik zou ze ontlopen.’ 
Bertus knikt instemmend. 
‘Hij is die kant opgegaan,’ zegt hij gedecideerd en wijst richting IJssel. ‘Ik zou mijn auto 
ergens bij de brug neerzetten, dan ben je de stad zo uit.’ 
Jozef kijkt dezelfde kant op. Nee, dat kan niet, denkt hij. Via de Zandpoort naar de IJssel is te 
recht en te open. Daar kan iedereen je zien rennen.  
‘Ik zou sneller uit beeld willen zijn,’ zegt Jozef en kijkt de andere kant op. Vijftig meter 
verderop is een smalle doorgang die een verbinding vormt tussen de Brink en de Roggestraat. 
‘Dat zou ik doen. Door de Roggestraat, langs de Bergkerk. Daar kun je je auto ook kwijt. Rij 
je zo de brug op.’ 
Bertus knikt instemmend. 
‘Kom!’ zegt Jozef en begint te rennen. Bertus rent achter hem aan.  
Hun stappen klinken hol in het smalle gangetje dat uitkomt op de Roggestraat. 
‘Op de Houtmarkt kun je makkelijk je auto kwijt,’ zegt Bertus hijgend. 
Jozef verhoogt het tempo. Zijn benen doen zeer omdat de weg omhoog loopt. Voor de 
Bergkerk, op het hoogste punt, buigen ze naar links en dan naar rechts, richting Houtmarkt. 
Nog voordat ze bij de grote weg zijn, ziet Jozef dat hij verkeerd heeft gegokt. De Houtmarkt 
staat vol met de vracht- en bestelauto’s van marktkooplui. Hij vermindert zijn snelheid en 
wandelt uithijgend naar beneden. Jozef en Bertus staan naast elkaar en overzien de 
parkeerplaats.  
‘Misgegokt,’ zegt Jozef. ‘Kom, dan gaan we naar Hotel Royal.’ 
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Net als ze zich om willen draaien, zien ze achter een grote vrachtwagen een man tevoorschijn 
komen. Hij hinkt. Jozef voelt zijn hart in zijn keel en kijkt Bertus aan. Die denkt hetzelfde. Ze 
rennen tussen de stilstaande auto’s door naar de man. Jozef ziet iets verderop een rode 
personenauto staan tussen alle vracht- en bestelauto’s. Het is een Datsun 140Y, precies 
hetzelfde model als Jozef zelf heeft. De hinkende man loopt inderdaad naar de rode Datsun 
toe. 
Jozef ziet dat Bertus zijn pistool trekt terwijl hij loopt. Jozef wijst naar rechts. Ze wringen 
zich tussen twee bestelauto’s door en komen uit op een pad dat de enige uitgang van de 
parkeerplaats vormt. Op dat moment heeft de hinkende man hen in de gaten en draait zich om. 
Jozef gaat midden op het pad staan en houdt zijn hand omhoog ten teken dat de man moet 
blijven staan. Hij ziet niet dat Bertus schuin achter hem staat met zijn pistool gericht op de 
man. In een reflex ziet Jozef dat de man een pistool in zijn hand heeft en duikt opzij. Nog 
voor hij de grond raakt hoort hij twee knallen. Stokstijf blijft hij op de grond liggen en kijkt 
zonder zijn hoofd te bewegen opzij. De man hinkt weg en stapt in de auto. Dan ziet hij Bertus 
liggen, op zijn buik.  
Jozef kruipt zo snel als hij kan naar Bertus toe. De rode Datsun rijdt rakelings langs hem heen. 
Bertus beweegt niet. Naast zijn lichaam vormt zich, ter hoogte van zijn buik, een plas bloed. 
Jozef stelt het emotieloos vast. Rustig probeert hij het lichaam op de rug te leggen door het bij 
de schouder op te tillen. Dat lukt hem ternauwernood. Eén blik in het gezicht van Bertus is 
genoeg om vast te stellen dat hij dood is. Gedachteloos sluit Jozef de ogen van Bertus. Hij 
gaat naast het lichaam van zijn collega zitten en staart in de richting van de Wilhelminabrug. 
In de verte ziet hij de Datsun verdwijnen over de rivier. Langzaam verdwijnt het gevoel uit 
zijn benen, armen en de rest van zijn lichaam. In zijn hoofd voelt hij zich steeds lichter 
worden. Als hij zijn ogen dicht doet, is hij er niet meer. 
 
Ergens in de verte hoort hij een geluid. Het is het gepiep van zijn mobilofoon. Hij opent zijn 
ogen en ziet het lichaam van Bertus naast zich. Met moeite kan hij zijn armen zover krijgen 
dat ze de mobilofoon oppakken en kan hij het juiste knopje indrukken. Het is André van Ark. 
‘Bertus is dood, doodgeschoten. Op de Houtmarkt.’ 
‘Oh God, blijf waar je bent. We komen er aan.’ 
Jozef gaat tegen het wiel van een vrachtauto zitten.  
 
Even later hoort Jozef de sirene van een auto die door het Bergkwartier naar hem op weg is. 
De auto rijdt de parkeerplaats op en stopt vlak voor hem. Er zit een agent achter het stuur. 
André zit naast de agent. Jozef wil wel opstaan, maar zijn spieren weigeren dienst. 
Met een oogopslag laat André Jozef weten dat hij hem heeft gezien. Dan loopt hij snel door 
naar het lichaam van Bertus. Hij buigt zich voorover en voelt met zijn vingers aan de hals van 
Bertus. Het gezicht van André vertrekt van de pijn als hij zich opricht. Vertwijfeld kijkt hij 
om zich heen. Dan loopt hij naar Jozef.  
‘Heb, heb je iets gezien?’ vraagt hij met gebroken stem. 
‘De dader is weggereden in de rode Datsun 140Y,’ zegt hij. 
‘Nummerbord?’ 
Jozef schudt zijn hoofd.  
‘Signalement van de dader?’ 
Weer schudt Jozef het hoofd. 
Terwijl hij zat te wachten heeft hij geprobeerd om zich voor de geest te halen wat hij heeft 
gezien. Een man met een pistool in zijn hand, dat is alles wat hij zich herinnert. Geen gezicht. 
Waarom geen gezicht? Had de man iets over zijn hoofd? Ook dat kan hij zich niet herinneren. 
Jozef had zijn blik gericht op de rug van de man. Toen draaide de man zich om en zag hij een 
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gehandschoende hand met een zwart pistool. Twee knallen, en verder niets. Het volgende 
beeld in zijn hoofd is dat hij op de grond ligt, opzij kijkt en Bertus ziet liggen.  
‘De man draaide zich om. Ik zag een pistool, dook weg en hoorde twee schoten. Daarna zag 
ik dat Bertus op de grond lag, neergeschoten,’ zegt Jozef zacht. Hij heeft André nog niet 
aangekeken. 
 
Jozef hoort de sirene van een ambulance snel naderbij komen. Tien tellen later draait de 
ambulance de parkeerplaats op. Pas als hij stilstaat houdt ook de sirene op en stappen twee 
artsen uit. Er komen nu meer auto’s aan. André legt zijn hand even op de schouder van Jozef 
en loopt dan op de tweede auto af. De grote man die uitstapt en André een hand geeft is de 
hoofdcommissaris, weet Jozef. De twee mannen lopen naar het lichaam van Bertus. Zwijgend 
zien ze hoe een arts het lichaam onderzoekt. 
 
Dan lopen ze op Jozef af. Nu staat Jozef wel op en geeft de hoofdcommissaris een hand. De 
hoofdcommissaris houdt de hand stevig vast en kijkt Jozef aan. Jozef slaat zijn blik neer en 
kijkt naar de grond.  
‘André, laat anderen hier het werk doen. Breng Jozef naar huis, of naar een plek waar hij 
wordt opgevangen. Daarna zien wij elkaar op het bureau.’ 
Het lucht Jozef op te horen dat de beide mannen een afspraak maken. André kijkt zijn kant op.  
‘Kom, dan gaan we.’ 
Jozef gaat naast André in de auto zitten. 
‘Ik weet niet zoveel van je,’ zegt André als ze de Verzetslaan oprijden. ‘Woon je alleen?’ 
‘Ja, ik heb een kamer bij een hospita.’ 
‘Is er iemand met wie je kunt praten over wat er gebeurd is. Je ouders?’ 
Jozef schudt zijn hoofd. 
‘Mijn ouders zijn overleden.’ 
‘Een vriendin of een goede vriend.’ 
‘Margot is mijn vriendin. Ze studeert in Amsterdam, misschien ga ik daar wel heen.’ 
‘Dat zou ik doen. Je moet even afstand nemen. De tijd nemen om tot je door te laten dringen 
wat er is gebeurd.’ 
Jozef knikt. 
‘Ik wil zelf ook contact met je houden. Zullen we elkaar morgenmiddag zien?’ 
Jozef knikt, hoewel hij zich niet helemaal kan voorstellen wat André bedoelt met het tot zich 
door laten dringen. Het voelt in ieder geval wel goed om vanavond bij Margot te kunnen zijn.  
 
Zaterdag 1 oktober 12.00 uur 
 
Jozef loopt direct van het station naar het politiebureau. Het weer is in één dag omgeslagen. 
Gisteren scheen de zon en was het warm voor de tijd van het jaar. Nu is het bewolkt en waait 
er een koude natte wind door de Keizerstraat.  
De avond bij Margot was fijn. Ze had haar best gedaan om in het kleine keukentje, dat zij 
deelde met haar twee huisgenoten, zijn favoriete maaltijd te maken. Zuurkool met spek en 
worst, zoals Margot ooit van haar oma had geleerd. 
Pas na het eten, toen ze met een mok koffie op de bank zaten, gaf Margot aan dat ze het tijd 
vond dat Jozef vertelde wat er was gebeurd. Dat deed hij rustig, bijna zakelijk. Margot vroeg 
niets, ze hield zijn hand vast en luisterde. 
‘André vond het dus verstandiger dat ik naar huis ging,’ besluit Jozef zijn verhaal. Margot 
zwijgt en kijkt onderzoekend naar Jozef. Die heeft dat niet in de gaten, omdat hij al de hele 
tijd voor zich uitkijkt. Zijn blik is gericht op de reproductie van een Hundertwasser die hij 
vorig jaar voor Margot heeft gekocht.  
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‘En je collega, had hij een vrouw, kinderen?’ vroeg Margot. 
‘Nee, volgens mij woonde hij nog bij zijn ouders. Ergens op een boerderij in de omgeving.’ 
‘Wat een klap voor zijn ouders,’ zuchtte Margot. 
Margot stond op om nog een keer koffie in te schenken. Jozef dacht aan Bertus. Waarom was 
hij eigenlijk bij de politie gekomen, waarom was hij niet gewoon boer geworden? Hij zag het 
gezicht voor zich, net nadat hij het lichaam op zijn rug had gelegd. Zijn linkerwang zat onder 
het zand. De gezichtsuitdrukking was net als van de Duitse man die in de Menstraat lag. Geen 
pijn, misschien een spoortje verbazing en een zweem van boosheid. 
‘Voel je je schuldig?’ vroeg Margot toen ze de kamer inliep met de mokken koffie. 
Nu keek Jozef haar voor het eerst aan, verbaasd. 
‘Schuldig?’ 
‘Ten opzichte van je collega.’ 
Schuld, daar had Jozef nog niet aan gedacht. Weer herhaalde Jozef in zijn hoofd de seconden 
tussen het moment dat de man zich omdraaide en dat hij, liggend op de grond, opzij keek en 
Bertus zag liggen. Had hij kunnen voorkomen dat zijn collega was doodgeschoten? Ja, als hij 
niet was weggedoken, had de kogel waarschijnlijk hem geraakt en niet Bertus. De gedachte 
was niet nieuw, voelde hij. Het was wel de eerste keer dat er een gevoel van schuld bij kwam. 
Het was tenslotte zijn idee om achter de schutter aan te gaan. 
‘Misschien hadden we voorzichtiger moeten zijn. Wij dachten dat we de dader te slim af 
konden zijn.’ 
‘En André had het ook niet verwacht, anders had hij jullie toch wel gewaarschuwd, toch?’ 
‘André had ons de opdracht gegeven om naar Hotel Royal te gaan.’ 
Zou André zich schuldig voelen? Waarschijnlijk wel.  
‘Voor André moet het verschrikkelijk zijn,’ verwoordde Margot zijn gedachten. ‘Wat een 
ramp voor hem.’ 
Margot zette haar lege koffiemok op de grond en kroop tegen Jozef aan. Zo bleven ze een 
kwartier zitten, zwijgend. Langzaam verdwenen de beelden van de liggende Bertus Peek en 
de gepijnigde blik van André van Ark naar de achtergrond en keerde Jozef terug in het nu. Hij 
vroeg wat Margot die dag allemaal had gedaan. Enthousiast begon ze te vertellen over de 
opdracht waarmee ze deze week was begonnen. Met twee medestudenten moest ze een schets 
maken van de ‘leefbare flat.’ Ze waren begonnen om te onderzoeken waarom de huidige flats 
niet leefbaar zouden zijn. Dat leverde een ander beeld op dan ze hadden verwacht. De 
bewoners die ze ondervroegen bleken over het algemeen wel tevreden. Het enige wat de 
meesten misten was een eigen tuin. Niemand vond zijn eigen flat onleefbaar.  
‘Opdracht afgerond dus?’ vroeg Jozef. 
‘Nee, natuurlijk niet. Het is logisch dat iedereen zegt redelijk tevreden te zijn met de eigen 
situatie. Als er geen alternatief binnen handbereik ligt, kun je wel ontevreden zijn, maar daar 
word je alleen maar ongelukkig van.’ 
‘Dus jullie zijn zelf maar gaan bedenken wat die mensen allemaal missen.’ 
‘Daar komt het wel op neer. Ons wordt geleerd dat de mens in feite niet in staat is om te 
werken aan zijn eigen vooruitgang. Mensen zijn buitengewoon conservatief als het om hun 
eigen leven gaat. Veranderingen zijn eng. Daarom kunnen alleen buitenstaanders met visie 
vooruitgang bewerkstelligen.’ 
Jozef keek Margot verbaasd aan. 
‘Wordt jullie dat verteld op de opleiding?’ 
‘Misschien niet precies zo, maar wel iets van gelijke strekking. Wij ontwerpers bepalen de 
toekomst van ons land en moeten ons daarom wapenen tegen de behoudzucht die vooruitgang 
in de weg staat.’ 
‘Ben ik ook conservatief?’ 
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‘Nu niet, omdat je nog niets te verdedigen hebt. Maar mijn inschatting is dat jij relatief vroeg 
conservatieve trekjes zult ontwikkelen.’ 
‘En dat schrikt je niet af?’ 
Margot gaf Jozef een kus en lachte. 
‘Jij bent mijn tegenwicht. Een vrouw heeft dat nodig. Kom dan gaan we naar bed.’ 
Zoals gewoonlijk wanneer Jozef in Amsterdam was, bedreven ze de liefde. 
 
Vanochtend werd Jozef monter wakker. De herinneringen aan de gebeurtenissen van de 
vorige dag verontrustten hem niet. Hij voelde zelfs een drang om aan het werk te gaan. De 
man die zijn collega had doodgeschoten moest gevonden worden. Daar wilde hij zich voor 
inzetten. Vandaar dat hij nu zo snel mogelijk doorloopt. Hij is nieuwsgierig of er tijdens zijn 
afwezigheid vorderingen zijn gemaakt met het onderzoek.  
Jozef gaat niet zijn eigen kamer, maar loopt meteen door naar die van André van Ark. De deur 
van de kamer staat open en André zit aan de telefoon. Jozef wacht tot André is uitgesproken 
en klopt dan zacht op de deur.  
‘Jozef, kom binnen,’ zegt André vriendelijk. ‘Ga zitten, dan haal ik even koffie.’ 
Jozef knikt en gaat zitten. Normaal gesproken drinkt hij de slappe koffie die de 
kantinejuffrouw maakt niet. Voordat hij naar zijn werk gaat drinkt hij thuis drie grote mokken 
en dat is voldoende om de dag door te komen. Jozef doet zijn best niets te laten merken van 
de weerzin waarmee hij het kopje leegdrinkt. 
‘Hoe gaat het?’ vraagt André. 
‘Goed.’ 
Jozef weet niet zo goed wat hij moet zeggen. Hij heeft vannacht prima geslapen en werd niet 
gekweld door vervelende gedachten, ook niet als hij zich voor de geest haalde wat er die dag 
was gebeurd. Kan hij tegen André zeggen dat hij het liefst meteen aan het werk wil? 
‘Schuldgevoel?’ 
Hij ook al?  
‘Dat vroeg Margot gisteravond ook.’ 
‘En?’ 
‘Nee, heb ik niet. Voor hetzelfde geld was ik geraakt in plaats van Bertus, dat realiseer ik me. 
Alles ging zo snel en onverwacht, dat ik niet bewust beslissingen heb genomen waar ik spijt 
van zou kunnen hebben.’ 
André kijkt Jozef doordringend aan. 
‘Laten we het er nu niet meer over hebben. Het enige dat ik je wil meegeven is, dat het mijn 
verantwoordelijkheid is om in de gaten te houden hoe het met je gaat. Wat er gisteren is 
gebeurd, is ongeveer het ergste dat je kan overkomen bij de politie: zien dat een collega wordt 
doodgeschoten.’ 
Jozef slaat zijn ogen neer en staart naar zijn lege koffiekopje. 
‘Nog een koffie?’ vraagt André. 
‘Nee, bedankt.’ 
‘Ik sta in dubio. De baas zegt dat ik je een andere, makkelijke klus moet geven. Hij vindt dat 
je de tijd moet krijgen om te verwerken wat er is gebeurd.’ 
Jozef schrikt. Dat was niet de bedoeling. André glimlacht. 
‘Oké, je blijft meedoen. Goed?’ 
Jozef haalt opgelucht adem en knikt.  
‘Hoe is je Duits?’ 
‘Goed, ik heb er eindexamen in gedaan.’ 
‘Mooi, ik heb drie klussen. We zijn bezig met getuigenonderzoek. Het lijkt erop dat 
verschillende mensen de dader van de moord op de Duitser hebben gezien. Jij bent 
waarschijnlijk de enige die de moordenaar van Bertus heeft gezien. Kijk of je verband kunt 
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leggen tussen de verschillende signalementen en jouw eigen waarneming. Ten tweede wordt 
er een getuigenonderzoek in de omgeving van de Houtmarkt uitgevoerd.’ 
‘Ik heb er natuurlijk nog veel over nagedacht. Het is voor mij onbegrijpelijk dat ik geen 
signalement van de dader kan geven. Hoezeer ik ook probeer om mij een gezicht voor de 
geest te halen, het lukt gewoon niet.’ 
‘Dat kan ik ook niet beoordelen. Het kan zijn dat je het gezicht inderdaad niet hebt gezien. 
Het kan ook zijn dat je het wel hebt gezien, maar dat het beeld direct is verdrongen door wat 
er daarna is gebeurd. Een psycholoog kan daar vast meer over vertellen.’ 
‘De man hinkte, dat staat vast.’ 
‘Dat komt overeen met de informatie van getuigen die de schutter in de Menstraat hebben 
gezien. Het was twee van hen opgevallen dat de man mank liep.’ 
André denkt even na. 
‘Kun je het aan om het onderzoek zelf te doen? Vanzelfsprekend met een collega.’ 
Jozef knikt. 
‘Meteen melden als het niet goed voelt. Dat is een dienstbevel.’ 
‘Duidelijk. En het derde?’ 
‘Er wordt nu nagegaan waar de Duitse man vandaan komt. Dat is een hoop gedoe, 
internationale regels enzo. Dat gebeurt door specialisten. Ik wil dat je contact met hen houdt 
en mij steeds meldt wat ze hebben gevonden. Goed?’ 
‘Ook duidelijk.’ 
‘Komt je vriendin wel eens naar Deventer?’ 
‘Om de twee weken. Soms ook door de week.’ 
‘Mag ik jullie een keer uitnodigen bij mij thuis? Ik vind het leuk om kennis te maken met je 
vriendin en voor mij is het goed om zo nu en dan eens jonge mensen over de vloer te hebben.’ 
Jozef heeft geen idee waar André woont, of hij getrouwd is, kinderen heeft. Hij draagt geen 
ring, dat is hem wel opgevallen. En hij komt altijd met de auto naar zijn werk. 
‘Lijkt mij ook leuk. Ik zal het Margot voorstellen.’ 
 
Maandag 10 oktober 6.00 uur 
 
Jozef is vroeg wakker. Het liefst zou hij meteen opstaan en naar het werk gegaan. Vandaag 
gaat er voor het eerst sinds een week iets concreets gebeuren. Eindelijk hebben ze in de berg 
van gegevens een aanknopingspunt in de omgeving van Deventer gevonden. Eindelijk hebben 
ze een naam van een persoon uit Deventer die ze kunnen ondervragen naar zijn relatie met de 
neergeschoten Duitser, Igor Iglinsky. 
 
Jozef heeft de vorige week veel tijd besteed aan het bellen met de Duitse collega’s. Igor 
Iglinsky was afkomstig uit Bremen. Hij was kunsthandelaar en bezat samen met zijn broer 
Karl een galerie. Volgens Karl Iglinsky was Igor verantwoordelijk voor de inkoop en was hij 
daarom veel op reis. In de politiedossiers kwam de naam Igor Iglinsky twee keer voor. Een 
keer was hij voor het gerecht gedaagd door een man die beweerde dat Igor zijn vader onder 
valse voorwendselen drie zeer waardevolle schilderijen afhandig had gemaakt. Volgens de 
zoon had Igor gelogen over de waarde van de schilderijen en zijn vader van vijfentachtig op 
onacceptabele wijze onder druk gezet. De rechter had in het handelen van Igor weinig 
onrechtmatigs gezien en had in het voordeel van Igor beslist. Hij mocht de schilderijen 
behouden. Als noot werd in het rapport vermeld dat de winst voor Igor werd geschat op meer 
dan honderdduizend mark.  
Het tweede dossier ging over een belastingzaak. Hoewel de Duitse collega niet precies snapte 
hoe het zat, was de conclusie dat Igor en Karl te weinig belasting hadden betaald. Ze moesten 
een naheffing van een paar ton betalen. 
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Verder had de Bremense politie navraag gedaan bij collega-handelaren en kenners van het 
lokale kunstcircuit. Dat leverde een duidelijk beeld op: de broers Iglinsky werden als zeer 
succesvolle handelaren beschouwd, maar door vrijwel iedereen werden twijfels geuit over de 
integriteit van beide heren. Een aantal collega’s stoorde zich aan de geheimzinnigheid over de 
herkomst van de werken in hun galerie. Anderen uitten het vermoeden dat ze de galerie 
slechts voor de schijn hadden. Hun echte handel speelde zich buiten het officiële circuit af. 
Door twee kunstkenners werd gezegd dat zij soms twijfelden aan de authenticiteit van werken 
die afkomstig bleken te zijn van de gebroeders Iglinsky.  
 
Broer Karl had, ondanks aanvankelijk verzet, inzage gegeven in de boekhouding van hun 
galerie. De galerie bleek zeer veel contacten te hebben in Nederland. Zaterdag kreeg Jozef per 
fax de lijst van Nederlandse namen en adressen. Samen met André had hij de lijst van meer 
dan driehonderd namen doorgekeken. In eerste instantie was hun alleen Galerie Nouwen in de 
Menstraat opgevallen. Volgens André hingen daar inderdaad kostbare werken. Zij zouden 
zeker bij de eigenaresse langsgaan. 
Voor de zekerheid liepen ze de hele lijst nog een tweede keer zorgvuldig door. Pas toen zagen 
ze nog een handgeschreven 05700-nummer. Achter het nummer was in slordige letters een 
naam geschreven. Jozef en André concludeerden dat er waarschijnlijk Jerome stond. Meer 
stond er niet. 
André belde het nummer meteen. Er werd opgenomen door een man met de naam Kwast. Hij 
bleek een zoon te hebben die Jerome heette. Jerome woonde nog thuis, maar was er op dat 
moment niet. Volgens zijn vader zou hij die dag nog wel thuis komen. Hij zou een boodschap 
achterlaten. 
 
Het was niet moeilijk om meer te weten te komen over Jerome Kwast. Er was het afgelopen 
jaar een paar keer over zijn persoon geschreven in de lokale kranten, omdat hij in één keer 
twee winkels had geopend. Een juweliers- en een kledingszaak. In een uitgebreid artikel in de 
Deventer Courant werd de vraag gesteld hoe het mogelijk was dat een jongen van eenvoudige 
komaf, een boerenzoon, in staat was om twee chique winkels te beginnen. Jerome Kwast 
antwoordde dat iedereen dat kon, als hij maar hard werkte en zuinig leefde. Hij gaf aan dat hij 
nog bij zijn ouders leefde, een derdehands Kever reed en zelf zeker niet de kleren droeg die 
hij in zijn winkel verkocht. Tussen de regels van het artikel door viel op te maken dat de 
journalist twijfelde aan de verklaring van Jerome Kwast. De journalist was er echter wel van 
overtuigd dat Jerome Kwast een geboren koopman was. Toen hij tien jaar was stond hij al op 
de markt met eigen producten. 
 
Jozef verheugt zich erop dat hij vandaag met André naar Jerome Kwast zal gaan. Hij is 
benieuwd hoe André het zal aanpakken, wetende dat Jerome niet de schutter was. De drie 
getuigen die de vermoedelijke dader van de moord op Igor Iglinsky hebben zien wegrennen, 
spraken allen van een forse, stevige man van zeker een meter tachtig. Bovendien meenden 
twee van hen dat de man kreupel liep. Aangezien Jerome Kwast uitgesproken klein blijkt te 
zijn en niets mankeert aan zijn benen, kan worden uitgesloten dat hij de schutter was. De 
vraag is dus of hij wat met de moorden te maken heeft. 
 
 
Maandag 10 oktober 10.00 uur 
 
De barman van café De Posthoorn vraagt Jozef en André wat ze willen drinken. Beiden 
bestellen koffie. De Posthoorn is het enige café in Deventer dat op een doordeweekse dag 
voor tien uur ’s ochtends open is. André zegt dat hij er wel vaker komt, vooral als gesprekken 
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op neutraal gebied moeten plaatsvinden. Dat is nu ook het geval. Jerome Kwast was 
behoorlijk agressief uitgevaren tegen André toen die hem vanochtend belde en vroeg of ze 
hem konden spreken. Het was volgens Jerome uitgesloten dat hij de politie in het huis van zijn 
ouders binnen zou laten. Ook was hij zeker niet van plan om een stap binnen het politiebureau 
te zetten. Hij was tenslotte geen crimineel. Pas toen André dreigde om hem op te sluiten 
vanwege belemmering van de rechtsgang, toonde hij zich bereid om een gesprek te voeren. 
Uiteindelijk stemde hij in met het voorstel van André om elkaar te ontmoeten in De 
Posthoorn. 
‘Hij zal er wel niet stipt om tien uur zijn,’ zegt André. 
Jozef probeert zich af te sluiten voor de muffe lucht die opstijgt uit het bruine hoogpolige 
tapijtje dat op hun tafeltje ligt. Het is een mengsel van rook en verschaald bier. Hij knikt en 
kijkt naar buiten. Zoals gewoonlijk staat de Brink helemaal vol met auto’s. 
Op weg naar De Posthoorn waren ze even bij Galerie Nouwen langsgelopen. De eigenaresse 
Ans Kinzelman vertelde hun dat zij een afspraak had met Igor Iglinsky op de dag dat hij werd 
vermoord. De afgelopen jaren had ze één keer drie schilderijen van Iglinsky gekocht en 
sindsdien kwam hij altijd langs als hij in de buurt was. Nu had hij de dag ervoor gebeld om te 
zeggen dat hij naar Deventer kwam. Hij had een paar mooie zeventiende eeuwse Hollandse 
meesters in de aanbieding die hij in Zweden voor weinig geld op de kop had getikt en die in 
Nederland veel meer zouden opbrengen dan in Duitsland. Vanzelfsprekend had Ans 
Kinzelman zich geïnteresseerd getoond en hem uitgenodigd om langs te komen. Ze hadden 
vrijdag om een uur of elf afgesproken en op het moment dat de schoten werden gelost had ze 
in feite op hem staan te wachten. 
‘Het kan wel twaalf uur worden,’ zegt André. ‘Hij wil er geen misverstand over laten bestaan 
wie het voor het zeggen heeft.’ 
‘Ken je hem?’ 
‘Nee, ik weet niet meer dan jij. Hij is nog nooit in aanraking geweest met de politie.’ 
Jozef ziet een kleine man met lange zwarte haren voor het raam langslopen. Dat moet Jerome 
Kwast zijn. Even later gaat de deur van het café open en staat de kleine zwartharige man 
uitdagend in de deuropening. Hoewel er behalve Jozef, André en de cafébaas niemand in de 
zaak is, kijkt de man een tijdje vorsend rond. Pas als André opstaat en aanstalten maakt om 
naar hem toe te lopen, doet hij een stap vooruit en sluit de deur achter zich. Jozef ziet dat de 
man iets tegen André zegt en wijst naar een tafeltje achter in het café. André gebaart Jozef om 
achter hen aan te lopen. 
Jozef doet een vergeefse poging om de man een hand te geven. Jerome Kwast gunt hem niet 
meer dan een geringschattende blik. André en Jerome Kwast gaan tegenover elkaar zitten. 
André schuift de stoel naast zich naar achteren ten teken dat Jozef daar kan gaan zitten. 
‘Fijn dat u de moeite hebt genomen om ons te woord te staan,’ begint André.  
‘Ik moest toch in de stad zijn,’ antwoordt Jerome Kwast geïrriteerd. ‘Schiet maar op met je 
vragen. Ik heb niet meer dan een kwartier de tijd.’ 
‘Of dat gaat lukken hebt u zelf in de hand.’ 
‘Inderdaad, over veertien minuten na nu stap ik op.’ 
Op het gezicht van Jerome Kwast verschijnt een tevreden glimlach.  
‘U hebt gehoord van de moord op de kunsthandelaar Igor Iglinsky?’ 
‘Ja, en hij was niet de enige wiens leven op vrijdag voortijdig is geëindigd, heb ik begrepen.’ 
Voor het eerst kijkt Jerome naar Jozef. Jozef schrikt van de indringende blik. De 
donkerblauwe ogen dwingen hem om terug te kijken. Ze laten niet toe dat Jozef zijn blik 
neerslaat. Weer glimlacht Jerome Kwast. Dit keer niet superieur, maar meer boosaardig. 
‘Of was die domme agent een vriendje van jou? Dat was wel een schok zeker? Ja, boeven 
schieten nu eenmaal. Beetje lullige manier om dat zo te ontdekken.’  
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Jozef voelt het bloed naar zijn hoofd stijgen. Hij moet zijn uiterste best doen om zijn emoties 
onder controle te houden. Wat gebeurt er precies?  
‘Stuitend amateurisme, twee groentjes op een gewapende moordenaar afsturen. Dat is vragen 
om ongelukken,’ gaat Jerome Kwast door. Nu kijkt hij André aan. 
Jozef durft niet opzij te kijken. Stokstijf staart hij naar de asbak die voor hem staat. Hij is 
bang dat de twee mannen het kloppen van zijn hart kunnen horen.  
Dan ziet hij vanuit zijn ooghoek iets bewegen. De klap volgt een fractie van een seconde later. 
Even is het stil. 
‘Klootzak, dat kost je je baan.’  
Het is de gesmoorde stem van Jerome Kwast. Hij houdt zijn hand voor zijn neus. Bloed loopt 
over zijn hand en drupt op de tafel.  
‘Kom, we gaan,’ zegt André en duwt Jozef bijna van zijn stoel. Zonder iets te zeggen pakken 
ze hun jassen en verlaten het café.  
Zwijgend lopen ze naar het politiebureau. André wandelt zo snel dat Jozef steeds een 
huppelpasje moet doen om weer op gelijke hoogte te komen. Als ze het bureau binnengaan, 
zegt André dat hij eerst met de baas gaat praten. Jozef moet maar gewoon wachten tot hij 
hoort wat er gaat gebeuren. 
 
Maandag 10 oktober 16.00 uur 
 
Jozef heeft een vreselijke middag achter de rug. Hij verwachtte dat André vrij snel terug zou 
komen en ging daarom naar zijn kamer om op hem te wachten. Na een uur had hij nog niets 
gehoord en was hij gaan twijfelen. Toch bleef hij wachten. Hij probeerde om de Duitse 
stukken over Igor Iglinsky nog een keer door te lezen, maar kon zijn gedachten er niet bij 
houden. Steeds moest hij denken aan de frontale aanval van Jerome Kwast. Jozef kan 
eigenlijk nog steeds niet bevatten wat er precies is gebeurd. Waarom provoceerde Jerome 
Kwast André van Ark zo kwaadaardig? 
Dan hoort hij voetstappen in de gang die stilhouden voor zijn kamer. Het is André. Tot 
opluchting van Jozef glimlacht hij. André pakt een stoel en gaat aan het bureau van Jozef 
zitten. 
‘Sorry dat ik je heb laten wachten. Ik ben twee keer bij de hoofdcommissaris geweest. Het 
eerste wat hij zei toen ik hem vertelde wat er was gebeurd, was dat hij me die klap bij 
voorbaat vergaf. Toen moest ik van hem verplicht twee uur gaan wandelen langs de IJssel. 
Dat heb ik gedaan en zojuist heb ik weer met hem gesproken. We hebben afgesproken dat we 
de draad oppakken waar we hem vanochtend hebben laten liggen.’ 
Jozef probeert het plaatje helder te krijgen. Wat betekent dat? Gaan ze nog een keer praten 
met Jerome Kwast? 
‘De hoofdcommissaris bleek Jerome Kwast enigszins te kennen. Hij kenschetste hem als een 
intelligent en gewiekst figuur. Dat betekent dat hij mij bewust heeft geprovoceerd.’ 
‘Dat was ook mijn indruk,’ zegt Jozef. ‘Hij was zich goed bewust van wat hij deed.’ 
‘Precies. De vraag is natuurlijk waarom. Ik kan twee redenen verzinnen. Ten eerste kan hij 
gewoon een bloedhekel hebben aan de politie. Dat komt voor bij zulke vrijgevochten types. 
Het kan echter ook zijn dat hij ons werk op die manier wil saboteren.’ 
‘Maar waarom? Dat heeft alleen zin als hij op een of andere manier betrokken is bij de 
moord.’ 
‘Dat sloot de hoofdcommissaris zeker niet uit.’ 
Jozef denkt na. 
‘Stel dat dat zo is, dan voelt hij zich wel heel zeker van zijn zaak.’ 
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‘Echte straatvechters reageren anders dan gewone mensen in moeilijke situaties. Hoe slechter 
hun positie, hoe zelfverzekerder ze zich voordoen. Daarom verliezen straatvechters het op 
termijn altijd van de strategen.’ 
‘Dus gaan we Jerome Kwast weer ondervragen?’ 
‘Nee, dat leek de hoofdcommissaris niet verstandig. Enerzijds omdat we te weinig informatie 
in handen hebben om hem onder druk te zetten. Anderzijds wil de hoofdcommissaris de kat 
niet op het spek binden. Hij verwacht dat Jerome Kwast niets van zich zal laten horen als wij 
hem de komende tijd met rust laten. En hoewel hij mij niet zal laten vallen, is het hem wel wat 
waard als Jerome Kwast geen werk maakt van mijn dreun op zijn neus.’ 
Dan heeft de strategie van Jerome Kwast toch gewerkt, denkt Jozef.  
 
 
Dinsdag 21 december 16.00 uur 
 
De kans op een witte kerst is klein volgens het KNMI. Nu is het een graad of tien en het 
motregent. Jozef en Margot zijn op weg naar André van Ark die aan de rand van Diepenveen 
woont. André heeft de hele middag vrijgenomen omdat hij, naar eigen zeggen, zijn gasten niet 
teleur wil stellen. Het vooruitzicht op lekker eten is niet de enige reden dat Jozef zich 
verheugt op het bezoek. Hij is blij dat Margot zijn baas eindelijk kan leren kennen, en 
omgekeerd natuurlijk. Margot heeft de afgelopen maanden zoveel over André gehoord, dat 
haar nieuwsgierigheid naar Jozefs chef steeds groter is geworden. Voor Jozef zelf betekent dit 
bezoek ook de definitieve afsluiting van het onderzoek naar de moord op de kunsthandelaar 
Igor Iglinsky en zijn collega Bertus Peek. De zaak zal formeel nog niet worden afgesloten, 
maar de personele inzet zal tot een minimum worden beperkt. De betrokkenheid van Jozef is 
na de jaarwisseling in ieder geval voorbij. 
‘Hier moet het zijn,’ zegt Jozef tegen Margot. Het huis waarvoor ze hun fiets tegen een boom 
zetten is kleiner dan Jozef had verwacht. André had het wel steeds over een bescheiden 
onderkomen, maar het huisje waar ze nu voor staan lijkt niet groter te zijn dan een flinke 
stacaravan met een schuin dak erop. Hand in hand lopen Jozef en Margot over het grindpad 
naar de voordeur, die aan de zijkant van het huisje zit. 
 
Op de fiets dwaalden de gedachten van Jozef af naar de gebeurtenissen van de laatste 
maanden. De beelden van zijn collega Bertus, liggend op de grond, en de klap van André op 
de neus van Jerome Kwast zal hij nooit meer vergeten. Daar is hij van overtuigd.  
De confrontatie met Jerome Kwast heeft ertoe geleid dat er met nog meer mensen aan het 
onderzoek is gewerkt. De resultaten van alle inspanningen zijn echter mager. Op basis van 
alle getuigenverklaringen is een eensluidend signalement ontstaan van de man die Igor 
Iglinsky heeft neergeschoten. Dat signalement sluit ook aan bij de beelden die Jozef heeft.  
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de kunsthandelaar en Bertus zijn getroffen door kogels 
uit hetzelfde wapen. Er is daarom geconcludeerd dat zij door dezelfde man zijn 
neergeschoten. Van die man is echter geen enkel spoor gevonden. Omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat de dader uit Duitsland afkomstig is, werd ook de Duitse politie 
ingeschakeld. Ook dat heeft niets opgeleverd. 
 
Jozef heeft vooral veel tijd besteed aan het onderzoeken van de relatie tussen Jerome Kwast 
en de kunsthandel. Waarom stond Jerome Kwast in het adressenbestand van Igor Iglinsky? 
Aangezien ze de eerste tijd niet met Jerome Kwast zelf wilden spreken, heeft Jozef via 
omwegen alle mogelijke informatie over hem verzameld.  
Het viel niet mee om mensen te bewegen iets over Jerome Kwast te vertellen. De meeste 
mensen die hem kenden waren zeer terughoudend en gaven aan, liever niet over hem te willen 
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praten. Uiteindelijk vond Jozef twee mensen die wel bereid waren om dat te doen. De eerste 
was zijn oudste broer, Johan Kwast, die zijn antipathie voor zijn broertje niet onder stoelen of 
banken stak. Volgens hem was Jerome een ordinaire dief en bedrieger. Toen Jozef daarop 
doorvroeg, zei hij dat de politie dat zelf maar moest uitzoeken. De tweede was de oude 
hoofdmeester van de lagere school van Jerome. De man was inmiddels met pensioen, maar 
kon zich Jerome nog erg goed herinneren. Tot verbazing van Jozef bleek hij veel begrip voor 
de jongen te hebben. Het was volgens de hoofdmeester een jongen die weliswaar ondeugend 
was, aan de lopende band spijbelde en niet geïnteresseerd was in taal en rekenen, maar dat 
nooit achterbaks deed. Al op tienjarige leeftijd wist hij dat zijn roeping niet op school lag en 
hij kwam dat ook zelf vertellen aan de hoofdmeester. Die was het daar wel mee eens en zag 
ook de onverzettelijkheid van Jerome, in combinatie met zijn intelligentie. Om te voorkomen 
dat er een langdurige strijd zou ontstaan tussen onderwijzers en Jerome heeft hij, zeker in het 
laatste jaar, oogluikend toegestaan dat Jerome maar zelden op school te zien was. Jozef moest 
goed begrijpen dat zoiets een uitzondering was. In de veertig jaar dat hij in het onderwijs zat, 
had de hoofdmeester zoiets maar twee keer meegemaakt. 
 
Door een toeval ontdekte Jozef hoe Jerome Kwast zijn winkels had kunnen kopen. Een 
kunsthandelaar uit Hilversum, die ook op het lijstje voorkwam van Igor Iglinsky, bleek 
Jerome Kwast te kennen. Hij had van hem een keer een partij van tien Russische iconen 
gekocht. Jerome had weinig losgelaten over de herkomst van de stukken, alleen dat ze 
afkomstig waren uit Bulgarije. Het had de kunsthandelaar niets uitgemaakt. De kwaliteit van 
de kunstwerken was bijzonder hoog en de prijs zeer redelijk. 
Jerome Kwast importeerde dus kunst uit het Oostblok. Jozef kon zich voorstellen dat iemand 
uit het Westen, met een stapel dollars op zak, waardevolle kunstvoorwerpen voor een 
habbekrats kon opkopen. Om de kunstwerken het land uit te krijgen, dat was de echte kunst.  
 
Begin december was Jozef klaar met zijn onderzoek. Er was nog één stap te gaan: weer een 
gesprek met Jerome Kwast. Het gesprek zou gevoerd worden door de hoofdcommissaris zelf. 
André stond erop dat hij bij het gesprek aanwezig zou zijn.  
In tegenstelling tot wat ze hadden verwacht was Jerome Kwast de vriendelijkheid zelf. Hij 
excuseerde zich voor zijn gedrag tijdens het eerste gesprek. De klap die André hem had 
gegeven was hij allang vergeten. De hoofdcommissaris kon niet anders doen dan ook zijn 
excuses aanbieden voor wat er was gebeurd. 
Zonder te wachten op een vraag van de hoofdcommissaris begon Jerome te vertellen over zijn 
relatie was met Igor Iglinsky. Hij had wel eens zaken met hem gedaan. Vervolgens vroeg 
Jerome spontaan of de politie zich wel eens had afgevraagd hoe hij aan het geld was gekomen 
om zijn twee winkels te openen. Dat wilde hij wel vertellen, op voorwaarde dat de politie de 
informatie vertrouwelijk zou behandelen. De hoofdcommissaris beloofde dat. Jerome 
glimlachte ondeugend.  
Hij had risico’s genomen, zei hij. Via via had hij iemand leren kennen die hem wilde helpen 
om kunstvoorwerpen te kopen in het Oostblok. Vooral in Bulgarije was volgens die persoon 
nog veel waardevols te vinden. Jerome had de gok gewaagd. Met al zijn spaargeld was hij die 
kant opgegaan. Het was een bijzonder spannende tijd geweest en hij had meerdere hachelijke 
momenten beleefd. Twee weken lang was hij met zijn contactpersonen door Bulgarije 
getrokken. Hij kon nog steeds nachtmerries krijgen van de voortdurende onderlinge 
achterdocht. De hele tijd moest hij op zijn hoede zijn. Wie kon hij vertrouwen en wie niet? 
Gelukkig was de eerste missie goed verlopen. Met twintig waardevolle iconen was hij 
teruggekeerd naar Nederland. Het was meteen zijn meest lucratieve reis geweest. Daarna was 
hij nog drie keer gegaan. De laatste keer was het misgegaan en was hij al het geld dat hij had 
meegenomen kwijtgeraakt. Hij was verlinkt door een lokale partner en mocht van geluk 
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spreken dat hij het land uit had weten te komen. Daarmee was zijn Oost-Europa avontuur ten 
einde en restte hem niets anders dan het tellen van zijn zegeningen. Het uiteindelijke resultaat 
van de Oostblokhandel waren zijn twee winkels, die overigens liepen als een trein. 
‘Was Igor Iglinsky dan degene die jou aan lokale contacten hielp?’ vroeg André. 
‘Nee, Igor deed in feite hetzelfde als ik, alleen op een veel grotere schaal. Igor ging zelf nooit 
de grens over. Daar had hij zijn mannetjes voor. Hij heeft mij ook wel eens gevraagd, maar 
dat wilde ik niet. Ik ging gewoon zelf en hij was voor mij een potentiële afnemer. Eén keer 
was hij degene die mij de hoogste prijs bood voor een aantal schilderijen.’ 
‘En waarom was hij nu in Deventer?’ 
‘Ondermeer om mij te ontmoeten. Hij kwam regelmatig naar Nederland en bezocht dan zijn 
zakenrelaties. Ik heb hem gesproken op de dag voordat hij werd neergeschoten. Hij was 
benieuwd of ik nog wat mooie stukken in de aanbieding had. Ik heb hem verteld dat ik gestopt 
was met die handel en heb hem mijn winkels laten zien. Hij heeft mij gefeliciteerd en we 
hebben elkaar succes gewenst voor de toekomst.’ 
Daarmee waren de hoofdcommissaris en André uitgepraat. Alle vragen waren gesteld en het 
verhaal van Jerome klopte van alle kanten. Het sloot in elk opzicht aan bij de informatie die 
Jozef had verzameld. De hoofdcommissaris kon niets anders doen dan Jerome bedanken voor 
zijn komst en medewerking. 
 
Toen André aan Jozef verslag deed van het gesprek met Jerome Kwast, liet hij wel 
doorschemeren dat hij grote twijfels had bij het hele verhaal. Sterker nog, André was er nog 
meer dan voorheen van overtuigd geraakt dat Jerome rechtstreeks te maken had met de moord 
op Igor Iglinsky. Hij moest echter erkennen dat er geen enkel aanknopingspunt was om zijn 
verdenking te onderbouwen. Daarmee bleef er weinig anders over dan de zaak te laten rusten. 
De moord op hun collega zou daarom waarschijnlijk niet worden opgelost.  
Hoewel Jozef niet verrast was door de uitkomst van het gesprek, greep het hem meer aan dan 
hij had verwacht. Tegenover André liet hij zijn teleurstelling niet blijken. Voor Jozef 
betekende het dat zijn werk in de zaak Iglinsky was afgelopen. Omdat hij, bewust of 
onbewust, niet direct nieuw werk had meegekregen van André liep hij twee uur later met zijn 
ziel onder zijn arm rond. Alle collega’s waren op pad of druk aan het typen en hij had niets te 
doen. In de loop van de middag moest hij onder ogen zien dat hij diep ontgoocheld was. Was 
dit waarom hij bij de politie was gegaan? Je zoekt een moordenaar, ziet dat je collega door 
dezelfde moordenaar wordt doodgeschoten en moet uiteindelijk zeggen: jammer, maar helaas, 
we staan machteloos. Ontgoocheld ging hij naar huis. ’s Avonds werd hij ziek. Met bijna 
veertig graden koorts lag hij te rillen onder drie dikke dekens. De volgende ochtend was de 
koorts allerminst gezakt en moest hij zijn hospita vragen naar zijn werk te bellen. Het duurde 
twee etmalen voordat er een lichte verbetering optrad. Zijn hospita deed haar best om voor 
hem te zorgen, maar alle beschuitjes en koppen thee liet hij onaangeroerd staan. Een enkel 
slokje thee was alles wat hij naar binnen kon krijgen.  
De derde dag kon hij overeind komen en was hij in staat om Margot te bellen. Hij zou het 
weekend naar Amsterdam zijn gegaan, maar voelde zich daartoe niet in staat. Omdat Margot 
een groot deel van het weekend moest werken aan een werkstuk dat ze de week daarop moest 
inleveren, zag ze ook geen kans om naar Deventer te komen. Jozef zou het weekend alleen 
door moeten brengen. Hij nam zich voor om de weinige energie die hij had te gebruiken om 
naar de bibliotheek te gaan. Het herstel van een ziekte was een goede gelegenheid om een dik 
boek te lezen.  
 
Zaterdag om tien uur ’s ochtends klopte zijn hospita op zijn deur. Er was iemand voor hem 
aan de telefoon. In zijn pyjama strompelde Jozef achter de hospita aan. Op de trap moest hij 
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zich stevig vasthouden aan de leuning omdat hij zo slap was dat hij het gevoel had elk 
moment door zijn benen te kunnen zakken.  
Het was André die vroeg hoe het ging en of hij langs mocht komen. Jozef zei meteen ja. Pas 
toen hij had opgehangen realiseerde hij zich dat hij echt blij was om André te zien. Ook het 
vooruitzicht om het over het afgesloten onderzoek naar de moord op zijn collega en de 
kunsthandelaar te hebben, stond hem niet tegen. Hij voelde nog steeds de teleurstelling over 
de afloop, maar ook een gretigheid om zijn werk weer op te pakken. In zijn koortsdromen had 
hij alles natuurlijk vele keren opnieuw beleefd, vaak in absurde vorm en volgorde. In één 
droom was hij zelf de moordenaar. Het was de ergste droom, een nachtmerrie van waaruit hij 
in totale verwarring zwetend ontwaakte. Hij zag zichzelf liggen in een modderplas, hij was 
gestruikeld van vermoeidheid. Honderden kilometers had hij zonder pauze doorgelopen, om 
te ontsnappen aan de mensen in politie-uniform die hem achtervolgden. Steeds hadden de 
agenten een ander gezicht en steeds kwamen ze dichterbij. Nu lag hij in de modder en keek 
omhoog. Om zich heen zag hij vijf lachende politieagenten die hem ogenschijnlijk zonder 
moe te worden hadden ingehaald. 
 
’s Middags kwam André. Hij bleef meer dan twee uur en stap voor stap namen ze door wat er 
allemaal was gebeurd. Niet een opsomming van de feiten, maar de eigen beleving van de 
gebeurtenissen. André had het de afgelopen dagen ook slecht gehad. Hij had vrijgenomen en 
was twee keer een uur bij het graf van Bertus geweest. Voor het eerst had hij gehuild. Tot dan 
toe had hij zich niet de tijd gegund om echt stil te staan bij het verlies van zijn jonge collega.  
De dag na het bezoek van André zette het herstel van Jozef snel door. Zondagmiddag voelde 
hij zich zelfs fit genoeg om op de trein te stappen en naar Amsterdam gaan. Hoewel Margot 
het onverantwoord vond dat hij dat had gedaan, was ze heel blij om hem zo onverwacht te 
zien. Maandag kon Jozef weer gewoon aan het werk. 
 
Nog voordat Jozef aan kan bellen gaat de deur al open. Jozefs oog valt meteen op het zwarte 
vlinderstrikje dat André op een smetteloos wit overhemd draagt. Had André verwacht dat zij 
ook netjes gekleed zouden komen? Hij ziet dat Margot hetzelfde denkt. 
André geeft eerst Margot een hand en laat haar voorgaan. Met een hand op de schouder leidt 
hij Jozef ook naar binnen door de smalle gang. De geur die hun tegemoet komt is 
verrukkelijk, gebraden vlees en groene kruiden. 
De woonkamer oogt groter dan Jozef van de buitenkant had verwacht. Aan de voorkant is een 
zithoek met twee grote zware banken en een fauteuil die om een houtkachel staan. Aan de 
andere kant van de kamer staat een grote ronde, ruw eikenhouten tafel met vier stevige, met 
leer beklede eetstoelen eromheen.  
Als Jozef en Margot zijn gaan zitten op één van de banken hoort Jozef dat er muziek opstaat. 
Zachtjes klinkt een vrouwenstem.  
‘La Traviata,’ zegt André en zet het geluid iets harder. ‘Mooiere muziek is er niet gemaakt.’ 
André loopt naar de keuken en komt terug met een fles wijn.  
‘Voor speciale gelegenheden,’ zegt hij.  
Jozef bekijkt het etiket en ziet dat er 1964 op staat. Hij heeft geen verstand van wijn, maar 
weet wel dat een twaalf jaar oude wijn bijzonder moet zijn. 
 
Het wordt een erg gezellige avond. André vertelt veel over zichzelf. Dat hij ooit getrouwd is 
geweest, maar dat zijn huwelijk op pijnlijke wijze is gestrand in 1967. In de ‘summer of love’ 
ging zijn vrouw er met een of andere dichter vandoor en sindsdien woont hij hier in zijn 
eentje. Hij wil nooit meer anders, alleen met het geruis van de bomen om zich heen.  
Zijn buurman is jager en heeft hem vorige week een wild zwijn aangeboden. Dat heeft hij 
door de lokale slager laten bewerken en vanavond eten ze beste delen van het beest. 
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Ver na middernacht gaan Jozef en Margot naar huis. Met z’n drieën hebben ze vier flessen 
wijn opgemaakt.  
‘Pas maar op voor de politie,’ zegt André als hij ze uitlaat. ‘Ze kunnen jullie oppakken voor 
openbare dronkenschap.’ 
Niet geheel koersvast fietsen Jozef en Margot richting de stad. Ze hoeven niets meer te 
zeggen. Het was een geweldige avond. De kerstvakantie is begonnen en de komende twee 
weken kunnen Jozef en Margot samen doorbrengen. Ze hebben zich voorgenomen om op 
zoek te gaan naar een eigen woning voor Jozef. Hij is nu twee jaar aan het werk en hij heeft 
de afgelopen week de beslissing genomen om er voorlopig mee door te gaan. Het is daarom 
tijd om samen met Margot een eigen plek te zoeken. 
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32. Zaterdag 12 november 10.30 uur 

 
Ellen opent haar ogen en ziet dat Norman naar haar kijkt, lachend. 
‘Slaapkop,’ zegt hij. 
‘Hoelang lig je al naar mij te kijken, de hele tijd soms?’ antwoordt Ellen en schuift naar 
Norman toe. Ze vlijt zich tegen hem aan en kust hem op de mond.  
Om zeven uur werd Ellen gewoontegetrouw wakker. Een moment was ze verbaasd iemand 
naast haar in bed aan te treffen. De verbazing ging snel over in zin om nog een keer te vrijen. 
Het kostte geen moeite om Norman zover te krijgen. Daarna was ze weer in slaap gevallen. 
Nu twijfelt ze even of ze Norman tot een derde keer in twaalf uur kan verleiden. Samen koffie 
drinken is een aantrekkelijk alternatief. Bovendien, wat moet hij wel niet denken? Ze denkt 
aan de talloze tips van haar vriendin Janny. Blijf de baas, geef de man altijd net iets minder 
dan hij verlangt. Dat houdt hem trouw. Maar ja, wat nu als je zelf meer verlangt? Ach, wat nu 
niet is, kan later nog. Het weekend is nog lang. Ze springt uit bed en loopt naar de douche. 
‘Is het water al lekker?’  
Norman steekt zijn hoofd om de hoek. Zonder haar antwoord af te wachten kruipt hij tegen 
haar aan. Ellen prijst zich gelukkig met haar water en energie verslindende douchekop, een 
geschenk dat ze ooit van Max heeft gekregen nadat zij zich erover had beklaagd dat ze het 
altijd koud kreeg als ze samen onder de douche stonden. 
 
Norman biedt aan om verse broodjes te halen als Ellen koffie zet. Dat vindt Ellen een goed 
idee en ze geeft hem haar sleutels mee. Onderin het keukenkastje gaat ze op zoek naar de 
grote cafetera die ze niet meer heeft gebruikt sinds Max vertrokken is. Ze vult het filter met 
haar favoriete Illy en het reservoir met water. Pas als Norman terug is met de broodjes zal ze 
de cafetera op het vuur zetten. Ze wil hem een perfecte kop koffie of cappuccino serveren. 
Tevreden ploft ze op de oude bank in de woonkamer. Binnen vierentwintig uur een prachtig 
huis gekocht en een leuke man aan de haak geslagen. Sinds Max bij haar weg is heeft ze twee 
keer een nacht met een man doorgebracht. Beide keren was het ’s ochtends volstrekt duidelijk 
dat het eenmalig was. Nu voelt het helemaal anders. Vanaf het eerste contact klopt alles 
gewoon. 
 
Ellen is gisteravond naar het Filmhuis gegaan om een hele avond als vrijwilliger mee te 
maken. De keer daarvoor had ze meegeholpen achter de bar en nu wilde ze het echte draaien 
van de film meemaken. De projecteur van die avond stelde zich voor als Norman en wilde 
haar graag meer vertellen over de kunst van de filmprojectie. Ellen mocht meteen de 
voorbereiding voor haar rekening nemen, als ze wilde. Geduldig liet hij zien hoe de film door 
de projector moest worden gevoerd en vertelde hij over formaten, schenendruk, het 
Maltezerkruis, maskers en lenzen. Ellen kon het niet precies volgen maar deed braaf wat 
Norman zei. Om kwart voor acht waren beide films gereed voor projectie. De eerste om acht 
uur, de tweede om half negen. Norman daalde het trapje van de projectieruimte af om twee 
bekers koffie te halen. Ellen bestudeerde de projector met de film aan de hand van het 
vrijwilligersinstructieboek dat ze van Norman had gekregen. Ze las na wat ze net zelf had 
gedaan, heel moeilijk was het eigenlijk niet. 
 
Het spannendste moment was volgens Norman het starten van de film. Dan moesten er een 
aantal dingen vrijwel tegelijkertijd gebeuren, zaaldeuren dicht, muziek uit, dia’s uit, zaallicht 
uit, film starten, lamp aan, filmgeluid aan, gordijnen goed, film scherp en als laatste even in 
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de zaal controleren of het daar ook in orde was. Als alles perfect liep, gaf dat een kick, zei 
Norman. Daarom vond hij projectie ook de leukste taak.  
 
Net voor middernacht verlieten de laatste bezoekers het Filmhuis en kon Norman alles 
afsluiten. Hij stelde Ellen voor om nog wat te gaan drinken in de stad. Ellen wilde niets liever. 
Ze had de hele avond met Norman gepraat en de aantrekkingskracht die ze vanaf het eerste 
moment had gevoeld was steeds sterker geworden. Zonder te overleggen liepen ze 
automatisch naar De Heks, het bierencafé waar Ellen het liefst heenging.  
 
‘Bier?’ vroeg Norman nadat ze een plekje hadden gevonden aan de grote tafel achter in het 
café. 
‘Een Meerbronbok,’ zei Ellen. 
‘Hè?’ 
‘Dat is alleen in Deventer verkrijgbaar. Wordt gebrouwen in de voormalige Meelfabriek, met 
water dat afkomstig is uit de diepe bronnen van de oude Meerdinkfabriek.’ 
Ellen keek hoe Norman zich een weg baande naar de bar.  
‘I wrote a song of hundred lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the 
trembling pines, but she just even then didn’t want to, she just never wants to’, schalde de 
stem van Nick Cave uit de luidspreker. ‘I got the no pussy blues,’ schreeuwde hij het uit. 
Voor het eerst die avond bekroop Ellen het gevoel dat ze met een leuke jongen op stap was. 
Onderzoekend keek ze hoe hij probeerde om haar te bereiken met twee tot de rand toe 
gevulde glazen. Hij zag dat ze naar hem keek en lachte terug. 
‘Proost, op de kennismaking,’ zei hij en keek haar in de ogen. 
‘Insgelijks,’ zei Ellen en voelde een scheut in haar maag.  
Nog voordat het eerste glas leeg was, wist dat Ellen dat Norman zich ook tot haar 
aangetrokken voelde. Ze genoot van het verleidingsspel dat ze speelden. Met haar knieën 
raakte ze zijn benen aan en hij trok ze niet terug. Ellen wist dat het te laat was om te vragen of 
Norman een relatie had. Ze wilde hoe dan ook met hem naar bed en was niet van plan zich dat 
te laten ontnemen door de wetenschap dat hij al een vriendin had. 
Om half twee kon ze zich niet meer beheersen en legde ze haar hand op de zijne. Voor 
Norman was dat het teken om op te staan, af te rekenen en naar buiten te gaan. Voor het eerst 
die avond leek hij haast te hebben. Tot opluchting van Ellen twijfelde hij geen moment toen 
ze buiten waren en legde hij zijn arm om haar schouders. Ellen had besloten dat ze het liefst 
naar haar huis wilde en Norman liet zich gewillig meevoeren. Halverwege bleven ze stilstaan 
en begonnen midden op straat te zoenen. Het liefst had Ellen hem ter plekke uitgekleed.  
Hand in hand beklommen ze de trap naar de vierde verdieping. De jassen hingen ze nog netjes 
op de kapstok, maar in de woonkamer was er geen houden meer aan. Wild van verlangen 
trokken ze elkaar te kleren van het lijf. Een kwartier later lagen ze uitgeput op een kussen in 
de hoek van de kamer. Ze gingen direct naar bed en vielen tegen elkaar aan in slaap. 
 

33. Zaterdag 12 november 14.30 uur 
 
Ellen zit aan de grote tafel en tuurt afwezig naar het lege cryptogram. Norman is een half uur 
geleden weggegaan. Hij moest vanavond nog naar een verjaardag van een goede vriend in 
Rotterdam. In eerste instantie was Ellen teleurgesteld toen hij zei dat hij weg moest. Graag 
had ze hem nog een tijdje bij zich gehouden. Langzaam verdween de teleurstelling en nu is ze 
blij dat ze tot zichzelf kan komen. Zo heftig heeft ze het haar hele leven nog niet meegemaakt. 
Zou ze dan toch die enige echte op de hele wereld hebben getroffen? Het lijkt er wel op. Nog 
steeds weet ze niet of hij een andere relatie heeft. Hoewel ze het zich niet kan voorstellen, 
heeft ze de vraag niet willen stellen. Stel dat hij iemand anders heeft, dan heeft ze dit toch 
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mooi meegemaakt, spreekt ze zichzelf bemoedigend toe. Maar zo werkt het niet, weet ze. Er 
is nu al geen pijnloze weg meer terug. In één avond heeft ze alle reserves laten varen en zich 
volledig gegeven. Norman heeft zich in haar hart genesteld. 
 
De telefoon gaat. 
‘Met Ellen.’ 
‘Ellen, met Brian.’ 
Ellen moet even slikken. Die wereld bestaat ook nog. 
‘Eh, ja. Brian. Hoi.’  
Koblenz, daar was hij heen, dringt langzaam tot haar door. Ze heeft hem gisteren niet meer 
gezien. 
‘Ben je nu pas terug?’ 
‘Ja, ik ben in Koblenz blijven slapen. In hotel Der Kleinen Riesen.’ 
‘En? Lekker geslapen?’ 
Belachelijke vraag, realiseert Ellen zich. Het liefst zou ze ophangen, haar hoofd staat er 
helemaal niet naar om nu met Brian te praten. 
‘Heerlijk,’ antwoordt Brian serieus. 
‘Maar daar bel je vast niet voor,’ zegt Ellen, bitser dan ze van plan was. 
‘Nee, ik heb de spullen van Karin Hoedt gevonden. De sleutel was van een kluis op het station 
van Koblenz.’ 
Nu is Ellen klaarwakker. 
‘Dat meen je niet!’ 
‘Ja, het zijn foto’s.’ 
‘Foto’s?’ 
‘Ja.’ 
‘Wat staat erop?’ 
‘Niet zoveel bijzonders, dat is het rare.’ 
‘Hè? Er moet toch iets op staan?’ 
‘Ja, mensen. Maar ik ken er geen een van.’ 
‘Heb je Jozef al gebeld?’ 
‘Die was er niet. Volgens Margot was hij al vroeg naar het bureau gegaan.’ 
‘Op zaterdag?’ vraagt Ellen, maar eigenlijk is ze niet verbaasd. Het moet te maken hebben 
met wat Jozef haar gisteren allemaal heeft verteld over de tweevoudige moord in 1976, op de 
Duitse kunsthandelaar en de collega van Jozef. Ook dat komt nu langzaam terug in haar 
hoofd. Moet of mag ze dat ook aan Brian vertellen? Daar heeft Jozef niets over gezegd.  
‘Hij moest volgens Margot wat gegevens in het archief opzoeken.’ 
‘O, we zullen hem maandag vragen of dat te maken heeft met de moord op Karin Hoedt.’ 
Dan mag Jozef het zelf aan Brian vertellen, denkt ze. Ze twijfelt of ze zin heeft om nu naar de 
foto’s van Brian te kijken. De nieuwsgierigheid wint het van de behoefte om rustig bij te 
komen van de afgelopen nacht. 
‘Kom je even langs?’ vraagt ze.  
‘Goed, ik ben er zo,’ antwoordt Brian blij. 
Snel gaat Ellen aan de slag om de woning toonbaar te maken. Waarom weet ze niet precies, 
maar ze wil niet dat Brian kan zien dat ze vannacht bezoek heeft gehad. 
Weer gaat de telefoon. 
‘Met Ellen.’ 
‘Hoi, met Norman. Ik wilde even zeggen dat ik je lief vind.’ 
Ellen voelt haar onderbuik samentrekken. Haar lichaam reageert meteen op de stem van 
Norman. 
‘Ik jou ook.’ 
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‘Ik vertrek zo naar Rotterdam. Ben je morgen thuis?’ 
‘Ja, als ik tenminste niet onverwacht moet werken.’ 
‘Zal ik aan het eind van de middag langskomen?’ 
‘Leuk, dan zorg ik dat we iets te eten hebben.’ 
‘Nou, tot morgen dan. Ik verheug me erop.’ 
Nadat Ellen heeft opgehangen loopt ze, tegen beter weten in, naar de keuken om te kijken of 
ze iets heeft waarmee ze een maaltijd kan bereiden. Lege schappen bevestigen haar 
voorgevoel. Dat betekent dat ze zeker nog naar de Albert Heijn moet. Ze pakt de telefoon en 
belt Brian. Die neemt niet op en zal dus al naar haar op weg zijn.  
 
 

34. Zaterdag 12 november 15.30 uur 
 
Brian en Ellen zitten aan de grote tafel en hebben ongeveer dertig foto’s voor zich uitgestald. 
De meeste foto’s zijn donker en onscherp. Toch ziet Ellen meteen wat voor soort foto’s het 
zijn. 
‘Dit lijkt me toch duidelijk?’ zegt ze en wijst op twee foto’s waarop twee mensen de liefde 
bedrijven. Beide personen zijn onherkenbaar. Van de man is alleen de achterkant te zien en 
zijn lichaam bedekt vrijwel het gehele lichaam van de vrouw.  
‘Ik zie wel wat ze doen, maar het is toch een rare foto? Je kunt niet zien wie het zijn en de 
delen die een foto als porno kunnen kwalificeren, zijn onzichtbaar.’  
Ellen kijkt Brian verwonderd aan. Zijn nuchterheid verrast haar telkens weer. En zoals 
meestal het geval is, heeft hij ook nu een punt.  
Ze kijkt naar de andere foto’s. De meeste zijn genomen op straat, in restaurants of chique 
huizen, waarschijnlijk bordelen. Er staan voornamelijk mannen op, mannen die gekleed zijn 
in dure pakken. De vrouwen op de foto’s zijn over het algemeen knap en uitdagend gekleed.  
‘Jij hebt er langer naar kunnen kijken dan ik,’ zegt Ellen. ‘Heb jij iets of iemand kunnen 
herkennen?’ 
‘Ik heb er lang op zitten studeren, maar geen enkel gezicht roept iets van herkenning op. Wel 
zijn er twee foto’s waarvan ik een vermoeden heb waar ze genomen zijn.’ 
Brian laat zijn blik over de dertig foto’s gaan en pikt er eentje uit. 
‘Het zou me verbazen als deze niet in ‘t Hosselt is genomen.’ 
Ellen bestudeert de foto. Rond een tafel zitten vier mannen te eten. Ze ziet dat het inderdaad 
dezelfde borden zijn als de borden waarvan zij afgelopen week hebben gegeten. Maar is dat 
voldoende om zeker te weten dat de foto in ‘t Hosselt is genomen?  
‘Waaraan zie jij het?’ vraagt ze. 
‘De borden, de verwarmingsradiator op de achtergrond en vooral de vloer. Dat soort brede 
ongelakte planken zie je niet vaak.’ 
Nu ziet Ellen het ook. Waarschijnlijk heeft Brian gelijk. Verschillende gedachten schieten 
door haar hoofd. Zijn deze vage foto’s een reden om iemand om het leven te brengen? Een 
foto van een getrouwde man die naakt op een vreemde vrouw ligt kan voor zo’n man 
natuurlijk pijnlijk zijn en hem in problemen brengen. Maar een reden om de bezitter van de 
foto te vermoorden kan het toch niet zijn? Dat geldt nog meer voor de andere foto’s. Ellen kan 
zich voorstellen dat een zakenman liever niet wil dat zijn baas een foto onder ogen krijgt 
waarop hij gezellig zit te eten met een medewerker van de grootste concurrent. En komt de 
baas er toch achter, dan valt er altijd wel een verhaal van te maken. Nee, Ellen begrijpt niet 
dat het bezit van deze foto’s de dood van Karin Hoedt heeft veroorzaakt. 
‘Wat zullen we doen?’ vraagt ze aan Brian. ‘Heb jij nog een briljante ingeving?’ 



 91 

‘Zoals ik al eerder zei, heb ik er uitvoerig naar gekeken en ik snap er niets van. Geen van de 
personen op de foto’s kan volgens mij reden hebben om Karin Hoedt omwille van een foto te 
vermoorden.’ 
‘Dan zijn we het eens. Ik kan me dat ook niet voorstellen.’ 
Dan zijn we klaar, denkt Ellen. Zal Brian dat ook vinden? 
‘Zou jij Jozef nog voor maandag op de hoogte stellen?’ vraagt hij. 
‘Lijkt mij wel. Zeker als hij nu op het bureau is zou ik even langsgaan.’ 
Brian kijkt Ellen vragend aan. 
‘Eh, ga jij dan ook mee?’ zegt hij weifelend. 
‘Lijkt je dat niet overdreven?’ Ellen kan een sceptische toon niet onderdrukken. 
‘Nou ja, het kon toch zijn dat je erbij wilde zijn?’ 
‘Wel als we een echte doorbraak konden melden. Dan zou ik graag mijn deel van het succes 
ophalen. Nu is dat zeker niet aan de orde.’ 
Voor Ellen blijft Brian een mysterie. Het is duidelijk dat hij slimmer is dan zij. Toch komt hij 
regelmatig met zulk soort domme, of beter gezegd, onhandige vragen. Zou het zijn 
onzekerheid zijn? Ellen heeft het nog niet kunnen vaststellen. 
‘Nou, dan ga ik maar,’ zegt Brian en hij staat op om zijn jas te pakken die hij op de bank heeft 
neergelegd. Ellen loopt naar de deur van de woonkamer. Dan valt haar oog op de mand die 
naast de bank staat. Bovenop de stapel tijdschriften ligt haar rode BH. Hoe is het mogelijk dat 
ze die niet eerder heeft gezien? Waarschijnlijk door de kleur van de Vrij Nederland waar hij 
op ligt. Aangezien Brian normaal niets ontgaat, zal hij de BH zeker hebben gezien. 
Ellen laat niets blijken en houdt de deur voor hem open. Bij de buitendeur draait Brian zich 
om en schraapt zijn keel. 
‘Heb je vanavond iets te doen?’  
Ellen kijkt hem verbaasd aan en ziet zijn hoofd langzaam rood worden. Dus toch, schiet het 
door haar hoofd. Ze heeft zich al vaker afgevraagd of Brian verliefd op haar is. Die gedachte 
verdween echter steeds weer net zo snel als hij was gekomen, vooral door de volstrekt 
neutrale manier waarop Brian met haar omgaat. Toch lijkt deze vraag en zijn reactie 
onmiskenbaar op een poging om een afspraakje te maken. Al weet ze het niet zeker. Brian 
krijgt makkelijk een rood hoofd en misschien is het wel een onschuldige vraag.  
‘Niet echt,’ antwoordt ze. 
‘Eh, heb je zin om ergens met me te gaan eten?’ 
Hoewel ze haar best doet om niet voor een tweede keer verbaasd te reageren, lukt dat niet. 
‘Uit eten? Om eerlijk te zijn niet. De geweldige maaltijd bij ‘t Hosselt staat nog in mijn 
geheugen gegrift en om nu weer uit eten te gaan vind ik een beetje zonde van het geld.’ 
‘Jammer,’ zegt Brian.  
Ellen voelt zich meteen schuldig. Brian is tenslotte haar directe collega en ze mag hem graag. 
‘Ik was eigenlijk van plan om naar het Filmhuis te gaan,’ zegt ze. ‘Misschien heb je zin om 
mee te gaan?’ 
‘Welke film?’ vraagt Brian neutraal. 
Ellen stelt opgelucht vast dat hij haar aanbod serieus in overweging neemt en niet meteen 
enthousiast is.  
‘Perfume van Thomas Tykwer’ 
‘De verfilming van het boek?’ 
‘Ja, hij schijnt geweldig te zijn. Ken je het boek?’ 
‘Vroeger wel eens gelezen. Toen was het een echte hype. Ik vond het desondanks wel een 
mooi boek.’ 
‘Niet bang dat de film tegenvalt?’ 
‘Nee, ik ga mee. Kom je dan vooraf bij mij eten? Ik ben geen topkok, maar een eenvoudige 
maaltijd maken lukt me wel.’ 
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‘Leuk,’ zegt Ellen, hoewel ze het ook niet erg had gevonden om bij het Filmhuis af te 
spreken. 
 
 

35. Maandag 14 november 9.00 uur 
 
De stemmen die Ellen hoort als ze door de gang loopt, zijn afkomstig uit haar kamer. Jammer, 
ze had gehoopt dat er niemand zou zijn. Nu moet ze onvermijdelijk kritische vragen over het 
begintijdstip van haar werkdag beantwoorden.  
‘Zo, lekker uitgeslapen?’ vraagt Jozef als ze de kamer binnenkomt. ‘Of ben je gisteravond 
weer naar de film geweest? Brian vertelde me net dat jullie zaterdag Het Parfum hebben 
gezien.’ 
Gisteren was het inderdaad een mooie film, denkt Ellen met een glimlach. Norman was er al 
aan het begin van de middag en na een uitgebreide innige begroeting gingen ze wandelen. 
Met de trein naar Zutphen en lopend terug langs de IJssel. Het was mysterieus weer, mistig, 
koud en zo en dan regende het licht. Ellen was blij dat Norman ook van wandelen hield en 
zich niet liet weerhouden door een paar druppels en kou. Hij bleek er regelmatig een weekend 
met de rugzak op uit te trekken. Tijdens het wandelen praatten ze natuurlijk veel. Hoewel ze 
het er niet expliciet over hadden, werd het Ellen wel duidelijk dat zij niet hoefde te 
concurreren met een partner die Norman ergens verborgen hield.  
De pompoenrisotto van Ellen viel erg in de smaak en vormde, samen met de beste wijn uit de 
beperkte voorraad, een mooie opmaat voor de avond. Met een tweede fles wijn nestelden ze 
zich op Ellens bank en, gevoed door het snel groeiende besef dat er iets moois tussen hen aan 
het ontstaan was, hadden ze elkaar zoveel te vertellen dat ze de tijd helemaal vergaten. Pas 
ruim na middernacht opperde Norman dat het misschien tijd was om toch maar naar bed te 
gaan.  
 
‘Ik lag heerlijk inderdaad. Dat kan je zo hebben, nietwaar?’ beantwoordt Ellen vrolijk de 
vraag van Jozef. ‘Heb je de foto’s gezien?’ 
Een gevat antwoord kun je altijd vóór zijn door meteen een tegenvraag te stellen, had Jozef 
haar ooit met dubbele tong verklaard toen ze samen aan hun vierde Tripel in een uur waren 
begonnen. Jozef kijkt haar glimlachend aan. 
‘Je maakt me helemaal gelukkig Ellen. Over die film moet je me maar eens meer vertellen.’ 
Brian kijkt onderzoekend van Jozef naar Ellen. Het ontgaat hem wat er gaande is. 
‘Die foto’s, tsja,’ zucht Jozef.  
‘Heb je ze bekeken?’ vraagt Ellen. 
‘Ja, en ik kan er niet veel meer van maken dan jullie. Twee van de foto’s lijken gemaakt te 
zijn in ‘t Hosselt. Maar ik ken niemand.’ 
Het lijkt alsof Jozef nog meer wil zeggen, maar dat gebeurt niet. Het lijkt Ellen logisch wat er 
moet gebeuren, achterhalen wie er op die foto’s staan. Daar zal op landelijk niveau vast iets 
voor zijn geregeld. Voor Jozef is dat klaarblijkelijk niet zo vanzelfsprekend. 
‘Ik heb het volgende voorstel,’ zegt Jozef bedachtzaam. ‘Brian stort zich op het oude dossier 
dat ik gisteren uit de archieven heb opgeduikeld.’ 
‘Dus jij vermoedt dat er inderdaad een verband is tussen wat er dertig jaar geleden is gebeurd 
en de moord op Karin Hoedt?’ vraagt Ellen. 
‘O ja, dat had ik je nog niet verteld. De kogel waarmee Karin Hoedt is doodgeschoten, is 
afkomstig uit hetzelfde wapen waarmee in 1976 mijn collega en de kunsthandelaar zijn 
omgebracht. Dat hoorde ik net van Piet van Gestel.’ 
‘Dat meen je niet?!’ roept Ellen. ‘Maar eh, je wilt toch niet vertellen dat je dat meteen 
vermoedde toen je hoorde dat Karin Hoedt was neergeschoten?’ 
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‘Nee, dat niet.’ 
Jozef zoekt naar zijn woorden. 
‘Kijk, ik kende Karin Hoedt en toen ik hoorde dat ze dood was, ging er natuurlijk van alles 
door mij heen. Eén van die dingen was dat ze getrouwd is geweest met Jerome Kwast. Dat 
alleen was ook geen reden om direct een verband te leggen met de gebeurtenissen van dertig 
jaar geleden. Maar je begrijpt mijn opwinding toen ik van Piet hoorde dat de kogel waarmee 
Karin Hoedt was neergeschoten, afkomstig was uit een Walther TPH, een wapen dat zeker 
meer dan dertig jaar oud is. Dat was de reden dat ik twee dagen bij André van Ark ben 
geweest. Voordat ik de archieven in zou duiken wilde ik eerst ons gemeenschappelijk 
geheugen opfrissen.’ 
Ellen laat de nieuwe informatie tot zich doordringen. Ze had zelf al ontdekt dat er een directe 
relatie was tussen Karin Hoedt en Jerome Kwast, maar dat ze zelfs met hem getrouwd was, 
wist ze niet.  
‘Dus Karin Hoedt was getrouwd met Jerome Kwast?’ 
‘Ja.’ 
Waarom heeft Jozef dat niet meteen gezegd, denkt Ellen boos. 
‘En Jerome Kwast heeft waarschijnlijk een sleutel van haar flat,’ zegt Brian. 
‘Dat zou kunnen ja, al is ze daar pas gaan wonen na de scheiding. Waarschijnlijk heeft Jerome 
Kwast haar financieel wel geholpen om het appartement te kunnen kopen.’ 
‘Weet je ook iets over de scheiding? Was het pijnlijk?’ vraagt Ellen. 
‘Voor zover ik begrijp, maar wat is dat waard, zijn ze als vrienden uit elkaar gegaan.’ 
‘Liefdeswraak kan dus geen motief zijn?’ 
Jozef moet lachen. 
‘Nee, dat kan ik mij niet voorstellen.’ 
‘Maar je hebt een vermoeden wat het motief is,’ zegt Ellen op een toon die irritatie verraadt. 
‘Ik snap dat je mij verwijt dat ik mijn informatie onvoldoende met jullie deel. Misschien is dat 
niet verstandig. Aan de andere kant wil ik jullie zo min mogelijk met vooroordelen en 
denkkaders belasten. Ik wil dat jullie zo fris mogelijk tegen de zaak aan blijven kijken.’ 
Brian knikt instemmend. Ellen twijfelt aan de woorden van Jozef. Is dat de echte reden? Op 
een of andere manier vindt ze het niet overtuigend klinken. Nu een discussie beginnen heeft 
echter weinig zin. 
‘Wat ik graag wil dat jij gaat doen,’ zegt Jozef tegen Ellen, ‘is dat je zoveel mogelijk 
informatie probeert te verzamelen over Jerome Kwast. Vooral over zijn recente activiteiten. Ik 
was tijdens onze vorige moordzaak erg onder de indruk van de informatie die je op het 
internet had gevonden over Unimeer. Een dergelijk soort rapport zou ik nu ook graag zien.’ 
Jozef kijkt Brian en Ellen verwachtingsvol aan. 
‘Vragen?’ 
En wat gaan we doen met de foto’s, vraagt Ellen zich af.  
‘Wat ga jij doen?’ vraagt ze in plaats daarvan. 
‘Ik ga nadenken.’ 
‘Mag ik vragen waarover, of wordt ons werk daardoor belemmerd?’ 
Jozef negeert de cynische toon. 
‘Dat mag. Ik zoek de juiste ingang in het netwerk rond Jerome Kwast. Daar heb ik ook jullie 
informatie voor nodig,’ antwoordt hij rustig, waardoor Ellen meteen spijt heeft van haar 
impulsieve opmerking. Ze spreken af dat ze elkaar aan het eind van dag weer zien. 
 
Als Jozef weg is, ziet Ellen dat hij de foto’s op hun tafel heeft laten liggen. Ze kan zich niet 
voorstellen dat hij die vergeten is. Die foto’s lijken haar het belangrijkste middel om een stap 
verder te komen. Zonder dat Brian het in de gaten heeft, pakt ze foto’s en stopt ze in de la van 
haar bureau. Als Jozef er niets mee wil doen, zal ze daar zelf mee aan de slag gaan. 
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‘Zin in koffie?’ vraagt Ellen aan Brian. 
‘Ja, zal ik zetten?’ 
‘Goed.’ 
Als de koffie is doorgelopen gaat Ellen aan de grote tafel zitten die midden in de kamer staat. 
Brian schenkt twee mokken vol en gaat erbij zitten. 
‘Stel, er is een crimineel en die weet dat iemand iets van hem heeft meegenomen. En de 
crimineel wil dat per se terug hebben. Vanzelfsprekend wil hij de politie daar niet in 
betrekken. Wat zou hij dan doen?’ vraagt Ellen. 
‘Hij gaat op zoek gaan naar die persoon,’ antwoordt Brian. 
‘Ja, maar die persoon heeft zich verstopt.’ 
‘Dan verzamelt hij zoveel mogelijk informatie over die persoon.’ 
‘Maar als hij de naam geeneens kent, dan begint hij niet veel.’ 
‘Daar zit wat in. Maar wat weet hij wel?’ 
‘Ja, wat weet hij wel?’ herhaalt Ellen. Het is haar bedoeling dat Brian nadenkt. 
‘Dat hij bij Karin Hoedt is geweest.’ 
‘Is dat zo?’ vraagt Ellen zich af. Ze merkt dat ze minder helder is dan anders.  
‘Ja, want Karin Hoedt blijkt de spullen te hebben die de crimineel zoekt.’ 
‘Dat duidt erop dat de persoon en Karin Hoedt in ieder geval contact hebben gehad. Helemaal 
zeker is dat natuurlijk niet.’ 
‘Goed, stel dat de crimineel niet alleen de onbekende persoon zoekt, maar ook de moordenaar 
van Karin is, dan heeft hij in het appartement van Karin Hoedt kunnen zoeken naar de naam 
van de persoon die hij zoekt.’ 
‘Hm,’ zegt Ellen weifelend. ‘Dat is niet waarschijnlijk. Wij hebben de naam van Hans 
Hopstaken bij toeval ontdekt. Het winkelbonnetje leidde ons naar Amersfoort en onze 
collega’s daar wisten dat Hans Hopstaken werd vermist.’ 
Brian en Ellen drinken zwijgend hun koffie. Ellen ziet aan het gefronste voorhoofd van Brian 
dat hij diep nadenkt.  
‘Je krijgt toch geen hoofdpijn, hè?’ vraagt ze. 
‘Van nadenken krijg ik geen hoofdpijn,’ antwoordt Brian stellig. 
‘Volgens mij is de vraag goed. Wat doet de crimineel die op zoek is naar de persoon die een 
envelop met foto’s heeft meegenomen?’ 
‘Weet de crimineel dat de persoon in het vakantiehuisje De Eggenkamp heeft gelogeerd?’ 
‘Dat is een goede vraag.’ 
Brians ogen lichten op. 
‘Er is in ieder geval één ding dat de crimineel wel weet en wij niet,’ zegt Brian triomfantelijk. 
Ellen heeft het door. 
‘Waar de persoon de spullen heeft gevonden,’ zegt ze. 
‘Inderdaad. Is het vreemd om te veronderstellen dat hij de spullen in de buurt van De 
Eggenkamp heeft gevonden?’ 
‘Nee, Hans Hopstaken is tenslotte doelgericht in De Eggenkamp gaan zitten.’ 
Wat betekent dat? Zou Hans Hopstaken de spullen in ‘t Hosselt hebben gevonden? De 
gedachte doet haar hart sneller kloppen. 
‘Bedoel je, dat de spullen afkomstig zijn uit ‘t Hosselt?’ vraagt ze. 
‘Dat weet ik niet, maar stel dat het zo is. Dan is de link met De Eggenkamp snel gemaakt en is 
het niet moeilijk meer om de naam van Hans Hopstaken te achterhalen.’ 
Dit moet Ellen even tot zich door laten dringen. Het is dus denkbaar dat de criminelen op de 
hoogte zijn van de naam van Hans Hopstaken. 
‘En dan?’ vraagt ze.  
‘Dan ga ik op dat adres kijken of hij daar is of dat hij zich daar verstopt.’ 
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‘Maar dat zal niet veel opleveren en je kunt niet de hele dag voor het huis blijven staan 
wachten.’ 
Ellen pakt haar pen en schrijft iets op. 
‘Dat moeten we in ieder geval nagaan. Of mensen in de straat iets is opgevallen. Een 
onbekende auto of een onbekende persoon die belangstelling toonde voor het huis van de 
Hopstakens.’ 
‘Of bellen natuurlijk.’ 
‘Gewoon vragen of de heer des huizes thuis is. Dat bespaart een hoop tijd en het risico dat je 
opvalt.’ 
‘Behalve via het telefoonoverzicht. Het is een kleine moeite om na te gaan wie er de 
afgelopen weken naar het nummer van de familie Hopstaken hebben gebeld. Al geef ik ons 
niet veel kans.’ 
‘Toch moeten we het checken, niet?’ 
‘Zeker, elk spoor is er één.’ 
Ze spreken af dat Brian uitzoekt wie er de afgelopen weken naar het huis van Hans Hopstaken 
heeft gebeld, en met behulp van de Amersfoortse politie nagaan of men in de buurt 
opvallende personen of auto’s hebben gezien. Ellen is nog meer gemotiveerd om zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen over Jerome Kwast. 
 
 

36. Maandag 14 november 13.00 uur 
 
Jort Hanssen kijkt naar buiten en ziet tot zijn spijt dat het ondanks de laaghangende wolken 
droog is. Het is niet de eerste keer dat hij een dure managementcursus volgt in de Résidence 
Victoria in Hoenderloo. Als het weer het toelaat, wordt iedereen geacht om na de lunch een 
frisse neus te halen tijdens een gezamenlijke boswandeling. Ten eerste houdt Jort niet van 
wandelen, ten tweede houdt hij niet van modderige bospaden en ten derde houdt hij niet van 
praten over koetjes en kalfjes met zijn medecursisten die hij vanochtend voor het eerst heeft 
ontmoet. Laat hem maar een half uur alleen, sigaretje roken en krantje lezen. Daar wordt hij 
tenminste niet verkouden van. 
‘Zie ik jullie over een kwartiertje buiten?’ zegt Monique, de jonge cursusleidster enthousiast, 
maar dwingend. ‘Dan brengen we de bloedcirculatie weer op gang door een stevige 
wandeling.’  
Jort zucht. Snel naar zijn kamer dan maar, om tenminste één peuk te kunnen roken. Als zijn 
eerste indruk klopt, en waarom zou dat niet het geval zijn, dan zullen tenminste drie van zijn 
cursusgenoten er bezwaar tegen hebben als hij tijdens de boswandeling rookt. Zelfs als hij 
aanbiedt om benedenwinds van de groep te blijven. 
 
De hele groep staat al klaar voor de ingang van het hotel als Jort komt aansloffen. Hij drukt 
zijn sigaret uit in de asbak bij de deur. Hij ziet dat sommigen zelfs wandelschoenen hebben 
aangetrokken. Mijn God, wat een idioten, denkt hij. 
‘Lang of kort?’ vraagt Monique. 
Voordat Jort iets kan zeggen, hoort hij een paar keer ‘lang’ om zich heen. 
‘Iemand bezwaar tegen lang?’ vraagt Monique. 
Jort zucht, maar zegt niets. Makkelijk verdienen, denkt hij. Ik ga ook cursussen geven. Hij 
neemt zich voor om de hele wandeling geen woord te zeggen. Misschien denken ze dan wel 
dat hij een echte natuurliefhebber is. Hij moet grinniken bij de gedachte. 
 
Na een kwartier lopen hebben drie mensen tevergeefs geprobeerd om een gesprek met hem 
aan te knopen en sjokt hij alleen achteraan de groep. Hij heeft al zijn aandacht nodig om 
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plassen en modder op het bospad te ontwijken. Een misstap zou zonde zijn van zijn glanzend 
gepoetste zwarte schoenen, die hij vorige week heeft gekocht. Zoals gewoonlijk kostten ze 
een vermogen, maar nog nooit in zijn leven heeft hij bespaard op schoenen. Schoeisel is het 
enige kledingstuk dat feilloos aangeeft of de drager klasse heeft of niet.  
 
Zouden ze het verste punt van de wandeling al hebben bereikt? Hij probeert langs de groep te 
kijken of hij in de verte een pad ziet dat naar links of naar rechts gaat. Niets te zien. Tot zijn 
schrik voelt hij zijn voet wegglijden, modder. Godver, de punt van de schoen zit er helemaal 
onder. Als ze morgen weer gaan wandelen, gaat hij niet mee. Hij zal zeggen dat hij een 
ernstige hamstringblessure heeft opgelopen tijdens een duurloop voor het ontbijt. 
 
Eindelijk buigt het pad af naar links en meteen weer naar links. Ze zijn dus omgekeerd en 
lopen terug naar het hotel. Rechts van hem ziet hij een witte auto tussen de bomen door. Dat 
is de weg naar Hoenderloo waaraan het hotel aan ligt. Kunnen ze niet beter over het asfalt 
gaan lopen? Dat loopt toch veel plezieriger? Hij weet dat hij voor dat idee geen steun zal 
krijgen.  
 
Verveeld kijkt Jort om zich heen. Hij verbaast zich over het enthousiasme waarmee de 
anderen met elkaar praten. Wat hebben ze elkaar te vertellen? Er komt weer een auto voorbij. 
Ze lopen nu vlak naast de asfaltweg.  
 
Vanuit zijn ooghoek ziet Jort dat er een fietser voorbijkomt. Hij draait zijn hoofd opzij om de 
fietser goed te kunnen zien. Dan schrikt hij. Verdomme, dat lijkt Hans wel! Hij kijkt nog eens 
goed. Ja, dat is Hans. Kan niet missen, het moet hem zijn. Hij wil roepen, maar ziet dat de 
fietser al te ver weg is om iets te kunnen horen. Dat moet hij melden aan de politie. Hij blijft 
staan en voelt in welke zak zijn mobiel zit, die hij tegen de ongeschreven regels toch heeft 
meegenomen. Monique, die in de gaten heeft dat Jort achter is gebleven om te bellen, loopt 
met korte driftige passen naar hem toe. 
‘Niet bellen tijdens oefeningen, dat was de afspraak,’ zegt ze vermanend. 
‘Sorry, dit moet even,’ zegt Jort kortaf. ‘Ik bel de politie.’ 
‘Het is jouw cursus, ik ben geen kleuterjuf,’ zegt Monique gepikeerd. 
Trut, denkt Jort. Hans Hopstaken is zijn overbuurman en de vrouw van Jort kan erg goed 
opschieten met Mirjam Hopstaken. Jort vindt Hans vooral saai, maar verder een prima vent. 
De verdwijning van Hans heeft hen de afgelopen weken natuurlijk hevig bezig gehouden. 
Elke dag hebben ze er wel over gepraat. Zijn vrouw heeft een paar keer op de kinderen gepast. 
En nu weet Jort zeker dat hij Hans heeft zien fietsen. 
Na een paar keer proberen heeft Jort het politiebureau van Amersfoort te pakken. Hij legt aan 
de agente uit dat hij Hans Hopstaken heeft zien fietsen op de weg van Hoenderloo naar de 
Woeste Hoeve. De agente vraagt of hij weet wat voor kleding de man droeg. Jort kan alleen 
vertellen dat hij een donkerblauwe jas aan had. Verder werd zijn zicht belemmerd door 
boomtakken. Hij geeft de agente zijn naam en het nummer van zijn mobiel. Zal hij zijn vrouw 
bellen? Nee, dan gaat die natuurlijk naar Mirjam en stel, dat hij het nou toch niet goed heeft 
gezien. Dat zou vervelend zijn voor Mirjam. 
 
Snel loopt Jort achter de groep aan die inmiddels de ingang van de Résidence heeft bereikt. 
Een aantal mensen kijkt hem aan met een mengeling van verwijt en minachting. Dat gaat nog 
een leuke cursus worden, de komende twee dagen. Hij voelt dat hij er zin in begint te krijgen. 
 

37. Maandag 14 november 14.00 uur 
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De telefoon van Ellen gaat. Het is de receptie die iemand van de politie Amersfoort aan de lijn 
heeft, die eigenlijk op zoek was naar Jozef.  
‘Geef maar,’ zegt Ellen. 
De agent vertelt dat Hans Hopstaken om half twee is gesignaleerd in Hoenderloo. Een snelle 
belactie langs de plaatselijke hotels was voldoende om hem te traceren. Ze weten in welk 
hotel hij afgelopen nacht heeft geslapen en volgens de receptionist van het hotel lag zijn 
bagage er nog. De receptionist had geen reden om aan te nemen dat hij ’s avonds niet terug 
zou komen.  
De Amersfoortse agent belt nu om even af te stemmen met Deventer wat ze gaan doen. In 
Amersfoort weten ze dat de man wordt gezocht in verband met een moordzaak. Is hij 
schietgevaarlijk? Loopt zijn omgeving gevaar? Moeten ze het hotel ontruimen en een 
hinderlaag creëren? 
Ellen schiet bijna in de lach, maar ze kan zich nog net inhouden. Zo raar is het tenslotte niet 
wat haar Amersfoortse collega vraagt. Het beeld dat ze in Deventer hebben gevormd van 
Hans Hopstaken is dat van een brave huisvader die per ongeluk verzeild geraakt is in een 
misdrijf. Maar het is de vraag of dat klopt. Hier schiet Ellens ervaring tekort. Ze zegt dat ze 
moet overleggen met haar baas. De Amersfoortse collega geeft haar een half uur. Als ze dan 
niet heeft gebeld, bepalen ze zelf hoe ze het zullen aanpakken. 
 
Waar is Jozef? Hij ging nadenken, zei hij. Zoals gewoonlijk neemt hij zijn mobiel niet op. 
Dan maar naar Arthur Nielinga, hun teamleider. Ze loopt naar zijn kantoor en ziet aan de open 
deur dat hij er is. Discreet klopt ze op de deur. De vorige keer, toen ze zomaar zijn kamer was 
binnengestapt, zat hij met ogen dicht achter zijn bureau. Pas toen ze aanstalten maakte om de 
kamer weer te verlaten, schrok hij wakker. 
‘Binnen,’ roept hij. ‘Hoe gaat het met het onderzoek in de zaak Karin Hoedt? Ik begin mij 
zorgen te maken. Van Jozef hoor ik helemaal niets en aangezien ik hem ook niet meer 
tegenkom in de gang kan ik het hem ook niet vragen. Wat zijn jullie aan het doen?’ vraagt hij 
meteen. 
Ellen moet haar best doen de aandrang om alles te vertellen te onderdrukken. Ze weet niet wat 
Jozef aan Arthur heeft verteld. Snel denkt ze na. Moet ze Arthur vertellen over de foto’s? Dat 
zit haar het meest dwars. Opeens begrijpt ze het. Ze schrikt er zelf van. Zou dat de reden zijn 
waarom Jozef niets met die foto’s wil doen? Straks zal ze er beter over nadenken, voorlopig 
vertelt ze Arthur nog even niets. 
‘Het is een moeilijke zaak,’ zegt Ellen. ‘We hebben wel een aantal aanknopingspunten, maar 
het motief ontbreekt. We vermoeden dat Karin Hoedt iets in haar bezit heeft gehad, maar 
weten niet waarom dat aanleiding is geweest om haar te vermoorden.’ 
Ellen voelt een zweetdruppeltje op haar voorhoofd. Nu heeft ze niet gelogen. Hopelijk vraagt 
Arthur niet wat Karin in haar bezit had. 
‘Hm, daar kom je vast niet voor. Of heeft Jozef je gestuurd om verslag te doen?’ 
Ellen schudt haar hoofd. 
‘Ik moet nu een beslissing nemen en Jozef is er niet, vandaar.’ 
Kort vertelt ze wat er aan de hand is. Ze benadrukt dat Hans Hopstaken volgens Jozef en haar 
niet direct te maken heeft met de moord en zeker niet gevaarlijk is. Hij vormt echter wel de 
sleutel tot de oplossing van de moord. Het is daarom van belang dat zij hem zo spoedig 
mogelijk kunnen verhoren. 
‘Ik weet genoeg,’ zegt Arthur. ‘Ik bel meteen met mijn collega in Amersfoort. Zij hebben de 
leiding. Jij gaat er met Piet van Gestel heen om assistentie te verlenen en hem ter plaatse te 
verhoren. Wacht maar even, ik zet de telefoon op de speaker.’ 
Ellen gaat zitten en luistert naar het telefoongesprek. Ze spreken af dat Ellen en Piet naar 
Hoenderloo gaan en op een onopvallende plek afwachten wat er gaat gebeuren. Het 
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Amersfoortse team zal naar het hotel gaan en Hans Hopstaken opvangen. Zo gauw ze hem 
hebben, zullen ze hun Deventer collega’s op de hoogte stellen. Arthur kijkt naar Ellen. Met 
een knik bevestigt ze dat het een duidelijke afspraak is. 
‘Moeten we de collega’s in Apeldoorn ook nog waarschuwen?’ vraagt Ellen als Arthur het 
gesprek heeft beëindigd. 
‘Ik neem aan dat zij dat doen. Zij hebben de leiding. Als Piet protesteert stuur je hem maar 
naar mij. Goed?’ 
‘Oké baas,’ zegt Ellen en salueert. Arthur moet erom lachen. 
 

38. Maandag 14 november 15.00 uur 
 
Gerben Libbers kijkt somber naar buiten vanuit zijn flat op de vijftiende verdieping. Het 
regent en de wolken hangen zo laag dat hij slechts flarden kan zien van het omliggende 
Twentse land. De voor hem zo vertrouwde kleuren van de stad Enschede en de omgeving zijn 
veranderd in grijstinten. Uit ervaring weet hij dat de grauwe wolken na een dag of twee greep 
gaan krijgen op zijn gemoed. Dan gaat hij piekeren en maakt de tevredenheid over de flat 
waar hij nu al dertig jaar woont, plaats voor spijt over dat ene moment van onachtzaamheid. 
Hoe had zijn leven eruit kunnen zien als hij toen niet wat beter had opgelet? Dat is de steeds 
terugkerende vraag als de zon gedurende langere tijd verstek laat gaan. 
 
Het ongeluk gebeurde tijdens een militaire oefening in de Eifel. Hij was beroeps en, na het 
afronden van de onderofficiersopleiding, bevorderd tot sergeant. Het was hartje winter en de 
oefening in de Eifel was de eerste gelegenheid om de lessen in de praktijk toe te passen. De 
vraag die hem tijdens het interne onderzoek na het ongeluk steeds weer werd gesteld was, wat 
hij deed op het rotsblok. Zijn plaats was in de voorste tank, hij was geen verkenner.  
 
Hij weet het nog precies. Voor het eerst had hij de leiding in een belangrijke veldoefening en 
wilde het graag goed doen. Het terrein dat ze doorkruisten was heuvelachtig en wit van de 
sneeuw. Hoewel hij de duidelijke opdracht had gekregen, breng de tanks van punt E12 naar 
BD21, zag hij het als zijn verantwoordelijkheid om iets verder te kijken dan vanuit de tank 
mogelijk was. Daarom wilde hij graag een beter overzicht krijgen van het hele gebied en de 
andere bewegingen die daarin plaatsvonden. Volgde iedereen dezelfde route? Hoe lag het 
punt waar ze vandaan kwamen en het punt waar ze heengingen? Waren er plekken langs de 
route waar ze eventueel vijandige acties konden verwachten?  
 
Op zich waren dat de juiste vragen, vindt hij nog steeds. Op het hoogste punt van de route 
voerde de tankbaan langs een rotsformatie. Het was een perfecte plek om het gevechtsterrein 
te overzien. Hij gaf opdracht om halt te houden en klom uit de tank. Handig en snel beklom 
hij de besneeuwde rotsformatie. Het uitzicht vanaf het hoogste punt was overweldigend. Het 
was ijskoud en kraakhelder. Overal zag hij nu activiteiten en rookpluimen. Hier en daar werd 
ook geschoten. Om daar te staan en het slagveld te overzien gaf hem een gevoel dat hij nog 
nooit eerder had gehad. Hij was een machtig veldheer die zijn troepen met een simpele 
armbeweging briljante manoeuvres kon laten uitvoeren. En dat deed hij dan ook. Hij zwaaide 
naar de voorste tank en gebaarde de bestuurder om weer door te rijden. Krakend en ronkend 
kwamen ook de andere tanks weer in beweging. Het was een indrukwekkend gezicht. 
Toen gleed hij uit. Als een rodelaar roetsjte hij op zijn billen richting de tankbaan. Met moeite 
kon hij twee rotsblokken en een boom ontwijken. Daarom zag hij niet hoe dicht hij de 
langzaam rijdende tanks was genaderd. Voordat alles zwart werd voelde hij een snerpende 
pijn aan zijn linkerbeen. 
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Zijn rug was gebroken, zijn been verbrijzeld en hij had inwendige bloedingen. Eerst werd er 
gevreesd voor zijn leven. Toen hij buiten levensgevaar was, werd voorspeld dat hij vanaf zijn 
middel verlamd zou blijven. Dat viel mee. Na een jaar revalidatie was zijn rug hersteld en kon 
hij weer lopen. Zijn linkerbeen kon hij echter niet meer buigen. Hij was een mankepoot 
geworden.  
 
 

39. Maandag 14 november 16.30 uur 
 
Ellen en Piet van Gestel zitten aan een tafeltje bij het raam in een pannenkoekenrestaurant dat 
gelukkig open was. Ze hebben perfect zicht op de ingang van het hotel waar Hans Hopstaken 
wordt verwacht. Ze hebben inmiddels hun tweede kopje koffie op. Piet kijkt op zijn horloge. 
‘Zullen we maar iets te eten bestellen?’ vraagt hij. ‘Straks begint mijn maag te rammelen en 
komt het er niet meer van.’ 
‘Goed idee.’ 
Piet wenkt de ober. 
‘Een pannenkoek met ham en kaas, alstublieft.’ 
‘En ik één met spek,’ voegt Ellen er aan toe. 
Ellen twijfelt de hele tijd al of ze Piet moet vragen wat hij allemaal weet over Jerome Kwast 
en Jozef. 
‘Ik hoorde van Jozef dat hij jullie heeft verteld over de moord op Bertus Peek, dertig jaar 
geleden,’ zegt Piet tot haar verrassing. 
‘Ja, dat was een heftig verhaal.’ 
Ellen ziet dat Piet zoekt naar woorden. 
‘Eh, er zijn dingen die ik eigenlijk niet mag vertellen, maar soms moet dat toch.’ 
Ellen schrikt. Toch niet iets slechts over Jozef, hoopt ze. 
‘Wat Jozef toen heeft meegemaakt, wens je niemand toe. Het is het ergste wat je als 
politieman kan overkomen.’ 
Ellen knikt.  
‘Ik geloof dat Jozef het verlies van zijn collega goed heeft verwerkt, voor zover dat mogelijk 
is natuurlijk. Waar hij zich echter nooit bij neer heeft kunnen leggen is, dat de dader nooit 
gepakt is.’ 
‘Begrijpelijk toch?’ 
‘Op zich wel. Alleen dat hoort ook bij ons vak.’ 
Weer denkt Piet na. 
‘Jozef heeft dat niet kunnen accepteren. Voor hem stond het toen vast dat Jerome Kwast 
achter de moord op die kunsthandelaar zat en dus ook verantwoordelijk was voor de dood van 
Bertus. Die gedachte heeft hem nooit losgelaten en ik weet dat hij het doen en laten van 
Jerome Kwast steeds heeft gevolgd.’ 
Ellen begrijpt wat Piet wil zeggen. Dat was in feite ook wat haar te binnen schoot toen ze bij 
Arthur zat. Jozef wil deze zaak koste wat het kost zelf oplossen en hij heeft maar één doel, 
Jerome Kwast oppakken. Vandaar dat hij nog niets wil doen met die foto’s. De personen die 
op de foto’s staan zijn geen Deventernaren, maar lijken wel belangrijk te zijn. Stel, dat het een 
of andere burgemeester van een andere stad is, dan leidt dat tot allerlei commotie waar het 
politieonderzoek niet bij gebaat is. Hoogstwaarschijnlijk wordt de zaak dat naar landelijk 
niveau getild, waardoor Jozef, vanwege het delicate van de zaak, buiten spel wordt gezet.  
‘Snap je wat ik bedoel?’ vraagt Piet. 
‘Ik denk van wel.’ 
‘Jozef is niet objectief in deze zaak. Hij is teveel gefocust op Jerome Kwast. Wie weet heeft 
Hans Hopstaken het wel gedaan en heeft die Kwast er niets mee te maken.’ 
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Ellen schrikt ervan. Dat zal toch niet zo zijn. Zij heeft tegen Arthur met stelligheid gezegd dat 
Hans Hopstaken niet gevaarlijk is. Die informatie vormt het verwachtingspatroon waarmee de 
Amersfoortse agenten nu in het hotel zitten te wachten. 
De ober zet twee grote borden op tafel. Zwijgend eten Piet en Ellen hun pannenkoek op. 
Steeds kijken ze naar buiten om te zien of er al iets gebeurt bij het hotel. Het begint te 
schemeren. 
Opeens zien ze een fietser aankomen die niet voorbijrijdt, maar vaart mindert bij het hotel. 
Het is een man. Hij stapt af voor het hotel en loopt met de fiets aan de hand door het gangetje 
naast het hotel. Hoewel Ellen zijn gezicht niet kan zien, meent zij in het licht van de 
straatlantaarn een overeenkomst te zien met de man die ze op de foto’s van Mirjam Hopstaken 
heeft gezien. Het moet hem zijn. 
Ellen stopt met eten. Piet stopt het laatste stukje pannenkoek snel in zijn mond. Ellen staat op 
en loopt naar de bar om af te rekenen. Dan kunnen ze meteen weg. 
Vijf minuten later is het zover. Eén van de agenten staat in de deuropening van het hotel en 
zwaait vrolijk naar de overkant. Opgelucht haalt Ellen adem. Gelukkig leverde de aanhouding 
van Hans Hopstaken geen problemen op. 
 
Terwijl Ellen en Piet het pannenkoekenrestaurant verlaten, zit Hans Hopstaken in een fauteuil 
in de foyer van het hotel. Hij voelt zich goed. Natuurlijk schrok hij toen de man hem bij de 
receptie staande hield en vroeg of hij Hans Hopstaken heette. Toen de man zei dat hij van de 
politie was, wist Hans dat zijn vlucht ten einde was. Tot zijn opluchting voelde het als de 
bevrijding waar hij de afgelopen dagen steeds meer naar had uitgekeken. De dagen in 
Hoenderloo waren met zekerheid de langste van zijn leven geweest. De uren waren voorbij 
gekropen, geen enkel boek had hem langer dan tien minuten kunnen boeien en steeds maar 
weer hadden dezelfde gedachten in zijn hoofd rondgetold. Vandaag had hij een fiets van het 
hotel geleend en had hij een lange fietstocht gemaakt. Onderweg had hij het verhaal 
gerepeteerd dat hij Mirjam zou vertellen. Het zou niet veel afwijken van de werkelijkheid, 
alleen moest hij voorkomen dat er iets in door zou klinken van zijn gevoelens voor Karin. Nu 
zit hij in de fauteuil van de hotellounge te wachten op twee rechercheurs uit Deventer die de 
moord op Karin Hoedt onderzoeken. Hij kan zich voorstellen dat die benieuwd zijn naar zijn 
verhaal. 
 
Als Ellen met Piet de straat oversteekt naar het hotel, gaat haar mobiel. Aan het nummer ziet 
ze dat het Jozef is. 
‘Jozef,’ zegt ze. 
‘Hallo daar op de Veluwe. De stalorders zijn veranderd. De man die jullie net hebben 
gevonden, Hans Hopstaken, moet meteen mee naar Deventer. Wij willen hem in ieder geval 
de komende nacht vasthouden. Tenslotte is hij verdachte in een moordzaak. Arthur heeft de 
zaak net doorgesproken met zijn evenknie in Amersfoort en die was het daar mee eens. Hij 
maakte zich alleen zorgen om zijn vrouw. Hans Hopstaken moet in ieder geval zo snel 
mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om naar huis te bellen. Zijn vrouw is vanavond 
natuurlijk welkom op ons bureau.’ 
Ellen is met stomheid geslagen. Waarom heeft ze dit niet zelf bedacht? Wat had zij zelf 
eigenlijk gedacht? Dat ze de man thuis af zouden zetten en gedag zouden zeggen? Hij is 
zondermeer een sleutelfiguur in de moordzaak. Bovendien loopt hij ook een risico, bedenkt ze 
met een schok. Misschien is dat wel de reden dat hij zich schuil heeft gehouden. 
‘Oké,’ zegt ze. ‘Wij nemen hem mee.’ 
‘Maar wel geboeid. Ik denk dat het een brave man is, maar je weet maar nooit wat een brave 
man doet als hij in het nauw gedreven wordt.’ 
‘Komt voor elkaar. Jij bent op het bureau zo?’ 
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‘Ik zal er zijn. Dan gaan we hem vanavond nog verhoren.’ 
Snel brengt Ellen Piet op de hoogte van hun opdracht. 
 
De Amersfoortse collega in de deuropening van het hotel geeft Ellen en Piet een hand. 
‘Hij is van jullie, heb ik begrepen.’ 
‘Dat begrijpen wij ook net,’ zegt Piet. ‘Hoe is hij?’ 
‘Zo mak als een lammetje. Jullie hadden gelijk. Hij zou nog geen vlieg kwaad doen.’ 
Met z’n drieën gaan ze het hotel binnen en zien dat Hans Hopstaken aan het bellen is. Ze 
wachten discreet in de hal. Ook de tweede Amersfoortse agent begroet hen. 
‘Ik heb hem net ingelicht dat hij meegaat naar Deventer.’ 
‘En?’ vraagt Ellen. 
‘Ik geloof niet dat hij het erg vond.’ 
‘Wat voor indruk maakt hij?’ 
‘Normaal, volkomen normaal. Hij maakt een opgeluchte indruk. Niet iemand die vreest dat hij 
ontmaskerd zal worden als moordenaar. Volgens mij popelt hij om zijn verhaal te vertellen.’ 
‘Hebben jullie hem gefouilleerd?’ vraagt Piet. 
‘Helemaal schoon.’ 
Ze zien dat Hans Hopstaken klaar is met bellen.  
‘Met hen gaat u mee,’ zegt de Amersfoortse agent. 
Ellen geeft Hans Hopstaken een hand en stelt zich voor. Piet doet hetzelfde. 
‘Hebt u nog spullen op uw hotelkamer?’ 
‘Ja.’ 
‘Bezwaar als wij ze even ophalen?’ 
Hans Hopstaken schudt zijn hoofd.  
‘Kamer negen,’ zegt hij. 
Piet vraagt de sleutel bij de receptie en loopt naar boven. 
‘Ik neem aan dat u het hotel nog moet betalen,’ zegt Ellen. 
‘Eh, ja, zal ik dat nu doen?’ 
Ellen knikt en laat hem voorgaan naar de receptie. De receptionist die alles ademloos heeft 
gadegeslagen tovert zijn meest klantvriendelijke glimlach te voorschijn. Met een 
verontschuldigende blik wendt hij zich tot het computerscherm, beweegt driftig met de muis 
op en neer, klikt een paar keer en kijkt dan verwachtingsvol naar het printertje op de balie 
achter hem. Daaruit ratelt even later de rekening.  
‘U bent donderdagmiddag aangekomen. Dat wordt dan tweehonderdveertig euro, meneer 
Hopstaken. Ik heb de komende nacht niet in rekening gebracht.’ 
Hans Hopstaken betaalt met zijn pinpas. 
‘Kijk eens, meneer Hopstaken. Uw pinbon. Ik hoop dat u genoten heeft van uw verblijf in het 
prachtige Hoenderloo.’ 
Hans Hopstaken knikt vriendelijk. Piet komt er net aan met een sporttas. 
‘Zit alles erin?’ 
‘Dat zal wel, zoveel had ik niet bij me,’ zegt Hans Hopstaken. 
‘Ik moet mij verontschuldigen, maar wij hebben de opdracht om u geboeid te vervoeren,’ zegt 
Piet en tovert een paar handboeien tevoorschijn. Hans Hopstaken steekt gedwee zijn armen 
uit. 
‘Handen op de rug, graag,’ zegt Piet vriendelijk. 
 
Piet en Ellen nemen afscheid van hun Amersfoortse collega’s en lopen met Hans Hopstaken 
tussen hen in naar de auto van Piet. Piet houdt de rechterachterdeur voor hem open en Ellen 
stapt in via de andere achterdeur. 
 



 102 

 
40. Maandag 14 november 20.00 uur 

 
‘Nog wat?’ vraagt Jozef aan Hans Hopstaken en wijst op de twee dozen waarin nog een paar 
stukken pizza liggen.  
‘Ik heb genoeg gehad, bedankt.’ 
‘Dan is het tijd voor koffie. Ellen, wil jij even water halen?’ 
Jozef en Ellen zitten met Hans Hopstaken op de kamer van Jozef en de sfeer is ontspannen. 
Onder het eten heeft Jozef Hans op ongedwongen wijze laten vertellen over zijn normale 
leven, zijn werk, zijn gezin, zijn hobby’s en uiteindelijk de traditie om elk jaar een weekend 
alleen op stap te gaan. Nu is het tijd om, met een mok verse koffie in de hand, te beginnen met 
de belevenissen van de afgelopen weken. 
 
Twee uur lang luisteren Ellen en Jozef naar Hans Hopstaken. Zakelijk en helder beschrijft hij 
chronologisch wat hij heeft meegemaakt. Jozef hoeft maar een enkele keer een vraag te stellen 
ter verduidelijking. Hans Hopstaken is gewend om iets te presenteren. Bovendien heeft hij 
geen last van spanning. De ontspannen manier waarop hij praat, bevestigt de indruk dat hij 
niets te verbergen heeft. 
‘En nu zit ik hier,’ zegt Hans Hopstaken klokslag tien uur. 
‘Misschien wil jij even wat blikjes uit de automaat trekken,’ zegt Jozef tegen Ellen. 
‘Cola, sinas, spa rood?’ vraagt Ellen. 
Beide mannen willen cola. De agent die in de hoek van de kamer zit, wil ook cola. 
‘Uw verhaal is opzienbarend en dan druk ik me voorzichtig uit,’ zegt Jozef als ze terugkomt 
met vier blikjes frisdrank. 
‘Die indruk bekroop mezelf net ook. Zoals u begrijpt is het de eerste keer dat ik het hardop 
vertel.’ 
‘Laat ik voorop stellen, er is voor mij geen enkele reden om te twijfelen aan de feiten die u 
ons vertelt. Die kloppen honderd procent met de door ons vastgestelde feiten. Mee eens, 
Ellen?’ 
Ellen knikt. Alles wat Hans Hopstaken vertelde past precies in haar beeld van wat er is 
gebeurd. 
‘Wat uw verhaal tot een curieuze geschiedenis maakt, is de opeenstapeling van onnavolgbare 
beslissingen. U doet steeds dingen die een ander in dezelfde situatie waarschijnlijk niet zou 
doen.’ 
Voor het eerst verschiet Hans Hopstaken van kleur. Hij lijkt te schrikken van de stelligheid 
van Jozef. 
‘Eh, ja, misschien. Ik weet het niet. Wat bedoelt u precies?’ stamelt hij. 
Ellen stelt bewonderend vast dat Jozef met één perfect geformuleerde opmerking tot de kern 
van het verhaal van Hans Hopstaken doordringt. Tot haar verbazing brengt Jozefs opmerking 
Hans balans. Jozef steekt een vinger in de lucht. 
‘Nummer één, u vertelt niemand wat u van plan bent. Was u bang dat uw vrouw het u zou 
verbieden? Of schaamde u zich misschien voor uw romantische idee van verborgen geheimen 
in een bos met onderaardse gangen?’ 
‘Beide denk ik. Ik vond het zelf eerlijk gezegd ook nogal een vreemd idee.’ 
‘Maar goed, u doet het toch. U wordt niet teleurgesteld, opeens bevindt u zich in een 
onderaardse gang. Niets aan de hand. Maar dan opent u een deur en u ziet een soort archief.’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Nummer twee, u opent een lade, pakt er een envelop uit en stopt die uw rugzak. Dat zouden 
we ook diefstal kunnen noemen. En u lijkt me geen dief.’ 
‘Ik heb al gezegd dat dat het stomste is wat ik heb gedaan. Ik weet ook niet waarom.’ 
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‘Dat geloof ik niet,’ zegt Jozef streng. ‘Denk nog eens goed na. In uw dagelijks leven loopt u 
ook vaak langs kasten met papieren en enveloppen. Neemt u wel vaker een willekeurige 
envelop mee?’ 
Hans Hopstaken schudt zijn hoofd en denkt na.  
‘Wat moet ik zeggen? Misschien wilde ik nog wel meer ontdekken. Want een logische plek 
voor een archief leek het mij niet. En van wie zou het archief zijn? Het was niet de 
administratie van de herberg. Dat was duidelijk.’ 
‘Kunt u nog wat meer vertellen over dat archief. Wat hebt u precies gezien?’ 
‘De ruimte was ongeveer drie bij vier meter groot. In het midden stond een grote tafel en 
langs de wanden stonden kasten. Een aantal open stellingkasten, maar het merendeel gesloten 
ladekasten. Het soort dat je in veel kantoren aantreft.’ 
‘Wat lag er op de tafel?’ 
‘Niets.’ 
‘Hebt u de inhoud van de envelop die u heeft meegenomen gezien.’ 
‘Eigenlijk niet. Pas toen ik onderdak had gevonden bij Karin, heb ik er een keer in gekeken en 
zag dat er foto’s van mensen in zaten. Ik heb de foto’s niet uit de envelop gehaald.’ 
 ‘En verder, wat hebt u nog meer gezien in die ruimte?’ 
‘Niets, het was een hok zoals elk willekeurig archief er uit kan zien.’ 
‘Hm,’ mompelt Jozef. Hij is duidelijk niet tevreden over het antwoord. ‘Laten we eerst even 
doorgaan met rare beslissing nummer drie. De barman die u heeft betrapt laat u vervolgens, 
niets vermoedend van de inhoud van uw rugzak, netjes via de voordeur uit. U zet het op een 
lopen. U laat al uw bagage achter in het huisje en vlucht zo snel u kunt richting Deventer. Dat 
kan ik alleen maar omschrijven als paniek. Vanwaar die paniek? Oké, u heeft een envelop met 
foto’s meegenomen, maar wat dan nog?’ 
Nu krijgt Hans Hopstaken een rood hoofd. 
‘Ik, ik was bang dat ze me achterna zouden komen als ze ontdekten dat ik een envelop had 
meegenomen.’ 
‘En wat dan? Dan had u de envelop toch terug kunnen geven? Sorry, ik was gewoon 
nieuwsgierig, had u dan gezegd.’ 
‘Ja, had ik dat maar bedacht.’ 
Jozef schudt zijn hoofd.  
‘Ik wil toch nog even terug naar de kelder. U bent heel nieuwsgierig aangelegd. Wat hield u 
tegen om langer in de kasten te snuffelen of verder de gang in te lopen?’ 
‘Angst, ik was bang dat ik betrapt zou worden.’ 
‘Die angst heeft u er niet van weerhouden om die stikdonkere ondergrondse gangen te 
betreden.’ 
‘Dat weet ik ook niet.’ 
Ellen snapt waar Jozef naar toe wil. Het is inderdaad niet geloofwaardig dat Hans Hopstaken 
niet uitgebreid heeft gesnuffeld in het archief. Het is ook niet logisch dat hij de foto’s in de 
envelop niet heeft bekeken.  
‘Ik kom daar later nog op terug. Laten we eerst een stapje verder gaan. U komt midden in de 
nacht aan in Deventer. U gaat een kroeg in, wordt aangesproken door een bloedmooie vrouw 
die u vervolgens ook nog onderdak aanbiedt. Zij biedt u de logeerkamer aan. Ik begrijp dat u 
braaf bent gaan slapen in het bed dat zij u aanbood. Dat lijkt toch op een gemiste kans, of zie 
ik dat verkeerd?’ 
Nu schrikt Hans Hopstaken niet alleen, hij kijkt Jozef ontsteld aan. Het bloed is uit zijn 
gezicht weggetrokken. 
‘Wat, eh, wat bedoelt u precies?’ stamelt hij. 
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‘Nou, menig man droomt er wel eens van om door een vrouw als Karin Hoedt te worden 
uitgenodigd mee te gaan naar haar huis. En dan zou het erg teleurstellend zijn om de nacht 
alleen in een logeerkamertje te moeten doorbrengen.’ 
Hans Hopstaken is nu helemaal van zijn stuk gebracht. Hij zegt niets meer en lijkt in 
gedachten verzonken. 
‘Ik weet niet waar u op uit bent?’ zegt hij tenslotte. 
‘Wist ik dat zelf maar. Ik probeer uw onnavolgbare handelingen te doorgronden. De vrouw 
die u onderdak heeft geboden is tenslotte vermoord. In uw ogen is dat misschien een 
onbetekenend detail, maar wel de reden dat u hier zit.’ 
‘Maar ik heb haar zeker niet vermoord, dat zweer ik,’ zegt Hans Hopstaken met hoge, 
paniekerige stem. 
‘Dat zeg ik toch ook niet. U vertelt ons dat u niet één maar zeven nachten hebt mogen 
doorbrengen bij een aantrekkelijke, zeg maar gerust verleidelijke vrouw en dat u genoegen 
nam met het logeerkamertje.’ 
Gaat Jozef nu niet te ver, vraagt Ellen zich af. Dit is pure insinuatie. 
‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik haar niet heb vermoord. Dat moet toch voldoende zijn.’ 
‘U bevindt zich niet echt in de positie om te bepalen wat al dan niet voldoende moet zijn,’ 
reageert Jozef geïrriteerd. ‘Waarom hebt u niet even naar huis gebeld en gezegd dat alles goed 
met u was?’ 
Weer heeft Jozef een punt te pakken, denkt Ellen. Ze ziet dat de paniek uit de ogen van Hans 
Hopstaken is verdwenen en dat hij een rood hoofd heeft. 
‘Dat spijt mij nu ook,’ zegt hij zacht. 
Het beeld dringt zich onvermijdbaar op dat Karin Hoedt Hans Hopstaken niet onberoerd heeft 
gelaten. Hij reageert niet op de expliciete bewoordingen waarmee Jozef haar karakteriseert en 
als antwoord op die laatste vraag had hij ook zijn angst voor de mensen van ‘t Hosselt kunnen 
noemen. 
‘Ik kom bij nummer vier van de voor mij onbegrijpelijke zaken. U meldt zich op vrijdagavond 
voor de zevende keer bij Karin Hoedt. Zij laat u binnen, maar maakt u meteen duidelijk dat u 
wordt geacht weg te gaan. Een donderslag bij heldere hemel, begrijp ik dat goed? 
Hans Hopstaken knikt. 
‘Van Karin Hoedt mag u uw spullen nog van de logeerkamer halen. Het logeerkamertje is 
helemaal opgeruimd, het beddengoed is verschoond, kortom de boodschap is duidelijk: u bent 
niet meer welkom.’ 
Weer knikt Hans Hopstaken. 
‘Dan ontdekt u dat het rugzakje met de envelop er niet meer is. Karin Hoedt ontkent glashard 
dat zij het rugzakje heeft gezien. Geloofde u haar?’ 
‘Nee, ik wist zeker dat het rugzakje op de stoel in de logeerkamer lag.’ 
‘Werd u niet boos op Karin Hoedt?’ 
Hans Hopstaken moet slikken. 
‘Ik begrijp wat u wilt zeggen. Waarom ik haar niet hardhandig heb aangepakt?’ 
‘Zo zou ik het zelf niet formuleren, maar dat is wel ongeveer mijn vraag.’ 
‘Opeens werd ik bang. Zij stond daar zo zelfverzekerd. Ik bedacht dat zij misschien wel 
contact had gehad met de mensen die op zoek waren naar mij en de foto’s. Misschien stond er 
wel iemand in de woonkamer, klaar om in te grijpen als ik Karin iets zou doen. Ik was bang 
en ben zo snel mogelijk weggegaan. Daarbij heb ik mijn oude regenjas vergeten mee te 
nemen. Die hing nog op de kapstok.’ 
‘Dat klopt. Doordat er in de jaszak een aantal bonnetjes van de Albert Heijn in Amersfoort 
zaten, kwamen we achter uw naam en adres,’ zegt Jozef. ‘Het doet mij deugd dat ik u nu wel 
kan volgen. In dit geval getuigt uw beslissing van gezond verstand. Ik had ook zo snel 
rechtsomkeert gemaakt.’ 
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Jozef denkt rustig na. Angstig kijkt Hans Hopstaken hem aan. 
‘Maar dan kronkel nummer vijf. U duikt een weekend lang onder in een vakantiehuisje in 
Gorssel. U weet de eigenaar van het huisje ervan te overtuigen dat u dichter bent. Slim, het is 
bij voorbaat een logische verklaring voor afwijkend gedrag.’ 
Hans Hopstaken twijfelt of hij moet glimlachen. Hij knikt voorzichtig. 
‘Precies op de dag dat Karin Hoedt is vermoord, gaat u op de fiets naar Deventer. U ziet de 
politie voor de flat en concludeert dat het om Karin Hoedt gaat.’ 
‘Ik kan alleen maar zeggen dat het puur toeval was dat ik daar precies op dat tijdstip was.’ 
‘Maar waarom besluit u in hemelsnaam om naar Deventer terug te gaan? U hebt angst voor de 
mensen van ‘t Hosselt en toch keert u terug in het hol van de leeuw. Waarom bent u dat 
weekend niet gewoon naar Amersfoort gegaan, terug naar uw gezin dat op u wachtte?’ vraagt 
Jozef met stemverheffing, elk woord nadrukkelijk uitsprekend. 
‘Dat weet ik ook niet,’ zegt Hans Hopstaken. 
Ellen ziet het gezicht van Jozef betrekken.  
‘Oké, laten we dit gesprek beëindigen,’ zegt hij abrupt en boos. ‘Het is elf uur en ik heb zin in 
een biertje. U blijft hier, morgenvroeg gaan we verder. Dan gaan we samen naar De 
Eggenkamp en toont u ons waar u het ondergrondse gewelf bent ingegaan.’ 
Hij wenkt naar de agent die al die tijd bewegingloos in de hoek van de kamer heeft gezeten. 
‘Neem hem maar mee,’ zegt Jozef. 
Met gebogen schouders laat Hans Hopstaken zich gewillig aan de arm nemen door de agent. 
‘Zullen wij nog even naar De Heks gaan, evalueren met een biertje erbij?’ 
Ellen knikt enthousiast. Zij heeft behoefte om haar visie op het verhaal van Hans Hopstaken 
te delen met Jozef. 
 

41. Maandag 14 november 23.30 uur 
 
‘Ook een Rochefort?’ vraagt Jozef. 
‘Lekker, maar geen tien, dan val ik om.’ 
‘Twee Rochefort acht,’ zegt Jozef tegen het meisje achter de bar van De Heks. 
Voorzichtig neemt Ellen een grote slok van het bitterzoete bier. Dat heeft ze wel verdiend na 
zo’n dag. 
‘En? Wat denkt jij?’ vraagt Jozef als hij zijn glas half leeg heeft. 
‘Eerst geloofde ik het hele verhaal. En dat doe ik eigenlijk nog steeds, op één ding na. Hij 
heeft meer gezien in het archief dan hij ons vertelt. Maar waarom wil hij ons dat niet 
vertellen?’ 
‘Daar snap ik ook niets van. Me dunkt dat hij niets te verliezen heeft. Dat wil zeggen, ten 
aanzien van zijn speurtocht in het archief en zijn betrokkenheid bij de moord.’ 
Ellen moet lachen.  
‘Ik kreeg steeds meer medelijden met hem. Al dat gedraaikont rond Karin Hoedt. Volgens mij 
sloeg je de spijker op de kop met jouw insinuatie over haar aantrekkelijke en verleidelijke 
uiterlijk. Ik sluit niet uit dat zij een gevoelige snaar heeft geraakt bij Hans Hopstaken. Wie 
weet wat hij zich allemaal in het hoofd heeft gehaald, daar in zijn logeerbed?’ 
‘Waarom zou hij anders teruggaan naar Karin Hoedt, als hij niet de intentie heeft om haar om 
te brengen?’ 
‘Daar ben je nog steeds van overtuigd?’ 
‘Honderd procent.’ 
‘Honderd is veel,’ zegt Ellen. 
‘En niet met feiten geschraagd, geef ik toe. Toch wil ik er voorlopig maar van uitgaan dat hij 
niets met de moord te maken heeft. Blijft dus de vraag waarom hij terugkeerde naar Karin 
Hoedt. De enige reden die ik kan bedenken is een romantische bevlieging. Hij had de hoop op 
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een diepgaandere kennismaking met Karin Hoedt nog niet opgegeven. Zelfs na de 
ontnuchterende manier waarop Karin hem de deur had gewezen.’ 
‘Jij kunt dat waarschijnlijk beter beoordelen dat ik. Hans Hopstaken leek mij een verstandige 
man.’ 
‘Wat is verstandig? Hij is slim, dat wel.’  
Ellen neemt een paar slokken van haar Rochefort en voelt de alcohol naar haar hoofd stijgen. 
Ook de Rochefort acht is een straf bier. 
‘Zal ik er voor jou ook nog één meenemen?’ vraagt Jozef wiens glas al leeg is. 
‘Nog één, dat is absoluut de laatste,’ antwoordt Ellen en drinkt haar glas ook leeg. 
‘Hoe oud is Hans Hopstaken eigenlijk?’ vraagt Jozef met twee volle glazen in zijn handen.  
‘Hij is geboren in negentiendrieënzestig, een jaar of drieënveertig dus.’ 
‘Het begin van een gevaarlijke levensfase, achter elke boom schuilt de midlifecrisis.’ 
‘Daar heb ik geen verstand van.’ 
‘Ik kan je wel zeggen dat de hormonale wegen van een man in de midlifecrisis 
onvoorspelbaar zijn.’ 
‘Jij zegt het. Ik vraag me af welk verhaal hij zijn vrouw gaat vertellen. Die zal wat betreft zijn 
logeerpartij nog achterdochtiger zijn dan wij, neem ik aan,’ zegt Ellen. 
‘Dat kan jij dan weer beter beoordelen dan ik,’ zegt Jozef met een grijns. 
Voor het eerst die avond moet Ellen denken aan Norman. Zij heeft niets van zich laten horen. 
Misschien heeft hij wel gebeld om langs te komen. Opeens wil ze eigenlijk zo snel mogelijk 
naar huis.  
‘Ja,’ zegt ze droog. 
‘Ik denk dat ik hem morgen in dat opzicht zal ontzien. Mits hij iets meer openheid betracht 
over het archief natuurlijk. Dat is de sleutel in onze zaak.’ 
‘Misschien kunnen we het met eigen ogen zien als hij ons morgen de weg wijst.’ 
‘Denk je?’ vraagt Jozef. 
‘Waarom niet?’ 
‘Het lijkt erop dat alles om dat archief draait. Als daar werkelijk het motief voor de moord op 
Karin Hoedt verscholen lag, zullen wij van dat archief niets meer terugvinden.’ 
Jozef heeft gelijk, denkt Ellen. Maar dat neemt niet weg dat ze niet kan wachten tot morgen. 
Het kostte haar geen moeite om zich de nieuwsgierigheid van Hans Hopstaken voor te stellen 
op het moment dat hij midden in het bos een verscholen ingang naar een onderaardse gang 
ontdekte. Zij had ook per se willen weten wat er zich achter die ingang bevond. Snel drinkt ze 
haar glas leeg. Te snel, merkt ze. 
‘Ik ga slapen, straks zit ik hier met nog een derde glas. Dan kom ik niet meer thuis.’ 
‘Dan spreek je toch gewoon een aantrekkelijke man hier aan. Die heeft vast nog wel een 
logeerbed voor je,’ zegt Jozef met een grijns. 
‘Shit ja, dat had ik me nog niet gerealiseerd. Hier, in De Heks, is Hans Hopstaken opgepikt 
door Karin Hoedt. Dat blijft toch een curieus verhaal.’ 
‘Jammer dat jij Karin Hoedt niet kent. Juist bij haar kan ik me wel voorstellen dat zoiets 
gebeurt. Zij ziet een vreemde, onbeholpen man het café binnenkomen en knoopt een gesprek 
met hem aan. Als dan blijkt dat hij op zoek is naar een slaapplaats biedt ze hem haar 
logeerbed aan. Zo was zij. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van haar vriendin Isabel. Die 
bood ze ook regelmatig onderdak aan.’ 
Ellen loopt naar de kapstok om haar jas te pakken. Ze maakt zich geen illusies dat ze er in een 
rechte lijn naar toeloopt. Twee Rochefort in minder dan een half uur is te veel van het goede. 
Ze spreken af dat ze elkaar om half negen treffen in de kamer van Jozef. Jozef wil ook graag 
dat Brian meegaat. Die heeft vandaag de hele dag in oude dossiers zitten snuffelen. 
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Het is een heldere nacht en het vriest. De koude lucht doet Ellen goed. Als ze met grote 
stappen over de Brink loopt, verdwijnt de alcoholroes net zo snel als hij is gekomen. Ze 
verlangt naar haar bed.  
Het eerste dat ze ziet als ze haar woonkamer binnenstapt, is dat het antwoordapparaat 
knippert. Dat moet Norman zijn, denkt ze.  
‘Hallo Ellen, ik dacht ik bel even maar je bent er niet. Ik probeer het later nog wel, Norman.’ 
‘Hallo Ellen, het is nu tien uur, je bent er nog steeds niet. Welterusten als je thuisbent. 
Norman.’ 
Het doet Ellen goed om de stem van Norman te horen. Het klinkt nu al vertrouwd. Ze neemt 
zich voor om hem morgenochtend te bellen op zijn werk, even laten weten dat ze zijn 
berichten heeft gehoord. Snel poetst ze haar tanden en duikt haar bed in. Ze legt haar hoofd op 
het kussen waar Norman gisteren op heeft gelegen en hoort nog net de klok van de 
Broederenkerk twaalf keer slaan.  
 
 

42. Dinsdag 15 november 10.00 uur 
 
Jozef parkeert zijn ronkende Passat diesel op het grasveldje voor het huisje De Eggenkamp. 
De politieauto met Hans Hopstaken op de achterbank wordt er naast geparkeerd. Janny 
Aarnink, de verhuurster van huisje, staat al op hen te wachten. Er waren deze week geen 
gasten en ze vond het geen bezwaar om even te komen met de sleutel. Ze hadden eigenlijk 
een kwartier eerder afgesproken, maar het kostte meer tijd dan verwacht om weg te komen.  
Volgens de agent die nachtdienst had, was Hans Hopstaken vrijwel meteen in slaap gevallen 
en had de hele nacht als een blok geslapen. Het bevestigde de indruk dat de last die van hem 
was afgevallen groter was dan de geheimen die hij nog bij zich droeg. 
Jozef neemt de sleutel in ontvangst van Janny en belooft dat een agent de sleutel in de loop 
van de dag bij haar thuis zal afgeven. Janny begrijpt de boodschap, pakt haar fiets en gaat 
terug naar huis. 
‘Wij volgen,’ zegt Jozef tegen Hans Hopstaken, die er inderdaad uitgeslapen uitziet. 
Hans loopt rechts van het huisje het bos in. Vijftig meter verderop komen ze uit op een 
bospad. Ze volgen het bospad een paar honderd meter. Bij een dikke eik blijft Hans staan en 
denkt na. Dan loopt hij door en lijkt zijn passen te tellen. Ellen telt mee. Na honderdvijftig 
tellen staat Hans weer stil en kijkt naar rechts. Hoewel ze voor een dichte begroeiing staan 
kan ze tussen de hogere sparren en lariksen een pad herkennen. 
Hans Hopstaken loopt net langs de dichte begroeiing tussen de bomen door. Er dringt 
nauwelijks licht door het dichte naaldendak boven hen. Na ongeveer tweehonderd meter ziet 
Ellen schuin rechts voor zich een plek waar het lichter wordt. Daar loopt Hans inderdaad 
heen.  
Het is precies zoals Hans heeft beschreven. Een met mos, bladeren en kleine struikjes 
overdekte betonvloer. Iedereen volgt Hans, die diagonaal over de betonplaat loopt. Midden op 
de plaat springt Jozef een paar keer op en neer. Het is duidelijk te horen dat er een holle 
ruimte onder het beton zit. Aan de overkant duikt Hans weer het bos in. Tien meter verder 
blijft hij staan en wijst naar de grond. Iedereen ziet de twee verroeste metalen luiken. 
Ellen kijkt om zich heen. Zelfs de open plek waar ze net stonden is nauwelijks meer te zien. 
De andere kanten op is het alleen maar donker. Alhoewel, links van haar ziet ze een lichtje en 
als ze iets beter kijkt ook de contouren van een gebouw. Dat moet ‘t Hosselt zijn, denkt ze. 
‘Hoe heb je dit in godsnaam gevonden?’ vraagt Jozef. 
‘Dat heb ik verteld. Het was puur toeval, eerst die restanten van een gebouw en daarna dit, 
terwijl ik in feite alleen maar zat te wachten tot mijn zoon genoeg kreeg van zijn 
ridderfantasieën.’ 
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Hans Hopstaken doet een stap achteruit en nodigt Jozef uit om de metalen luiken te openen. 
‘Hans, wist jij dat ‘t Hosselt hier zo dicht bij lag.’ 
‘Ja, nu is het bijna niet te zien, maar als het donker is zie je de verlichting van de herberg heel 
duidelijk.’ 
Het piept en knarst als Jozef een luik opentrekt. Er gaapt een donker gat, zelfs op klaarlichte 
dag. Ellen begint bewondering te krijgen voor de durf van Hans Hopstaken, die hier in het 
pikkedonker is ingekropen. 
‘Wie gaat er eerst?’ vraagt Jozef. 
‘Geen probleem,’ zegt Ellen die haar nieuwsgierigheid niet kan bedwingen. 
Ze pakt haar zaklantaarn en schijnt het gat in. Er is een stenen trap. 
‘Moeten we nog iets afspreken?’ vraagt Ellen voordat ze de trap afdaalt. 
Jozef kijkt naar Hans Hopstaken.  
‘Is het moeilijk te vinden beneden?’ 
‘Nee, je komt eerst in een grote ruimte, onder de vloer waar we net overheen zijn gelopen. 
Van daaruit is er maar één doorgang. Die moet je in. Het is een beetje kruip door sluip door, 
maar een meter of twintig verder kom je uit in een lange gang. Dat is de gang die uitkomt 
onder de herberg. Op een gegeven moment zie je een deur aan je rechterhand. Daarachter zit 
het archief.’ 
Jozef denkt even na en geeft de twee agenten die zijn meegelopen de opdracht om Hans 
Hopstaken mee terug te nemen naar het bureau. 
‘O ja,’ zegt Jozef als de agenten aanstalten maken om Hans aan de arm mee te voeren. ‘Als 
wij terug zijn, gaan we nog even praten over het archief. Ik heb er een nachtje over geslapen 
en ik weet nog zekerder dan gisteren dat jij meer weet dan je ons hebt verteld.’ 
Jozef doet alsof hij achter Ellen aangaat en draait zich dan nog een keer om. 
‘Ik heb gesproken met een goede vriendin van Karin. Zij vertelde mij iets heel anders over 
jouw verhouding tot Karin dan jij ons deed voorkomen. Jullie hadden het heel gezellig daar 
op de flat. Volgens haar was jij zo met je hele hebben en houwen bij Karin ingetrokken als ze 
jou de mogelijkheid daartoe had geboden.’ 
Ellen weet niet wat ze hoort. Dit is toch niet netjes? Bovendien is het pure bluf. Wat hoopt 
Jozef hiermee te bereiken? 
‘Jij zou het toch niet prettig vinden als we jouw vrouw hierover inlichten, toch?’ 
Dit is pure chantage, denkt Ellen. Voordat ze gezamenlijk in de kelder afdalen, wil ze van 
Jozef horen waarom hij dat doet. 
Hans Hopstaken draait zich om en doet alsof hij het niet heeft gehoord. Ellen vindt het 
jammer dat ze zijn gezicht niet kan zien. 
‘Dat moet je me uitleggen,’ zegt Ellen als de twee agenten en Hans Hopstaken vertrokken 
zijn. 
‘We zijn het er toch over eens dat Hans Hopstaken nog iets voor ons verborgen houdt?’ 
Ellen knikt. 
‘Dat we hem vandaag en misschien morgen nog mogen vasthouden is al een wonder. Hij is 
namelijk geen verdachte voor de moord op Karin Hoedt. We hebben daarom niet veel 
middelen om hem aan het praten te krijgen. Als hij de komende dagen zijn mond houdt, 
moeten we hem gewoon laten gaan en verdwijnt hij uit beeld. Dat zou zonde zijn. Ik probeer 
dus maar om op een andere manier wat druk uit te oefenen.’ 
‘Ethisch kleven er wel bezwaren aan, vind ik,’ zegt Ellen. 
‘Maar die zijn niet zo groot als het achterhouden van informatie in een moordzaak.’ 
‘Dat hij informatie achterhoudt is maar een vermoeden. Je bent daar niet zeker van.’  
‘Klopt, het is ook maar een vermoeden dat hij meer wilde met Karin Hoedt. Als ik dat 
verkeerd heb gezien, zal hij daar om moeten lachen. Daar is toch niets mis mee, toch?’ 
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Zoals gewoonlijk heeft Jozef een sluitend verhaal. Dat neemt echter niet weg dat Ellen twijfelt 
of Jozef Hans Hopstaken op die manier onder druk mag zetten. 
 
Ellen daalt als eerste de trap af. Beneden komt ze uit in een smalle gang waar ze 
ternauwernood door kan. Na een meter of acht staat ze in een grote ruimte. Het is er niet 
helemaal donker. Door een paar kleine kieren dringt daglicht naar binnen. Ook Jozef en Brian 
wurmen zich nu door de smalle gang. Ze hoort Jozef mopperen. 
‘Wat doen we?’ vraagt ze als met z’n drieën in de ruimte te staan. 
‘Verder gaan,’ zegt Jozef. 
‘Lopen we meteen door naar ‘t Hosselt?’ 
Jozef denkt na. 
‘Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dat zou wel een bak zijn. Derk van der Broek zal zich rot 
schrikken.’ 
‘Lopen we geen gevaar dan?’ 
‘Wat voor gevaar?’ 
‘Nou, dat er geschoten gaat worden. Met onze zaklantaarns in een smalle rechte gang zijn we 
nogal een makkelijk doelwit.’ 
‘Hm, ik loop wel voorop,’ zegt Jozef. ‘Jullie blijven een eind achter mij. Ik roep steeds als 
jullie kunnen komen.’ 
Aan de overkant van de ruimte zien ze een gat. Vroeger moet daar een lage deur hebben 
gezeten. Jozef kruipt door het gat. Ellen en Brian kunnen het licht van de zaklantaarn 
ongeveer twee meter volgen en dan is het gat weer donker. Ze wachten geduldig op een 
signaal. 
Het wachten duurt lang. Ellen kijkt op haar horloge en ziet dat er al vijf minuten verstreken 
zijn. Dat was niet de afspraak. Zij zouden Jozef volgen op korte afstand. 
‘Joehoe!’ klinkt het hol vanuit het donkere gat. 
Ellen stapt het gat in. Ze komt in een smalle gang met een aantal bochten achter elkaar. Na 
ongeveer 20 meter lijkt de gang dood te lopen. Aan het eind van de gang ziet ze links in de 
hoek een laag trapgat. De trap heeft acht half afgebrokkelde treden en maakt een scherpe 
bocht naar links. Zelfs voor Ellen is het passen en meten om er zonder schrammen en 
kleerscheuren doorheen te komen. Halverwege ziet de zaklantaarn van Jozef schijnen. 
De gang waar ze uitkomt is twee meter breed en hoog genoeg om rechtop in te staan. Ze 
schijnt de gang in, maar kan het einde van de gang niet zien. Brian, die het grootste is, heeft 
de meeste moeite om door het trapgat te komen. Zijn kleren zitten helemaal onder het stof als 
ook hij beneden is. 
‘Hier is niet veel te zien,’ fluistert Jozef. ‘We lopen even naar de deur aan het eind van de 
gang. Verderop zie je aan je rechterhand drie deuren. Ze zitten op slot, heb ik geconstateerd. 
Het lijkt me niet zo’n goed idee om via deze gang in de herberg te komen. We kijken nog een 
keer en gaan dan weer naar buiten. Goed?’ 
Ellen knikt. Ze vond het ook nogal een vreemd idee om Derk van der Broek de stuipen op het 
lijf te jagen door als een soort klopgeesten op deuren te trommelen. 
 
Tien minuten later staan ze weer buiten. Er viel inderdaad niets te zien. Het enige opvallende 
was dat er tot halverwege de gang gloednieuwe verlichting was aangebracht. Een duidelijk 
bewijs dat de gang in gebruik was. Ook de sloten op de drie deuren waren nieuw. 
 
Ellen kijkt Jozef en Brian aan en schiet in de lach. Beiden zijn bedekt onder het stof. Jozef 
heeft bloed op zijn hand en Brian heeft twee grote schaafwonden op zijn voorhoofd.  
‘Operation desert storm’ zegt ze lachend en klopt het stof van haar kleren. 
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‘Ik zal Arthur vragen om gevarentoeslag voor zulke gevaarlijke missies,’ zegt Jozef. ‘Laten 
we naar het bureau gaan. Zo kunnen we ons niet vertonen in de herberg. Bovendien weet ik 
nog niet wat ik Derk van der Broek moet vragen. Ik ga er vanuit dat de kelders leeg zijn, dus 
die zal hij ons met alle plezier willen laten zien.’ 
 
 
 

43. Dinsdag 15 november 11.00 uur 
 
De mist en wolken zijn verdwenen, de zon schijnt. Voor het eerst in dagen kan Gerben 
Libbers weer genieten van het weidse uitzicht over het Twentse land vanuit zijn appartement 
op de vijftiende verdieping. In de hele flat is er nog één andere bewoner die er al vanaf het 
begin woont. Hij kan niet begrijpen dat al die andere mensen zijn verhuisd naar andere 
woningen in de stad. Een betere plek is er in heel Enschede niet te vinden. Elke dag ziet het 
omliggende land er weer anders uit. Het urenlang uitkijken over het landschap heeft hem nog 
nooit verveeld. 
 
Morgen wordt hij vijfenzestig. Dan kan hij officieel met pensioen en zal elke maand de AOW 
op zijn rekening worden overgemaakt. Met zijn sobere levenswijze is dat toereikend om rond 
te komen.  
De zon kan deze keer niet alle sombere gedachten verjagen. Al een maand kwelt hem de 
vraag waarom hij in godsnaam die laatste opdracht heeft aangenomen. Hij wist toch dat hij 
zijn AOW zou krijgen en dat dat voor hem genoeg zou zijn?  
Natuurlijk weet hij het antwoord wel. Hij voelde zich gevleid en wilde nog één keer laten zien 
dat het vertrouwen, dat zijn opdrachtgevers hem de afgelopen dertig jaar hebben geschonken, 
terecht was.  
Ach, misschien maakt hij zich wel zorgen om niets. Het is alleen vervelend dat hij zijn 
rijbewijs kwijt is. Een week geleden kwam hij erachter en om het te vinden heeft hij twee keer 
zijn woning op de kop gezet. Eerst baalde hij alleen maar vanwege het gedoe om een nieuw 
rijbewijs aan te vragen. Hij was echter geschrokken toen hij probeerde na te gaan wanneer hij 
het rijbewijs voor het laatst had gebruikt. Dat was waarschijnlijk begin november, toen hij 
naar Deventer was gereden om zijn opdracht uit te voeren. 
Normaal gesproken legt hij zijn rijbewijs meteen na thuiskomst terug in de la waar hij alle 
belangrijke papieren bewaart. Die la heeft hij nu al drie keer helemaal leeggeruimd, 
tevergeefs. Hoe hij ook zijn best doet om de beelden van die novemberdag terug te halen, hij 
kan zich niet herinneren dat hij zijn rijbewijs ergens anders heeft neergelegd. De 
onvermijdelijke conclusie is daarom dat hij het heeft verloren. En dat betekent ook dat er een 
kans is dat hij het rijbewijs in Deventer is verloren. 
Even heeft hij overwogen om naar Deventer te gaan en precies de route te lopen die hij de 
bewuste dag ook had gelopen. Dat leek hem echter niet verstandig. Eén van zijn drie 
stelregels is namelijk: keer nooit en te nimmer terug naar de plaats waar je je werk hebt 
gedaan. Hij is er van overtuigd dat hij het aan zijn stelregels te danken heeft, dat hij zijn werk 
altijd zonder kleerscheuren heeft kunnen doen.  
De andere twee regels luiden: leef onopvallend en neem zo weinig mogelijk opdrachten aan. 
Sinds het ongeluk heeft hij slechts tien opdrachten uitgevoerd. Met het geld dat hij ermee 
verdiende heeft hij zich de extra dingen kunnen permitteren die het leven van een 
arbeidsongeschikte een stuk aangenamer maakten: het kopen van boeken en muziek, een 
reisje op zijn tijd, zo nu en dan een vrouw en soms lekker uit eten.  
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Juist daarom is het zo stom dat hij die laatste opdracht heeft aangenomen. Hij heeft al die 
leuke dingen tegenwoordig niet meer nodig om gelukkig te zijn. Het uitzicht vanuit zijn flat, 
een wandelingetje door de stad en een pilsje in zijn stamkroeg, dat is genoeg. 
 
 

44. Dinsdag 15 november 13.00 uur 
 
‘Gaan jullie nog mee lunchen?’ vraagt Jozef als hij zijn hoofd om de deur van de kamer van 
Ellen en Brian steekt. ‘Ik ga even snel naar de kantine en ter compensatie van de beroerde 
kwaliteit van het eten heb ik goed gezelschap nodig.’ 
‘Nou, we hebben net een interessante ontdekking gedaan. Of beter gezegd, dat heeft Brian 
gedaan.’ 
Ellen ziet dat Jozef twijfelt, maar ze dwingt hem met haar blik om even te luisteren. Jozef 
komt inderdaad naar binnen. 
‘Een uur geleden kreeg ik het overzicht binnen van telefoonnummers die de afgelopen weken 
met het huis van Hans Hopstaken in Amersfoort hebben gebeld,’ zegt Brian. 
De gezichtsuitdrukking van Jozef verandert van welwillend in geïnteresseerd. 
‘Ik kon het eigenlijk niet geloven, maar kijk hier.’ 
Brian wijst met zijn vingers drie nummers op de lange lijst aan. Het zijn nummers die 
beginnen met 0570, het netnummer van Deventer. 
‘Het nummer staat geregistreerd op de Soesterhoutweg 19, het adres van ‘t Hosselt. In het 
telefoonboek staat een ander nummer vermeld bij het restaurant. Dit is dus een tweede 
aansluiting op hetzelfde adres.’ 
Jozef knikt tevreden.  
‘Goed werk, het vormt een extra middel om de druk op Derk van der Broek op te voeren.’ 
Ellen kijkt hem verbaasd aan. 
‘Ik heb goed nagedacht en ben tot de volgende conclusie gekomen,’ zegt Jozef. ‘Hoewel ik 
vermoed dat Derk van der Broek niet direct betrokken is bij de moord op Karin Hoedt, vormt 
hij volgens mij wel de zwakste schakel in het netwerk van Jerome Kwast.’ 
Het is de eerste keer dat Jozef zo expliciet uitspreekt dat hij Jerome Kwast als belangrijkste 
verdachte beschouwt. Ze denkt aan de waarschuwing van Piet van Gestel. Is Jozef wel 
onbevooroordeeld? Heeft het zin om daar iets over te zeggen? Op dit moment niet, denkt ze. 
Vanmiddag hebben ze weer een gesprek met Hans Hopstaken. Mogelijk dat dat aanvullende 
informatie oplevert. Bovendien is het duidelijk dat ‘t Hosselt een belangrijke rol speelt in de 
hele zaak. Tijdens de lunch zal ze vertellen wat ze tot nu toe heeft gevonden over Jerome 
Kwast. 
 
Met verbazing ziet Ellen dat Jozef het hele aanbod aan snacks van die dag, een kroket, een 
bamischijf en een gehaktbal met pindasaus, op zijn bord schuift. Verder neemt hij geen brood, 
fruit of melk. 
‘Als je dan toch ongezond eet, doe het dan goed,’ zegt hij.  
Hoofdschuddend pakt Ellen een kop soep, twee boterhammen en een bakje salade. Brian volgt 
het voorbeeld van Jozef. 
‘Dat scheelt weer een keer koken vanavond,’ zegt hij. 
Ellen wil zeggen dat een vette snackhap toch geen alternatief kan zijn voor een avondmaaltijd, 
maar dat zal slechts hoon, verpakt in een gevat antwoord, opleveren.  
 
Terwijl Jozef en Brian zich tegoed doen aan hun snacks, vertelt Ellen wat ze op het internet 
heeft gevonden over Jerome Kwast.  
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‘Je had wel gezegd dat hij connecties had in Hilversum, maar niet dat hij zelf ook stevig 
meespeelt in het mediacircus.’ 
‘Ja, bij mijn weten is hij nog steeds aandeelhouder van een radiostation en heeft hij 
verschillende plannen gehad om iets met televisie te doen. Dat is volgens mij nooit gelukt,’ 
zegt Jozef met volle mond. 
‘Ik vond een artikel uit het NRC waarin de opkomst en ondergang van Sport 7 wordt 
beschreven.’ 
‘Die voetbalzender van John de Mol.’ 
‘Ja.’ 
‘Wanneer was dat ook alweer.’ 
‘Negentienzesennegentig. In dat artikel wordt ook de naam van de Deventer ondernemer 
Jerome Kwast genoemd. Hij schijnt in 1993, net na de komst van RTL4, al plannen te hebben 
gehad voor een zender die uitsluitend voetbal en seks zou uitzenden.’ 
‘Dat wist ik niet.’ 
‘Uit het artikel blijkt niet waarom hij zijn idee niet heeft doorgezet. Geld en vergunningen 
speelden in ieder geval een rol.’ 
‘Sport 7 is toch maar heel kort in de lucht geweest?’ vraagt Brian. 
‘Een paar maanden. In totaal meer dan honderd miljoen verlies.’ 
‘Daarna een hele tijd weinig nieuws over Jerome Kwast. Hij blijft wel actief op de 
vastgoedmarkt in Deventer en Zwolle. De afgelopen tien jaar was hij vier keer betrokken bij 
transacties die de krant hebben gehaald. Steeds bleek dat hij voor weinig geld beslag had 
weten te leggen op grond of gebouwen van de gemeente, die hij korte tijd daarna met grote 
winst weer wist te verkopen. Het meest recente bericht op dat gebied is het akkefietje met de 
gemeente Deventer, ongeveer een jaar geleden. Toen ik het las herinnerde ik me zelfs de 
krantenkoppen.’ 
‘De panden waar het om ging staan vlak bij mij in de buurt. Dat was inderdaad snel geld 
verdienen voor Kwast,’ zegt Jozef. 
‘Eigenlijk waren dat de twee thema’s die ik tot nu toe heb gevonden, media en vastgoed.’ 
‘En ‘t Hosselt dan?’ vraagt Brian met een stuk gehaktbal in zijn mond. 
‘Daar heeft hij op papier niets mee van doen, begreep ik. Ook op de website kwam ik zijn 
naam niet tegen. Peter Tergeren wordt in het bestand van de Kamer van Koophandel genoemd 
als eigenaar en bedrijfsleider.’ 
Jozef stopt in één keer de halve gehaktbal in zijn mond. 
‘Peter Tergeren, dat is een goeie,’ murmelt Jozef met volle mond. Er loopt een druppel 
pindasaus over zijn kin. ‘Waar is die gebleven?’ 
Ellen haalt haar schouders op. 
‘Ik weet wat we gaan doen,’ zegt Jozef. ‘Eerst praten we met Hans Hopstaken. Dan gaan we 
naar Derk van der Broek. Alleen moeten we daarvoor precies weten hoe we hem gaan 
aanpakken.’ 
Jozef kijkt Ellen en Brian om beurten aan. 
‘Ik stel voor dat Brian straks met mij meegaat om Hans Hopstaken te verhoren. Ellen bereidt 
het gesprek met Derk van der Broek voor. Wat vertellen we hem, wat vragen we hem en hoe 
vragen we het? Goed?’ 
Ellen knikt, hoewel ze ook wel graag bij het verhoor van Hans Hopstaken had willen zijn. 
 
 

45. Dinsdag 15 november 13.00 uur 
 
Peter Tergeren loopt vrolijk fluitend over de brede strandboulevard van Marbella naar de 
parkeergarage waar hij zijn BMW heeft gestald. Hij heeft net zijn luxe appartement verkocht. 
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Het is niet alleen de snelheid waarmee dat gelukt is, maar ook het bedrag dat hij ervoor 
gekregen heeft, wat hem tevreden stemt. In tien jaar een waardevermeerdering van bijna twee 
ton is veel meer dan hij had verwacht. Van te voren had hij tegen zichzelf gezegd dat een 
kostenneutrale deal ook acceptabel zou zijn. Hij wilde er gewoon zo snel mogelijk van af. 
De Engelse makelaar in het centrum van Marbella, die hij tien jaar geleden met zorg had 
geselecteerd, heeft zijn belofte waargemaakt. Peter was meteen na zijn aankomst naar hem 
toegegaan en de makelaar had hem gegarandeerd dat hij het appartement binnen een week 
kwijt zou zijn. Vanwege een officieel verbod op nieuwbouw, wat in tegenspraak leek met de 
vele bouwprojecten die Peter overal zag, was er nou eenmaal een enorme schaarste aan 
woningen in Marbella. Het geld is gisteren overgemaakt op zijn Spaanse bankrekening en hij 
is nu vrij om te gaan waar hij wil. Samen met de reserves van ’t Hosselt, die hij vorige week 
ook heeft overgeboekt naar dezelfde rekening, staat er nu bijna een miljoen op. Daarmee moet 
hij het makkelijk een aantal jaar kunnen uitzingen. 
 
Hoewel hij vreselijk veel zin heeft in een biertje en wat tapas, wil hij eerst de stad uit. Hij is te 
onrustig om nu te gaan eten. Waarom eigenlijk, vraagt hij zich af. Normaal is Marbella voor 
hem juist de plaats waar hij tot rust komt. Weg uit Nederland, weg van ‘t Hosselt. Natuurlijk 
weet hij het antwoord wel, maar hij durft het eigenlijk niet onder ogen te zien. Het gaat om 
Jerome Kwast. Hij is bang voor de man met wie hij nu al zolang samenwerkt. 
 
Het verwarrende is echter dat hij niet goed weet waarom hij bang zou moeten zijn. Natuurlijk 
heeft altijd geweten waarvoor Jerome de kelder gebruikte. Hoewel hij het liever anders had 
gezien, heeft hij er nooit een probleem van gemaakt. Het leverde hem tenslotte veel geld op 
en het risico was te verwaarlozen. Waarom zou hij dat nu opeens anders moeten zien? Dat 
heeft alles te maken met de dood van Karin Hoedt. Hij kan haar dood echter op geen enkele 
manier in verband brengen de functie van de kelders van ’t Hosselt. Was Karin op de hoogte 
van wat er in de kelders van ’t Hosselt bewaard werd? Dat is natuurlijk niet uit te sluiten, al 
zal Jerome het haar nooit zelf hebben verteld. Maar wat dan nog? Stel dat ze het wist, was dat 
dan een reden om haar te vermoorden? En door wie dan? Door Jerome? Zo stom zal Jerome 
niet zijn. Jerome heeft hem ooit verteld dat zijn grootste nachtmerrie is om te worden 
opgesloten in een politiecel. Hij was daarom als de dood voor de politie en nam geen enkel 
risico. Dus is Karin door iemand anders vermoord. Maar wie dan? En waarom? En de 
belangrijkste vraag, wat heeft hij daar zelf mee te maken? Moet hij nu ook vrezen voor zijn 
leven? Hoe dieper Peter nadenkt, hoe verwarrender het wordt. 
 
Even buiten Marbella verlaat Peter de snelweg en neemt de smalle provinciale weg in 
noordelijke richting. Hij is van plan om door de Sierra de Ronda naar Antequera te rijden. 
Daar zal hij een kamer nemen in de Parador del Torcal, het schitterend gelegen hotel waar hij 
een paar jaar geleden een paar mooie nachten heeft beleefd.  
 

46. Dinsdag 15 november 14.30 uur 
 
Ellen staart naar het beeldscherm van haar computer. Ze heeft via verschillende zoekmachines 
gezocht naar Jerome Kwast, maar dat leverde weinig nieuwe informatie. Hoe nu verder? Al 
een paar dagen loopt het onderzoek niet lekker. De opdrachten die zij en Brian van Jozef 
krijgen, lijken gebaseerd te zijn op diens onuitgesproken vermoeden dat Jerome Kwast iets 
met de zaak te maken heeft. De waarschuwing die Jozef tijdens hun eerste onderzoek keer op 
keer herhaalde om niet te snel conclusies te trekken, lijkt hij nu zelf totaal te negeren. Maar 
dat is niet wat haar het meeste stoort. Ze begint zich steeds meer af te vragen of de regionale 
recherche in Deventer wel de juiste club is om dit onderzoek te doen. Hoewel Jerome Kwast 
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in Deventer woont, heeft hij een netwerk dat heel Nederland bestrijkt. Haar grootste twijfel 
komt voort uit de beschrijving van wat Hans Hopstaken heeft gezien in de kelder van ‘t 
Hosselt. Dat was meer dan een verzameling foto’s van lokale middenstanders, genomen door 
de Deventer stadsfotograaf. Er zit veel meer achter. Ze moet Jozef echt een keer vragen of het 
wel slim is om die informatie binnenshuis te houden. Dan bedenkt ze dat ze Norman nog 
moest bellen. 
 
‘Norman van der Molen,’ klinkt het zakelijk. 
‘Stoor ik?’ zegt Ellen. 
‘Hoi, leuk dat je belt,’ antwoordt Norman enthousiast. ‘Nee, helemaal niet. Ik leg de laatste 
hand aan een offerte die vandaag uitmoet.’ 
‘Dat klinkt als tijdsdruk.’ 
‘Valt wel mee, ik heb nog tweeënhalf uur.’ 
‘Je had gisteravond twee keer gebeld. Ik was pas om half twaalf thuis. Onverwachte 
verwikkelingen.’ 
‘Positief?’ 
‘Ja, we hebben de vermiste man uit Amersfoort aangehouden in Hoenderloo en meegenomen 
naar Deventer. Hij wordt nu verhoord door Jozef en Brian.’ 
‘Wordt het vanavond weer laat?’ 
‘Weet ik nog niet. Waarschijnlijk gaan we nog ergens naar toe om iemand te verhoren. Ik heb 
geen idee hoe dat zal aflopen.’ 
‘Het is wel vrijwilligersavond op het Filmhuis.’ 
Ellen schrikt. 
‘Shit,’ zegt ze. ‘Dan moet ik meteen bellen om te zeggen dat ik me aanmeld als vrijwilliger.’ 
‘Dus je doet het?’ 
‘De paar keer dat ik heb meegedraaid zijn me niet slecht bevallen, moet ik eerlijk zeggen.’ 
‘Goed om te horen. Ik wil je graag nog een paar avonden begeleiden om je alle kneepjes van 
het projecteren bij te brengen.’ 
‘Dat aanbod sla ik niet af.’ 
‘Dus als het goed gaat, zie ik je om zeven uur in het Filmhuis?’ 
‘Ja, daar ga ik van uit.’ 
‘Mooi, dan ga ik snel verder met m’n offerte. Succes straks.’ 
‘Jij ook, tot vanavond.’ 
 
‘Ellen,’ klinkt het vlak achter haar. Ellen schrikt ervan. Het is Brian. 
‘Sorry, liet ik je schrikken?’ vraagt hij met een rood hoofd. Ellen voelt zich betrapt. Heeft 
Brian het telefoongesprek van net gehoord? Bovendien, waarom zou ze schrikken van Brian? 
‘Eh, ja. Geeft niet, ik belde net met het Filmhuis. Daar word ik vrijwilliger.’ 
‘O,’ zegt Brian droog. ‘Eh, heb jij die foto’s?’ 
Shit, denkt Ellen. Met een rood hoofd opent ze haar bureaula en geeft de foto’s aan Brian. In 
haar verwarring is ze niet in staat om Brian te vragen waarvoor hij de foto’s gaat gebruiken. 
‘Bedankt,’ zegt Brian en weg is hij. Ellen besluit om niet langer stil te staan bij haar 
schrikreactie en snel aan het werk te gaan met haar taak, het voorbereiden van een gesprek 
met Derk van der Broek. 
 
Ellen kijkt op haar horloge. Bijna half vier. Jozef en Brian zouden nu toch wel klaar moeten 
zijn. Zoveel meer zal Hans Hopstaken niet te melden hebben. Of hij moet alle mensen op de 
foto’s kennen. Ze kijkt op het papier waar ze alles heeft opgeschreven wat ze weten van Derk 
van der Broek. 
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Derk is de barman van ‘t Hosselt, de continue factor die de herberg vierentwintig uur per dag 
draaiende houdt. Hij is degene die Hans Hopstaken heeft betrapt in de ondergrondse gang, 
maar hem gewoon via de voordeur heeft uitgelaten. Korte tijd later was er iemand anders die 
van mening was dat hij dat niet had mogen doen, waarschijnlijk Peter Tergeren. Volgens 
Jozef is Derk eigenlijk een goeie jongen die braaf doet wat zijn baas, Peter Tergeren, van hem 
vraagt. Hoe ver gaat die gehoorzaamheid? Jozef is er van overtuigd dat Derk nog geen vlieg 
kwaad zou doen. Het is de vraag of dat zo is. 
Wist Derk wat er achter de gesloten deuren werd bewaard? Dat moet wel. Hij is tenslotte 
degene die altijd aanwezig is. Derk moet in ieder geval weten van wie de spullen in de kelder 
zijn. Hij kan bevestigen of Jozefs veronderstelling, dat Jerome Kwast de eigenaar is, klopt. 
Waarschijnlijk heeft Derk twee keer vanuit ‘t Hosselt gebeld naar het huis van Hans 
Hopstaken in Amersfoort. Hij is er dus op een of andere manier achtergekomen dat Hans 
Hopstaken de naam was van degene die hij heeft betrapt in de kelder. Mogelijk via de 
eigenaresse van het vakantiehuisje De Eggenkamp. Het feit dat hij vanaf de herberg belt, 
bewijst dat Derk geen achterdochtige, sluwe of door de wol geverfde crimineel is. Zo moeilijk 
is het niet om te bedenken dat een telefoontje makkelijk te traceren is. 
Wat is de relatie tussen Jerome Kwast en Derk? Kennen ze elkaar goed? Hoelang kennen ze 
elkaar al? Wat weet Derk over de activiteiten van Jerome Kwast? Ellen verwacht dat Derk 
weinig zal kunnen vertellen over Jerome Kwast. 
Stel dat Jozef gelijk heeft en dat de kelder inmiddels is leeggehaald. Heeft Derk dat gedaan? 
Waar heeft hij de inhoud dan heengebracht? Of weet hij wie het heeft gedaan? Dit is een 
belangrijke vraag. Via Derk moet het mogelijk zijn om te achterhalen wat er in de kelder heeft 
gelegen.  
Of wat er nog steeds ligt. Ook Jozef kan natuurlijk niet weten of de kelder is leeggehaald. Het 
lijkt waarschijnlijk, maar zeker weten ze het niet. De enige manier om daarachter te komen is 
via Derk. Hij heeft vast sleutels van de drie deuren die op de lange gang uitkomen. 
Ellen kan alleen maar concluderen dat er voldoende redenen zijn om Derk van der Broek 
stevig aan te pakken. Aan de andere kant, wat zal dat opleveren? Het belangrijkste is dat hij 
hun de weg kan wijzen naar de spullen die in de kelder zijn of waren opgeslagen. Ellen is 
benieuwd wat Jozef ervan zal vinden. 
 
Ellen hoort de stem van Jozef op de gang. Hij klinkt serieus. Het verhoor van Hans Hopstaken 
heeft klaarblijkelijk stof tot nadenken opgeleverd.  
‘En?’ vraagt Ellen als Jozef en Brian de kamer binnenkomen. Ze ziet dat Brian de envelop 
met foto’s in zijn hand heeft. 
‘Hans Hopstaken mag wat mij betreft naar huis,’zegt Jozef. ‘Dat zal zijn gezin fijn vinden.’ 
Ellen zegt niets. 
‘Volgens ons heeft hij alles verteld wat hij weet,’ vervolgt hij met een zucht. ‘Dat heeft ons 
wel aan het denken gezet.’ 
Op zulke momenten heeft Ellen het gevoel dat Jozef haar zit uit te dagen. Hij heeft haar wel 
eens gezegd dat hij haar ongeduld ziet als grootste belemmering om een goed rechercheur te 
worden. Juist in gesprekken en verhoren is geduld het allerbelangrijkst. Je kunt uren met 
iemand praten zonder dat er iets wezenlijks wordt gezegd en pas als je opstaat om afscheid te 
nemen, zegt je gesprekspartner waar je de hele tijd op hebt zitten wachten. Dat gebeurt alleen 
maar als je het gesprek in alle rust hebt gevoerd, zonder je partner de indruk te geven dat het 
gaat om die ene informatie of hem onder druk te zetten. Ellen is inmiddels zover dat ze zelf 
erkent dat ze soms ongeduldig is en herkent in welke situaties ze daar last van heeft. Ze houdt 
zich in, ze wacht tot Jozef het woord weer neemt. 
‘Hans Hopstaken gaf toe dat hij goed had rondgekeken in de ruimte. Hij bekende meteen dat 
hij de envelop met foto’s bewust uit één van de laden had gehaald.’ 
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Ellen fronst haar wenkbrauwen. 
‘Zei hij ook waarom hij dat gisteren niet wilde zeggen?’  
‘Ja, de envelop die hij had meegenomen was gerubriceerd onder provincie West-Nederland.’ 
‘Daar werkt hij toch?’ 
‘Juist daarom.’ 
Ellen doet haar best om het te snappen. 
‘Zijn de mensen op de foto’s collega’s van hem?’ vraagt ze uiteindelijk. 
‘Geen directe collega’s, maar hij herkende wel een paar mensen.’ 
‘Dus we hebben namen?’ 
‘Inderdaad.’ 
‘En verder? De foto’s waren dus gerubriceerd. Per provincie begrijp ik?’ 
‘Nee, niet echt. Meer per organisatie. Volgens Hans Hopstaken was het merendeel 
overheidsinstanties, ministeries, provincies, gemeenten en onderdelen van Rijkswaterstaat. 
Daarnaast ook bedrijven, vakbonden en belangenorganisaties.’ 
‘En het waren allemaal foto’s?’ 
‘Dat wist hij niet. In zijn envelop zaten foto’s.’ 
‘Wist hij wat hij zou aantreffen in de kelder? Daar begint het wel op te lijken.’ 
‘Ha, dat vroeg ik hem natuurlijk ook. Hij bezwoer dat hij geen idee had wat hij zou aantreffen 
toen hij in de donkere gang afdaalde. Het feit dat hij compleet verrast en overrompeld was 
door wat hij aantrof, was voor hem achteraf de enige plausibele verklaring waarom hij zo 
stom was geweest om die envelop mee te nemen.’ 
‘Hm, klinkt aardig, maar ik ben niet overtuigd,’ zegt Ellen. 
‘Wat was jouw indruk Brian?’ vraagt Jozef. 
‘Ik had het idee dat hij de waarheid sprak. Hij was alleen maar nieuwsgierig en zeker niet met 
voorbedachten rade op zoek naar iets.’ 
Ellen haalt diep adem om de rust in haar hoofd te herstellen. Dat lukt niet goed omdat ze wil 
begrijpen wat dit betekent. Waar dienden die foto’s voor? Chantage? En hoe waren die foto’s 
daar gekomen? Wie had ze gemaakt? Van wie waren ze? 
‘Hebben jullie een idee wat dit betekent?’ vraagt ze uiteindelijk. 
‘De personen die Hans Hopstaken herkende van de foto’s, waren mensen in 
verantwoordelijke posities. Van één man wist hij zelfs te vertellen dat die in opspraak was 
geweest vanwege het aannemen van bovenmatige relatiegeschenken van aannemers, zoals 
vliegreisjes en verbouwinkjes aan zijn woning.’ 
‘Het gaat dus om chantage?’ 
Jozef trekt zijn schouders op en grijnst. 
‘Dat behoort tot de mogelijkheden. Het kan ook gewoon relatiebeheer zijn.’ 
‘Dat zal wel,’ zegt Ellen lachend. Ze voelt de spanning van haar afglijden. 
‘Jij hebt nagedacht over Derk van der Broek,’ zegt Jozef. ‘Wat gaan we doen? Naar hem toe?’ 
Ellen pakt het papier waarop ze alles heeft opgeschreven. Als ze alle punten heeft toegelicht 
kijkt Jozef haar vragend aan. 
‘Wat stel je voor? Wel of niet naar hem toegaan?’ 
‘Zoals ik zei, twijfel ik. De belangrijkste reden om wel te gaan is het achterhalen van de rest 
van het archief. De vraag is of dat nu nog veel extra’s oplevert.’ 
‘Inderdaad. We hebben nu een redelijk beeld van wat er in de kelder lag opgeslagen. We 
hebben een aantal namen van mensen die op de foto’s staan. Die kunnen we benaderen en 
vragen wat die foto’s te betekenen hebben.’ 
‘Dan lijkt het mij beter om Derk nog even met rust te laten. Het gaat tenslotte niet om hem.’ 
Jozef knikt. 
‘Dat is ook mijn idee. Hoe rustiger Derk is, hoe groter de kans dat die andere figuren op hun 
plaats blijven zitten.’ 
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‘Je bedoelt Jerome Kwast?’ 
‘Ja, maar ook Peter Tergeren. Die is cruciaal vanwege zijn directe relatie met Kwast.’ 
‘Nou, dat is mooi,’ zegt Ellen opgelucht. 
Jozef kijkt haar verbaasd aan. 
‘Sorry, ik liet me even gaan. Dat heeft niets met de zaak te maken.’ 
‘Je was even bang dat je een afspraak voor vanavond af moest zeggen?’ 
‘Ja, mijn inauguratie bij het Filmhuis. Vanavond word ik officieel in het team van 
vrijwilligers opgenomen.’ 
‘Mooi. Was het een zware screening?’ 
‘Ha, ha.’ Ellen denkt aan Norman. ‘Ja, dat viel niet mee. Ze moesten alles van me weten en ik 
ben flink uitgetest onder zeer uiteenlopende omstandigheden.’ 
‘En?’ 
‘Cum laude geslaagd.’ 
‘Gefeliciteerd,’ zegt Jozef met een glimlach. Brian kijkt enigszins verward.  
Zou Jozef nu al op de hoogte zijn van Norman, vraagt Ellen zich af. Dat kan ze zich niet 
voorstellen. Of hij moet hen midden in de nacht hebben gezien toen ze gearmd over de Brink 
liepen. Met Jozef weet je het maar nooit. 
 
 

47. Dinsdag 15 november 15.00 uur 
 
Peter parkeert zijn BMW op het plein in het centrum van Alora. Als hij uitstapt, ruikt hij de 
geur van citrusvruchten, het product waar het dorp zijn bestaansrecht aan ontleent. Tijdens de 
kronkelige autorit door de Sierra de Ronda heeft Peter geen antwoorden op zijn vragen 
gekregen. Nog steeds kan hij niet onder woorden brengen waarom hij is gevlucht en in paniek 
zijn appartement heeft verkocht. Het is duidelijk dat hij naar Spanje is gereden met als doel 
om alle schepen achter zich te verbranden en een nieuw leven te beginnen. Maar hoe langer 
hij erover nadenkt, hoe meer hij twijfelt aan die beslissing.  
 
Stel dat er helemaal niets aan de hand is, is de steeds terugkerende gedachte. Opeens heeft hij 
de behoefte om Derk te bellen. Gewoon even vragen hoe het gaat. Dat doet hij normaal ook 
als hij in Marbella is. Als hij meer dan een week niets van zich laat horen, zal dat zeker 
argwaan wekken. 
De gedachten aan ’t Hosselt roepen een intens gevoel van spijt op. ‘t Hosselt is zijn leven. 
Daar heeft hij voor gevochten, lange dagen voor gemaakt. Zijn mooie huis in Deventer, zijn 
BMW, zijn appartement in Marbella, het zijn als het erop aankomt allemaal bijzaken. Een 
weekje Spanje is mooi om tot rust te komen, maar daarna begint het gemis van zijn herberg al 
aan hem te knagen.  
 
Als hij nu niet belt, kan hij niet rustig eten in één van de cafés rond het plein. Hij loopt naar de 
telefooncel midden op het dorpsplein. 
‘Met Derk van der Broek, restaurant ‘t Hosselt,’ klinkt de vertrouwde stem. 
‘Hallo Derk, met Peter. Hoe gaat het?’ 
Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. 
‘Jezus, Peter, waar zit je? Ik heb geprobeerd je te bellen.’ 
‘In Marbella,’ antwoordt Peter. ‘Joh, ik had gewoon even behoefte aan rust, even geen gezeik 
aan me kop. Hoe gaat het daar?’ 
Peter hoort Derk slikken. 
‘Nou, een gekkenhuis. Net of iedereen al aan het warmdraaien is voor de kerst.’ 
‘Dat lijkt mij sterk.’ 
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‘Anders snap ik het ook niet. Zelfs vanmiddag met de lunch zat het knap vol. De laatste 
mensen gaan net weg.’ 
‘Prachtig, dus het gaat goed.’ 
‘Eh, ja,’ zegt Derk weifelend. ‘Eh, mag ik eerlijk zijn?’ 
‘Tuurlijk Derk, je mag altijd eerlijk zijn. Je baalde zeker dat ik zomaar weg was?’ 
‘Het is dat je het zelf zegt, Peter. Maar zo voelde het wel. Ik heb me de tyfus gewerkt.’ 
‘Sorry Derk, maar zoals ik al zei, ik had het helemaal gehad.’ 
‘Wanneer kom je terug? Wel voor de kerst hoop ik.’ 
‘Leuk grapje Derk. Tuurlijk kom ik terug voor de kerst. Nog iets gehoord?’ 
‘Waarvan?’ 
‘Nou, je weet wel. Karin Hoedt en zo.’ 
‘Nee, niets eigenlijk. Kalle heeft vorige week de kelder leeggehaald.’ 
Peter hapt naar adem. Dat zou goed nieuws zijn. 
‘Leeggehaald?’ 
‘Ja, en ik was er maar wat blij om. Dat gedoe in die kelder heeft me de hele tijd dwarsgezeten. 
Die troep hier beneden.’ 
‘Ben je alleen?’ vraagt Peter bezorgd. 
‘Ik sta achter de bar.’ 
‘En verder? Nog iets gehoord?’ 
‘Nee, eigenlijk niet. Ja, vorige week had ik de politie op bezoek. Je weet wel, die Laros met 
twee jonkies. Lekker ding zat erbij. Hij kwam hier niet zomaar om lekker te eten. Had tafel 
twee gereserveerd.’ 
‘Shit,’ zegt Peter en voelt dat zijn hart sneller klopt. ‘En daarna?’ 
‘Niets meer. Stilte. Geen Kwast, geen Laros, niets meer.’ 
‘Hm, en in de krant?’ 
‘Ook niets. Alleen nog een keer een bericht dat de politie nog niets was opgeschoten met de 
moord op Karin.’ 
Peter weet genoeg. 
‘En vanavond? Druk?’ 
‘Volle bak.’ 
‘Wie heb je?’ 
‘Anneleen en Norbert.’ 
‘Prima, dan gaat het lukken.’ 
‘Wanneer zie ik je?’ 
‘Weet nog niet zeker. Misschien rij ik vanavond al terug, anders morgen of overmorgen. Of 
misschien wel helemaal niet. Ik moet even tot rust komen, Derk.’ 
‘Rij maar voorzichtig als je teruggaat,’ zegt Derk. 
Eikel, denkt Peter en hangt zonder iets te zeggen op. Derk is een prima vent, maar hij moet 
zich geen zorgen maken over hem. En zeker niet over autorijden. Het is zijn eigen keus om in 
één keer van Zuid-Spanje terug te rijden. Boos steekt hij het dorpsplein over. Eerst maar eens 
wat eten, dat zal zijn humeur goed doen. Pas daarna zal hij de berichten van Derk op waarde 
schatten. Met een lege maag kan hij niet beoordelen of het goed of slecht nieuws is. Dat 
Jerome de kelder heeft laten leeghalen door Kalle, is hoe dan ook goed om te horen. 
 
 

48. Dinsdag 15 november 16.00 uur 
 
Jozef kijkt op zijn horloge.  
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‘Ik stel voor dat we een uur de tijd nemen om alles wat we hebben op een rijtje te zetten. Om 
vijf uur heb ik afgesproken met Gerard Maas en Wouters, de officier van justitie. Zij moeten 
beslissen of we Hans Hopstaken laten gaan of nog een nacht vasthouden.’ 
‘Zal ik nog even koffie zetten dan?’ vraagt Ellen. 
Jozef en Brian knikken enthousiast. 
‘Ellen, jij bent het meest gestructureerd van ons. Wil jij alles op een paar grote vellen zetten? 
Dan kan ik die zo meenemen naar Gerard.’ 
Dat vindt Ellen prima. Zo doet ze dat ook voor zichzelf. Alle gegevens opschrijven en dan 
verbanden aangeven. Vaak leidt dat tot onverwachte inzichten. Ze scheurt vier vellen van de 
flip-over. Op het eerste zet ze KARIN HOEDT. Het tweede HANS HOPSTAKEN. Nee, dat 
is niet goed, denkt ze en keert het blad om. Op het nieuwe blad schrijft de 
ARCHIEF/KELDER/’T HOSSELT. Op het derde blad zet ze JEROME KWAST en voegt er 
aan toe PETER TERGEREN. Op het vierde blad schrijft ze HISTORIE, de zaak van Jozef 
van dertig jaar geleden. 
‘Roept u maar,’ zegt ze. 
‘Brian, aan jou de eer,’ zegt Jozef. ‘Ik luister liever.’ 
‘Ik begrijp dat je Hans Hopstaken niet meer relevant vindt?’ vraagt Brian. 
‘Nee, volgens mij niet. Hij heeft iets in gang gezet. Volgens jullie heeft hij alles verteld wat 
hij weet en verdwijnt hij uit beeld zodra hij naar huis mag.’ 
Brian knikt. 
‘Dat lijkt me correct. Laat ik dan beginnen met Karin Hoedt. Ze woont alleen, zat vroeger in 
de prostitutie, werd gerespecteerd gastvrouw, was getrouwd met Jerome Kwast.’ 
‘Wat is gastvrouw?’ vraagt Ellen. 
‘Ze ontvangt gasten op sjieke feesten en partijen. O ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ze treedt 
vooral op in vastgoedkringen.’ 
‘Precies, ga door,’ zegt Ellen streng. 
‘Ze komt regelmatig in bierencafé De Heks. Op een vrijdagavond ontmoet ze daar Hans 
Hopstaken. Ze biedt hem onderdak aan.’ 
‘Reden?’ 
‘Nieuwsgierigheid, behulpzaamheid. Hij mag slapen in de logeerkamer. Op vrijdag, na een 
week dus, zet ze Hans Hopstaken plotseling het huis uit.’ 
Brian denkt na. 
‘Ze heeft het rugzakje van Hans Hopstaken achterover gedrukt. In dat rugzakje zat een 
envelop met foto’s. Zaterdag reist ze per trein naar Koblenz. In het hotel Der Kleinen Riesen 
ontmoet ze haar Duitse vriend. De foto’s verstopt ze in een kluis in het station.’ 
Stilte. 
‘Zondag reist ze terug. Thuis wordt ze opgewacht en doodgeschoten. O nee, eerst verstopt ze 
het sleuteltje van de stationskluis in de kelder van haar appartement.’ 
‘Wacht eens,’ zegt Ellen. ‘Volgens mij klopt er iets niet.’  
‘Hè?’ 
‘Heeft Hans Hopstaken aan Karin Hoedt verteld waar hij die foto’s heeft gevonden?’ 
‘Nee,’ zegt Jozef stellig. ‘Dat hebben we vanmiddag een paar keer gevraagd. Hij benadrukte 
dat hij niets heeft gezegd tegen Karin Hoedt.’ 
‘Dus?’ zegt Ellen. 
‘Ik begrijp wat je wilt zeggen,’ zegt Brian. ‘De moordenaar wist dat Karin Hoedt die foto’s 
had. Daar was hij naar op zoek. Karin Hoedt had niet van Hans Hopstaken gehoord waar hij 
de foto’s had gevonden. Hans heeft niemand iets verteld. Iemand moet van Karin Hoedt zelf 
hebben gehoord dat ze in het bezit was van de foto’s. De vraag is dus, hoe wist Karin Hoedt 
van wie die foto’s waren?’ 
Jozef kijkt Ellen goedkeurend aan. 
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‘Misschien herkende ze iemand op de foto’s?’ vraagt hij. 
‘En die heeft ze dan zelf gebeld zeker?’ 
‘Zou kunnen toch?’ 
‘Ja, zou kunnen. Hebben we de foto’s en de envelop eigenlijk wel goed bekeken? Stond er 
ergens misschien iets op geschreven?’ vraagt Ellen. 
Alle drie kijken ze elkaar aan. Niet dus. 
‘Brian, pak de foto’s eens,’ zegt Jozef. 
Brian spreidt de foto’s uit op de tafel. Op de envelop staat niets meer dan Prov. West-
Nederland. Ellen draait een foto om. In de rechterbovenhoek staat het cijfer 18, met stift 
geschreven. Ze draaien alle foto’s om. Op alle foto’s staat op dezelfde plek een cijfer 
geschreven. Op het eerste gezicht lijkt het een nummering van 1 tot 32 te zijn. Dan ziet ze 
opeens dat er onder nummer 26 nog iets staat. Ze pakt de foto om het beter te kunnen zien. 
TCT18 staat er in kleine letters. Nu zien ze dat dat op meerdere foto’s staat. Ze sorteren de 
foto’s waar onder het cijfer ook TCT18 staat. Het zijn de foto’s met nummers 21, 23, 26, 27, 
29, 30 en 31.  
‘Wat is TCT18?’ vraagt Ellen. 
Ze kijken elkaar vragend aan. 
‘Geen idee,’ zegt Brian.  
‘Bij het cijfer 18 moet ik meteen denken aan de leeftijd,’ zegt Ellen. 
‘Een slechte titel van een pornoblad.’ 
‘Zoiets ja.’ 
‘We moeten weten wat dat is. Misschien wist Karin Hoedt daardoor van wie de foto’s 
waren?’ 
‘Zullen we dat later uitzoeken en nu even doorgaan met ons overzicht. Het is zo vijf uur,’ zegt 
Jozef. 
‘Waar waren we?’ vraagt Ellen. 
‘Karin wordt doodgeschoten door iemand die haar opwachtte in haar flat. Er waren geen 
sporen van braak. Had de dader een sleutel? De dader gebruikte een oud pistool. Hetzelfde 
waarmee de kunsthandelaar Igor Iglinsky en de politieagent Bertus Peek dertig jaar geleden 
zijn neergeschoten.’ 
Brian kijkt vragend naar Jozef. 
‘Nog iets vergeten?’ vraagt hij. 
‘Wat weet jij nog meer over de relatie tussen Jerome Kwast en Karin Hoedt?’ vraagt Ellen 
aan Jozef. ‘Hoe lang zijn ze getrouwd geweest? Waarom zijn ze uit elkaar gegaan? Hadden ze 
ruzie?’ 
Tot ergernis van Ellen, zegt Jozef niets. 
‘En, waarom weet jij daar zoveel van?’ vraagt ze op boze toon. ‘Het is toch raar dat je ons 
steeds in het ongewisse laat over stukjes van de puzzel die alleen jij in je hoofd hebt. Alleen 
als ik er naar vraag, vertel je wat. En echt van harte gaat dat dan ook niet.’ 
Met verbazing ziet Ellen dat Jozef zijn ogen neerslaat. Het lijkt er zelfs op dat hij een kleur 
krijgt. Wat heeft dat te betekenen? 
‘We hebben nu geen tijd om het daar over te hebben. Maar in dit geval denk ik wel dat je 
gelijk hebt. Jullie weten inmiddels dat de persoon Jerome Kwast bij mij gevoelig ligt. Piet van 
Gestel schoot mij gisteren aan. Hij maakte zich zorgen of ik nog wel objectief was.’ 
Ellen schrikt. Heeft Piet dan ook tegen Jozef gezegd dat zij die zorgen deelt? Wat moet Jozef 
dan van haar denken? Dat ze achter zijn rug om stemming maakt? Hopelijk denkt Jozef dat 
niet. 
‘Hoewel het moeilijk is om over jezelf te zeggen dat je objectief genoeg bent, heb ik dat 
gevoel wel. Bovendien hoop ik door jullie op deze manier te laten nadenken jullie objectieve 
en frisse blik maximaal te kunnen benutten. Dat neemt niet weg dat je gelijk hebt dat ik nog 
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niet alles heb verteld over Karin Hoedt en Jerome Kwast. Ik stel voor dat we dat tot morgen 
bewaren.’ 
Jozef lijkt niet in verlegenheid te zijn gebracht. Het lijkt Ellen verstandig om op dit moment 
de vrede te bewaren en knikt instemmend. 
 
Ze richt zich tot Brian. 
‘Waar waren we?’ 
‘Volgens mij hebben we alles van Karin Hoedt gehad.’ 
‘De volgende dan maar. Jerome Kwast schuine streep Peter Tergeren.’ 
‘Daar weet jij het meeste van,’ zegt Brian. 
Ellen schrijft snel een aantal woorden onder elkaar. Geboren in Deventer, zakenman, 
kunsthandel, Oost-Europa, kleding, juwelier, vastgoed, horeca, ‘geheime zaken’, media, 
connecties Hilversum. 
‘Meer heb ik niet over hem kunnen vinden,’ zegt ze met vragende blik richting Jozef. ‘Waar 
woont hij eigenlijk, in Deventer?’ 
‘Hij woont aan de overkant van de IJssel, in een prachtig landhuis op een uitgestrekt 
landgoed. Ik weet ook niet zo veel meer over hem. Het is de moeite waard om daar meer 
energie in te steken. Dat moeten we doen via Alphons Brokken.’ 
‘Die naam heb ik vaker gehoord.’ 
‘Een makelaar, zit goed in het circuit en wil ons nog wel eens helpen. Ik zal hem bellen om te 
zeggen dat jij een keer langskomt.’ 
‘Goed,’ zegt Ellen. ‘En dan hebben we nog Peter Tergeren. Daarvan weet ik niet meer dan dat 
hij eigenaar en bedrijfsleider is van ‘t Hosselt, een BMW heeft, een groot huis bezit en nu in 
Zuid-Spanje zit, waar hij een appartement heeft. Waar woont hij eigenlijk?’ 
‘In een verbouwde boerderij, tussen Deventer en Bathmen. Een mooie plek.’ 
‘Is het vreemd dat hij juist nu in Spanje zit?’ vraagt Brian. 
‘Hoezo?’ 
‘Toen wij er waren, zat de zaak bomvol. Is dit niet de drukste tijd van het jaar? Of is het 
restaurant het hele jaar vol.’ 
‘Hm,’ zegt Jozef. ‘Goede vraag, dat moeten we aan Derk vragen. Ik zou zelf inderdaad begin 
januari gaan of in februari, dat lijken mij de rustigste horecamaanden.’ 
‘Kennen Peter Tergeren en Jerome Kwast elkaar al lang?’ 
‘Ja, volgens mij al als jongens. Ik heb wel eens gehoord dat Peter en Jerome samen een soort 
tandembakfiets hadden gemaakt waarmee ze hun handelswaar naar de markt vervoerden.’ 
‘Dat is heel lang geleden. En daarna? Ongeveer vijftien jaar geleden is hij begonnen met het 
restaurant. Wat deed hij daarvoor?’ 
‘Geen idee. Ik ben hem in die tijd nooit tegengekomen in Deventer. Dat moeten we hem zelf 
maar eens vragen.’ 
‘Als hij weer terug is uit Spanje.’ 
‘Misschien moeten we hem gewoon bellen. Als we bij Derk van der Broek langsgaan, vragen 
we het adres en telefoonnummer van zijn appartement.’ 
Ellen schrijft het op het grote vel. 
 
Jozef kijkt op zijn horloge. Het is vijf uur. 
‘Ik moet gaan. Volgens mij hebben we het belangrijkste wel gehad. Ga gerust nog even door. 
Wie weet ben ik zo weer terug. Anders zie ik jullie morgen. Dan gaan we ’s ochtends meteen 
naar ’t Hosselt. Nu ik alles overzie, lijkt het me toch zinvol om Derk van der Broek stevig aan 
de tand voelen.’ 
Jozef rolt de twee volgeschreven vellen op en rent met de twee rollen onder zijn arm de kamer 
uit, naar Gerard Maas, het districtshoofd. 
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‘Gerard heeft een hekel aan wachten,’ hoort Ellen hem nog net zeggen. 
 
‘Wat doen we?’ zegt Ellen tegen Brian. ‘De rest ook nog?’ 
‘Volgens mij levert dat niet veel meer op. Jij had toch een afspraak?’ 
‘Ja, maar ik heb nog wel een uurtje.’ 
Brian denkt na. Ellen neemt hem onderzoekend op. Ze voelt aan dat Brian nog iets belangrijks 
te zeggen heeft.  
‘Het moet toch niet zo moeilijk zijn om uit te vinden wat TCT18 is?’ zegt hij tenslotte. 
‘Heb je het al een keer geprobeerd?’ 
‘Nee.’ 
Ellen kijkt op haar horloge.  
‘Typ maar even in. Dan weten we het meteen.’ 
Brian kruipt achter zijn computer en typt de letter TCT18 in het Googlebalkje. Meteen 
verschijnen de eerste zoekresultaten in beeld. Op de bovenste regel staat www.TCT18.nl. 
Onthullende online televisie, staat eronder. Brian klikt op het internetadres. Er gebeurt niets. 
Na twintig tellen verschijnt onderin het beeldscherm een groen blokje.  
‘Dat kan nog wel even duren,’ verzucht Ellen. 
‘Ja, bovendien zit op deze oude computers geen mediaplayer, wat je gegarandeerd nodig hebt 
om online televisie te bekijken.’ 
‘Wat is online televisie eigenlijk?’ 
‘Tv-programma’s via internet. Je kunt tegenwoordig alle televisiestations van de wereld 
ontvangen via internet.’ 
‘Kijk jij thuis TV op je computer?’ 
‘Soms wel.’ 
‘Hm, dat zal ik dan ook maar eens uitzoeken. Zullen we er nu maar mee stoppen?’ 
‘Ik ga het thuis wel even proberen. Dat gaat een stuk sneller dan hier.’ 
Ellen knikt. Dan zit de werkdag erop. Het kan geen kwaad haar huis een beetje op te ruimen. 
Stel dat Norman vanavond meegaat, dan ziet hij dat alles nog precies zo ligt als hij het 
maandagochtend heeft achtergelaten.  
‘Dan ga ik,’ zegt ze. ‘Thuis puinruimen.’ 
‘Goed, tot morgen dan.’ 
 
 

49. Dinsdag 15 november 21.00 uur 
 
Jerome Kwast wacht geduldig tot het hek helemaal open is. Dan rijdt hij met zijn Mercedes de 
oprijlaan naar zijn huis in. Hij ziet dat er nog niets aan het hek is gebeurd. Klootzakken, denkt 
hij. Ze hadden gezegd dat ze de zaak vandaag zouden repareren. De schade was vorige week 
donderdagavond ontstaan. Hij was laat thuis gekomen en had teveel op. In zijn ongeduld had 
hij te snel gas gegeven met als resultaat dat het hek was ontzet en dat zijn auto over de hele 
lengte was beschadigd.  
 
Nu komt hij uit Bussum waar hij de hele middag heeft zitten praten met Rudy Langhout, de 
directeur van IKROON BV, het mediabedrijf waarvan Jerome grootaandeelhouder is. Rudy 
was enthousiast als altijd en legde hem een lange lijst met ideeën voor. Zij moesten hun 
aandacht volgens hem geheel gaan richten op online TV. Rudy was ervan overtuigd dat de 
reguliere televisie binnen tien jaar zou verdwijnen. Ook de commerciële zenders. De 
televisiemarkt zal volgens hem worden overgenomen door kleine producenten die op 
kostenefficiënte wijze televisie op maat aanbieden via het internet. Het televisieaanbod zal 
daardoor in korte tijd razendsnel toenemen. Om in die overvolle markt te overleven wordt het 
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cruciaal om de aandacht van het publiek te trekken. Rudy maakte de vergelijking met de 
porno-industrie waar IKROON BV in de jaren negentig goed geld mee had verdiend. Daar 
hadden ze vorig jaar definitief afstand van genomen omdat de marges te klein waren 
geworden. Het openen van een website met seks ligt nu binnen ieders bereik. Voor het 
bemachtigen van de rechten op de naam SEX.EU waren zelfs kerkelijke instellingen in de 
race. Uiteraard kwam het verhaal van Rudy er uiteindelijk op neer dat hij geld nodig had om 
te investeren in online TV. Hij wilde hun huidige activiteiten verder uitbouwen en ideeën 
ontwikkelen voor een uitgekiende marketingstrategie. 
De inspirerende ontmoeting met Rudy heeft Jerome goed gedaan. Het heeft hem even afgeleid 
van zijn steeds groter wordende zorgen. Gisteren was hij voor het eerst sinds tijden weer eens 
in ‘t Hosselt. Het eerste wat Derk zei was, dat hij de groeten moest overbrengen van Jozef 
Laros, die met twee jonge collega’s had gegeten aan Tafel Twee. Alleen dat feit al trof 
Jerome. Tafel Twee was in principe alleen bestemd voor vrienden en bij uitzondering voor 
heel goede klanten. Dat moest Derk toch weten. Een nieuwe bedieningsstudent had de 
reservering aangenomen, was zijn verklaring. Toen vroeg Jerome waar Peter was, omdat hij 
hem dringend wilde spreken. Derk zei dat Peter al twee weken in Zuid-Spanje zat. Jerome 
wilde woedend uitvallen dat dit niet de tijd van het jaar was om op je luie reet te liggen 
bakken in de Spaanse zon. Zijn boosheid werd echter verdrongen door bezorgdheid. Waarom 
was Peter naar Spanje gegaan? Dat moest te maken hebben met de gebeurtenissen van de 
laatste weken. Maar waarom? Was Peter bang geworden? Dat zou dan voor het eerst in zijn 
leven zijn. Peter was een van de weinige mensen die hij volledig vertrouwde. Vandaar dat hij 
‘t Hosselt altijd had beschouwd als zijn solide thuisbasis, ook al kwam hij er maar zelden. 
Door te luisteren naar de plannen van Rudy heeft Jerome voor het eerst in tijden weer eens 
vooruit kunnen kijken. Misschien moest hij gewoon helemaal schoon schip maken. Alles 
verkopen, bedrijven opheffen, afscheid nemen van mensen, zelfs van Rudy en Peter en 
helemaal opnieuw starten.  
 
Deze gedachte overviel hem toen hij met Rudy zat te eten in Muiden. Hij voelde zich op slag 
rustig worden. Hij was daarom niet, zoals gewoonlijk, met honderdzestig over de A1 naar 
Deventer gevlogen, maar had de teller keurig onder de honderdtwintig gehouden. Nu rijdt hij 
over de bochtige oprijlaan naar zijn huis en voelt de spanning van de afgelopen tijd weer 
terugkomen. Het is overigens niet alleen het politieonderzoek dat hem bezighoudt.  
Ook met Sabine gaat het niet naar wens. Sinds het tweeëndertigjarige fotomodel een half jaar 
geleden bij hem is ingetrokken, is de magie uit hun relatie verdwenen. Jerome heeft haar leren 
kennen op een receptie, ongeveer een half jaar nadat hij en Karin Hoedt uit elkaar waren 
gegaan. Hij viel meteen voor haar schoonheid. Hoewel ze zei dat ze een relatie had, voelde hij 
dat ze niet onwelwillend stond tegenover zijn avances. Het eerste half jaar zagen ze elkaar 
onregelmatig. Zij was degene die belde wanneer het kon. Langzaam won hij terrein en een 
jaar na hun kennismaking had hij haar losgeweekt van haar verloofde, een bekende architect. 
Hoewel ze vrij snel daarna te kennen gaf graag bij hem in te willen trekken, had hij dat tot een 
half jaar geleden tegen gehouden.  
 
Tot zijn ergernis ziet hij dat er een grote terreinwagen op zijn plek staat, net naast de 
voordeur. Sinds Sabine hier woont is het een komen en gaan van vriendinnen die zich, net als 
zij, vervelen en niets anders doen dan bij elkaar koffie drinken en over elkaar roddelen. Boos 
zet hij zijn Mercedes op de gastenparkeerplaats naast het huis. Hij weet al wat er gaat 
gebeuren als hij de woonkamer binnenstapt. Sabine zal hem hartstochtelijk om de hals vliegen 
en hem ten overstaan van haar vriendin uitgebreid op de mond zoenen. Als er geen bezoek is, 
is de ontvangst altijd aanmerkelijk koeler. Hij probeert de rust te hervinden die hij had toen hij 
een half uur geleden over de Veluwe reed. Of hoort bij schoon schip maken ook dat hij Sabine 
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moet dumpen? Nee, zo beroerd is hun verhouding nu ook weer niet. Ze slapen nog steeds 
samen, hij vindt haar lijf nog steeds prachtig en het kan best gezellig zijn als ze met zijn 
tweeën zijn. Hij tovert zijn joviale lach tevoorschijn en gaat het huis binnen. Het zal allemaal 
goed komen. Dat is nooit anders geweest. 
 
 

50. Woensdag 16 november 7.00 uur 
 
Ellen slaapt nog half. Beetje bij beetje dringen geluiden van buiten tot haar door. Langzaam 
dringt ook het besef door dat het andere geluiden zijn dan normaal. Dit is niet haar eigen bed. 
Het ruikt anders. Ze draait zich om en botst tegen het warme lichaam van Norman. Zonder 
haar ogen te openen vlijt ze zich tegen hem aan. Zo probeert ze haar aangename dromen nog 
een tijdje te verlengen. De hand die zacht haar blote rug aait, werkt daar zeker aan mee. Ze 
opent voorzichtig een oog om een blik op de wekker te werpen. Zeven uur. Nog anderhalf uur 
voordat ze op het werk wil zijn. Dat moet lukken, denkt ze en legt haar hand op Normans 
buik. Centimeter voor centimeter schuift ze haar vingers naar beneden. 
 
Na een snelle douche en een bak yoghurt met muësli lopen ze samen naar beneden. Hun 
fietsen hebben ze gisteravond buiten laten staan, voor de flat, aan elkaar geketend met een dik 
kettingslot. Norman heeft wel een kelderbox, maar meestal vindt hij het teveel werk om de 
fiets door de lange smalle gangen te manoeuvreren. Ellen kijkt om zich heen en ziet nu pas 
hoe de omgeving eruit ziet. Het is een wijk zoals er in Deventer veel zijn. Rijen flats, vier 
hoog, gebouwd in de jaren zestig. Het maakt op haar een troosteloze indruk, maar misschien 
komt dat omdat het nu net begint te miezeren. Gisteren vroeg ze Norman of hij geen behoefte 
had om te verhuizen. Als organisatieadviseur verdiende hij genoeg om iets moois in de 
binnenstad te huren. Daar had hij geen behoefte aan. Hij vond de Rivierenwijk perfect, veel 
nationaliteiten, relaxte sfeer. Van criminaliteit had hij geen last. Er was nog nooit ingebroken 
en met zijn luxe leaseauto was ook nooit iets gebeurd. Dat verbaasde Ellen, want vanuit haar 
werk kende ze de wijk vooral als probleemwijk. 
 
Ellen kijkt opzij naar Norman en schiet in de lach. Norman is gekleed in een antraciet pak met 
krijtstreep, wit overhemd met lichtoranje streepjesmotief en een effen okerkleurige stropdas. 
Hij ziet er echt goed uit, op-en-top yup. Als iemand haar een maand geleden had voorspeld 
dat ze ’s ochtends zij aan zij met een chique organisatieadviseur dezelfde woning zou 
verlaten, had ze die persoon voor gek verklaard. 
Norman gaat met de auto naar zijn werk dat op het industrieterrein zit, nog geen tien minuten 
fietsen van zijn huis. Verontschuldigend zegt hij dat hij vandaag naar een klant in Rotterdam 
moet. Ellen geeft hem een zoen en stapt op haar fiets. Opeens heeft ze haast omdat het steeds 
harder gaat regenen.  
‘Ik bel,’ roept ze terwijl ze wegfietst. Norman werpt haar een handkus toe en stapt in zijn 
lichtblauw metallic Passat. Harde wind en regen treffen haar recht van voren als ze de 
Deltalaan opdraait. Waarom heeft ze niet even een regenbroek aan Norman gevraagd? Nu zal 
ze drijfnat zijn als ze op het bureau aankomt. Of ze moet langs huis gaan. Maar dat kost weer 
tijd en het is al bijna half negen. Ze trapt zo hard door als ze kan. 
 
Jozef en Brian zitten druk te praten als Ellen hun kamer binnenkomt.  
‘Wat is dit?’ vraagt Jozef verbaasd en begint te lachen. Hoewel Ellen een paar minuten bij de 
receptie heeft gestaan om uit te lekken, drupt ze nog steeds. Haar groene broek is doorweekt 
en ze voelt dat er een laagje water in haar schoenen staat. 
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‘Misschien had ik toch even langs huis moeten gaan om droge kleren aan te doen,’ zegt ze 
zonder na te denken. Dan realiseert ze zich wat de impact van haar opmerking is. Snel 
probeert ze te bedenken wat ze zal antwoorden, als iemand de voor de hand liggende vraag zal 
stellen. 
‘Ja, zo kan je niet aan het werk,’ zegt Jozef vrolijk. ‘Dan ben je morgen ziek.’ 
‘Ja, papa. Je hebt gelijk,’ zegt Ellen, opgelucht dat ze niet hoeft te verklaren waar ze vandaan 
komt. ‘Zal ik dat nu doen?’ 
‘Nee, we rijden er straks wel even langs. Ik zit net met Brian door te spreken wat we vandaag 
gaan doen. Jij en ik gaan straks naar Derk van der Broek. Die is er om tien uur, heb ik 
gisteravond met hem afgesproken. Brian gaat drie dingen doen. Toch nog weer in het oude 
dossier Iglinsky duiken. Hij krijgt daarbij hulp van twee mensen van Piet. Ik wil alle namen 
checken die in dat dossier worden genoemd. De belangrijkste vraag voor mij is of Peter 
Tergeren toen al in beeld was. De tweede taak is om meer informatie te verzamelen over 
Tergeren. De derde taak is om de vijf mensen te benaderen die door Hans Hopstaken zijn 
herkend van de foto’s.’  
‘Hè?’ vraagt Ellen. ‘Kan dat zomaar? Dat gaat problemen geven.’ 
Jozef glimlacht. 
‘Eerlijk gezegd zit me dat de hele tijd al niet lekker,’ zegt Ellen. ‘Die foto’s, dat gaat veel 
verder dan wij kunnen en mogen behandelen.’ 
Het zweet breekt Ellen uit ondanks de koude natte kleren. Dit zit haar al dwars sinds Brian de 
foto’s heeft gevonden in Koblenz. 
‘Vandaar mijn gesprek gisteren met Gerard. Dit moest ik inderdaad dringend met hem 
bespreken. Hij deelde jouw mening. Maar..’ 
Jozef wacht even. 
‘Maar hij weet ook dat landelijke bemoeienis meestal niet leidt tot versnelling van het proces. 
Dus hebben we het volgende afgesproken. Vandaag neemt hij contact op met Driebergen. Dan 
zal hij er op aansturen dat we hun dienst inroepen op het moment dat we het gehele archief 
hebben gevonden. Tot die tijd mogen we zelf doorgaan en dus ook contact opnemen met de 
mensen van de foto’s.’ 
‘Dat is mooi geregeld,’ zegt Ellen neutraal. Ze kan niet zo snel inschatten wat ze hiervan moet 
vinden. Heeft Gerard zich laten inpalmen door Jozef? Of heeft Gerard er ook belang bij om de 
zaak binnen de eigen club te houden? 
‘Hebben jullie er ook over nagedacht hoe Brian de mensen van de foto’s gaat benaderen?’  
‘Nog steeds bezorgd?’ vraagt Jozef. 
‘Nee, betrokken,’ antwoordt Ellen bits. ‘En geïnteresseerd.’ 
‘Brian?’ Jozef kijkt Brian aan. 
‘Eh, daar moet ik nog over nadenken. Gewoon vragen, denk ik.’ 
Ellen fronst haar wenkbrauwen. 
‘Dat zal een succes worden. Hallo, ik ben Brian van de politie. U staat op een dubieuze foto. 
En dan?’ 
‘Tsja, ik begrijp wat je bedoelt. De kans dat die persoon meteen vertelt hoe en waar die foto is 
genomen, is klein.’ 
‘Ja,’ zegt Ellen grimmig. ‘De kans is erg groot dat hij zegt dat hij niet snapt waar het over 
gaat. En dat is dan de waarheid, of de persoon in kwestie houdt zich van de domme.’ 
Jozef kijkt geamuseerd toe hoe het gesprek verloopt. Brian kijkt hulpeloos rond. 
‘Je moet de persoon in ieder geval duidelijk maken dat het geen vrijblijvende vraag is,’ zegt 
Ellen. Ze denkt even na. ‘Volgens mij zou je het zo kunnen doen. Je belt, zegt dat je een foto 
hebt gevonden en beschrijft de foto. Als de persoon niet reageert, toon je daar begrip voor en 
geeft hem je telefoonnummer. Daar kan hij je de hele dag op bereiken. Dan zeg je dat je 
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morgenochtend zelf weer contact opneemt als hij niet belt. Je geeft ook aan dat je eventueel 
morgen langs kunt komen om de foto te laten zien.’ 
Brian heeft een rood hoofd. 
‘Eh, dat lijkt me een goede aanpak.’ 
‘Nou, mooi gedaan,’ zegt Jozef. ‘Volgens mij kunnen we aan het werk. Ellen, jij gaat naar 
huis, dan pik ik je over een half uur op. Brian jij gaat bellen en haalt die mannen van Piet van 
Gestel op. Zij moeten aan de slag om de stapels papier door te worstelen. Nog vragen?’ 
Ellen en Brian schudden hun hoofd. 
 
Het kost Ellen moeite om op te staan. Haar broek plakt aan haar benen die inmiddels ijskoud 
zijn geworden.  
‘O ja,’ hoort ze Brian zeggen als ze in de deuropening staat. ‘Ik heb gisteravond nog een tijd 
achter de computer gezeten en gezocht naar TCT18.’ 
‘Dat hadden we inderdaad ook nog,’ zegt Jozef. 
‘Ik heb wel iets gevonden, maar ik weet niet of het is wat we zoeken.’ 
Ellen en Jozef zeggen niets, maar kijken Brian verwachtingsvol aan. 
‘TCT18 is een televisiestation dat te ontvangen is via het internet.’ 
‘Online TV,’ zegt Ellen. 
‘Online TV?’ vraagt Jozef. 
‘Ja, als je geld betaalt kun je bepaalde programma’s zien.’ 
‘Op de televisie?’ 
‘Nee, op je computer.’ 
‘Heb je ook gezien wat voor programma’s?’ vraagt Ellen. 
‘Nee, ik heb geen ADSL en snapte niet precies hoe het moest met betalen. Je had een 
creditcard nodig.’ 
‘Maar ze laten toch wel zien wat voor soort programma’s je kunt zien?’ 
‘Ja, maar dat was van alles wat. Films, sport, talkshows.’ 
‘En seks neem ik aan?’ zegt Ellen. ‘Waarom anders 18 in de naam?’ 
‘Ja, dat zat er ook bij.’ 
‘Waar staat TCT dan voor?’ vraagt Jozef. 
‘Total Commitment Television.’ 
Jozef begint te lachen, Ellen ook. 
‘Dat is de meest belachelijke naam die ik ooit heb gehoord,’ zegt Jozef. 
‘Dan nog liever RTL, SBS of Talpa,’ voegt Ellen er aan toe. 
‘Heb jij dat allemaal wel, wat Brian niet heeft?’ 
‘Ik heb inderdaad ADSL en een creditcard. Zullen we aan het eind van de middag of 
vanavond dan maar bij mij gaan kijken?’ vraagt Ellen. 
‘Stond er ook bij wie de eigenaar van TCT18 is?’ 
‘Ja, van een bedrijf met de naam IKROON BV.’ 
‘Niet Ikon?’ vraagt Ellen. 
‘Nee, zeker weten dat het IKROON BV was. Ik heb dat ook opgezocht en het staat 
geregistreerd als mediabedrijf in Bussum. Meer kon ik niet vinden.’ 
 
Ellen voelt een rilling over haar rug. De kou trekt langzaam omhoog. Het is echt nodig om 
droge kleren aan te doen. Snel rent ze door de gang en fietst zo snel als ze kan naar huis. 
 
 

51. Woensdag 16 november 10.00 uur 
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Het is de laatste afslag voor de grens. Zoals gewoonlijk verlaat Peter Tergeren hier de 
snelweg om nog een kop Spaanse koffie te drinken en een broodje te eten. Een uur na het 
telefoontje met Derk heeft Peter besloten om terug te gaan naar Nederland. Wat moet hij 
verder in Spanje doen nu hij zijn appartement heeft verkocht? Hij zou normaal best een week 
in een luxe hotel willen zitten, maar nu is hij daar te onrustig voor. Bovendien lijkt er in 
Deventer niet veel aan de hand te zijn. Er is dus geen reden meer om hier nog langer te 
blijven.  
Na thuiskomst zal hij meteen bij Jerome langsgaan om de zaak met hem door te spreken. Dat 
zal waarschijnlijk een opluchting voor hem betekenen. Jerome maakt zich nooit ergens druk 
om en weet altijd wel een oplossing te bedenken. Dat heeft hij in het verleden al zo vaak laten 
zien. Hij parkeert zijn auto voor de bar waar hij al vaak afscheidskoffie heeft gedronken.  
 
Na de koffie en een geroosterd broodje met olijfolie zijn Peters laatste zorgen verdwenen. Hij 
weet precies wat hij gaat doen. Morgenochtend zal hij eerst de draad in het restaurant weer 
oppakken. Net als altijd de hele dag aanwezig zijn, gasten verwelkomen, praatjes maken. 
Over een week zal hij een afspraak maken met Jerome. Hij zal hem voorstellen om het laatste 
lijntje tussen hem en het restaurant door te snijden. Dat wil zeggen dat Peter de resterende 
schuld aan Jerome in één keer aflost. Het probleem daarbij is niet de hoogte van het bedrag, 
het gaat slechts om vijftigduizend euro. Tot nu toe weigerde Jerome dat bedrag in ontvangst te 
nemen. Volgens Jerome moest Peter het bedrag ook niet zien als een lening, maar zijn aandeel 
in het restaurant. En Jerome wilde dat niet kwijt, vanwege de emotionele binding. Peter kent 
Jerome lang genoeg om te weten dat hij daar geen last van heeft. Nee, Jerome wil 
zeggenschap houden over de zaak, vanzelfsprekend vanwege het gebruik van de kelders. Nu 
hij zijn spullen heeft weggehaald, vervalt die reden en is er zeker een kans dat Jerome afstand 
wil doen van zijn belang in ‘t Hosselt. Makkelijk zal dat waarschijnlijk niet gaan. 
 
Voorbij Bordeaux wordt het Peter steeds duidelijker wat hem te doen staat. De paniek die 
hem ertoe heeft gedreven om zijn appartement in Marbella te verkopen, heeft niets te maken 
met zijn eigen zaken. Zijn angst wordt uitsluitend veroorzaakt door Jerome Kwast. De 
afgelopen jaren heeft Peter niets gedaan waardoor hij bang hoeft te zijn voor anderen. Of dat 
nu de politie is of het criminele circuit. Hij heeft zich uitsluitend bezig gehouden met zijn 
restaurant en wat losse in- en verkoopactiviteiten. Louter eerzame zaken dus.  
Hij is nu bijna vijftig en het is tijd om te gaan genieten van het leven. Het moet afgelopen zijn 
met de constante spanning, die vooral veroorzaakt wordt door zijn betrokkenheid bij zaken 
van Jerome. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jerome zal niet staan te juichen als Peter 
zich meldt met vijftigduizend euro en de mededeling dat hun relatie is beëindigd. Jerome 
heeft al zo vaak tegen hem gezegd dat hij één van de weinige mensen is die hij 
onvoorwaardelijk vertrouwt.  
 
Hoe langer Peter erover nadenkt, hoe meer hij er van overtuigd raakt dat het onvermijdelijk is 
dat hij een conflict zal krijgen met Jerome. En hij weet ook wat dat voor hem kan betekenen. 
Jerome zal hem onder druk zetten. Als Jerome het nodig vindt, zal hij er niet voor 
terugdeinzen om hem te bedreigen. Dat heeft Peter hem bij anderen vaker zien doen. Het is 
daarom bittere noodzaak om een sterk wapen in handen te hebben. En Peter weet dat hij dat 
heeft. Er is tenslotte geen ander die zoveel weet over Jerome Kwast. Hij weet zeker dat veel 
mensen geïnteresseerd zijn in wat hij allemaal zou kunnen vertellen over Jerome. Het is de 
vraag hoe hij die informatie op de door hem gewenste wijze kan gebruiken. De duizend 
kilometer die hij nog voor de boeg heeft, moeten genoeg zijn om een sluitend plan te 
bedenken. Resoluut trapt hij het gaspedaal nog iets verder in. 
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52. Woensdag 16 november 10.30 uur 
 
Zoals gewoonlijk geeft de dieselmotor van Jozefs auto nog twee kleine schokjes nadat Jozef 
de sleutel heeft om gedraaid. Door het grote raam van ‘t Hosselt herkent Ellen de man die 
achter de bar staat te wachten als degene die hen de vorige keer heeft bediend. Derk van der 
Broek is dus aanwezig.  
Zuchtend komt hij achter de bar vandaan om Jozef en Ellen een hand te geven. Zijn hand 
voelt koud en klam. Zou hij daar ook last van hebben als hij gewone gasten begroet?  
‘Koffie, cappuccino?’ vraagt hij en wijst naar het tafeltje voor de bar waar ze geacht worden 
te gaan zitten. In zijn stem bespeurt Ellen een lichte trilling. Het is duidelijk dat Derk van der 
Broek zich allerminst op zijn gemak voelt. 
‘Espresso, alsjeblieft,’ zegt Jozef. 
‘Voor mij cappuccino,’ voegt Ellen er aan toe. Die smaakte haar de vorige keer prima, al 
waren de omstandigheden toen, rond middernacht en na drie flessen zware wijn, wel heel 
anders dan nu. 
‘Derk, heb je enig idee waarvoor we hier zijn?’ vraagt Jozef als ze alle drie iets te drinken 
hebben. 
‘Eh, nee, eerlijk gezegd niet.’ 
‘Echt niet?’ 
‘Nee, ik zou het niet weten.’ 
‘Je hebt vast wel gehoord dat Karin Hoedt is vermoord.’ 
‘Ja, wie niet? Het heeft twee keer op de voorpagina gestaan.’ 
‘Het zal je misschien verbazen, maar we zijn hier in verband met die moord.’ 
Ellen kijkt onafgebroken naar Derk van der Broek om te zien hoe hij reageert. Dit lijkt hem 
niet veel te doen. 
‘O.’  
‘Je kende haar toch wel?’  
‘Ja, wie niet?’  
‘Ik neem aan dat ze hier wel eens kwam.’ 
‘Dat is niet zo. Ik kan me niet herinneren dat ze hier ooit geweest is.’ 
‘Ook niet toen ze nog…’ 
‘Nee, toen ook niet.’ 
‘Houdt ze niet van wild?’ 
‘Ik zou het niet weten.’ 
Ellen is inmiddels gewend aan de onvoorspelbare en onnavolgbare gesprekstechniek van 
Jozef. Soms gaat hij recht op zijn doel af, de andere keer draait hij er in kringetjes omheen. Ze 
heeft nog niet kunnen ontdekken wanneer hij wat doet. 
‘Heb je Kwast nog gesproken?’ 
‘Eh, weet ik niet meer. Zou kunnen.’ 
‘Je zou hem toch de groeten doen van mij?’ 
‘Ja, zoiets kan ik me vaag herinneren.’ 
‘Derk, je praat hier niet met een wethouder of een stel aannemers. Wij zijn van de politie. Wij 
zijn niet zo slim en houden daarom van duidelijke antwoorden, ja of nee. Heb je Kwast mijn 
groeten overgebracht?’ 
‘Ja, hij was hier maandag.’ 
‘Waarom was hij hier?’ 
‘Ik zou het niet weten. Soms komt hij zomaar langs. Om iemand te spreken of alleen maar om 
koffie te drinken.’ 
‘Maar deze keer kwam hij voor Peter, neem ik aan?’ 
De korte stilte is een bevestigend antwoord. 
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‘Hoe is het met Peter? Heb je hem nog gesproken?’ vraagt Jozef meteen zonder te wachten op 
het antwoord van Derk. 
Weer is het even stil. 
‘Eh, ja hij belde.’ 
‘Zit hij nog steeds in Spanje?’ 
‘Ja.’ 
‘Komt hij binnenkort weer terug? Hij is nu toch lang genoeg weggeweest?’ 
‘Eh, dat weet ik niet precies,’ antwoordt Derk, net iets later dan nodig is. 
‘Heb je een nummer waarop we hem kunnen bereiken?’ 
‘Waarom heb je dat nodig?’ vraagt Derk. Weer trilt zijn stem. 
‘Net zoals we jou dingen vragen, willen we ook hem een paar vragen stellen. Tenslotte was 
ook hij een goede bekende van Karin Hoedt.’ 
‘Ik weet niet of ik dat wel mag geven van Peter.’ 
Jozef glimlacht. 
‘Dat doet ook niet ter zake. Wij zijn bezig met een moordonderzoek. Daaraan wordt iedere 
burger geacht mee te werken, al heb ik best begrip voor mensen die dat liever niet willen.’ 
Derk zucht en staat op. Hij loopt naar de bar en pakt een groot boek. Het reserveringenboek 
ziet Ellen als hij het voor hen op tafel legt.  
‘Dit is het nummer van zijn appartement, en dit is zijn mobiel,’ zegt hij en wijst twee 
nummers aan op de eerste pagina. Ellen schrijft de nummers over. 
‘Misschien heb je nog een bakje koffie voor ons?’ vraagt Jozef opgewekt. 
Weer zucht Derk. 
‘Hetzelfde?’ 
Jozef en Ellen knikken. 
‘Ik was hier al een tijd niet meer geweest,’ zegt Jozef terwijl Derk achter de bar bezig is. 
‘Maar het is echt een geweldige tent geworden. Is het altijd zo druk als vorige week?’ 
‘Het loopt goed,’ antwoordt Derk met drie kopjes in de hand. ‘Maar deze maanden zijn altijd 
goed. Januari, februari, maart zijn altijd rustiger, maar de afgelopen jaren hadden we ook in 
die periode niets te klagen.’ 
‘Knap werk,’ zegt Jozef. ‘En dat meen ik.’ 
Zwijgend drinken ze hun koffie. Ellen vraagt zich af wanneer Jozef alle informatie in gaat 
zetten om Derk verder onder druk te zetten. Ze snapt wel waarom Jozef dat tot nu toe heeft 
niet gedaan. Derk praat toch wel. Wat zei Jozef vorige week ook alweer? Derk is een goeie 
jongen die geen kwaad in de zin heeft. Maar hij vormt wel de brug naar die andere twee, Peter 
Tergeren en Jerome Kwast.  
Jozef blijft zwijgen en kijkt Derk aan. Die slaat zijn ogen neer.  
‘Weet je Derk,’ zegt hij langzaam. ‘Ik heb het beste met je voor. Ik heb ook het beste voor 
met deze tent hier. Jullie hebben echt toegevoegde waarde voor Deventer.’ 
Derk schuift ongemakkelijk heen en weer. Zijn linkerbeen trilt zenuwachtig. 
‘Maar helaas heb ik slecht nieuws voor je. Tot mijn spijt, moet ik eraan toevoegen. Want ik 
weet dat jij niets te maken hebt met de zaken die zich in en om dit restaurant afspelen.’ 
De kleur van Derks gezicht verschiet razendsnel. Eerst rood, dan wit. Zijn mondhoeken 
zakken naar beneden, gelijk met zijn schouders.  
‘Kijk, ik denk te weten hoe het zit, maar mijn bazen zijn helaas nog iets dommer dan ik. Die 
kijken alleen naar harde feiten. En die spreken in dit geval voor zich.’ 
Derk vertoont geen reactie meer. Ellen vraagt zich af of hij nog hoort wat Jozef zegt. En dat 
terwijl het slechtste nieuws nog moet komen. 
‘Hoor je wat ik zeg?’ vraagt Jozef. 
Derk knikt. 
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‘We gaan straks samen even in de kelders onder dit restaurant kijken. Vorige week heeft Hans 
Hopstaken ons de andere ingang gewezen en natuurlijk hadden we geen sleutels van de drie 
deuren in de gang. Ik neem aan dat jij die wel hebt.’ 
Geen reactie. 
‘Bovendien is iemand zo stom geweest om vanuit dit restaurant een paar keer te bellen naar 
het huis van Hans Hopstaken. Dat is het soort feiten waar mijn bazen van smullen.’ 
Jozef neemt een slok koffie. 
‘En dan natuurlijk de aard van het materiaal dat jullie hier bewaren. Het bezit van dat 
materiaal is in alle opzichten strijdig met de wet. Volgens mijn bazen, en nogmaals die zijn 
niet zo slim, moet dat spul het eigendom zijn van de mensen die dit restaurant beheren. Jij, of 
Peter Tergeren dus.’ 
Tot verbazing van Ellen gaat Derk weer rechtop zitten. Er verschijnt weer wat kleur en 
tekening in zijn gezicht. Wat betekent dat? Maakt hij zich meer zorgen over de moord op 
Karin Hoedt, dan om het materiaal dat hier werd bewaard? 
‘Zullen we eerst maar even gaan kijken in de kelders? Ik ben toch zo benieuwd. Jij toch ook, 
Ellen?’ 
Ellen knikt enthousiast. Derk staat langzaam op. Hoewel het duidelijk is dat hij vreselijk 
onder druk staat, heeft Ellen geen angst dat hij rare dingen zal doen. Ze kan zich niet 
voorstellen dat hij plotseling een pistool te voorschijn zal trekken. Toch volgt ze nauwgezet al 
zijn bewegingen. 
‘Kom maar mee,’ zegt Derk. 
Hij opent het luik achter de bar en daalt het trapje af. Zoals verwacht komen ze uit in een 
ruimte die grotendeels gevuld is met biervaten. Ellen kijkt rond, waar is de wijn? Met een 
sleutel aan zijn sleutelbos opent Derk de deur rechts. Nu komen ze in de wijnkelder. Ellen kan 
zich voorstellen dat ze die ruimte afsluiten. Ze heeft vorige week even op de wijnkaart 
gekeken en gezien dat er veel wijnen van tussen de vijftig en honderd euro per fles op staan. 
Een aantal kost zelfs meer dan honderd euro. 
‘Mooie voorraad,’ zegt Jozef. 
‘Peters werk. Die heeft er verstand van en haalt de wijn rechtstreeks uit Frankrijk en Spanje.’ 
Derk staat voor het wijnrek in de hoek van de ruimte. Aan de flessen te zien is dat het rek met 
de duurste wijnen.  
‘Kijk,’ zegt Derk en pakt een fles midden uit het rek. ‘Onze oudste Bordeaux.’ 
Chateaux Petrus 1938, leest Ellen op het vergeelde etiket. 
‘Is die nog te drinken?’ vraagt ze. 
‘Waarschijnlijk niet,’ zegt Derk. ‘Peter heeft deze fles vorig jaar voor een euro of honderd 
gekocht via Marktplaats. Als hij nog goed is, is hij een veelvoud waard.’ 
‘Maar ja, wanneer ga je dat proberen?’ zegt Jozef. 
Derk legt de fles niet terug in het rek, maar reikt met zijn arm in het gat waar de fles lag. In 
zijn hand heeft hij een bos met vijf sleutels.  
Via de wijnkelder komen ze eerst in een donkere ruimte waarin een aantal half vergane kasten 
tegen de muur staan. Als Derk één ervan aan de kant schuift, blijkt dat er een deur achter zit. 
Om deze deur te openen gebruikt Derk de opvallend grote sleutel aan de bos. Misschien is dat 
nog wel het oorspronkelijke slot, denkt Ellen. Net zoals de vorige keer, toen ze het gewelf 
vanaf de andere kant waren binnengegaan, voelt ze dezelfde spanning en nieuwsgierigheid die 
Hans Hopstaken moet hebben aangezet tot zijn ontdekkingstocht. Wat heeft zich hier vroeger 
allemaal afgespeeld? Wie heeft zich hier verborgen gehouden? 
Dan staan ze in de gang die Ellen herkent van de vorige keer. Derk drukt op een lichtknopje 
links naast de deur en op slag is de gang fel verlicht. Daar waar de verlichting ophoudt zitten 
de drie deuren. Derk opent ze alle drie en duwt ze open. Met een armgebaar nodigt hij Ellen 
en Jozef uit om een blik naar binnen te werpen. 
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In welke van de drie ruimtes lagen ook al weer de spullen die Hans Hopstaken had gevonden? 
Ze kan zich niet herinneren of hij dat heeft gezegd. Stom, dat ze dat niet gevraagd heeft. 
Qua inrichting lijken alle drie ruimtes eender, betonnen vloer, afbladderend stucwerk en een 
tl-balk aan het plafond. De eerste ruimte is helemaal leeg, op twee houten caféstoeltjes na. 
Ellen denkt aan een scène uit een of andere oorlogsfilm. Op de ene stoel zit een Gestapo-
officier, op de andere een gevangengenomen verzetsstrijder die zijn maten niet wil verraden. 
Een koude rilling trekt over haar rug. 
De tweede ruimte ruikt muf en vochtig en is helemaal leeg. Hier is al heel lang niemand meer 
geweest, dat is duidelijk.. 
In de derde ruimte staat een grote tafel met vier stoelen eromheen. Langs de wanden staan 
nieuwe houten IKEA-stellingkasten en meerdere ladekasten. Hier moet Hans Hopstaken zijn 
spullen hebben meegenomen. Dat kan niet anders 
‘Deze ruimte was dus in gebruik als archief,’ constateert Jozef nuchter. 
De weerstand van Derk is gebroken. Hij knikt bevestigend. 
‘Wanneer is het leeggehaald?’ 
Derk kijkt naar het plafond. 
‘Ergens vorige week.’ 
‘Wanneer precies?’ 
‘Even kijken, dat moet een week geleden zijn. Ja, het was op woensdag.’ 
‘Door wie?’ 
‘Geen idee, ik kende hem niet.’ 
‘Kom op Derk, tuurlijk kende je hem wel.’ 
Derk zucht. 
‘Hij heet Kalle, Kalle Bos, meer weet ik niet.’ 
‘Van wie moest hij die spullen weghalen?’ 
‘Weet ik niet. Ik weet niet van wie de spullen waren en ik weet ook niet wie ze heeft laten 
weghalen. En ik weet dus ook niet waar ze nu zijn.’ 
‘Oké, ik geloof je. Maar wie is Kalle? Hoe wist je dat hij de spullen mee mocht nemen? Hoe 
heeft hij de spullen meegenomen. Met de trein?’ 
Derk zucht zo diep dat het bijna op kreunen lijkt. Ellen moet zich inhouden om niet in de lach 
te schieten.  
‘Kalle is een vriendje van Peter. Hij kwam hier met zijn grote Dodge terreinwagen en heeft 
daar alles ingeladen. Het enige wat ik van Kalle weet is dat hij heel dik is,’ zegt Derk op 
dramatische toon. Nu kan Ellen een glimlach niet onderdrukken.  
‘Kom,’ zegt Jozef. Dan gaan we weer naar boven. 
‘Duurt het nog lang?’ vraagt Derk. ‘Ik verwacht de eerste gasten zo.’ 
‘Dat hangt er van af,’ zegt Jozef.  
 
Het is half twaalf, ziet Ellen op de stationsklok boven de bar. 
‘Kijk,’ zegt Jozef op laconieke toon. ‘Jij staat er nu slecht voor. Als ik wil, kan ik je nu 
meenemen en opsluiten. Ik geloof niet dat wij daar beiden beter van worden. Ik ben meer 
geïnteresseerd in Peter. Kan ik een afspraak met je maken?’ 
Derk zegt niets, maar kijkt Jozef aan met gepijnigde blik. 
‘Nou?’ dringt Jozef aan. 
‘Wat wil je van me?’ vraagt Derk zacht. 
‘Ik wil twee dingen. Ten eerste dat je je mond houdt tegen wie dan ook. Dus deze keer hoef je 
Kwast niet de groeten te doen. Ten tweede wil ik dat je me belt als Peter er is. 
Vanzelfsprekend zonder dat hij er erg in heeft.’ 
Derk zucht weer een paar keer. Nu kan Jozef een lach ook niet onderdrukken. 
‘Moet ik nog een keer uitleggen hoe mijn bazen over deze zaak denken?’ 
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Derk schudt zijn hoofd. 
‘En we zoeken ook nog steeds de dader van de moord op Karin Hoedt,’ fluistert Jozef.  
De kleur verdwijnt weer uit Derks gezicht. 
‘Dank voor de koffie. Als alles achter de rug is, kom ik zeker nog een keer eten. Ik hoop van 
harte dat jij dan nog steeds achter de bar staat.’ 
Met gebogen schouders loopt Derk met Jozef en Ellen mee naar de deur. Tot verbazing van 
Ellen lukt het hem om hen beiden een hand te geven. Het is een slap, klam handje, dat wel. 
 
 

53. Woensdag 16 november 12.30 uur 
 
Jozef en Ellen lopen door de Barmhartigesteeg. Het waait hard en de vergeelde bladeren van 
de bomen van het Muggeplein dwarrelen voor hen uit. Ze zijn op weg naar Café Hagenpoort 
om te lunchen. Omdat ze Brian op de hoogte wilden stellen van de recente gebeurtenissen en 
ook benieuwd zijn naar de vorderingen die hij heeft gemaakt, zijn ze eerst naar het bureau 
gegaan. Brian was er echter niet. Hij zat ook niet in de kantine en zijn mobiel stond uit.  
Het verbaast Ellen inmiddels niet meer dat Jozef midden in de hectiek van een onderzoek op 
zijn gemak gaat lunchen. In zijn visie heeft een dag vierentwintig uur en als je de scheiding 
tussen werk en privé een beetje flexibel hanteert, maakt een uurtje lunch niet zoveel verschil. 
Door barman Woody worden ze enthousiast begroet. In tegenstelling tot de andere cafés, waar 
Ellen door Jozef is geïntroduceerd, komt ze hier ook zonder hem met enige regelmaat. Niet 
om te lunchen, maar om ’s avonds met vrienden te eten. De Hagenpoort is gespecialiseerd is 
in oud-Hollandse stoofpotten. Volgens Woody, de barman en eigenaar, zijn de recepten 
authentiek en afkomstig uit de tijd dat Deventer in Nederland het centrum van de Hanze was. 
Naar eigen zeggen heeft hij de recepten opgeduikeld in de archieven van de 
Athenaeumbibliotheek.  
‘Doe maar een bier,’ zegt Jozef. Ook daar kijkt Ellen niet meer van op. Een heel enkele keer 
doet ze zelfs mee. Dit keer neemt ze gewoon een spa rood. Ze bestellen gezamenlijk de 
hanzestoofpot met spelt.  
‘Gaat het lukken?’ vraagt Ellen. 
‘Je bedoelt met Derk?’ 
‘Ja, hangt hij nu niet aan de telefoon met Peter Tergeren of Jerome Kwast?’ 
‘Het zou me verbazen. Zoals ik al eerder heb gezegd, is hij volgens mij een goeie jongen. Als 
je al vijftien jaar lang, dag in dag uit, in dat restaurant doorbrengt, is dat je passie. Hij zou 
volgens mij echt gek worden als hij niet meer dagelijks achter de bar mag staan. Bij mijn 
weten gaat hij nooit op vakantie, heeft hij geen gezin en woont hij heel bescheiden.’ 
‘Dus jij gokt erop dat het restaurant en zijn baan hem meer waard zijn dan zijn vrienden.’ 
‘Ik bied hem geen keus. Echte vrienden heeft hij niet. ’t Hosselt is zijn leven. Ik weet dat het 
voor een deel bluf is. Als ik dat zou proberen bij Jerome Kwast, zou hij me in Mn gezicht 
uitlachen.’ 
‘Dat deed Derk inderdaad niet. Hij was echt bang. Kan het niet zijn dat hij zich van geen 
kwaad bewust is?’ 
‘Dat sluit ik uit. Vanaf het moment dat ik een link legde naar Peter Tergeren en min of meer 
suggereerde dat ik Peter zie als het brein achter deze zaak, is Derk aan het rekenen geslagen. 
Hij weet dat hij zijn baan in het restaurant te danken heeft aan Peter, hij weet echter ook dat 
hij de zaak best alleen zou kunnen runnen. In praktijk heeft hij Peter Tergeren niet meer 
nodig. Alleen, Peter is de eigenaar. In zijn hoofd stelt hij zich voor wat er gebeurt als Peter 
Tergeren wordt opgepakt en de gevangenis in draait. Kan hij dan de zaak van hem 
overnemen?’ 
‘Dat is wel hypothese op hypothese.’ 
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‘Een beter alternatief heb ik op dit moment niet. We moeten de machine in beweging houden. 
Dat is volgens mij de enige mogelijkheid om op een gegeven moment de vitale informatie in 
handen te krijgen.’ 
‘Nu even stoppen met werken.’ 
Het is de zware stem van Woody, die met twee dikke ovenhandschoenen aan een grote 
aardewerken pot tussen hen in zet. Met twee handen tilt hij de zware deksel van de pot. Een 
massieve damp stijgt op. 
 
Het is half twee als Ellen en Jozef teruglopen naar het bureau. De zware maaltijd heeft Ellen 
goed gedaan. Ze kan niet wachten om aan het werk te gaan.  
 

54. Woensdag 16 november 13.30 uur 
 
Brian zit aandachtig te lezen aan zijn bureau. Met beide handen ondersteunt hij zijn gebogen 
hoofd. De gemeenschappelijke tafel van Ellen en Brian ligt vol met mappen, ordners en losse, 
veelal vergeelde papieren. Het volledige dossier van de moord op de kunsthandelaar Igor 
Iglinsky en politieagent Bertus Peek. Brian lijkt niet te horen dat Ellen binnenkomt. 
‘Laatste woord,’ zegt Ellen luid. 
‘Het,’ antwoordt Brian zonder op te kijken. 
‘Lukt het?’ vraagt Ellen. 
‘Taaie kost. Jozef heeft flink zijn best gedaan. En alles op een ouderwetse typemachine. Ik 
hoop voor hem dat hij met tien vingers kon typen.’ 
‘Zoek je iets specifieks? Of lees je het van a tot z door?’ 
‘Dat doe ik inderdaad. Een andere mogelijkheid is er niet. Jozef heeft domweg van dag tot 
dag een gedetailleerd verslag van het onderzoek gemaakt.’ 
‘Een beroerd rapport dus.’ 
‘Daar komt het wel op neer. Zo nu en dan een relevante opmerking, de rest is ballast.’ 
‘Kan ik helpen?’ 
‘Er is nog genoeg te lezen.’ 
Ellen heeft meteen spijt van haar vraag. Ze wil iets doen, maar niet zitten lezen.  
‘En het bellen, heeft dat nog wat opgeleverd?’ 
‘Nog niets. Ik heb er nog maar één gesproken. Die wist van niets en had geen idee waar ik het 
over had.’ 
‘Zoals verwacht. En heb je gezegd dat hij terug moest bellen?’ 
‘Wel gezegd, maar hij kon niet zeggen wanneer hem dat zou lukken.’ 
‘Heb je wel zijn gegevens opgeschreven? Functie, taken, verantwoordelijkheden enzo.’ 
‘Eh, nee. Moest dat dan?’ stamelt Brian. 
‘Nee, niets moet. Maar het lijkt me wel handig. Tenslotte lijkt de aard van hun werk de reden 
te zijn waarom ze op de foto staan.’ 
‘Je hebt gelijk. Bij de volgende zal ik het vragen.’ 
‘Ik heb een voorstel. Jij gaat door met het dossier en ik ga bellen.’ 
Brian kijkt Ellen verrast aan.  
‘Als jij dat wilt doen,’ zegt hij, zichtbaar opgelucht. 
‘Liever dan lezen. Zullen we afspreken dat we om vier uur bij elkaar zitten en dan alles naast 
elkaar leggen?’ 
‘Goed, een mooie deadline om deze zooi door te werken.’ 
 
Ellen bekijkt het lijstje dat zij van Brian heeft gekregen. Er staan vijf namen op. Alleen achter 
de bovenste, J. Haverslag, projectleider afdeling Wegen, staat dat Brian hem heeft kunnen 
bereiken. De volgende is H. de Looze. Afdeling Bodemsanering, staat achter zijn naam. Ellen 
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trekt de telefoon naar zich toe en leunt op haar gemak achterover als ze het nummer intoetst. 
De telefoon wordt meteen opgenomen. 
‘De Looze, provincie West-Nederland,’ klinkt het. Een prettige stem. 
‘Goedemiddag, u spreekt met Ellen van Dorth, recherche Deventer.’  
Ellen wacht even om het door te laten dringen. En ook om de eerste reactie peilen. 
‘Eh, ook goedemiddag,’ antwoordt de man rustig. Van schrik of spanning is zeker geen 
sprake. 
‘U zult niet zo vaak door politie worden gebeld en zeker niet vanuit Deventer.’ 
‘Nu niet meer,’ zegt de man vrolijk. ‘Ik heb mijn middelbare school in Deventer gedaan en 
moest elke dag tien kilometer fietsen. Op mijn zestiende had ik een brommer en toen ben ik 
meerdere keren in aanraking gekomen met de politie. Een beetje opvoeren scheelde al gauw 
vijf minuten reistijd. Maar ik neem niet aan dat u daarvoor belt.’ 
Ellen vraagt zich af of het zin heeft om over de foto’s te beginnen. De man lijkt geheel 
ontspannen. Bijna té. De meeste mensen, ook al hebben ze niets gedaan, vertonen een 
schrikreactie als ze onverwacht de recherche aan de telefoon hebben. Vaak denken ze meteen 
dat er iets is gebeurd met familie of bekenden. Deze man dus niet. 
‘Het gaat om het volgende,’ begint Ellen, zoekend naar de juiste woorden. ‘Het is een vreemd 
verhaal, maar wij zijn in het bezit gekomen van een foto waar u op staat. Dat wil zeggen, 
waarvan wij denken dat u er op staat.’ 
Nu reageert de man niet meteen 
‘Zo,’ zegt hij. 
‘Ja, en dat is eigenlijk het enige wat we weten. Verder weten we niets. Niet wie de foto heeft 
gemaakt, waar hij is gemaakt of wie de andere personen op de foto zijn. Daarom bel ik dus.’ 
‘Ik moet zeggen, het klinkt spannend. Ik word zeker niet geacht om vragen te stellen.’ 
‘Vragen kan altijd.’ 
‘Hoe bent u aan die foto gekomen en hoe weet u dat ik er op sta?’ 
Meteen goed, denkt Ellen. Dat zijn de vragen die ze had verwacht. 
‘Wij hebben de foto gevonden in een particulier archief. Hoewel wij niets zeker weten, sluiten 
wij niet uit dat de foto’s voor dubieuze doeleinden kunnen worden gebruikt.’ 
‘U maakt me nog meer nieuwsgierig. Met name naar de foto. Sta ik er naakt op of zo?’ 
Nu moet Ellen ook lachen. Deze man heeft echt niets te verbergen. 
‘Nee, dat niet. U zit aan een tafeltje, waarschijnlijk in een restaurant, en praat met twee andere 
mannen.’ 
‘Jezus, wat is dit?’ Voor het eerst een schrikreactie. Of de ernst van de situatie dringt nu pas 
tot de man door, of nu snapt hij waarom hij op de foto is gezet. Ellen zwijgt om de man te 
laten praten. ‘Dat kan toch niet waar zijn?’ 
‘Wat?’ vraagt Ellen droog. 
‘Ik zit met enige regelmaat in restaurants met andere mannen. Dat brengt mijn werk met zich 
mee.’ 
‘Wat voor werk doet u dan?’ 
‘Ik ben opdrachtgever van provinciale bodemsaneringen. Als een sanering is afgerond, is het 
niet ongebruikelijk dat we door de aannemer worden uitgenodigd om een hapje te gaan eten. 
Dat gebeurt wel vaker, bijvoorbeeld na een lange bouwvergadering.’  
‘Niets bijzonders dus?’ 
‘Nee, ik zou niet weten waarom iemand daar een foto van maakt.’ 
‘Misschien wist de maker dat zelf ook wel niet. Maar als ik het goed begrijp hoort u nu voor 
het eerst van het bestaan van deze foto?’ 
‘Ja, dat is zeker. Weet u, ik zou de foto graag willen zien. Dan kan ik zeker vertellen wie er 
verder opstaan.’ 
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Ellen denkt snel na. Zoveel coöperativiteit had ze niet verwacht. Ze kan de foto best even 
scannen en mailen. Daar zal Jozef toch geen bezwaar tegen hebben? 
‘Zal ik de foto mailen? Daarna bel ik u weer.’ 
De man vindt dat een goed idee en geeft zijn mailadres. Ellen hangt op en loopt meteen met 
de vijf foto’s naar het kopieerapparaat. Even later is de eerste foto op weg naar de heer H. de 
Looze. 
 
Dan meteen de volgende maar. A. Cormes, afdeling natuur, staat op het geeltje dat op de foto 
is geplakt. Het is weer een foto met mannen in pak aan een tafel die gevuld is met borden eten 
en glazen wijn. Hoewel hij niet zo ontspannen reageert als de heer De Looze, is zijn verhaal 
hetzelfde. Hij blijkt verantwoordelijk te zijn voor de inrichting van natuurgebieden. Ook hij 
geeft regelmatig opdrachten aan aannemers en gaat ook wel eens met hen eten. Het bestaan 
van de foto is hem onbekend. Hij snapt meteen waar een dergelijke foto voor gebruikt kan 
worden en verklaart stellig dat er geen sprake is van onethische relaties met aannemers. 
Daarmee vindt hij dat hij genoeg heeft gezegd. Na enig aandringen van Ellen, is hij toch 
bereid om naar de foto te kijken.  
 
Op de derde foto staat mevr. Verhaelen, gedeputeerde. Shit, denkt Ellen, dat is toch wat 
anders dan een gewone ambtenaar. Er staat wel een telefoonnummer bij, maar dat zal wel niet 
haar doorkiesnummer zijn. Niet nadenken, gewoon bellen. 
‘Goedemiddag, provincie West-Nederland, u spreekt met Eliane Vergeer, secretariaat van 
mevrouw Verhaelen.’ 
‘Goedemiddag, u spreekt met Ellen van Dorth. Ik ben van de recherche in Deventer. Ik zou 
graag met mevrouw Verhaelen willen spreken. Is dat mogelijk?’ 
‘Recherche Deventer zegt u? En waarover wilt u haar spreken?’ 
‘Ik wil haar een vraag stellen in verband met een onderzoek dat wij momenteel uitvoeren.’ 
‘En mag ik vragen wat voor onderzoek.’ 
‘Dat zou ik mevrouw Verhaelen liever zelf vertellen.’ 
Stilte. Ellen hoort alleen de versnelde ademhaling van de secretaresse. Wat doet ze nu? Kijkt 
ze hulpeloos rond of denkt ze alleen maar na? 
‘Op dit moment is mevrouw Verhaelen niet aanwezig. Zij zit in een bespreking en de rest van 
de dag is ze op pad. Vandaag zal het dus moeilijk worden om haar te pakken te krijgen. 
Misschien dat u het morgen nog eens wilt proberen.’ 
De laatste zin is geen vraag, maar een mededeling. De secretaresse is gewend om de 
gedeputeerde af te schermen. Ellen besluit om het er voorlopig even bij te laten en inderdaad 
morgen terug te bellen. Dan heeft de secretaresse de tijd om de gedeputeerde mentaal voor te 
bereiden. 
‘Dat zal ik doen,’ zegt ze vriendelijk.  
 
Meteen ook maar de laatste, denkt Ellen. Dan is deze klus voorlopig ook weer afgerond. Het 
gaat om een man, K. Verver, plaatsvervangend directeur Wegen. Deze foto is anders dan de 
andere vier. De setting is niet een gevulde restauranttafel. De man waar het om gaat zit aan 
een bar. De foto is genomen vanachter de bar, mogelijk door de barman of -vrouw. Naast de 
man zit een mooie, goed verzorgde vrouw. Ze heeft dure representatieve kleding aan. De 
eerste indruk is dat de vrouw een belangrijke functie bekleedt. Ze zou ook advocaat of 
adviseur kunnen zijn. Voor Ellen is het is duidelijk dat dit geen zakelijke afspraak is. Hoewel 
ze elkaar op de foto niet lijken aan te raken, zitten ze erg dicht bij elkaar. Als een collega 
tijdens een borrel zo dicht tegen haar aan zou kruipen, zou ze het onplezierig vinden. 
‘Provincie West-Nederland, met Karin de Groot.’ 
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‘Goedemiddag, u spreekt met Ellen van Dorth, recherche Deventer. Kan ik de heer Verver 
spreken?’ 
‘Waar bent u van? Recherche Deventer?’ 
‘Ja.’ 
‘En waarover gaat het?’ 
Ellen probeert niet te zuchten. Deze keer laat ze zich niet afschepen. 
‘Ik moet de heer Verver wat vragen,’ zegt de dwingend. ‘En er is nogal haast bij. Het is 
overigens niets ernstigs of slecht nieuws of zo.’ 
‘Ik verbind u door.’ 
‘Met Verver.’ 
‘Goedemiddag meneer Verver, u spreekt met Ellen van Dorth, politie Deventer.’ 
‘Politie Deventer, zegt u? Wat is de boete deze keer?’  
‘Pardon?’ 
‘Mijn zus woont in Deventer en ik ben al meerdere keren geflitst.’ 
‘O, maar daar bel ik niet voor.’ 
‘Ik dacht ook al. Een acceptgiro is over het algemeen voldoende.’ 
‘De reden dat ik u bel, is dat ik een foto heb waarvan wij het vermoeden hebben dat u erop 
staat.’ 
Er valt een stilte. Ellen hoort de man aan de andere kant van de lijn slikken. Beet, denkt ze. 
‘Eh,’ zegt de man bedachtzaam. ‘Een foto waar ik op sta, zegt u?’ 
‘Ja, dat wil zeggen, wij denken dat u erop staat.’ 
‘En, eh, wat voor foto is het?’ 
‘Zal ik de foto beschrijven?’ 
‘Ja.’ 
‘De foto is genomen in een soort bar of een disco. De man, van wie wij denken dat u het bent, 
zit aan de bar. Naast u zit een chique geklede vrouw. U bent in gesprek met de vrouw.’ 
Ellen wacht even. De man aan de andere kant van de lijn reageert niet. 
‘Zal ik ook het interieur van de bar beschrijven?’ 
‘Eh, nee. Sorry, ik was in gedachten. U hebt genoeg verteld.’ 
‘Kan ik daaruit opmaken dat u weet over welke foto het gaat?’ 
‘Ik heb een vermoeden.’ 
Weer zwijgt de man. Ellen geeft hem de tijd om zijn gedachten te ordenen. Hij weet waar het 
over gaat, maar is totaal verrast door haar telefoontje. Kon ze de gedachten van de man maar 
lezen. 
‘U merkt dat ik verrast ben,’ zegt de man uiteindelijk. 
‘Ja,’ antwoordt Ellen kort. 
‘Maar het zal u ook niet ontgaan zijn dat ik niet geheel onwetend ben.’ 
‘Nee, dat vermoeden kreeg ik.’ 
‘Is het mogelijk dat wij elkaar ergens ontmoeten? Dat praat makkelijker dan over de telefoon.’ 
Ellen denkt even na. 
‘Dat is goed,’ zegt ze. ‘Maar wel graag op korte termijn.’ 
‘Het kan vandaag aan het eind van de middag.’ 
‘Akkoord, zal ik naar het provinciehuis komen?’ 
‘Dat is niet nodig. Ik woon in Barneveld. Zullen we afspreken in Het Ei van Barneveld? Dat 
ligt aan de snelweg.’ 
‘Ik denk dat ik het wel een keer heb gezien.’ 
‘Je kan het niet missen.’ 
‘Hoe laat bent u daar?’ 
‘Zo rond half zes, schikt dat?’ 
‘Goed, en hoe herken ik u.’ 
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‘Een kop grijze krullen, een leren schoudertas en een lange donkergroene jas.’ 
Ellen kijkt naar de foto die voor haar ligt en moet lachen. Een kop grijze krullen, dat is een 
treffende omschrijving.  
‘Dat moet lukken,’ zegt ze. ‘Tot straks dan.’ 
 
Ellen rijdt haar stoel naar de grote tafel waar Brian nog steeds zit te lezen. 
‘Zo, ik ben klaar,’ zegt ze vrolijk. 
‘En?’ 
‘Heb je niet meegeluisterd?’ 
‘Ik heb gelezen, dan hoor ik niets.’ 
‘Handig. Vanavond half zes in Barneveld.’ 
‘Wat in Barneveld?’ 
‘Kip eten, en een man van de foto’s ontmoeten. Hij wist er meer van en wilde dat niet over de 
telefoon vertellen.’ 
‘Dat klinkt goed, toch?’ 
‘Lijkt me wel. En jij? Vordert het al?’ 
‘Ik ben er bijna doorheen. Volgens mij gaat dit niets opleveren.’ 
‘Nee?’ 
‘Het is gewoon een onopgeloste zaak. Ze weten alleen dat de schutter een man was die mank 
liep of hinkte. Dat was niet genoeg om hem te vinden.’ 
‘En de link met Jerome Kwast?’ 
‘Ook niets. Geen enkele aanwijzing dat Jerome Kwast er belang bij zou hebben om de 
kunsthandelaar Iglinsky te vermoorden.’ 
‘Dat spoor kunnen we dus vergeten?’ 
‘Volgens mij wel. Ik zal ook de laatste stukken doorlezen, dan weet ik het zeker.’ 
‘Als we om vier uur gaan zitten, hebben we een half uur. Dat moet toch genoeg zijn?’ 
‘Lijkt me wel.’ 
Brian buigt zich over een nieuw rapport en Ellen gaat achter haar computer zitten. Ze heeft 
behoefte aan een overzicht van alles wat ze weten en wat ze gaan doen. 
 
 

55. Woensdag 16 november 15.00 uur 
 
Jerome Kwast verlaat de Spanjaardsdijk en rijdt rechts de zandweg in. Voordat hij afsloeg 
heeft hij zich er gewoontegetrouw van vergewist dat hij door niemand werd gevolgd. Hij heeft 
de regelmatige bezoekjes aan zijn oom Hannes en tante Saar altijd zorgvuldig geheim 
gehouden. Hoe minder mensen weten dat er aan het eind van het slecht onderhouden zandpad 
nog een huis staat en dat hij daar regelmatig komt, hoe beter.  
Hannes is een broer van zijn vader en zijn huwelijk met Saar is tot hun grote verdriet 
kinderloos gebleven. Als kleine jongen kwam Jerome vaak op bezoek bij zijn oom en tante en 
hij vond het geweldig om oom Hannes mee te helpen met het werk op de boerderij. Vooral de 
koeien vond hij mooi. In de winter gaf hij ze hooi in de warme stal en keek toe als zijn oom 
aan het melken was. Als de koeien weer buiten liepen, rende hij achter zijn oom aan door de 
wei om de koeien bijeen te drijven voor het melken.  
Twintig jaar geleden zijn de koeien verkocht. De groene wei waar vroeger de koeien liepen is 
natuurgebied geworden. In het voorjaar is het prachtig, al die bloeiende bloemen. De rest van 
het jaar vindt Jerome het maar een rommeltje. Zijn oom en tante hebben daar echter geen last 
van. Zij zijn nog steeds blij dat ze konden blijven wonen in de boerderij waar ze zestig jaar 
geleden samen zijn begonnen. 
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Rijk zijn ze nooit geworden van het boerenbedrijf. Gelukkig wél. Natuurlijk wilden ze graag 
kinderen, maar als God anders beschikte had Hij daar zeker een reden voor. Met nog meer 
energie wijdden ze zich aan hun roeping als hoeder van Gods akker, de relatief kleine 
boerderij floreerde.  
Rond zijn zestigste begon Hannes te merken dat het werk hem steeds zwaarder viel. 
Voorzienigheid of niet, een paar dagen na zijn zestigste verjaardag kwam er een man van het 
ministerie langs. Hij gaf te kennen gaf dat de overheid zijn grond wilde kopen. Dat leek een 
geschenk uit de hemel. Toch twijfelde hij. Konden ze daar wel blijven wonen? Wat moest hij 
dan de hele dag doen? Was het bod niet te laag? Hannes besloot om zijn neef Jerome erbij te 
halen. Hoewel Hannes geen idee had wat Jerome voor werk deed, had hij wel begrepen dat 
het iets te maken had met handel.  
Jerome snapte meteen wat het probleem was en beloofde Hannes dat hij het zou regelen met 
de man van het ministerie. Drie dagen later zaten ze met zijn vieren in de keuken, Hannes, 
Saar, Jerome en de man van het ministerie. Jerome legde uit wat het bod was. Het ministerie 
had er geen moeite mee als Hannes en Saar in het huis bleven wonen. Ook mochten ze een 
hectare grond houden, mits ze daarop geen nieuwe agrarische activiteiten zouden starten, 
zoals een intensieve varkenshouderij. Saar knikte meteen instemmend. Een hectare, met een 
flinke moestuin en wat kleinvee. Dat was volgens haar groot genoeg om Hannes van de straat 
te houden.  
 
Nog steeds werkt Hannes dagelijks in de moestuin. Dieren hebben ze niet meer. Tante Saar 
heeft hem dit jaar verboden om, zoals elk voorjaar, een aantal biggen te kopen. Zij wilde een 
herhaling van vorige herfst voorkomen. Toen liep Hannes het hok in om het varken onder zijn 
kin te kriebelen. Om onduidelijke redenen raakte het varken in paniek en sprong wild tegen 
hem op. Hij viel en brak zijn pols. Als het varken niet had kunnen ontsnappen uit zijn hok, 
had het veel slechter af kunnen lopen dan alleen een gebroken pols. 
 
Meestal belt Jerome als hij komt. Dan geeft tante Saar door welke boodschappen ze nodig 
heeft. Voor de oude mensen wordt het steeds moeilijker om naar het dorp te gaan. Nu is dat 
echter niet nodig, hij is er afgelopen week nog geweest. Woensdag heeft Kalle het fotoarchief 
in ’t Hosselt opgehaald en Jerome had op korte termijn een plek nodig om de spullen te 
verbergen. De boerderij van oom Hannes en tante Saar leek hem het meest veilig. 
Nadat Kalle het fotoarchief in een leegstaande hal bij de haven had overgeladen in het 
gehuurde verhuisbusje, reed Jerome ermee naar oom Hannes en tante Saar. Daar borg hij alle 
dozen op in één van de drie schuurtjes die achter de boerderij stonden. Tegen oom Hannes en 
tante Saar zei hij dat het om oud materiaal van zijn restaurant ‘t Hosselt ging, boekhouding, 
foto’s van gasten, oude menukaarten en noem maar op. Hij had er geen plek meer voor en 
twijfelde of hij het nog langer wilde bewaren. Of oom Hannes en tante Saar het goed vonden 
dat hij het zolang zou opslaan in een van de leegstaande schuren. Dat was geen probleem, zei 
oom Hannes. 
 
Afgelopen nacht heeft Jerome slecht geslapen. Omdat hij het gekwetter van Sabine en haar 
vriendin niet kon verdragen, was hij meteen na thuiskomst naar de slaapkamer verdwenen. 
Het boek dat hij had meegenomen, een oude Allister McLean, kon hem niet boeien en om elf 
uur viel hij in slaap. Hij werd wakker van een langdurig getoeter, de afscheidsgroet van de 
vriendin van Sabine. Het was twee uur, zag hij op de wekker naast zich. Even later kwam 
Sabine naar boven. Aan het onregelmatige gestommel hoorde Jerome dat ze had gedronken. 
Jerome wist wat dat betekende, van slapen zou voorlopig niets komen. 
‘Ha, Jerommeke,’ zei Sabine giechelig en ging met haar rug naar Jerome staan. Behoedzaam 
opende hij de rits van de peperdure jurk die ze gisteren had gekocht. Sabine liet de jurk langs 
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haar lichaam naar beneden glijden en schoof het exclusieve kledingstuk als een vod richting 
de stoel die bedolven was onder andere jurken en broeken die ze de afgelopen week had 
gedragen. In haar ondergoed verdween Sabine naar de badkamer. Een paar minuten later 
kwam ze terug, naakt, en vlijde zich tegen Jerome aan. Ze aaide hem over zijn rug en over 
zijn billen. Jerome wist dat verzet zinloos was, ging gewillig op zijn rug liggen en liet Sabine 
haar gang gaan. 
Een uur later lag Sabine te slapen op haar rug en snurkte zacht. Jerome was helemaal over zijn 
slaap heen en wist dat hij maar beter meteen naar beneden kon gaan in plaats van uren liggen 
draaien. Hij plofte neer op de grote zachte bank in de televisiekamer waar een uur daarvoor 
Sabine en haar vriendin zaten. Op het tafeltje naast de bank zag hij tussen de lege wijnflessen 
een ontkurkte, maar nog wel volle fles staan. Mopperend bracht hij de fles, die meer dan 
honderd euro had gekost, naar de keuken om hem vacuüm af te sluiten. 
Tien minuten later vond hij de afstandsbediening van de TV, ver weg gedrukt tussen de 
kussens. Dertig zenders verder bedacht hij dat hij nog een doosje nieuwe dvd’s had. Een 
vriend, die een kleine videozaak in de stad heeft, voorziet hem regelmatig van een nieuwe 
voorraad. Hij koos Sin city, met Bruce Willis, zijn favoriete acteur. 
Twee uur later kroop hij weer in bed. Sabine lag nog steeds op haar rug en voorzichtig legde 
Jerome haar op haar zij. Nu viel hij wel in slaap, maar het was een onrustige slaap vol 
vreemde dromen. Steeds weer kwam Bruce Willis voorbij als rechercheur Hartigan, die naar 
hem op zoek was, maar niet vertelde waarom en wat hij van hem wilde. Om acht uur ‘s 
ochtends ontwaakte Jerome met een schok uit een droom waarin hij naar bed was gegaan met 
Karin Hoedt. Toen hij ’s ochtends wakker werd en zich omdraaide keek hij niet in haar 
gezicht, maar in dat van rechercheur Hartigan. Langzaam opende hij zijn ogen en keek in het 
gezicht van Sabine, nog steeds in diepe slaap. Hij was op slag wakker en stond op. Een sigaret 
en een kop koffie, dat was wat hij nodig had.  
 
Wachtend op het opwarmen van het espressoapparaat, liet hij wat er nu allemaal speelde in 
volle omvang tot zich doordringen. Hij kon zich niet herinneren dat hij ooit in zijn leven had 
gedroomd van politieagenten die hem achtervolgden. Dromen deed hij überhaupt niet. Nu was 
dat wel gebeurd en dat signaal mocht hij niet negeren. Hoewel Jerome zichzelf nooit 
bijgelovig zou noemen, wist hij in zijn hart dat hij dat wel was. Zijn hele leven al liet hij zich 
leiden door tekens en signalen van buiten. Als jongetje had hij heilig ontzag voor eekhoorns, 
zij brachten ongeluk. Het zien van een eekhoorn na een dag kastanjes zoeken in het bos kon 
hem ertoe brengen dat hij de hele oogst begroef op de plek waar de eekhoorn zijn pad had 
gekruist. Het verkopen van die kastanjes zou niet ongestraft blijven, daar was hij van 
overtuigd. 
Nu had hij dus een droom gehad waarin hij wakker werd naast een rechercheur. De betekenis 
was duidelijk, voor het eerst in jaren moest hij serieus rekening houden met de politie. En dat 
had allemaal te maken met dat verdomde TCT18, een onderneming waar hij nooit in had 
moeten stappen.  
 
Jerome parkeert zijn Grand Cherokee achter het huis van oom Hannes en tante Saar. Ze 
hebben hem al zien aankomen en tante Saar staat te wachten in de deuropening. Jerome weet 
dat de koffie klaarstaat. Die staat de hele dag klaar, ook al komen er maar zelden mensen op 
bezoek. Om geen argwaan te wekken, zal hij zich er op zijn gemak aan overgeven. Een uurtje 
later maakt weinig uit. Na de koffie zal hij een vuur maken in een oud olievat en als het vuur 
heet genoeg is, zal hij het hele fotoarchief in vlammen doen opgaan. Alles wat te maken heeft 
met TCT18 moet verdwijnen. Er mag geen spoortje van overblijven. Daarna zal hij zich 
beraden op de volgende stap, die nog belangrijker is. Karin Hoedt is dood, vermoord. Dat had 
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niet mogen gebeuren. Haar dood is niet zijn schuld en hij moet ten koste van alles voorkomen 
dat hij desondanks toch als schuldige zal worden gezien.  
 
 

56. Woensdag 16 november 15.30 uur 
 
‘Is dit alles?’  
Jozef staart op het A4’tje dat hij in zijn handen heeft. Uit zijn sombere blik valt niet op te 
maken of hij teleurgesteld of boos is. 
‘Eh, meer kon ik er niet van maken,’ zegt Brian. 
‘Dat geloof ik niet,’ zegt Jozef stellig. ‘Er moet veel meer informatie zijn. In jouw hele stuk 
vind ik geen enkele naam terug, alleen die van Igor Iglinsky en Bertus Peek.’ 
Brian kijkt naar de grond en zwijgt. 
‘Nou,’ zegt Jozef, duidelijk geïrriteerd. ‘Was er niet meer informatie, of klopt mijn beeld van 
de rapporten die ik toen heb geschreven niet?’ 
‘Ik, ik heb alles doorgelezen en het meeste leek me niet interessant,’ stamelt Brian. ‘Maar 
misschien heb ik dat verkeerd ingeschat.’ 
‘Dat vermoed ik. Het gaat mij vooral om namen. Ik wil weten wie er toen zijn verhoord, ook 
al heeft dat toen niets opgeleverd.’ 
Ellen twijfelt of ze het moet opnemen voor Brian. Het is tenslotte Jozefs eigen schuld dat 
Brian niet heeft gedaan wat hij in zijn hoofd had. Dan had hij maar duidelijker moeten zijn. 
Aan de andere kant snapte zij ook niet helemaal waar Brian mee bezig was. Hij heeft meer 
dan een volle werkdag zitten studeren. Na een uur had hij zich ook kunnen afvragen waarom 
hij dat van Jozef moest doen en hem om meer duidelijkheid kunnen vragen. Ze gaat er van uit 
dat Jozef zijn berisping bedoelt als een les in assertiviteit, wat ook in haar ogen Brians 
grootste ontwikkelpunt is. 
‘En jij?’ zegt Jozef tegen Ellen. ‘Ook lekker bezig geweest?’ 
De sarcastische toon ontgaat Ellen niet. Als ze ergens een hekel aan heeft is dat wel sarcasme. 
Maak dan fatsoenlijk ruzie, vindt ze. Als Jozef dat nog een keer doet zal ze zich niet 
inhouden. 
‘Dat ga ik straks pas doen,’ antwoordt ze stug. 
‘Privé of werk?’ reageert Jozef direct. 
‘Werk. Ik heb een afspraak in een kiprestaurant in Barneveld.’ 
‘Met iemand van de foto’s?’  
Het klinkt bijna opgelucht.  
‘Ja, een zekere heer Verver van de provincie West-Nederland. Heeft nog niets verteld, maar 
wist af van de foto’s. Dat gaat hij mij om half zes vertellen.’ 
Jozef kijkt op zijn horloge.  
‘Dan moet je zo weg dus,’ zegt hij nadenkend. ‘Kan ik mee, denk je?’ 
Ellen kijkt Jozef verbaasd aan. Jij bent de baas, denkt ze. Als jij mee wil, dan ga je toch mee? 
‘Graag.’ 
‘Misschien heb je wel beloofd dat je alleen komt. Iemand kan dichtslaan als er opeens twee 
politiemensen zijn.’ 
‘Zo kwam hij niet over.’ 
‘Dan ga ik mee.’ 
Jozefs humeur lijkt op slag opgeklaard te zijn. Ellen is blij dat Jozef meegaat. Ze vond het een 
grote verantwoordelijkheid om in haar eentje te praten met één van de mogelijke 
sleutelfiguren. Alleen Brian zit er wat verslagen bij. 
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‘Het is geen drama,’ zegt Jozef opgewekt tegen hem. ‘Je hebt alles al een keer doorgelezen. 
Het zal daarom weinig tijd kosten om alle namen en adressen er uit te vissen. Morgenochtend 
wil ik het graag hebben.’ 
Brian knikt gelaten. 
‘Kom, dan gaan we meteen,’ zegt Jozef tegen Ellen. ‘Het is goed om er op tijd te zijn.’ 
Ellen kijkt ook op haar horloge, kwart voor vier. Aangezien het ongeveer drie kwartier rijden 
is, zijn ze er een uur te vroeg. Misschien wil Jozef nog wel wat dingen bespreken. 
 
‘Was ik te streng tegen Brian?’ vraagt Jozef als ze de afslag Kootwijk passeren. 
Het zijn zijn eerste woorden sinds ze vanaf de parkeerplaats van het politiebureau de Welle 
opdraaiden. Jozefs opgewektheid aan het einde van hun gesprek was slechts een korte 
opleving van zijn humeur. De hele reis heeft hij somber gezwegen. 
‘Als je het functioneel achtte, kan ik er begrip voor opbrengen.’ 
‘Dan moet ik je teleurstellen. Dat was niet mijn intentie.’ 
‘Jammer,’ zegt ze droog. 
Ellen kan verschillende redenen bedenken waarom Jozef een slecht humeur heeft en ze kan 
zich ook voorstellen dat hij onbewust een beroep doet op haar om de stemming enigszins te 
verbeteren. Daartoe voelt ze zich echter niet in staat. Jozef heeft er bewust voor gekozen om 
haar maar ten dele te betrekken bij alles wat zich in zijn hoofd afspeelt. Daarbij heeft ze zich 
neergelegd, vooral omdat ze desondanks het gevoel heeft een substantiële bijdrage te leveren 
aan het onderzoek. Om nu ook op emotioneel vlak een soort achtervang te vormen, vindt ze 
echter te veel gevraagd. 
‘Ik was gewoon boos op hem. Natuurlijk snap ik jullie frustratie. Jullie hebben het gevoel dat 
ik meer weet dat ik jullie vertel. Dat is ten dele waar, maar ik sta nog steeds achter mijn 
eerdere woorden: ik wil jullie niet belasten met bepaalde vooroordelen en beelden.’ 
‘Dat heb je inderdaad eerder gezegd. Maar is dat een reden om boos te worden iemand die 
niet precies doet wat jij had verwacht?’ 
‘Goed beschouwd niet natuurlijk. Boos worden is maar zelden functioneel. Waar het mij 
echter om ging was, dat het gegeven niet alles te weten, je niet ontslaat van de plicht om te 
blijven nadenken over waar je mee bezig bent. “Denk aleer gij doende zijt en al doende, denk 
dan nog”, zei mijn mentor André van Ark altijd.’ 
‘Klinkt als een wijze les voor ons werk,’ zegt Ellen instemmend. Het lukt haar echter niet om 
precies na te voelen wat Jozef precies bedoelt met zijn uitleg.  
 
Om kwart voor vijf rijden ze de parkeerplaats van het wegrestaurant op. De laatste kilometers 
hebben ze niets meer gezegd. In tegenstelling tot het zwijgende begin van de reis was het geen 
gesloten stilte. Hoewel ze niet onder woorden zou kunnen brengen waarom, stelt ze vast dat 
de lucht tussen haar en Jozef wel is opgeklaard. Ze heeft zin in de ontmoeting met de 
provincieman.  
‘Jij gaat alleen,’ zegt Jozef. Ellen kijkt hem verbaasd aan. ‘Ik ga later naar binnen en zoek een 
plekje bij jullie in de buurt. Hier heb je de autosleutel. Ik sluit de auto straks wel af zonder 
sleutel.’ 
Ellen heeft geen idee waarom Jozef de sleutel aan haar geeft, maar ze is in gedachten al zo 
bezig met de ontmoeting dat ze niet de moeite neemt om erover na te denken of het aan Jozef 
te vragen. 
 
Het is nog rustig in het restaurant. De twee stevige mannen aan de bar kijken op van hun bier 
en staren ongegeneerd naar Ellen. Aan de stamtafel zit een oudere man gebogen over de 
Telegraaf. Hij leest door zonder op te kijken. Ellen denkt na waar ze het beste kan gaan zitten. 
Het gaat natuurlijk om het plekje voor Jozef. Dat moet niet zo aantrekkelijk zijn dat het door 
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de eerst volgende bezoeker wordt bezet. Het mag ook niet opvallend zijn als Jozef juist daar 
gaat zitten. Ellens oog valt op de stamtafel. Daar kan Jozef zitten zonder op te vallen. Zij gaat 
zitten aan een tafeltje dat dicht bij de stamtafel staat. 
Ze bestelt een glas bitterlemon en vraagt aan de ober of hij het bezwaarlijk vindt als ze een 
half uur wacht voordat ze iets te eten bestelt. Een retorische vraag, maar beter zo dan straks 
om de vijf minuten op de vragende blik van de ober te moeten reageren. 
 
Het eerste kwartier blijft het rustig. De enige nieuwe bezoeker is een stevig gebouwde 
vrachtwagenchauffeur die aan de bar gaat zitten en met zware rookstem twee dubbele 
uitsmijters bestelt. Rond kwart over vijf wordt het drukker. Nieuwsgierig neemt Ellen alle 
nieuwe gasten op.  
De beschrijving die de man van de provincie van zichzelf heeft gegeven klopt precies. Ellen 
herkent hem meteen. Met name het wilde, grijze krulhaar is opvallend. Ellen ziet ook meteen 
dat het de man van de foto is. Ze staat op en loopt naar hem toe. Hij reikt haar de hand. 
‘Het kon niet missen dat u het was,’ zegt hij. ‘Het overgrote deel van de clientèle hier is 
vrachtwagenchauffeur of vertegenwoordiger.’  
Ellen glimlacht vriendelijk.  
‘Ik zat daar,’ zegt ze en wijst naar haar tafeltje. De man knikt. Hij oogt ontspannen. 
‘Ik ben Ellen van Dorth,’ zegt Ellen als ze zitten. ‘Fijn, dat wij elkaar op zo korte termijn 
konden ontmoeten.’ 
‘Anton Verver is mijn naam. Het was voor mij geen moeite.’ 
Hij pakt de menukaart die voor hen op tafel ligt. 
‘Jij, ik mag toch wel je zeggen, eet toch ook iets?’ vraagt hij. 
Ellen knikt. 
‘Zeker, ik heb al een keus gemaakt.’ 
Ellen vraagt zich af waar Jozef blijft. Of heeft hij zich weer bedacht? Het zou haar niets 
verbazen. 
‘Voor mij kippensoep, geroosterde kip met gebakken aardappels en een Martini alstublieft,’ 
zegt Anton Verver tegen de ober. 
‘Ik neem hetzelfde en een bitterlemon.’ 
‘Dat is ook toevallig, dat jij hetzelfde als ik had uitgekozen,’ zegt de man met een grijns. 
‘De soep was niet mijn idee, het andere had ik inderdaad ook bedacht.’ 
‘Deze kant op was het zeker niet druk op de weg?’  
‘Nee, ik reed nu tegen de file in. Aan het eind van de middag is het naar Deventer toe meestal 
raak. Zeker nu ze met de weg bezig zijn.’ 
‘De files rukken op naar het oosten.’ 
‘Dat is toch uw werk?’ 
‘Wegen, dat is mijn werk. Sceptici zeggen dat wij geen files oplossen, maar juist meer files 
veroorzaken.’ 
‘O? Er worden toch steeds meer wegen gebouwd om de filedruk op te lossen? En dat lijkt mij 
ook logisch.’ 
‘Nee, dat is een misverstand. Meer wegen leidt alleen maar tot meer verkeer. En hoe meer 
verkeer, hoe kwetsbaarder het systeem. Al die files bij Deventer worden voor een groot deel 
veroorzaakt door mensen die in het westen werken en lekker rustig in Twente willen wonen. 
Als er geen snelweg zou zijn, zou niemand dat in zijn hoofd halen.’ 
Ellen kijkt de man aan met een vragende blik. 
‘Ik ben ook in Barneveld gaan wonen nadat de A28 is aangelegd. Daarvoor woonde ik in een 
buitenwijk van Utrecht.’ 
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Dan ziet Ellen opeens Jozef vlak naast haar zitten, aan de grote tafel. Hij leest De 
Gelderlander. Ellen moet in zichzelf lachen bij de gedachte dat Jozef zich voordoet als een 
regionale vertegenwoordiger in kopieermachines. 
‘Proost, op jullie onderzoek,’ zegt Anton Verver. Ellen heft het glas en kijkt hem in de ogen. 
De man heeft pretogen. De combinatie met zijn wilde krullen geeft hem een grappig, guitig 
gezicht. Het kost Ellen geen moeite om zich hem voor te stellen als gangmaker in de kroeg. 
‘Ja, zullen we het daar maar over hebben?’ vraagt Ellen. 
‘Geen bezwaar. Dat is tenslotte waarvoor we hier zijn.’ 
Ellen pakt haar tas en haalt er het plastic mapje met de foto uit. Ze legt de foto op tafel, voor 
de neus van Anton Verver. Hij lijkt zich ervan bewust te zijn dat Ellen hem observeert en 
toont geen reactie. 
‘Deze foto ken ik niet,’ zegt hij.  
‘Nee?’ vraagt Ellen verbaasd. Dat had ze niet verwacht. 
‘Nee, ik heb een andere foto gekregen. Lijkt overigens erg op deze, zelfde bar, zelfde vrouw. 
Mijn toenmalige maîtresse, om maar eens een mooi woord te gebruiken.’ 
Tweede verrassing. Ellen zoekt naar een passende reactie, maar Anton Verver is haar voor. 
‘Het verhaal is simpel. Men, ik weet niet wie, heeft geprobeerd mij om te kopen. Daar kan je 
je denk ik wel iets bij voorstellen, bouwfraude en meer van die dingen.’ 
Ellen knikt. 
‘Zal ik daar in algemene zin iets meer over vertellen?’ 
Weer knikt Ellen. 
‘Omkoping, fraude, het begint altijd subtiel. Een aannemer, projectontwikkelaar of wie er 
maar iets wil, ontdekt dat je in de positie bent om opdrachten te geven, invloed hebt op de 
uitgifte van grond of verantwoordelijk bent voor de aanbesteding van werken. Dan komen al 
snel de relatiegeschenken, vooral rond de kerstdagen. Het eerste jaar wordt er een doosje 
bezorgd met twee mooie originele Wedgewood theekopjes, met de vriendelijke groeten van 
aannemer X. Het jaar daarop krijg je er nog twee. Toevalligerwijs krijgt aannemer X het derde 
jaar een opdracht van jou. Dan is het met kerst bingo en kun je minimaal rekenen op de 
theepot, een aantal schalen en een kannetje voor de koffiemelk.’ 
Ellen moet lachen, 
‘Eigen ervaring, neem ik aan.’ 
‘Ja, mijn moeder heeft de ene helft, mijn voormalige schoonmoeder de andere.’ 
De ober serveert de soep. Die komt niet uit een pakje, ruikt Ellen. 
‘Eet smakelijk,’ zegt Anton Verver. ‘Afijn, zo begint dat dus. De kleine geschenken vormen 
een soort test. Zegt de ontvanger er iets van, laat hij blijken het te waarderen, keurt hij het af? 
Kortom is de persoon ontvankelijk voor beïnvloeding, daar gaat het om.’ 
Ellen knikt ten teken dat ze het begrijpt. 
‘Op een gegeven moment word je opgebeld en vraagt iemand of je die avond tijd hebt om een 
hapje te eten. Je vraagt waarom. Om een beetje bij te praten, is het antwoord. Waarom niet, 
denk je en voor je het weet zit je te dineren in het Amstelhotel.’ 
‘Leuke ervaring toch?’  
‘Zo kun je het ook zien,’ zegt Anton Verver met een glimlach. ‘Maar helaas zit de wereld zo 
niet in elkaar. Na een aperitief en het voorgerecht maken de mannen duidelijk waarom we 
daar voor tweehonderd euro per persoon zitten te eten. Ze hebben hun oog laten vallen op een 
grote klus die onder mijn verantwoordelijkheid valt. Of ik er niet voor kan zorgen dat zij dat 
werk krijgen.’ 
Ellen kijkt Anton Verver verbaasd aan. 
‘Maar daar heeft u toch weinig invloed op? Ik weet niet beter dan dat er een bestek op de 
markt wordt gezet, dat iedereen daarop mag inschrijven en dat de goedkoopste het werk 
krijgt.’ 
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‘Dat zei ik hun natuurlijk ook. Maar wij weten allemaal dat het zo niet werkt. Er zijn allerlei 
manieren om de gunning te sturen, zeker vóór de Commissie Duijvestein.’ 
‘Dat was de bouwfraude toch?’ 
‘Dat ging met name over het maken van afspraken tussen aannemers onderling. De aannemers 
spreken af wie het werk krijgt, die bepaalt de prijs en de rest biedt boven die prijs. Zo simpel 
ligt het.’ 
‘Daar hadden ze u toch niet voor nodig?’ 
‘Juist wel. Voor hen ging het erom de juiste prijs te bepalen. Dat wil zeggen zo hoog 
mogelijk, maar niet te hoog.’ 
‘En wie bepaalt dat dan?’ 
‘De opdrachtgever, ik dus. Voordat een werk op de markt wordt gezet, laat ik als 
opdrachtgever een directiebegroting maken, meestal door degene die het plan en het bestek 
heeft gemaakt. Op basis van die begroting regel ik het budget en beoordeel ik of de 
goedkoopste aanbieding redelijk is.’ 
Ellen knikt. 
‘De aannemer wil van jou dus de directiebegroting.’ 
‘Precies. In het geval van het etentje in het Amstelhotel ging het daarom. Na de bouwfraude 
worden aannemers geacht geen afspraken meer te maken. Daartoe zijn ook de 
aanbestedingsregels aangescherpt. Toch ben ik als opdrachtgever nog steeds interessant.’ 
Anton Verver eet op zijn gemak de soep op. Ellen vraagt zich af waar de foto’s een plek in dit 
verhaal zullen krijgen. 
‘Er zijn altijd mogelijkheden om als opdrachtgever de gunning te beïnvloeden. Dat kan 
bijvoorbeeld door naast geld, ook kwaliteit aan de gunningcriteria toe te voegen. Zeker als je 
dat niet helder definieert biedt het mogelijkheden voor subjectieve selectie. Wat ook steeds 
populairder wordt is PPS.’ 
‘PPS?’ 
‘Publiekprivate samenwerking. Past goed in het overheidsbeleid om de markt meer te 
betrekken bij de realisatie van doelen. Voor de aannemerij biedt het echter ook goede 
mogelijkheden om concurrentie te vermijden. En daar kom ik als opdrachtgever natuurlijk in 
beeld.’ 
‘De geroosterde kip,’ zegt een zware stem. 
Ellen kijkt verschrikt opzij. Vlak naast haar staat de bleke ober met twee borden in zijn hand. 
Op elk bord ligt een halve kip met een donkerbruine korst. In gedachten plakt Ellen beide 
helften tegen elkaar en stelt vast dat het een enorme kip geweest moet zijn. Ze gaat haar 
bordje niet netjes leegeten, weet ze nu al. Dat is helemaal duidelijk als de ober de schalen met 
gebakken aardappels en groenten midden op tafel zet. Het is zoveel, dat Ellen zich afvraagt of 
ze niet per ongeluk voor vier personen hebben geserveerd.  
‘Nou, doe je best,’ zegt Anton Verver lachend. 
Geconcentreerd beginnen ze te snijden in hun halve kip. Vanuit een ooghoek ziet Ellen dat 
Jozef ook druk bezig is om een kip aan stukken te snijden. Voor hem ligt nog steeds de 
opengeslagen krant. 
‘En nu de foto,’ zegt Anton Verver met volle mond. ‘Daar gaat het je natuurlijk om.’ 
Ellen heeft ook haar mond vol en knikt. 
‘Die kwam tevoorschijn na afloop van een etentje dat mij en een collega was aangeboden ter 
gelegenheid van de oplevering van een werk. Van te voren was mij al toegezegd dat ik naar 
huis gebracht zou worden door één van de mensen van de aannemer, die toch in de buurt 
moest zijn. Na afloop van het diner treuzelde de man die mij weg zou brengen wat, moest 
toen nog gaan betalen en toen hij dat eindelijk had gedaan, was de rest van de mensen 
vertrokken. Hij stelde voor om nog een biertje te drinken. De toon waarop hij dat zei liet 
weinig ruimte voor een weigering. Nog voordat wij ons biertje hadden kwam hij al ter zake. 
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Zij wilden hoe dan ook het volgende deel van het werk. Dus of ik dat maar wilde regelen. Je 
begrijpt mijn reactie, daar kon geen sprake van zijn. Toen legde hij die foto op tafel.’ 
Verschillende gedachten schieten Ellen door het hoofd. Het vermoeden dat de foto’s werden 
gebruikt als chantagemiddel wordt bevestigd. Verrast stelt Ellen vast dat het haar schokt. De 
praktijken, waarvan ze tot op heden alleen maar had gehoord, vinden dus werkelijk plaats. En 
wat is haar rol hierin? Dit zijn problemen die ver buiten haar competentie liggen. 
Dan denkt ze aan Jerome Kwast. Wat heeft die hier mee te maken? De persoon die de foto aan 
Anton Verver liet zien, was een medewerker van een aannemer. Hoe kwam hij aan die foto? 
Heeft die foto ook in de kelder onder ‘t Hosselt gelegen? Dat zou betekenen dat de aannemer 
de foto heeft gekregen van Jerome Kwast.  
Het duizelt Ellen. Er moeten honderden of misschien wel duizenden foto’s onder ‘t Hosselt 
hebben gelegen. Worden al die foto’s op dezelfde manier gebruikt? Een handel in 
chantagemateriaal. Die gedachte laat haar niet meer los.  
Ze kijkt op en ziet dat Anton Verver haar observeert. Was hij één van de velen die zo’n foto 
gepresenteerd kregen? En waarom was die foto eigenlijk belastend? Dat heeft Anton Verver 
nog niet verteld. 
‘Schokkend, niet?’ zegt Anton Verver. 
‘Dat kan je wel zeggen. Ik heb moeite de consequenties te overzien,’ antwoordt Ellen en 
probeert haar gedachten stop te zetten. ‘Misschien moet u eerst uw verhaal afmaken,’ zegt ze 
tenslotte. 
‘Ik dacht dat ik alles had verteld. Het leek mij een mooie climax, die foto.’ 
Ellen twijfelt of ze door moet vragen, maar doet het toch. 
‘De man confronteerde u met die foto omdat hij verwachtte u daarmee onder druk te kunnen 
zetten. Toch?’ 
‘Ja, dat lijkt me duidelijk.’ 
‘En? Lukte dat?’ 
Nu lijkt Anton Verver te begrijpen wat Ellen wil weten. 
‘U vraagt zich af, wie die mooie vrouw is met wie ik op de foto sta?’ vraagt hij. 
Ellen krijgt steeds meer bewondering voor de man tegenover haar. Hij lijkt haar bijzonder 
intelligent. 
‘Ja, was die foto belastend voor u?’ 
‘Uw vraag riekt naar nieuwsgierigheid, moet ik zeggen. Maar goed, dat zal wel een 
noodzakelijke eigenschap zijn om uw werk naar behoren uit te voeren.’ 
‘Inderdaad. Ik wil graag precies begrijpen hoe het zit,’ zegt Ellen stevig. Ze neemt de 
uitdaging van Anton Verver graag aan. 
‘Daarover kan ik kort zijn,’ zegt Anton Verver opgewekt. De vraag van Ellen lijkt hem niet te 
storen. ‘Die vrouw was mijn minnares. Toen was ik nog getrouwd en men dacht 
klaarblijkelijk dat ik een geheime relatie had. Dat was gelukkig niet zo. Mijn vrouw wist er 
alles van en had zelf ook een andere relatie. Het was uitsluitend te wijten aan ons beider 
laksheid, of gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, dat we nog niet gescheiden waren. We 
wachtten beiden af tot de ander het initiatief zou nemen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan, zodat 
we de scheiding een jaar geleden konden formaliseren.’ 
‘Die aannemer bracht u dus onverrichterzake naar huis?’ 
‘Ja, alleen wist hij dat toen nog niet. Het leek mij verstandiger om hem op dat moment in de 
waan te laten dat hij succes had. Al was het maar omdat ik wel graag naar huis gebracht wilde 
worden.’ 
Zal Ellen de laatste vraag nu ook nog stellen? Ja, dat moet. 
‘Heeft die aannemer het werk uiteindelijk gekregen?’ 
Anton Verver lacht. 
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‘Nee, geen kans. Ik heb al uitgelegd dat er voldoende mogelijkheden zijn om een partij te 
bevoordelen. Benadelen is nog veel makkelijker. Er is altijd wel een reden te vinden waarom 
een partij niet aan bepaalde criteria voldoet.’ 
Ellen gelooft de man. Zij kan geen tegenstrijdigheden ontdekken in wat Anton Verver heeft 
verteld. Ze is benieuwd hoe Jozef daarover denkt. Met een schuin oog ziet ze dat hij met een 
brede grijns de krant zit te lezen. Hij heeft zijn eten al helemaal op en er staat een kop koffie 
voor hem. 
‘Ik heb nog één vraag,’ zegt Ellen. Anton Verver knikt welwillend. ‘Waarom bent u niet 
eerder naar de politie gegaan.’ 
Anton Verver begint hard te lachen. 
‘Ha, ha, om dan als klokkenluider te worden opgehangen. Ik ben niet gek.’ 
Ellen probeert zich het verloop van de bouwfraude-enquête voor de geest te halen. Ergens 
herinnert ze zich een krantenkop waaruit ze opmaakte dat de man die de openbaarheid had 
gezocht zelf opeens ook verdachte was. Nu heeft ze spijt dat ze het artikel niet heeft gelezen.  
 
Wat Ellen betreft heeft Anton Verver genoeg verteld en het liefst zou ze het gesprek 
beëindigen. Anton Verver denkt daar echter anders over en vraagt wat Ellen als dessert wil. 
Hij neemt zelf koffie. Niet al te lullig doen, denkt Ellen. De openheid van de man heeft hen 
tenslotte weer een eind verder geholpen. En wie weet hebben ze hem later nog een keer nodig. 
Ze bestelt een cappuccino. Een half uur later, na nog een tweede keer koffie, vindt Ellen dat 
het genoeg is geweest. Anton Verver is bijna de hele tijd aan het woord geweest, met 
beschouwingen over de liefde en de lessen die zijn gestrande huwelijk hem hebben geleerd. 
Hoewel zijn verhalen niet gespeend waren van humor en zelfspot, konden ze zijn verbittering 
en kritiek op zijn ex-vrouw niet verhullen.  
 
Ellen biedt aan om de rekening te betalen, maar daar wil Anton Verver niets van weten. Tot 
haar opluchting biedt hij niet aan om haar rekening ook te betalen. Bij de uitgang bedankt ze 
de man nog een keer hartelijk en loopt naar de oude Passat van Jozef. Anton Verver kijkt haar 
na, voelt ze. Opeens snapt ze waarom ze de autosleutel heeft gekregen van Jozef. Nu kan ze in 
de auto gaan zitten zonder argwaan te wekken. Achter het stuur grabbelt ze in haar handtas, 
op zoek naar haar mobiele telefoon. Terwijl ze doet alsof ze belt komt de auto van Anton 
Verver in beweging. Even later verschijnt Jozef. Ellen stapt uit en houdt de deur voor hem 
open. Met een buiging doet ze deur achter hem dicht en loopt om de auto heen. Jozef kan 
tevreden zijn, denkt ze trots.  
‘Kip, ik heb je,’ zegt Jozef met een grijns. ‘Goed gedaan. Complimenten!’ 
‘Het was niet mijn verdienste. Die man bleef maar praten.’ 
‘Precies, voor hetzelfde geld was hij dichtgeklapt. Ik heb genoten van de voorstelling.’ 
‘En jouw conclusie?’ vraagt Ellen. 
‘Zat hij jou op het laatst nou te versieren?’ 
‘Daar leek het wel op, hè? Helemaal zuiver voelde het niet, al die levenswijsheden.’ 
‘Ha, ha, maar wat betreft het overige leek hij mij volkomen betrouwbaar.’ 
‘Daar ben ik het mee eens. Het is een slimme, onafhankelijke man die de zaken die hij kan 
regelen, zowel op zijn werk als privé, goed voor elkaar heeft.’ 
‘En mede daardoor niet ontvankelijk voor chantage of steekpenningen.’ 
‘Dat hangt niet alleen af van de randvoorwaarden. Het is toch ook een karakterkwestie, lijkt 
mij. Ben je omkoopbaar of niet.’ 
‘Iedereen is omkoopbaar. Alleen ligt de prijs bij de een wat hoger dan bij de ander.’ 
‘Daar wil ik het nog wel eens met je over hebben onder het genot van een goed glas wijn. 
Jouw conclusie deel ik namelijk niet.’ 
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‘Uitnodiging aangenomen. Terug naar ons onderzoek. Eén vraag kon meneer krullenbos 
natuurlijk niet beantwoorden: hoe kwam de aannemer aan die foto?’ 
‘Ja, en heeft die foto in de kelders van ‘t Hosselt gelegen?’ 
‘Dat is inderdaad de cruciale vraag.’ 
‘Een handel in belastend materiaal. Ik kan me er steeds meer bij voorstellen.’ 
‘Die gedachte kreeg ik natuurlijk ook. De volgende vraag is dan, waar kwam dat belastend 
materiaal vandaan? Had Jerome Kwast misschien een legertje fotografen in dienst, die op 
zoek waren naar spannende plaatjes?’ 
‘Ha, ha. Waarschijnlijk kon hij in ‘t Hosselt zelf de nodige foto’s maken. Wie weet heeft hij 
wel meer van dergelijke etablissementen tot zijn beschikking?’ 
‘Dat zou briljant zijn. Open een restaurant, zorg dat er interessante ontmoetingen plaatsvinden 
en gebruik de foto’s van die ontmoetingen als chantagemateriaal.’ 
‘Een typisch Jerome Kwastproduct. Ik sluit niet uit dat er een kern van waarheid inzit.’ 
Jozef rijdt de A1 op. Het is er donker en Ellen voelt opeens dat ze moe is. Hoewel haar allerlei 
gedachten te binnen schieten heeft ze niet meer de energie om ze onder woorden te brengen. 
Jozef zwijgt ook. Ook hij heeft waarschijnlijk zijn eigen gedachten en net als zij de behoefte 
om ze rustig op een rijtje te zetten. Pas als ze voor de stoplichten in Deventer staan, schrikt ze 
wakker. Jozef reageert niet. Misschien was hij zo druk met zijn eigen gedachten en het rijden 
dat hij geeneens gemerkt heeft dat ze de hele reis heeft geslapen. 
‘Zal ik je thuis afzetten?’ vraagt Jozef. ‘Volgens mij heb je vandaag genoeg gedaan. Morgen 
wordt het weer een spannende dag.’ 
‘Mijn fiets staat nog bij het bureau, maar dan loop ik morgenvroeg wel.’ 
‘Zullen we morgen beginnen bij Thomas? Dan hebben we in ieder geval een goed ontbijt en 
kunnen we de balans opmaken.’ 
Ellen is blij dat Jozef niet nu nog de dag wil doorspreken en belooft dat ze morgen om half 
acht in Averroës zal zijn. 
 

57. Woensdag 16 november 20.00 uur 
 
Het dutje in de auto heeft haar goed gedaan merkt ze als de vier trappen naar haar 
appartement beklimt. Bij elke tree krijgt ze meer zin om een flink stuk hard te lopen. Ze opent 
de deur van haar woning en ziet in het donker het rode lampje van haar antwoordapparaat 
knipperen. Er staan twee berichten op. Het eerste is van haar moeder, die vraagt hoe het met 
haar gaat. Ze heeft al zolang niets meer gehoord. Daar heeft ze wel gelijk in, denkt Ellen en 
besluit om haar na het hardlopen terug te bellen. Het tweede bericht is van Norman. Ellen is 
blij om zijn stem te horen. 
‘Met mij,’ klinkt het vertrouwd. ‘Heb je zin om vanavond langs te komen? Ik kan ook naar 
jou komen, wat je maar wilt.’ 
Aangezien ze geen fiets heeft en nog wil hardlopen, is het laatste de enige mogelijkheid. Ze 
pakt meteen de telefoon. Tot haar verrassing wil Norman wel meelopen. Hij is er over een 
kwartiertje.  
 
Het rondje bruggen is drie kilometer en net te weinig om lekker moe te worden. Ze nemen 
zich daarom voor om er minimaal twee te lopen en misschien nog een derde. Norman zegt dat 
hij blij was met Ellens voorstel om iets actiefs te gaan doen. Hij is de hele dag in Rotterdam 
geweest en zowel de heen- als de terugreis heeft hij langer dan een uur in de file gestaan. Na 
een kant-en-klaar magnetronmaaltijd heeft hij naar een Amerikaanse serie zitten kijken.  
 
Ellen heeft geen zin om over haar werk te praten. De gebeurtenissen van vandaag moeten nog 
een plekje vinden en ze wil het natuurlijke proces niet verstoren. Gelukkig voelt Norman dat 
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goed aan. Zij aan zij lopen ze zwijgend over de spoorbrug. In het park voert ze het tempo iets 
op. Als ze midden op de Wilhelminabrug zijn begint het te regenen. Het zijn dikke druppels. 
Automatisch gaat hun tempo verder omhoog.  
‘Wat doen we?’ vraagt Norman als ze over de Wellekade lopen. Hoewel het verleidelijk is om 
naar huis te gaan, zegt Ellen dat ze nog een rondje wil. Ellen ziet dat Norman twijfelt. 
‘Hier, de sleutel,’ zegt Ellen. ‘Dan kun je naar huis. Ik doe nog een rondje.’ 
‘Oké, dan ga ik mee. Maar loop vooral je eigen tempo en laat je niet door mij ophouden. Dan 
vat je misschien kou.’ 
Ze zal toch niet sneller lopen dan Norman? Op een of andere manier meende ze dat Norman 
een goede hardloper was. Hij heeft er in ieder geval wel het lichaam voor. Ze denkt aan Max. 
Hij liep zoveel beter dan zij, er was geen sprake van dat ze hem ooit bij zou kunnen houden. 
Voor het eerst sinds ze Norman kent, ziet ze in gedachten zijn lichaam naast dat van Max. Bij 
Norman zit er hier en daar inderdaad een laagje vet. Dat zou er niet zitten als hij vaak zou 
trainen. In ieder geval is het mooi dat hij toch meeloopt. Dan zal vanzelf blijken of het valse 
bescheidenheid is. 
Om niet koud te worden in de steeds harder vallende regen, moet ze haar pas versnellen. Ze 
hoort aan de ademhaling van Norman dat hij moeite heeft om haar tempo te volgen. Op de 
spoorbrug moeten ze pal tegen de harde westenwind in. Norman gaat achter haar lopen. Aan 
de overkant van de IJssel lopen ze door het park. De grote bomen temperen zowel de wind als 
de regen en Ellen gaat nog iets harder lopen. Heftig hijgend blijft Norman toch naast haar 
lopen. Vanuit haar ooghoek ziet ze dat hij een knalrood hoofd heeft. Zelf zit ze ook tegen de 
grens aan. Op de brug terug hebben ze de wind in de rug en worden ze als vanzelf 
teruggeblazen naar de stad. Nog één keer zet ze aan.  
‘Dat was op het nippertje,’ zegt Norman als ze de trap van de brug zijn afgedaald en hij in de 
gaten heeft dat Ellen is begonnen met uitlopen.  
‘Voor mij ook hoor, ik had het gewoon berekoud.’ 
‘Een beroep op overmacht om zo tekeer te gaan, ik begrijp het.’ 
‘Loop jij wel eens vaker hard?’ 
‘Ik probeer één keer in de week, maar vaak lukt dat niet. En jij?’ 
‘Minimaal twee keer in de week, en meestal lukt dat wel. Ik loop trouwens niet om goed te 
worden of zo, maar gewoon om Mn energiepeil weer op te krikken na een zware dag.’ 
‘Zo werkt het wel, hè?’ 
‘Bij mij wel. Ik weet niet hoe dat bij anderen is. Mijn baas Jozef kan zich daar niets bij 
voorstellen. Hij vindt wandelen in het bos al sportverdwazing.’ 
‘En, is hij een beetje gezond?’ 
‘Volgens mij wel. Hij rookt niet, dat scheelt al een hoop. En ik heb nog nooit meegemaakt dat 
hij ziek is. Wel heeft hij vaker dan gemiddeld last van een slecht humeur.’ 
‘Is hij een goede baas?’ 
‘Hij is eigenlijk niet mijn baas, maar mijn mentor. Arthur is teamleider en formeel mijn baas, 
maar met hem heb ik weinig te maken. Volgens mij had ik geen betere mentor kunnen treffen 
dan Jozef.’ 
‘Ik ben benieuwd om hem een keer te zien.’ 
‘Ga morgen ontbijten in Averroës?’ 
‘Hè?’ 
‘Dat is het Spaanse ontbijt- en tapascafé van Thomas van Rijckevorssel, een vriend van Jozef. 
Het is open van zeven tot negen uur ’s ochtends en ik spreek daar regelmatig af met Jozef.’ 
‘Ik heb er nog nooit iemand over gehoord.’ 
‘Toch bestaat het al een jaar of vijf.’ 
‘En jij vindt het wel goed dat ik meega?’ 
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‘Waarom niet? Waarschijnlijk kun je niet bij ons komen zitten, omdat we ons onderzoek 
bespreken. Het is echter een publieke ruimte en bovenal, ze hebben erg goede broodjes en 
lekkere koffie.’ 
Ze staan voor de flat en Ellen doet de deur open. Nu springt ze wel weer met drie treden 
tegelijk naar boven. Het werkt altijd, het hardlopen. Als ze een bad had gehad was ze daar 
samen met Norman in gaan liggen. In het nieuwe huis moet in ieder geval een groot bad, dat 
staat vast.  
‘Ga jij meteen douchen?’ vraagt ze aan Norman. ‘Dan zet ik een pot thee, daar heb ik zin in.’ 
Een kwartier later ligt ze tegen Norman aan op de bank. Na twee mokken thee kan ze zich niet 
langer inhouden. Ze draait zich op en begint Norman te zoenen. Zijn handen glijden langzaam 
over haar rug naar beneden. Een warme gloed verspreidt zich over haar lichaam.  
‘Kom maar,’ fluistert ze in zijn oor.  
 
De volgende ochtend is Ellen vóór de wekker wakker. Het is kwart voor zeven en ze voelt 
zich helemaal uitgeslapen. Norman slaapt nog. Voorzichtig kruipt ze uit bed en gaat douchen. 
Terwijl ze zich afdroogt hoort ze gestommel in de gang. Norman steekt een slaperig hoofd om 
de deur van de douche. 
‘Ben je klaar of moet je nog beginnen?’ vraagt hij slaapdronken. 
‘Jij bent geen ochtendmens, dat is wel duidelijk. Ik ben klaar. Ga je nog mee ontbijten?’ 
‘O ja, dat is waar ook. Waarom niet? Ik moet vandaag toch naar kantoor.’ 
 
Precies om half acht betreden Ellen en Norman het Spaanse café. Jozef zit al aan de bar en 
heeft meteen in de gaten wie Ellen bij zich heeft. 
‘Aha,’ zegt hij enthousiast. ‘Een nieuwe klant voor Averroës, dat mogen we graag zien. Niet 
waar, Thomas?’ 
‘Zeker,’ zegt de man en komt achter de bar vandaan om Norman een hand te geven. ‘Thomas 
van Rijckevorssel, uitbater van dit etablissement. Aangenaam kennis te maken.’ 
Jozef volgt het voorbeeld van de barman. 
‘Wat wil je hebben?’ vraagt Jozef. ‘De eerste keer raad ik altijd het broodje tortilla en koffie 
aan.’ 
‘Dat lijkt me prima. Maar ik wil jullie niet tot last zijn. Ik begreep van Ellen dat jullie 
belangrijke zaken te bespreken hebben.’ 
‘Alles is relatief. Gastvrijheid gaat altijd voor zaken. Kom erbij. Bovendien is het alleen voor 
boeven en journalisten geheim wat wij te bespreken hebben.’ 
Ellen vindt het prachtig. Ook al had ze Norman drie keer uitgelegd hoe Jozef is, dan nog was 
het niet gelukt om een goed beeld over te brengen. Al snel hebben Jozef en Norman een 
onderwerp gevonden om over te praten, auto’s. Hoewel Norman nu een luxe leaseauto heeft, 
blijkt hij daarvoor altijd een Passat te hebben gehad, precies hetzelfde model als Jozef nu 
heeft. Tot het eind van het ontbijt vliegen de anekdotes en superlatieven over de tafel. Zoals 
zo vaak, verbaast Ellen zich over het ongenuanceerde enthousiasme waarmee mannen het 
kunnen hebben over iets volkomen onbelangrijks.  
 
Als Jozef zijn koffie op heeft, wendt hij zich tot Ellen.  
‘Ik heb goed nieuws.’ 
Ellen is meteen alert. Op slag is de werkdag begonnen. Ook dat hoort bij Jozef. Voor Norman 
is dat ook het teken om op te staan en afscheid te nemen. Hij geeft Jozef een hand en Ellen 
zonder gêne een kus op de mond.  
‘Gisteravond, of beter gezegd, gisternacht belde Derk van der Broek. Hij had Peter Tergeren 
aan de lijn gehad en Peter komt vanochtend om een uur of tien naar ‘t Hosselt. Wij gaan er 
meteen heen om hem daar op te vangen,’ gaat Jozef verder. 
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Ellen voelt haar hartslag versnellen. Peter Tergeren is de persoon waar alles op dit moment 
om draait.  
 

58. Donderdag 17 november 10.45 uur 
 
‘Koffie?’ vraagt Jozef joviaal als ze zijn kamer binnenkomen. Peter Tergeren knikt. ‘Je hebt 
geluk dat ik jouw zaak behandel.’ 
Peter Tergeren kijkt Jozef vragend aan.  
‘Bij een collega had je koffie uit de automaat gekregen. Ik zet het zelf. Dat moet je als 
eigenaar van een klasse restaurant toch kunnen waarderen. Ellen wil jij zo vriendelijk zijn?’ 
Ellen pakt de koffiekan en ziet dat er iets anders is dan normaal. Het zijn de mokken. Jozef 
heeft de vier oude bekers weggehaald en er nieuwe voor in de plaats gezet. Dat zal hij toch 
niet hebben gedaan voor Peter Tergeren? Bovendien heeft Jozef vorige week nog bij hoog en 
laag volgehouden dat hij erg veel waarde hechtte aan zijn oude mokken, waarvan er nog maar 
één een oor had. Als ze klaar zijn met Peter, zal Ellen hem daar eens over ondervragen. 
 
Het was geen enkel probleem om Peter Tergeren mee te krijgen. Jozef en Ellen waren er ruim 
op tijd en wachtten uit het zicht op zijn komst. Voor de zekerheid hadden ze een extra 
politieauto verderop geposteerd. Om tien over tien zagen ze in de verte een BMW met hoge 
snelheid aankomen. Met piepende banden draaide de BMW de oprit naar ‘t Hosselt in. Jozef 
startte zijn Passat en reed er meteen achter aan. Volgens afspraak sloot de tweede politieauto 
de oprit naar het restaurant af. 
Peter Tergeren had in de gaten dat er een auto achter hem was gereden en tot verbazing van 
Ellen wachtte hij rustig naast zijn auto tot Jozef en Ellen waren uitgestapt. Jozef was minder 
verrast. Opgewekt liep hij op Peter Tergeren af en gaf hem een hand. Peter Tergeren had er 
geen bezwaar tegen om mee te gaan naar het bureau. Alleen wilde hij even van Derk van der 
Broek horen hoe het ging. Jozef had klaarblijkelijk zoveel vertrouwen in de medewerking van 
Peter Tergeren dat hij rustig buiten bleef wachten tot Peter klaar was met Derk. Ondertussen 
liet hij de politieauto komen. Vijf minuten later kwam Peter weer naar buiten en stapte op 
aanwijzen van Jozef achterin de politieauto. In de auto naar het bureau kon Ellen maar één 
reden verzinnen voor de coöperativiteit van Peter Tergeren. Hij had van te voren met Derk 
van der Broek gesproken. Van hem had hij alles gehoord en op grond daarvan besloten om 
mee te werken.  
 
‘Peter,’ begint Jozef vriendelijk als Peter Tergeren zijn mok op tafel zet.  
‘Zal ik nog wat koffie inschenken?’ vraagt Ellen. 
Jozef reageert meteen. 
‘Eerst praten, dan misschien nog een keer koffie,’ zegt hij streng. Ellen schrikt van de felle 
blik waarmee Jozef haar in een flits aankijkt. 
‘Peter,’ begint hij nog keer. ‘Je hebt een fantastisch restaurant. We hebben er laatst gegeten en 
het was werkelijk voortreffelijk. Niet waar, Ellen?’ 
Ellen knikt. Ze heeft geen idee waar Jozef op uit is, maar het is duidelijk dat haar eigen 
initiatief op dit moment niet gewenst is. Braaf doen wat Jozef verwacht, dat is de 
onuitgesproken opdracht. 
‘Jammer dat je je zaak ook voor andere zaken hebt gebruikt. Was dat nou nodig? Van Derk 
hebben we begrepen dat de zaak loopt als een trein. Menig restauranteigenaar zou graag met 
je willen ruilen.’ 
Peter Tergeren toont geen emotie. Hij is helemaal in zichzelf gekeerd. Ellen kan zien dat zijn 
hersens op volle toeren werken. Ze probeert de gespreksstrategie van Jozef te doorgronden. 



 151 

Geen woord nog over Jerome Kwast. Het lijkt erop dat hij eerst alle druk bij Peter Tergeren 
wil neerleggen. 
‘Ik zal kort en duidelijk zijn,’ zegt Jozef. ‘Wij weten wat er in de kelder onder ‘t Hosselt werd 
opgeslagen. Wij weten ook dat een deel daarvan in handen is gekomen van Karin Hoedt. Wij 
weten ook dat Karin Hoedt daarom is vermoord. En we weten dat jij vlak na de moord op 
Karin Hoedt naar Spanje bent vertrokken. We weten ook dat jij daar alle schepen achter je 
hebt verbrand. Je hebt je appartement verkocht. Toch ben je teruggekomen naar Deventer, dat 
is het enige onverklaarbare. Hoewel ik niet van grootmoeders wijsheden houd, lijkt dit op de 
onweerstaanbare drang van een pleger van een misdrijf om terug te keren naar de plaats van 
het misdrijf.’ 
Dit is een regelrechte beschuldiging van moord aan het adres van Peter Tergeren, denkt Ellen. 
Dat kan Jozef nooit hardmaken. Peter heeft dezelfde mening. 
‘Word ik nu beschuldigd van moord?’ vraagt hij. Toch bespeurt Ellen voor het eerst een 
spoortje paniek. 
‘Moord?’ vraagt Jozef verbaasd. ‘Ik heb het over een misdrijf. Die foto’s die in jouw kelder 
lagen, werden gebruikt voor chantage en het aanzetten tot fraude. Dat is een serieus misdrijf.’ 
Peter Tergeren kijkt Jozef boos aan. 
‘Iets anders,’ zegt Jozef, nu weer vriendelijk. ‘Van wie is het restaurant eigenlijk?’ 
Peter Tergeren geeft niet direct antwoord. Fout, denkt Ellen. 
‘Van mij,’ zegt hij tenslotte. 
‘Dan waren de spullen in de kelder dus ook van jou.’ 
‘Nee,’ zegt Peter beslist. ‘Jerome Kwast gebruikte de kelder. Of de spullen ook van hem 
waren, moet je aan hem zelf vragen. Hij heeft wel eens verteld dat het een vriendendienst 
was.’ 
‘Vriendendienst? Van jou aan hem bedoel je?’ 
‘Nee, van hem aan een kennis die een veilige plek zocht voor zijn spullen. Ik weet niet of 
Jerome wist om wat voor spullen het ging.’  
Dit antwoord heeft Peter Tergeren duidelijk ingestudeerd. Het pleit hem vrij en hij 
beschuldigt Jerome Kwast niet. Het is de vraag of hij hierover contact heeft gehad met Jerome 
Kwast.  
‘Betaalt Jerome jou huur voor het gebruik van de kelder?’ vraagt Jozef.  
‘Hm, eh, nee, dat doet hij niet.’ 
‘Dat is wel een beetje vreemd, niet?’ 
‘Kan zijn. Ook ik zie het als een vriendendienst.’ 
Goed antwoord, denkt Ellen. 
‘Wat is jouw droom, Peter?’ vraagt Jozef. ‘Of heb je geen dromen meer? Kinderen heb je niet, 
voor zover ik weet. Een vrouw ook niet. Wat wil je nog met je leven?’ 
Ellen ziet dat Peter net zo verbaasd is als zij. De twijfel die de hele tijd latent aanwezig was in 
zijn blik, breekt nu helemaal door.  
‘Wat wil je dat ik antwoord? Mijn privé-leven gaat je niets aan. Wat wil je verder nog? Ga je 
me nog ergens van beschuldigen, of wat? Anders vind ik het tijd om weg te gaan. Ik heb hier 
lang genoeg doorgebracht.’ 
Jozef glimlacht. 
‘Jij gaat zeker nog niet weg. Ik mag je één nacht vasthouden. Tenslotte hebben we het wel 
over een moordzaak waarvoor we een dader zoeken.’ 
Jozef kijkt naar Ellen en naar de agent die bij de deur staat. 
‘Jochem, wil jij deze man boeien om doen?’ 
Ellen weet niet wat ze meemaakt. 
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‘Willen jullie dan zo vriendelijk zijn deze kamer te verlaten. Ik wil Peter graag even onder 
vier ogen spreken. Het gaat om een paar persoonlijke dingetjes. Misschien heeft hij schroom 
als andere mensen meeluisteren.’ 
Stom verbaasd staat Ellen op en verlaat de kamer. Jochem sluit de deur achter haar. 
‘Wat is dat?’ vraagt ze aan hem. ‘Gebeurt dat wel vaker?’ 
De agent haalt zijn schouders op. 
‘Misschien wel, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ja, die Laros schijnt wel een rare te 
zijn. Tenminste, dat hoor ik wel eens zeggen.’ 
Ellen probeert zich voor te stellen wat er nu in de kamer gebeurt. Zal Jozef geweld gebruiken? 
Dat kan ze zich absoluut niet voorstellen. Maar wat dan? Wat kan het zijn, waarvan zij geen 
getuige mag zijn? Ze besluit om naar haar kamer te gaan. Het voelt niet goed om hier op de 
gang te blijven wachten. 
 
Een half uur later komt Jozef haar kamer binnen. 
‘Sorry,’ zegt hij voordat Ellen iets heeft kunnen vragen. 
‘Waar is hij nu?’ vraagt Ellen, zonder te laten blijken dat ze vraagtekens heeft bij de 
handelswijze van Jozef. 
‘In de cel. We mogen hem vannacht in ieder geval vasthouden.’ 
‘Ik neem aan dat je me nog een keer uitlegt wat je aan het doen bent.’ 
‘Het belangrijkste deel kan ik nu vertellen, een klein deel hou ik voorlopig liever voor mezelf. 
Dat ik Peter Tergeren onder vier ogen wilde spreken was niet voor niets.’ 
‘Ik heb nog wel even.’ 
Jozef pakt een stoel en gaat tegenover Ellen zitten. 
‘Je merkte dat ik Peter Tergeren onder druk zette. Ik wil hem ervan doordringen dat hij een 
belangrijke verdachte is.’ 
‘Maar dat is hij toch ook?’ 
‘Als het erop aankomt, kunnen we hem niet veel maken, denk ik.’ 
‘Je weet dus zeker dat hij Karin Hoedt niet vermoord heeft?’ 
‘Zo goed als.’ 
‘Hm. Maar je wilt wel dat hij denkt dat jij denkt dat hij het heeft gedaan.’ 
‘Exact.’ 
‘Je wilt hem bang maken?’ 
‘Ja, dat is goed gezegd. Ik denk namelijk, dat hij weet wie Karin Hoedt heeft vermoord. Hij 
wist precies wat er was gebeurd en heeft zijn conclusies getrokken.’ 
‘Hij is naar Spanje vertrokken.’ 
‘Ja, de grond werd hem te heet onder de voeten. Hij kon niet meer overzien wat er zou gaan 
gebeuren en was bang dat hij er mogelijk ook de dupe van zou worden.’ 
‘Oké, hij heeft niets gedaan, werd toch bang, is daarom gevlucht, is vervolgens weer 
teruggekeerd en weet wie de moordenaar is. Zo ongeveer?’ 
‘Precies.’ 
‘En jij maakt hem bang, zodat hij jou gaat vertellen wie de moordenaar is.’ 
‘Dat is mijn doel.’ 
‘En? Gaat dat lukken?’ 
‘Ik denk van wel. Morgen gaat hij praten, verwacht ik.’ 
Ellen zucht. Ze weet niet wat ze ervan moet vinden. Dit heeft allemaal niets te maken met het 
uitvoeren van een gedegen onderzoek. Het is opportunistisch lopen op drijfzand. Op die 
manier zou zij nooit kunnen werken.  
‘Wat moet ik nog vragen?’ 
‘Hoezo?’ 
‘Ik stel vragen omdat ik het vak van rechercheur wil leren.’ 



 153 

‘En?’ 
‘Wat jij nu doet heeft voor mij te weinig fundament. Je hebt er ongetwijfeld resultaat mee, je 
reputatie is uitstekend.’ 
Jozef begint te lachen. 
‘Mooie woorden. Ik zou je bijna geloven, maar je hebt geen gelijk. Het fundament van mijn 
aanpak is dat ik informatie nodig heb om de dader te pakken te krijgen. In dit geval kan Peter 
Tergeren mij die informatie leveren, alleen heeft hij geen enkele reden mij die informatie te 
geven. Vandaar dat ik hem onder druk zet. Dat is een tamelijk basale aanpak in het 
recherchewerk. Je moet je potentiële informanten een beetje helpen hun informatie te geven.’ 
Ellen kijkt Jozef uitdagend aan. 
‘Dat kan ik nog wel begrijpen. Het drijfzandgevoel heeft te maken met twee vragen. Eén, hoe 
weet je dat Peter Tergeren de informatie heeft? En twee, hoe heb je hem onder vier ogen 
verder onder druk gezet?’ 
‘Tsja,’ zegt Jozef. ‘Het antwoord op vraag één is een combinatie van historische kennis, 
gezond verstand en intuïtie. Dat kun je volgens mij leren. Op vraag twee kan ik je nu om 
praktische redenen geen antwoord geven. Te zijner tijd zal ik het zeker vertellen. Ik kan alleen 
maar zeggen dat ik de grenzen van het ethisch toelaatbare opzoek. In ons werk is het 
onvermijdelijk dat ook jij daar ooit tegenaan zult lopen. Je strijdt tegen mensen wier ethische 
grenzen nog veel verder zijn opgerekt. Om een beetje tegenspel te kunnen bieden, is het soms 
nodig je eigen grenzen een beetje te verleggen. In zo’n situatie is er maar één die kan bepalen 
waar die grens precies ligt, en dat ben jezelf.’ 
Ellen zwijgt. Wat kan ze hier aan toevoegen? Ze gelooft dat Jozef de waarheid spreekt, alleen 
kan ze het onmogelijk navoelen. De situatie die Jozef beschrijft, kent ze niet. Zoiets heeft ze 
nog nooit meegemaakt. Misschien wordt het duidelijker als deze zaak achter de rug is.  
‘Morgenochtend zien we dus verder?’ vraagt ze. 
‘Ja, of misschien vanmiddag al. Heb jij Brian al gesproken?’ 
Ellen schudt haar hoofd.  
‘Ik was gisteren te hard tegen hem,’ zegt Jozef. ‘Ik zal straks met hem praten.’ 
Ellen kijkt op haar horloge. Het is half een. Eigenlijk zou ze nu het liefst een uurtje met Jozef 
en Brian gaan zitten om door te nemen wat ze hebben gevonden en welke vragen dat heeft 
opgeleverd. 
‘Zullen we met z’n drieën ergens gaan lunchen om de vervolgstappen vast te stellen?’ vraagt 
ze met enige schroom. Jozef kijkt haar blij verrast aan. 
‘Ik had het zelf voor kunnen stellen. Zal ik eerst even alleen naar Brian gaan? Dan pikken we 
je zo op.’ 
Ellen knikt. Dat geeft haar de tijd om een paar dringende vragen op papier te zetten. Ze wil 
het komende uur met Jozef zo efficiënt mogelijk gebruiken. 
 
 

59. Donderdag 17 november 12.45 uur 
 
De stemmen van Jozef en Brian galmen door de gang. Het gaat over computers hoort Ellen.  
‘Eens kijken,’ zegt Brian en gaat achter de computer van Jozef zitten. ‘Deze is inderdaad 
nieuwer dan de onze.’ 
‘Het recht van de oudste denk ik,’ zegt Jozef vrolijk. ‘Jammer dat die investering niet aan mij 
besteed is.’ 
Ellen heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Ze ziet dat Brian een CD ROM in de computer 
van Jozef stopt. Op het scherm verschijnen de opstartbeelden van Windows Mediaplayer.  
‘Hij doet het,’ zegt Brian enthousiast. ‘Nu het geluid nog.’ 
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Jozef gebaart Ellen haar stoel erbij te schuiven. Het scherm wordt eerst zwart, dan roze. Brian 
zet het volume harder en ze horen spannende muziek. Het zou filmmuziek kunnen zijn. In het 
roze beeld verschijnen gele lijnen en blokken die kriskras over het scherm bewegen. De 
muziek wordt steeds sneller en in het beeld verschijnen nu ook rode bollen die op en neer 
stuiteren. Plotseling stopt de muziek en staat het beeld stil. Een rode bol is in het midden 
blijven hangen. Er klinken drie knallen en in de rode bol verschijnt een gifgroene letter. Het is 
een T en dan weet Ellen waar ze naar kijken. Drie tellen later verdwijnt de T en verschijnt de 
C. De muziek start weer en achtereenvolgens verschijnen de T, de 1 en de 8. De muziek groeit 
naar een climax en onder tromgeroffel wordt het hele scherm felrood. Er klinkt een harde knal 
en in groene letters staat er TCT18. Ook die letters verdwijnen en de kleur van het beeld 
verandert langzaam van rood in blauw. Als de kleur stabiel is, ploppen er gele letters en een 
uitroepteken op die snel door elkaar bewegen. Ellen probeert op te maken welk woord ze 
vormen. Net als ze het denkt te weten, staat het woord er: Betrapt! 
Het intro gaat abrupt over in een close-up van het knappe, vriendelijk lachende gezicht van 
een jonge vrouw. Het beeld zoomt langzaam uit tot het ontblote deel van haar buik geheel in 
beeld is. Dan begint het meisje te praten. 
‘Leuk dat jullie er weer zijn. Ons wekelijkse onthullende magazine, Betrapt! We hebben geen 
tijd te verliezen, zoveel materiaal hebben we deze keer. Dankzij jullie natuurlijk, dat kan ik 
niet genoeg benadrukken. Dit programma kan alleen maar worden gemaakt dankzij jullie 
medewerking. Duizend maal dank daarvoor!’ 
Onder in beeld verschijnt een e-mailadres: betrapt@tct18.com.  
‘Wat hebben we deze keer? Om maar met de deur in huis te vallen. We hebben een primeur! 
Herinnert u zich nog de nipplegate-affaire die heel Amerika schokte? Ook Nederland moet 
eraan geloven. Blijf kijken. Maar eerst dit!! Wat doet een minister in het gezelschap van twee 
mooie en mysterieuze vrouwen?’ 
Er verschijnt een onscherp en donker beeld van een café of restaurant. Het beeld wordt iets 
lichter en het is duidelijk dat het om etende mensen gaat. Een mannenstem geeft commentaar. 
‘We zitten hier in restaurant Menten op loopafstand van het Haagse Binnenhof. Insiders 
weten het. Menten is dé plaats waar hoge ambtenaren en ministers aan het eind van de dag 
heengaan om bij te komen van hun zware werk. En wat is er voor een hardwerkende minister 
nu meer ontspannend dan het gezelschap van een mooie vrouw? U raadt het al: twee mooie 
vrouwen! Genoeg gezegd, de beelden spreken voor zich.’ 
Weer het onscherpe beeld van het restaurant. Het merendeel van de tafeltjes is bezet. De 
gasten lijken goed gekleed te zijn. Voor zover te zien, dragen alle mannen een stropdas. Het 
beeld zoomt in op een tafeltje achterin het restaurant. Het duurt even voordat de camera in het 
schemerdonker is scherpgesteld. De vage lichte vlek blijkt een been te zijn, ontbloot of met 
licht gekleurde panty, dat is niet te zien. De camera volgt het been naar boven, blijft hangen 
op de overgang tussen het been en een bruin rokje en zoomt langzaam uit. Het rokje maakt 
deel uit van een chique mantelpakje dat toebehoort aan een knappe vrouw met felrode lippen 
en lang blond haar.  
De opname heeft bij Ellen het gewenste effect, constateert ze. Met spanning wacht ze tot de 
camera naar links of naar rechts zwenkt. Het is duidelijk dat het niet om deze vrouw gaat, 
maar om wie er naast haar zit. Tergend langzaam zet de camera een beweging naar links in en 
centimeter voor centimeter verschijnen de contouren van een man. Hij heeft grijs haar, 
scherpe gelaatstrekken en is gekleed in een donker pak met krijtstreep.  
‘Ha, onze minister van Binnenlandse Zaken,’ zegt Jozef. Dan herkent Ellen hem ook. 
Het beeld zoomt in op het gezicht van de minister. Hij lacht, praat en kijkt om beurten naar 
links en naar rechts. Het beeld zoomt weer uit en nu is de gehele setting zichtbaar. Ook aan de 
andere kant van de minister zit een vrouw, stevig opgemaakt, lang zwart haar en eveneens 
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gekleed in strak bruinachtig mantelpakje. De drie hebben zichtbaar plezier en het is duidelijk 
dat de minister het meest aan het woord is.  
‘Ja, ja,’ zegt de commentaarstem. ‘Na hard werken is het goed ontspannen.’ Dan houdt het 
filmpje op en komt het sexy meisje weer in beeld. Onveranderd vriendelijk lacht ze naar de 
camera, van het filmpje heeft ze waarschijnlijk niets gezien. Ze kijkt naar het kaartje in haar 
hand. 
‘U ziet het,’ zegt ze. ‘Minister zijn is een zwaar beroep. En dan nu het volgende.’ 
Er volgt een soortgelijk filmpje, maar dan van de burgemeester van Middelburg die te gast is 
op een receptie van een jarige mosselvisser. Ook hij zit geanimeerd te praten met twee mooie 
vrouwen. Net als bij de eerste opnamen wordt de spanning veroorzaakt door de 
cameravoering en het suggestieve commentaar.  
‘Zal ik doorspoelen?’ vraagt Brian. 
‘Tot de nipplegate, dat wil ik wel zien. Het meisje heeft mijn interesse gewekt.’ 
Ellen is het daar helemaal mee eens. Brian schuift het pijltje op de tijdbalk door. Versneld laat 
hij de beelden van het presentatiemeisje voorbij schieten. Precies bij het begin van een 
volgend filmpje stopt hij. 
Het zijn scherpe, professionele beelden van een feest. Ellen herkent meteen een aantal 
bekende Nederlanders, wat voetballers, artiesten en politici. Het feest vindt plaats in een grote 
zaal en in het midden van de zaal wordt gedanst. Zo te zien rock en roll. Het beeld zoomt in 
totdat er drie stellen in beeld zijn. Ellen kent alleen de voetballer in het midden. Dan gebeurt 
het. De gespierde voetballer gooit zijn partner in de lucht, en doet dat zo wild dat de lange 
jurk aan een kant van haar schouders glijdt. In een fractie van een seconde ziet Ellen 
inderdaad een ontblote borst. De vrouw, van wie Ellen het gezicht nu wel herkent van 
televisie, landt keurig op haar voeten en trekt lachend haar jurk weer goed. Het stel danst 
vrolijk verder. Het beeld wordt stilgezet. 
‘Dat willen we nog wel eens zien, toch?’ vraagt de zware commentaarstem. Het beeld wordt 
teruggedraaid en stilgezet op het moment dat de voetballer de vrouw de hoogte in wil gooien. 
De scène wordt nu niet gewoon herhaald, maar beeld voor beeld wordt getoond wat er precies 
gebeurde in de lucht. Hoe meer er zichtbaar is van de blote borst, hoe langer de beelden 
worden getoond. 
‘Genoeg borst gezien,’ zegt Jozef na een minuut. ‘Hier gaat het niet om, neem ik aan.’ 
‘Nee,’ zegt Brian. ‘Dat komt nu. Het gaat om de laatste vijf minuten van het programma.’ 
Weer schuift Brian het tijdbalkje vooruit. Hij stopt als er een foto in beeld is. De foto blijft 
ongeveer tien tellen staan en dan komt er een volgende foto in beeld. Er wordt geen 
commentaar geleverd bij de foto’s. Na tien foto’s concludeert Ellen dat het geen foto’s zijn 
van bekende Nederlanders. Het zijn dezelfde soort foto’s die ze hebben gekregen van Hans 
Hopstaken, de foto’s die hij heeft meegenomen uit de kelder onder ‘t Hosselt. Op de foto’s 
staan allerlei soorten mensen, niet uitsluitend mannen in pak of vrouwen in mantelpak. Er zit 
ook een serie van drie foto’s bij van een man en een vrouw die in een park hun hond uitlaten. 
Wie het zijn, wat ze tegen elkaar zeggen en waarom ze daar zijn, wordt niet verteld. 
‘Voldoende foto’s gezien?’ vraagt Brian. 
Jozef knikt. Brian sleept het pijltje naar het einde van het programma. Daar laat hij het beeld 
weer normaal doorlopen. 
‘Heeft u ook van die spannende beelden?’ vraagt het meisje. ‘Stuur ze naar het onderstaande 
e-mailadres. U weet wat het u oplevert als uw filmpje of foto wordt geselecteerd. Daar doen 
wij van Betrapt! niet geheimzinnig over. Als wij uw filmpje tonen ontvangt u 
tweehonderdvijftig euro per minuut. Voor elke getoonde foto krijgt u honderd euro. Dat is 
makkelijk verdiend, toch? Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.’ 
Brian drukt op stop en haalt het schijfje uit de computer. 
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‘Tijd voor de lunch,’ zegt Jozef. ‘Kom, dan lopen we naar De Dikke van Dale, een lekker 
broodje eten.’ 
 

60. Donderdag 17 november 13.30 uur 
 
Peter Tergeren zit op het harde bed in zijn cel. Hij staat voor de moeilijkste keus in zijn leven. 
Of beter gezegd, voor het eerst in zijn leven voelt hij zich gedwongen om een principiële keus 
te maken. Denkend over alles wat het leven hem tot nu toe gebracht heeft, is hij tot het inzicht 
gekomen dat alle belangrijke stappen in zijn leven hem zijn overkomen. Het waren altijd 
stappen in het kielzog van Jerome. 
Hij kent Jerome al sinds de lagere school. Hoewel Jerome een klas lager zat, hadden ze toch 
contact, omdat Jerome graag optrok met jongens uit hogere klassen. Na de lagere school ging 
Peter naar de MAVO en verloor hij Jerome uit het oog. Jerome ging naar de LTS, maar was 
toen al druk met het opzetten van zijn eigen handeltjes. Na de MAVO ging Peter naar de 
MEAO. Dat ging echter niet goed. Hij snapte het allemaal wel maar miste de motivatie om te 
leren. In het tweede jaar van de MEAO kwam hij Jerome tegen in de stad. Na een paar 
biertjes vertelde Jerome over de plannen die hij had om kunst uit Oost-Europa te importeren. 
Hij zocht nog een partner die hem kon helpen, zowel met het handwerk aan de grenzen als 
met de financiële afhandeling. Peter hoefde daar niet al te lang over na te denken en zei de 
school vaarwel. 
Peter kwam er al snel achter dat Jerome uit ander hout gesneden was dan hij. Voor hem was 
elke missie naar het Oostblok een nachtmerrie. Hij was altijd bang om betrapt te worden en de 
rest van zijn leven in een Hongaarse of Bulgaarse gevangenis te moeten slijten. Na drie jaar 
gaf hij aan dat het voor hem genoeg was geweest. Met het geld dat hij had verdiend kocht hij 
zijn eerste BMW. Daarmee had hij zijn grootste droom al op jonge leeftijd gerealiseerd.  
Tot zijn verrassing stopte Jerome niet veel later ook met de kunstimport en vroeg hij Peter om 
hem te helpen met het opzetten van zaken in Nederland. Daar kon Peter geen nee tegen 
zeggen. Ze begonnen met een juwelierszaak en een kledingszaak in Deventer. Daarna volgden 
er rap meer. Eerst in de regio Deventer, daarna ook verder weg. Ze openden zelden een geheel 
nieuwe winkel, meestal namen ze bestaande zaken over.  
Jerome had een duidelijke strategie. Er waren twee soorten zaken, zaken met veel potentie en 
zaken zonder potentie. De zaken met potentie moesten groeien, de omzet en winst moesten 
binnen twee jaar minimaal verdubbelen en dan worden verkocht. De zaken zonder potentie 
moesten failliet gaan, maar niet nadat ze helemaal waren uitgekleed. Peter verdiende aan de 
failliete zaken het meeste geld. In die zaken stelde Jerome hem namelijk aan als directeur, die 
zonder daar iets voor te hoeven doen een vorstelijk salaris ontving. De belangrijkste bijdrage 
van Peter aan het geheel lag op een heel ander vlak. Het was zijn taak om alle winkels en 
onderdelen van winkels onder te brengen in een onontwarbare structuur van BV’s en ervoor te 
zorgen dat alle jaarrekeningen de toets van de belastingdienst konden doorstaan. 
De lucratieve handel in winkels duurde een jaar of tien. Toen vond Peter ook dat genoeg 
geweest. Hij had inmiddels zoveel geld verdiend, dat aan al zijn materiële behoeften was 
voldaan. Met een mooi huis net buiten Deventer, een appartement in Marbella en een BMW 
735, daarmee was hij meer dan tevreden. Jerome had daar begrip voor en vond zelf ook dat 
het tijd was voor iets anders. Samen verkochten ze alle winkels die ze nog hadden.  
Na de verkoop van de laatste zaak, een kunsthandel in Zwolle, vroeg Jerome aan Peter of hij 
het niet leuk zou vinden om een restaurant te beginnen. Niet een eetcafé met daghappen voor 
een tientje, maar een echt gerenommeerd restaurant. Die vraag kwam niet helemaal uit de 
lucht vallen. Peter had hem al eens toevertrouwd dat het hebben van een restaurant een 
langgekoesterde droom was. Gasten ontvangen, lekker koken, mooie wijnen importeren en zo 
meer. Jerome maakte Peters wens meteen concreet door zijn ouderlijk huis, de boerderij in het 
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bos, ter beschikking te stellen. Zijn ouders waren een paar jaar daarvoor overleden en hij was 
nu zover met zijn broers, dat zij zich door hem hadden laten uitkopen.  
Jerome had maar één randvoorwaarde, de menukaart moest grotendeels gebaseerd zijn op 
streekproducten, wild, kastanjes, bessen, paddenstoelen, enzovoorts. Verder kreeg Peter 
helemaal de vrije hand. Hij mocht de boerderij naar eigen inzicht verbouwen en als hij de 
ambitie had om een Michelinster te halen, moest hij dat vooral niet nalaten.  
Het opbouwen van ‘t Hosselt was een prachtige ervaring, zonder twijfel waren het de mooiste 
jaren van zijn leven. Geen gedoe meer met papieren, handtekeningen, formulieren en cijfers. 
Alleen maar keihard werken, samen met zijn oude vriend Derk. Zonder hem had Peter het 
nooit gered. Hoewel hij bij lange na niet zoveel verdiende als de jaren daarvoor, gaf het werk 
hem veel meer voldoening. Nog steeds voelt hij de trots als hij terugdenkt aan de eerste 
zaterdagavond dat de zaak helemaal vol zat. Gebroken waren ze, toen de laatste gasten om 
een uur ’s nachts de zaak verlieten. Maar tevreden, heel erg tevreden. 
En nu? Peter heeft alle mogelijkheden inmiddels scherp voor de geest. Hij weet dat Laros hem 
op dit moment niets kan maken. Al dat gedoe met die koffiekopjes uit het appartement van 
Karin Hoedt waar zijn vingerafdrukken nu opstaan, maakt op hem niet veel indruk. Een feit is 
gewoon dat hij niets te maken heeft met de moord op Karin Hoedt. Als hij de komende 
vierentwintig uur zijn mond houdt, is er niets aan de hand. Dat wil zeggen, voorlopig niets aan 
de hand. 
Niet de feiten dus, maar de wetenschap dat een ervaren rechercheur als Jozef Laros zijn 
toevlucht neemt tot het dreigen met vervalst bewijsmateriaal is zorgwekkend. Het geeft aan 
hoezeer de politieman erop gebrand is de zaak op te lossen. Voor Peter is het zonneklaar dat 
het Laros niet om hem te doen is, maar om Jerome. Dat had Derk hem ook al verteld toen hij 
belde om hem te waarschuwen dat Laros naar hem op zoek was.  
Stel, dat hij niets gaat zeggen. Dan zal de politie hem morgenvroeg vrijlaten. Laros zal inzien 
dat zijn opzet was mislukt, maar hij zal het daar zeker niet bij laten. Hij zal verder zoeken. 
Verder zoeken totdat hij een aanknopingspunt heeft om Peter opnieuw naar het bureau te laten 
komen. De vraag is hoever de politie de geschiedenis in zal duiken. De laatste tien jaar zullen 
ze niets kunnen vinden, hoogstens een aantal dubieuze rekeningen en belastingaangiften. 
Daarvan heeft hij echter niets te vrezen, omdat de belastingdienst steeds akkoord is gegaan 
met zijn aangiftes.  
Bij de zaken die daarvoor speelden ligt dat anders. Toen zijn er dingen gebeurd die Peter in 
theorie wel in grote problemen kunnen brengen. De jaren met Jerome hebben een moeras van 
valsheid in geschrifte opgeleverd. In het onwaarschijnlijke geval dat alle papieren uit die tijd 
boven water zouden komen en een specialist een maand de tijd krijgt om ze te onderzoeken, 
zou het goed mis zijn. Maar hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Uitermate klein, daar is 
Peter van overtuigd. 
Maar goed, daar gaat het ook niet om, weet Peter. Het gaat natuurlijk om wat er voor de 
winkelperiode gebeurd is. Dat is ook de reden waarom Laros zo zijn best doet. Het gaat om 
Igor Iglinsky, de naam die Peter nooit meer zal vergeten.  
 
Niet alleen de naam, ook het jaartal staat in zijn geheugen gegrift. Het was 1976, dertig jaar 
geleden. Twintig jaar lang heeft hij gewacht tot de moord op de Duitse kunsthandelaar was 
verjaard. Helaas heeft de verjaring hem niet verlost van de geest van Igor. Nog regelmatig 
wordt hij in nachtmerries achtervolgd door Igor Iglinsky.  
Zijn onbewuste angsten staan echter los van de juridische kant van de zaak. Laros moet toch 
ook weten dat die zaak allang verjaard is? Of heeft hij misschien toch andere bedoelingen? Is 
hij gewoon op zoek naar een schuldige, ongeacht of het nu de echte dader is of niet? Er is de 
laatste tijd natuurlijk veel geschreven over de prestaties van de politie. De politie staat onder 
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grote druk om te scoren. De maatschappij verlangt dat misdadigers worden opgepakt en 
schuldigen worden veroordeeld. Hierbij telt het resultaat, de waarheid minder.  
Peter heeft zulk soort verhalen altijd onzin gevonden. Nu komt het echter wel heel dichtbij. 
Straks staat hij inderdaad in de rechtbank als verdachte van de moord op Karin Hoedt. Als 
eigenaar van ’t Hosselt had hij een motief. Een bewijs op grond van een vingerafdruk op een 
koffiekopje is mager en bovendien vervalst. Maar wie weet waartoe Laros nog meer in staat 
is. Misschien schraapt hij nu wel de huidschilfers van de stoel waar hij op heeft gezeten om 
die zo naar de flat van Karin Hoedt te brengen. Bovendien heeft de Deventer moordzaak wel 
laten zien hoe vasthoudend de politie kan zijn als eenmaal een bepaalde weg is ingeslagen.  
Toch kan hij zich niet voorstellen dat in Nederland een willekeurig iemand wordt geofferd tot 
meerdere eer en glorie van de politie en omwille van het vertrouwen van de burger in de 
politie. Een geruststellende gedachte is dat echter niet. Hij gaat liggen op het harde matras en 
probeert in slaap te vallen. Hij voelt meteen dat dat vergeefse moeite is. 
 
Dan wordt er op de deur geklopt en gaat de deur open. Een politieagent komt binnen met een 
map in zijn hand. De agent opent de map en haalt er een aantal krantenartikelen uit. Hij legt 
de artikelen op het tafeltje in de hoek van de cel. 
‘Laros vond dat je dit moest lezen,’ zegt de agent en sluit de deur weer achter zich. 
Peter staat op en loopt naar het tafeltje. ‘Tweede Kamermeerderheid is voor afschaffing 
verjaringstermijn ernstige misdrijven’ staat er in grote letters. Peter heeft het gevoel alsof de 
bodem onder zijn voeten wegzakt. Het zweet breekt hem uit. Hij wankelt naar zijn bed en 
ploft neer. Ze willen hem echt hebben, denkt hij in paniek.  
 
 

61. Donderdag 17 november 13.30 uur 
 
Jozef, Ellen en Brian lopen vrolijk pratend over de gang. Voor de kamer staat Jochem hen al 
op te wachten. 
‘Hij wil praten,’ zegt de agent. 
‘Haal hem maar,’ antwoordt Jozef. 
Van de vrolijkheid is elk spoor verdwenen.  
‘Ellen, jij blijft erbij. Brian niet, dat is teveel.’ 
Brian knikt begripvol en loopt door naar zijn kamer. 
 
Jochem zet Peter Tergeren op dezelfde stoel als ’s ochtends. 
‘Koffie?’ vraagt Jozef. 
Peter Tergeren knikt terneergeslagen. Van de energie die hij vanochtend nog leek te bezitten 
is weinig meer over. 
‘Wat willen jullie weten?’ vraagt Peter Tergeren. 
‘Het hele verhaal Peter. Begin maar gewoon bij het begin, vanaf je eerste kennismaking met 
Jerome. Jullie kunsthandel tot en met de laatste zaak, chantage, afpersing, fraude. Ik wil alles 
weten.’ 
Peter Tergeren zucht. Hij heeft goed nagedacht en weet precies wat hij wel en niet gaat 
vertellen. Ook weet hij hoe hij het gaat vertellen. Voor Laros zijn alleen de moorden 
belangrijk, de rest zal hem worst wezen. De moord op Karin Hoedt is een makkie, daar heeft 
hij niets mee te maken. De moord op Iglinsky en de politieagent is een ander verhaal. Hij 
hoeft de werkelijkheid echter niet veel te verdraaien om aannemelijk te maken dat hij daar 
helemaal niets mee te maken heeft gehad. 
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Rustig begint Peter Tergeren te vertellen. Hij weet dat alles wat hij zegt wordt opgenomen en 
zorgvuldig kiest hij zijn woorden. Kort en bondig vertelt hij hoe hij Jerome Kwast heeft leren 
kennen en hoe ze samen opereerden in Oost-Europa. Jozef en Ellen luisteren onbewogen. 
‘Het ging fout nadat Jerome had besloten dat we zouden stoppen. Als afsluiting wilde Jerome 
nog één grote slag slaan. Hoewel ik daar geen goed gevoel over had, zette Jerome zijn zin 
toch door. Hij had zijn oog laten vallen op een aantal schilderijen en een grote hoeveelheid 
Russische iconen. Het eerste wat misging was, dat de prijzen veel hoger waren dan we 
gewend waren. Er waren meer kopers op de markt gekomen en dat had de prijzen razendsnel 
opgedreven. Wij moesten al onze financiële reserves aanspreken. Jerome zou Jerome niet zijn 
als hij die gok niet waagde.’ 
Ellen schrijft zo nu en dan iets op. Ze onderstreept Het eerste. Daar kan ze later eventueel op 
terugkomen. 
‘De gok pakte goed uit. De eerste iconen die we verkochten leverden veel meer op dan we 
hadden verwacht. De grote klapper maakten we toen Igor Iglinsky langskwam en een groot 
deel van de partij kocht voor meer dan vijf miljoen gulden.’ 
Voor het eerst toont Jozef enig teken van leven. 
‘Kenden jullie Iglinsky al?’ vraagt hij. 
‘Jerome had wel vaker zaken gedaan met hem, maar nog nooit op een zo grote schaal.’ 
‘Ga door.’ 
‘Onze winst investeerden we nog dezelfde maand in een aantal winkels.’ 
Peter Tergeren die tot nu toe op zijn gemak heeft gesproken, zwijgt even. Ellen meent een 
zweetdruppeltje te zien op zijn voorhoofd. In zijn hals ontstaat een rode vlek. 
‘Ongeveer een jaar later meldde Igor Iglinsky zich weer. Hij wilde een groot deel van zijn 
geld terug omdat de iconen vervalsingen bleken te zijn. Wel hele goeie, gaf hij meteen toe. 
Daarom was het nu pas ontdekt door een koper die daarvoor een internationaal deskundige 
had ingeschakeld. Iglinsky was heel duidelijk, hij wilde de zaak discreet afhandelen maar zou 
niet schromen om de ‘Behörden’ in te schakelen als Jerome niet over de brug zou komen.’ 
Ellens maag trekt samen. Ze voelt de schok die Jerome Kwast ook moet hebben gevoeld. 
Peter heeft nu moeite om de juiste woorden te vinden. 
‘Jerome was meteen duidelijk. Het was geen optie om het geld terug te betalen. Dan zou alles 
voor niets zijn geweest.’ 
‘Was dat zo?’ vraagt Jozef. 
‘Ik heb uitgerekend welke zaken we moesten verkopen om het gevraagde bedrag te genereren. 
Het had gekund. Maar het was praten tegen dovemansoren. Jerome was niet van plan om zijn 
levenswerk in één klap op te geven. Bovendien vertrouwde hij Iglinsky niet. Welke iconen 
had Iglinsky precies laten zien aan die deskundige? Jerome was bang dat hij er, als relatief 
kleine speler in het circuit, werd ingeluisd. Hij zou zelf wel voor een oplossing zorgen.’ 
Het hoofd van Peter Tergeren is nu knalrood. Ellen staat op om nog een keer koffie in te 
schenken. Nu krijgt ze een instemmende blik van Jozef. Peter Tergeren is door de barrière 
heen, voelt ze.  
‘De dag erop las ik in de krant dat een Duitse kunsthandelaar op klaarlichte dag was 
neergeschoten in de Menstraat. Ook was er een jonge politieagent neergeschoten bij de 
Houtmarkt. Ik werd doodsbang.’ 
‘Doodsbang?’ vraagt Jozef. 
‘Eh, natuurlijk was mijn eerste gedachte dat Jerome de dader was.’ 
‘Maar dat kon je hem natuurlijk niet vragen.’ 
‘Nee, dat durfde ik niet. Een week later belde hij mij. Hij zei opgewekt dat ze het geluk aan 
hun zijde hadden. Een onbekende had een groot probleem voor hen opgelost. Waarschijnlijk 
iemand die nog grotere problemen had met die mof dan hij. Aangezien het onmogelijk was 
om geld te betalen aan een dode, stelde Jerome voor om vooralsnog maar te doen alsof er 
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niets was gebeurd. Als meer mensen last hadden van vervalste iconen, zouden ze het wel 
horen.’ 
‘En dat werkte?’ 
‘Ja, anderhalf jaar later meldde een Utrechtse handelaar zich. Hij vermoedde dat de icoon die 
hij had gekocht vals was, hoewel hij daar geen bewijs voor had. Toch wilde hij zijn geld 
terug. Normaal had Jerome hem in zijn gezicht uitgelachen, maar nu gaf hij mij de opdracht 
om de zaak discreet af te handelen. Ik moest de icoon ophalen en de handelaar het 
aankoopbedrag inclusief rente terugbetalen. De rente was de prijs voor de discretie van de 
handelaar. Daar had de handelaar, die blij was verlost te zijn van de icoon, geen moeite mee.’ 
Peter Tergeren zakt een beetje achterover. Hij ziet er ontspannen uit. De rode vlekken in zijn 
hals zijn verdwenen. Ellen probeert de consequenties te overzien van wat Peter Tergeren net 
heeft gezegd. Schieten ze daar iets mee op? Haar eerste reactie is, nee. Peter Tergeren 
bevestigt slechts het vermoeden dat Jozef dertig jaar geleden al had. Ze kijkt naar Jozef. Op 
zijn gezicht verschijnen zorgelijke trekken. Hij zegt echter niets.  
Er ontstaat een ongemakkelijke stilte. Peter Tergeren slaat zijn blik neer en kijkt naar de 
grond. Ellen kijkt door het raam naar buiten. Straatgeluiden die ze de hele tijd niet heeft 
gehoord, dringen nu door tot de kamer. De geluiden van buiten vermengen zich met de 
ademhaling van vier zwijgende mensen, Peter Tergeren, Jozef, Ellen en Jochem, die nog 
steeds bij de deur staat. Ellen telt in haar hoofd de seconden. Ze denkt niet meer, maar wacht 
alleen. Wachten tot Jozef iets gaat zeggen, meer kan ze niet doen. Driehonderd, er zijn vijf 
minuten verstreken. 
‘Kijk, Peter,’ begint Jozef plotseling. Ellen schrikt van zijn stem, die koud en hard klinkt. ‘Dat 
was een aardig verhaal. Maar jij weet dat wij hier niets verder mee komen. Het is toentertijd 
bewezen dat Jerome Kwast niet de dader was van de moord op Igor Iglinsky. In jouw verhaal 
suggereer je min of meer dat Jerome er wel iets mee te maken zou kunnen hebben.’ 
‘Ik suggereer niets. Ik vertel wat er toen is gebeurd. Wat jullie daarmee doen is jullie zaak.’ 
‘Dat begrijp ik. Wat ik wil is dat je ons alles vertelt wat je weet. Zolang ik daar niet van 
overtuigd ben, ga ik door. Net zolang tot ik iets vind waarmee we jou kunnen veroordelen. Al 
was het maar voor een half jaar. Jij hebt in het verleden zoveel zitten rommelen met geld, als 
wij ons daar eens flink kwaad over maken vinden we gegarandeerd zaken die niet deugen.’ 
Peter Tergeren kijkt Jozef onbewogen aan. De woorden van Jozef lijken niet veel indruk op 
hem te maken. Dat kan Ellen zich wel voorstellen. 
‘Ken je André van Ark nog?’ vraagt Jozef. 
Peter Tergeren knikt. 
‘Hij heeft zich er nooit bij neer kunnen leggen dat wij toen de dader niet hebben kunnen 
pakken. Toch heeft hij er altijd op vertrouwd dat er een moment zal komen dat het recht zijn 
loop zal krijgen.’ 
Ellen is verrast over de wending in het gesprek. Waar doelt Jozef op?  
‘Nadat de moordzaak Iglinsky en Peek was gesloten, is André van Ark op eigen initiatief 
begonnen met het aanleggen van een archief. Een archief over Jerome Kwast. Vergelijk het 
met maar de rommel die jij voor Jerome Kwast onder ’t Hosselt bewaarde. Je wil niet weten 
wat hij allemaal heeft verzameld! Ik heb het de afgelopen week door mogen kijken en ik kan 
je verzekeren dat er heel veel papieren bij zitten die door jou zijn ondertekend.’ 
Er gaat een schok door de kamer. Alleen Jochem die bij de deur staat, ontgaat de impact van 
wat Jozef zegt. Ellen probeert haar eigen gedachten te onderdrukken en haar aandacht te 
focussen op Peter Tergeren. Op slag verschijnen weer de rode vlekken.  
‘Wat, wat wil je?’ stamelt hij. 
‘Dat je alles vertelt wat je weet. Zolang je dat niet doet, heb je de rest van je leven geen rustig 
moment meer. Dat kan ik je garanderen. Jochem, neem hem mee!’ 
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Ellen voelt het zweet op haar rug staan. Het is oorlog en Jozef heeft nu alle beschikbare 
middelen ingezet. Als Jochem de deur achter zich dichttrekt slaakt Jozef een diepe zucht. Hij 
veegt een zweetdruppel van zijn voorhoofd. Op zijn gezicht verschijnt een vermoeide 
glimlach.  
 
 

62. Donderdag 17 november 14.30 uur 
 
Jerome Kwast ijsbeert ongedurig door de grote woonkamer. 
‘Zeg me wat er aan de hand is, of ga zitten,’ zegt Sabine geïrriteerd. Een woedende, 
minachtende blik is het antwoord. 
‘Dan ga ik weg,’ zegt Sabine. 
‘Waar ga je heen dan?’ 
‘Dat gaat je niets aan.’ 
‘Dan ga je ook niet weg.’ 
‘O nee? Dat zullen we dan nog wel eens zien.’ 
Jerome gaat in de deuropening naar de hal staan. 
‘Jij blijft maar eens gezellig thuis. Ik ben het helemaal zat, dat gedoe met die andere wijven.’ 
‘Wijven? Over wie heb je het?’ 
‘Die trutten die hier onze mijn wijnen opzuipen en hun auto op mijn plek parkeren.’ 
Sabine kijkt Jerome verbouwereerd aan. Dan verschiet ze van kleur. Ze loopt op hem af en 
geeft hem een klap in zijn gezicht. Jerome grijpt haar arm en houdt die stevig vast. Sabine 
verbijt de pijn. 
‘Laat me los, klootzak,’ schreeuwt ze. Dat doet Jerome niet. Hij sleept haar aan de arm door 
de kamer en gooit haar op de bank. De aanblik van Sabine, liggend op de bank, haar blonde 
haren los over haar gezicht, doet een lustgevoel ontwaken. 
‘Toe maar,’ zegt Sabine. ‘Ga je gang, eerst ruzie maken, laten zien wie er de sterkste is en dan 
vrijen. Een dubbele overwinning ter bevrediging van je ego.’ Ze spreidt haar benen 
demonstratief. Haar cynische glimlach dooft Jerome’s beginnende lustgevoel op slag. 
‘Sorry,’ zegt hij zonder haar aan te kijken en loopt naar de keuken. Sabine staat op en klopt 
haar kleren recht. Zonder iets te zeggen beent ze driftig naar de hal, doet haar mantel aan en 
slaat de voordeur met een klap achter zich dicht. Jerome hoort hoe ze met hoge snelheid 
wegrijdt. Zand en steentjes spatten tegen het raam van de televisiekamer. 
 
Over Sabine maakt Jerome zich geen zorgen. Ze hebben wel vaker ruzie en ze is al twee keer 
op dezelfde manier boos weggereden. In beide gevallen was ze de volgende ochtend alweer 
thuis. Hij heeft er spijt van dat hij zich zo heeft laten gaan. Natuurlijk ergert hij zich aan de 
vriendinnen van Sabine. Natuurlijk zou hij graag willen dat ze wat vaker thuis was, alleen met 
hem. Maar hij weet ook dat dat te veel gevraagd is. Hij is gevallen voor Sabine omdat ze niet 
alleen mooi is, maar ook karakter heeft. Zij is niet het type dat overdag het huis poetst, dan 
eten gaat koken en vervolgens geduldig wacht tot manlief zich meldt. Gelukkig niet.  
 
Jerome heeft heel andere zorgen. Hij gaat zo naar oom Hannes, kijken of alle foto’s inderdaad 
verbrand zijn. Of er in de as niet toevallig zwartgeblakerde hoekjes van foto’s zijn 
overgebleven. Misschien verspreidt hij de as wel in het omliggende bos.  
Maar wat dan? Het is tijd om ingrijpende keuzes te maken. Nog nooit heeft hij de adem van 
de politie zo dichtbij gevoeld. Voor het eerst in zijn leven is hij bang. Bang om de rest van 
zijn leven door te moeten brengen in een gevangenis. Dat zou zijn dood betekenen. Angst is 
een slechte raadgever, hoe vaak heeft hij dat niet tegen anderen gezegd? Nu voelt hij dat de 
angst langzaam bezit van hem neemt.  
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Jerome heeft natuurlijk kennis genomen van de politieke ontwikkelingen. Waarover al jaren 
wordt gesproken, lijkt nu toch wet te gaan worden. Verjaring van ernstige misdrijven zal 
vrijwel zeker worden afgeschaft. De fles champagne die hij in 1996, twintig jaar na de moord 
op Iglinsky, heeft gedronken moet hij nu weer uitspugen. Zo voelt het.  
Hij weet ook wat hij moet doen. Het grote gevaar wordt gevormd door Gerben Libbers. Hij is 
de enige die hem in problemen zou kunnen brengen, al heeft Jerome er altijd voor gezorgd 
geen contact met hem te hebben. Als het goed is, heeft Gerben Libbers geen idee wie zijn 
opdrachtgever was. Maar hoe zeker is dat? Tot op heden stapelen de onaangename 
verrassingen zich beangstigend snel op. 
Dan is er Peter ook nog. Wat moet hij doen met zijn vriend Peter? Wat weet Peter eigenlijk? 
Natuurlijk vermoedt Peter wat er gebeurd is, maar hij zal zijn vermoedens niet hard kunnen 
maken voor de rechter. Jerome besluit om zich vooralsnog geen zorgen te maken over Peter. 
Pas als grondig schoon schip is gemaakt, als alle sporen van TCT18, de foto’s en Gerben 
Libbers, zijn verwijderd, zal hij nadenken over Peter. Misschien moeten zich hun wegen ook 
scheiden. Misschien moet hij de plek van Peter in ’t Hosselt overnemen. Misschien is dat wel 
zijn toekomst. Geen grootse plannen meer, geen nieuwe spannende ondernemingen, maar 
gastheer zijn in het restaurant op de plek waar hij als kind is opgegroeid.  
Dat is het! Langer hoeft hij er niet over na te denken. Hij herkent de kracht van het idee. Zo is 
het altijd gegaan. Hij heeft nooit krampachtig geprobeerd om goede ideeën te bedenken. Hij 
heeft altijd het geduld gehad om te wachten tot de goede ideeën vanzelf in hem opkwamen. 
Zijn kracht was de wil om die goede ideeën te realiseren. Hij twijfelt er ook niet aan dat hij er 
met Peter uit zal komen. Peter is altijd gek op geld geweest.  
 
Wat hij nodig heeft is een auto waarmee hij naar Enschede kan rijden. Niet zijn Grand 
Cherokee, die moet bij oom Hannes blijven staan. Dat is zijn alibi.  
Hoe krijgt hij zo snel een tweede auto die kant op? Uit het zicht van de boerderij van oom 
Hannes, maar wel op loopafstand? Dat is de vraag. Hij zou Kalle kunnen bellen en hem 
opdracht geven daar een auto neer te zetten. Kalle vraagt nooit iets, hij doet gewoon wat hem 
gevraagd wordt. Aan de andere kant wil Jerome geen enkel risico meer lopen. Ook Kalle heeft 
een mond, al gebruikt hij die uitsluitend om te eten. Bovendien kost het Kalle ook tijd om 
naar Deventer te komen. Het alternatief is dat hij alles zelf doet. Eerst brengt hij zijn tweede 
auto weg, een onopvallende Mercedes, en rijdt op de fiets terug naar huis. Dan rijdt hij met 
zijn Grand Cherokee naar oom Hannes en tante Saar. Hij zal zeggen dat hij opeens zin had om 
in de bossen te zoeken naar paddenstoelen en tamme kastanjes. Daar is het tenslotte de tijd 
voor.  
Snel trekt hij oude kleren aan en schuift zijn fiets in de Mercedes. Afgezien van het alibi moet 
hij in ieder geval naar oom Hannes toe omdat zijn pistool daar verstopt ligt. Hij is altijd zeer 
beducht geweest voor huiszoekingen en heeft er altijd voor gewaakt geen belastende 
voorwerpen in zijn eigen huis te bewaren. 
Vol gas rijdt hij de oprijlaan van zijn landhuis af. 
 
 

63. Donderdag 17 november 14.30 uur 
 
Jozef en Ellen hoefden maar een kwartier te wachten. Toen kwam Jochem al vertellen dat 
Peter wilde praten. 
‘Oké,’ zegt hij met een zucht. Zijn gezicht is bleek. Hij ontwijkt Jozefs blik en staart naar de 
grond. 
‘Twee jaar na de moord ontdekte ik iets. De financiële constructie van onze onderneming was 
zo complex geworden dat ik dag en nacht over de papieren gebogen zat om alle geldstromen 
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te ontrafelen en de zaak voor de belasting acceptabel te maken. Tijdens die zoektocht stuitte 
ik op twee contante betalingen aan een zekere Gerben Libbers. Eén op dezelfde dag als de 
moord op Iglinsky en één een aantal weken daarna. Het ging om grote bedragen en er stond 
niet bij wat ervoor geleverd was. Ik boekte het weg onder inkopen aankleding kantoor. In ons 
kantoor hingen tenslotte kostbare schilderijen waarvan de herkomst onbekend was.’ 
Jozef reageert als door een wesp gestoken. 
‘Ellen, geef die naam door aan Brian. Zo gauw hij iets weet, meldt hij zich direct.’ 
Ellen rent weg. 
 
Minder dan een minuut later is ze terug.  
‘Kun je me nog een keer vertellen hoe het zit met de foto’s en TCT18?’ hoort ze Jozef 
zeggen. Ook de laatste kleur is nu verdwenen uit het gezicht van Peter Tergeren. Hij schraapt 
zijn keel.  
‘Daar had ik niets mee te maken. Jerome kwam op een gegeven moment langs en zei dat hij 
de kelders onder het restaurant wilde gebruiken. Ik was verbaasd dat hij afwist van de 
kelders.’ 
‘Hij heeft daar natuurlijk gewoond als kind.’ 
‘Hij vertelde mij dat de kelders eind jaren vijftig, dus toen hij een kleine jongen was, werden 
gebruikt. Door geheime soldaten, zei zijn vader tegen hem. Voor als er weer oorlog zou 
komen.’ 
‘Dat meen je niet!’ roept Jozef verbaasd. ‘Was ‘t Hosselt een Gladio-schuilplaats?’ 
‘Daar kwam Jerome later ook achter. De soldaten hebben er niet lang gezeten, maar tot eind 
jaren zeventig hebben er wapens opgeslagen gelegen. Zo nu en dan kwam iemand langs om 
de boel te controleren.’ 
‘Jezus, wie had dat gedacht.’ 
Ellen heeft geen idee waar ze het over hebben, maar durft het ook niet te vragen. Ze zal het 
vanavond opzoeken op internet.  
Ondanks aandringen van de kant van Jozef, blijft Peter stug volhouden dat hij geen idee had 
wat Jerome met die foto’s deed. Zo om de twee weken kwam hij langs om foto’s weg te 
brengen of op te halen. Hij heeft er nooit iets over gezegd. 
 
Jozef vindt dat het genoeg geweest is en stuurt Peter terug naar zijn cel. Ongeduldig belt hij 
Brian. Die heeft wel het een en ander gevonden, zegt hij. Boos zegt Jozef dat hij dat allang 
had moeten melden. 
‘Kom op,’ zegt Jozef gehaast als Brian de kamer binnenkomt. ‘Wat heb je?’ 
‘Twee dingen. Ten eerste een aantal adressen van verschillende Gerbens Libbers. Ze wonen 
allemaal in Twente. Het tweede was een toevalstreffer. Ik voerde de naam ook in in ons eigen 
systeem. Wat blijkt? Er is vorige week een rijbewijs gevonden op naam van Gerben Libbers. 
En weet je waar? In het plantsoen voor de flat van Karin Hoedt.’ 
Ellen weet niet wat ze hoort. Ook de blik van Jozef verstart. Beiden kijken ze Brian aan alsof 
ze een spook zien. Even lijkt het erop dat Jozef zo boos wordt dat hij Brian een dreun gaat 
verkopen. Dan herpakt hij zich, loopt naar de telefoon en begint te bellen.  
‘Kom mee,’ zegt hij tegen Ellen en Brian. ‘We rijden naar Enschede en wachten op een plek 
die ik nog te horen krijg van een arrestatieteam uit Enschede. Arthur zorgt dat er nog twee 
auto’s vanuit Deventer achter ons aangaan.’  
Ellen en Brian rennen naar hun kamer om hun jassen te pakken. 
‘Potverdomme,’ zegt Jozef als ze bij de uitgang zijn. ‘Ik had nog één vraag voor Peter 
Tergeren. Wacht hier.’ 
Jozef draait zich om en loopt naar de cellen. Minder dan een minuut later is hij weer terug.  
‘De laatste schakel, denk ik.’ 
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Ellen en Brian kijken hem vragend aan. 
‘Ik wilde weten waar zij hun illegaal geïmporteerde Oost-Europese kunst verstopten. Vast niet 
bij zijn ouders thuis.’ 
Slimme vraag, denkt Ellen. 
‘Bij een oom van Jerome, een zekere Hannes Kwast.’ 
‘Spanjaardsdijk, Heeten,’ zegt Brian. 
‘Wat!?,’ zegt Jozef. ‘Ga nu me niet vertellen dat je dat al twee weken wist.’ Er klinkt dreiging 
in zijn stem. 
‘Eh, sinds gisteren. Ik heb gezocht of er nog meer Kwasten in de regio woonden. Het waren er 
vier om precies te zijn.’ 
Jozef doet zichtbaar moeite om niets te zeggen. 
‘Als we op tijd terug zijn, mogen jullie vanavond nog gaan kijken of er toevallig een 
fotoarchief verborgen ligt. Nu hebben we iets anders te doen.’ 
 
Bij de auto bedenkt hij zich.  
‘Nee,’ zegt hij. ‘We doen het anders. Brian jij gaat niet mee. Bel Piet van Gestel en ga met 
hem zo snel mogelijk naar die oom van Jerome Kwast aan de Spanjaardsdijk. Al dertig jaar zit 
Jerome Kwast in mijn systeem en nog nooit heb ik gehoord van een oom die in Heeten woont. 
Ik wil zo snel mogelijk weten wat daar aan de hand is.’ 
Ellen kan het gevoel niet onderdrukken dat die opdracht deels voortkomt uit opeengestapelde 
ergernis over Brian. Dat hij Brian er daarom niet bij wil hebben in Enschede. Aan de andere 
kant voelt zij ook aan dat de druk steeds groter wordt en dat er op alle mogelijke fronten zo 
snel mogelijk moet worden gehandeld. 
 
 

64. Donderdag 17 november 15.00 uur 
 
‘Hier moet het zijn,’ zegt Brian tegen Piet van Gestel en wijst naar rechts. Piet van Gestel 
remt en rijdt de smalle zandweg in.  
‘Rustig wonen op het platteland,’ zegt Piet als ze de boerderij zien liggen. 
‘Het bestaat nog, als je maar goed zoekt.’ 
Piet parkeert zijn auto achter het huis, precies op dezelfde plek waar Jerome Kwast zijn auto 
ook altijd neerzet. 
‘Een voordeur met een bel zal er wel niet zijn,’ zegt Piet als ze uit zijn gestapt. ‘Hier komen 
alleen bekenden langs en die komen achterom.’ 
Op dat moment gaat de achterdeur open en verschijnt er een oude man met sneeuwwit haar in 
de deuropening. Hij kijkt de twee politiemannen met heldere ogen onderzoekend aan. Brian 
ziet dat Piet wacht tot hij het initiatief neemt en loopt op de man af. Hij geeft hem een hand. 
‘Goedemiddag, wij zijn van de politie uit Deventer. Mijn naam is Brian Jansen en dat is mijn 
collega Piet van Gestel.’  
Ook Piet geeft de oude man een hand. Brian verwacht dat de man hen binnen zal laten, maar 
dat gebeurt niet. Hij blijft stoïcijns in de deuropening staan en kijkt de twee vreemden om 
beurten onbewogen aan.  
‘Eh,’ stottert Brian. ‘Wij zijn hier omdat we u iets willen vragen. Schikt dat?’ 
De oude man fronst zijn wenkbrauwen. 
‘Als u dat wilt. Politie Deventer, zei u?’ 
‘Ja. Klopt het dat u familie van Jerome Kwast bent?’ 
De ogen van de oude man vernauwen zich. 
‘Dat klopt,’ zegt hij argwanend. 
Brian besluit om niet om de hete brij heen te draaien.  
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‘Wij zijn op zoek naar bepaalde eigendommen van Jerome Kwast. Zou het kunnen zijn dat u 
hier dingen van uw neef Jerome bewaart?’ 
Snel schieten de blauwgrijze ogen van de man heen en weer. Het lijkt of hij zijn blik even 
richtte op iets dat achter hun rug. 
‘Waar denkt u aan?’ vraagt de man behoedzaam. 
‘Dat weten wij ook niet precies. In ieder geval denken wij dat het om foto’s gaat.’ 
‘Foto’s?’ vraagt de man. Net iets te langzaam om echt verbaasd te klinken. 
‘Vindt u het goed als wij hier even rondkijken?’ vraagt Piet van Gestel. Brian bedankt hem in 
gedachten voor de interventie. De oude man trekt zijn schouders op. 
‘Ik kan u waarschijnlijk niet tegenhouden.’ 
Brian en Piet zeggen niets.  
‘Als u nog iets wilt weten, klopt u maar op de deur,’ zegt de man en trekt de deur achter zich 
dicht. Brian kijkt Piet vragend aan.  
‘Niet helemaal volgens het boekje, maar laten we maar een kijkje nemen in de schuren.’ 
Brian draait zich om en probeert in te schatten waar de oude man naar keek. Hij ziet niets 
opvallends. 
‘Konijnenhokken,’ zegt Piet als ze in de eerste schuur kijken. Brian kijkt zijn ogen uit. 
Zouden in al die kleine opeengestapelde kooitjes inderdaad konijnen hebben gezeten? Het 
moeten honderden beesten zijn geweest, opgesloten in deze donkere bedompte ruimte, 
wachtend op hun bevrijding in de week voor de kerst. 
De tweede schuur is een oude stal, die zo te zien al jaren niet meer in gebruik is. Her en der 
staan oude landbouwwerktuigen. Verder geen opvallende zaken. 
Ze lopen om de twee kleinere schuren heen naar de grote stenen schuur die verderop staat. 
Dan ziet Brian opeens een zwartgeblakerde oliedrum naast de schuur. Piet loopt erheen en 
voelt met zijn hand tegen de onderkant van het zwarte vat.  
‘Voel jij ook eens?’ vraagt Piet aan Brian. 
Brian legt zijn hand tegen het ijzer. Voelt hij nog een restant warmte? Of is de wens de vader 
van de gedachte? Aan de achterkant van de oliedrum zit een klein gat net boven de grond. 
Voorzichtig probeert Piet er met zijn vinger wat asresten uit te peuteren.  
‘Ik begrijp wat je zoekt,’ zegt Brian. 
‘Deze drum heeft recent nog gebrand,’ zegt Piet. ‘Waarschijnlijk gisteren, maar het kan ook 
eergisteren zijn geweest.’ 
‘Is er een kans dat er nog onverbrande resten in zitten? Zeker met zo’n luchtgat kun je de boel 
behoorlijk heet opstoken.’ 
‘Klopt. Wat we zoeken zit zeker niet bij de luchtopening. Er is maar één manier om daar 
achter te komen. Help eens.’ 
Piet duwt het vat voorzichtig op zijn kant. Er ontstaat een zwarte roetwolk en Brian en Piet 
wenden hun gezicht af. Piet pakt een lange stok die tegen de schuur ligt en probeert de as uit 
de drum naar buiten te schuiven. Op het eerste gezicht lijkt het louter grijs en zwart stof te 
zijn. Dan ziet Brian opeens een groter stukje as. Hij pakt het op. 
‘Kijk, papier!’ roept hij. 
‘We moeten het onderste deel hebben,’ zegt Piet en zet de drum nu helemaal ondersteboven. 
Weer ontstaat er een grote roetwolk. Als het stof is neergedaald gaan Brian en Piet op hun 
knieën voor de hoop as zitten. Piet geeft Brian een stel plastic handschoenen. Met hun handen 
wroeten ze door het grijze poeder. Nu is duidelijk te voelen dat de asresten nog warm zijn.  
‘Kijk eens wat ik hier heb,’ zegt Piet triomfantelijk. Hij houdt een brokje omhoog. Het blijkt 
het restant van een stapel papier te zijn. Voorzichtig ontleedt Piet het brokje. Nu ziet Brian 
ook waaruit het brokje is opgebouwd. Het is geen krantenpapier, het zijn stukjes foto. Piet 
schuift het brokje voorzichtig in een plastic zakje. Het kost geen moeite om nog een aantal 
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van die brokken te vinden. Het is duidelijk dat er in de drum aanzienlijke hoeveelheden foto’s 
zijn verbrand. 
Als ze klaar zijn, zetten ze de drum weer overeind en proberen de as zoveel mogelijk terug te 
scheppen met een schep die ze uit de eerste schuur halen. Hoewel ze hebben gevonden waar 
ze voor waren gekomen, kijken ze toch nog in de grote schuur. Die staat vol met bouwafval, 
verroeste gereedschappen, hooibalen, kasten, rollen prikkeldraad, melkbussen en 
landbouwplastic. 
 
‘Volgens mij hebben we genoeg,’ zegt Piet. ‘Wil je die man nog spreken?’ 
‘In ieder geval zeggen dat we klaar zijn.’ 
Brian loopt naar de achterdeur en klopt aan. Meteen gaat de deur open. 
‘Wij zijn klaar. Veel hebben we niet gevonden.’ 
De man reageert niet. 
‘Heeft u recent nog wat verbrand in de oliedrum achter de schuur?’ 
‘Zou kunnen,’ zegt de man. ‘Daar is ’ie voor.’ 
‘Nou,’ zegt Brian aarzelend. ‘Dat was het dan. Heeft u misschien nog vragen?’ 
De oude man kijkt hem net zo verbaasd aan als Piet. Brian krijgt een rood hoofd.  
‘Dan gaan we weer,’ zegt hij stotterend en geeft de man een hand. Die kijkt Brian wezenloos 
aan en knikt. 
 

65. Donderdag 17 november 15.45 uur 
 
Nummer 285 bevindt zich op de vijftiende verdieping. Jozef staat met twee politieagenten en 
een Enschedese collega-rechercheur in de lift. In de andere lift gaat Ellen met drie agenten 
omhoog. 
Met zijn achten lopen ze over de galerij. De eerste flat heeft nummer 277. Gerben Libbers 
woont dus helemaal aan het eind van de galerij. Jozef loopt voorop, Ellen helemaal achteraan. 
Verwonderd kijkt Ellen om zich heen. Het uitzicht is overweldigend. In de verte ziet ze het 
regenen boven het licht glooiende Twentse land.  
Jozef kijkt voorzichtige om de hoek van het raam aan de voorkant en knikt ten teken dat er 
iemand thuis is. Hij belt aan. Er volgt geen reactie. Dan belt hij nog een keer. Nu gebeurt er 
wat. Ellen hoort aan het gestommel dat er iemand naar de deur komt. Er wordt een sleutel 
omgedraaid en de deur gaat open. In de deuropening staat een oude, weerloos ogende man. 
Ellen meent bij de anderen dezelfde twijfel te bespeuren die haar overvalt. Is dit de man die ze 
zoeken?  
Dan lijkt de oude man zich te realiseren dat Jozef niet alleen is, maar dat links en rechts van 
hem politieagenten staan. Het gezicht van de man wordt bleek en met grote ogen kijkt hij 
Jozef aan. Dan draait hij zich om en loopt weg. Jozefs hart blijft stilstaan. De man loopt niet 
gewoon, maar hinkt. Met een enorme sprong grijpt Jozef de oude man en gooit hem op de 
grond. Met verwilderde ogen kijkt de man hem aan en verliest dan het bewustzijn. 
 
Jozef gaat aan de kant en laat zijn collega erbij. 
‘Niets aan de hand, adem en hart rustig. Die is gewoon flauwgevallen en komt zo weer bij.’  
De collega voelt snel of de oude man misschien ergens een wapen draagt. Dan opent de man 
zijn ogen. De paniek is niet uit zijn blik geweken. De Enschedese collega pakt de oude man 
bij zijn schouders en helpt hem overeind. De man is echter niet in staat om op eigen benen te 
blijven staan. Met behulp van twee agenten wordt de man in de woonkamer op de bank gezet. 
Ellen haalt een glas water. 
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Na tien minuten ziet de man er weer normaal uit. Jozef stelt zich voor en vraagt hem mee te 
gaan naar het politiebureau. Gewillig laat de man zich meevoeren. Nu is goed zichtbaar dat hij 
mank is. Hij kan zijn linkerbeen niet buigen en het is korter dan zijn rechter. Jozef geeft de 
agenten opdracht hem naar Deventer te brengen en vraagt Ellen mee te gaan. Zelf blijft hij 
nog even achter om verdere afspraken te maken met de Enschedese collega’s en de flat te 
doorzoeken. 
 
Ellen zit voorin de auto en schuift haar stoel zover mogelijk naar voren. De oude man zit 
achter haar en heeft precies genoeg ruimte om zijn manke been kwijt te kunnen. Een agent 
kruipt op de achterbank naast de man. In de buitenspiegel aan haar kant van de auto ziet Ellen 
de man zitten. Hij heeft zijn ogen open, maar lijkt niets te zien. Zijn gezichtsuitdrukking doet 
haar denken aan die van de bestuurder die vorig jaar een dodelijk ongeluk had veroorzaakt. 
Ellen arriveerde als eerste op de plek des onheils en trof de bestuurder wezenloos aan in de 
auto. Hij had een fietser aangereden die met bloedend hoofd voor hem op straat lag. Later 
heeft ze zich door een arts laten uitleggen dat de geestelijke afwezigheid van de bestuurder 
waarschijnlijk werd veroorzaakt door acute stress. Zo gauw ze met Libbers in Deventer zijn, 
moet een arts naar hem kijken. Ze belt naar het politiebureau om door te geven dat ze over een 
half uur een arts nodig hebben. 
 
Van de autorit over de A1 krijgt Ellen niets mee, zo is ze in gedachten verzonken. Als Ellen 
zich afvraagt waar ze zijn, passeren ze net de afslag Bathmen, een paar kilometer voor 
Deventer. Ellen is tot de conclusie gekomen dat de man die nu achterin de auto zit 
hoogstwaarschijnlijk wel de man is die ze zoeken. Een onschuldige, hoe oud en bejaard ook, 
zou niet zo heftig reageren als er politie aanbelt. 
 
Bij het politiebureau aangekomen is de oude man nog steeds niet in staat om op eigen kracht 
te lopen en moeten ze hem aan de arm meevoeren. Ze brengen hem naar de kamer waar de 
arts op hen wacht. Die constateert direct dat de man niet in staat is om verhoord te worden en 
opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Tien minuten later wordt de man in een 
ambulance afgevoerd. 
 

66. Donderdag 17 november 17.00 uur 
 
Het pistool, de Walther TPH, ligt gewikkeld in doeken in een oude schoenendoos onderin de 
klerenkast. De jonge Enschedese collega die het wapen vindt, kent het model niet maar ziet 
wel dat het een oud pistool is. Jozef legt aan de beide politiemannen uit dat dertig jaar geleden 
met dit pistool een Deventer politieagent is doodgeschoten. Dat maakt zichtbaar indruk op de 
twee jonge politiemannen. Plechtig wordt de schoenendoos aan Jozef overhandigd.  
Jozef geeft te kennen dat hij de huiszoeking graag helemaal af wil maken. Hij hoopt nog een 
concrete verwijzing naar Jerome Kwast te vinden. Met z’n drieën storten ze zich op de 
ordners waarin bankafschriften, verzekeringen, rekeningen en garantiebewijzen keurig zijn 
opgeborgen.  
‘Waar zoeken we naar?’ vraagt Jeroen, de jongste van de twee Enschedese politiemannen. 
‘Twee namen,’ antwoordt Jozef. ‘Jerome Kwast of Peter Tergeren. En bewijzen voor de 
betaling van een groot bedrag twee tot vier weken geleden.’ 
‘Het honorarium voor bewezen diensten?’ 
Jozef knikt.  
 
Een half uur later zijn ze klaar. Het meest opvallend was dat Gerben Libbers drie weken 
geleden een nieuwe grootschermtelevisie met het nieuwste model DVD-recorder heeft 
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aangeschaft. Op zijn giroafschriften is daarvan niets terug te vinden en ook niet van het 
opnemen van een groot bedrag bij een bank of giromaat. Het lijkt er dus op dat Gerben 
Libbers de thuisbioscoop ter waarde van minstens duizend euro contant heeft betaald.  
 
De drie politiemannen hebben niet in de gaten dat er iemand voorzichtig een blik naar binnen 
werpt door het slaapkamerraam aan de voorkant. Het is Jerome Kwast die aan een fractie van 
een seconde genoeg heeft om te beseffen wat er aan de hand is en zich zo snel mogelijk uit de 
voeten maakt. In de centrale hal neemt hij de trap naar de zesde verdieping en wacht daar, uit 
het zicht van een toevallig rondlopende politieagent, op de lift. Buiten kijkt hij om zich heen 
of hij in de haast één of meerdere politieauto’s over het hoofd heeft gezien, maar dat is niet 
het geval. Met gebogen hoofd loopt hij snel naar zijn Mercedes en rijdt weg, terug naar 
Deventer. 
 
Wat betekent dit? De politie heeft Gerben Libbers dus gevonden. Hoe is dat mogelijk? Jerome 
Kwast probeert zichzelf gerust te stellen met de gedachte dat hij zijn eigen naam nooit heeft 
gebruikt in zijn contacten met Libbers. Hij heeft altijd contact gehad door middel van 
anonieme brieven. Gerben Libbers hoefde nooit te antwoorden. Het enige signaal dat hij 
hoefde te geven was of hij de opdracht accepteerde en dat moest hij doen door op een door 
Jerome Kwast aangegeven tijdstip ergens aanwezig te zijn, op een terras of in de V&D. Het 
waren altijd drukke plekken waar Jerome hem onopvallend kon observeren. Jerome is er 
daarom van overtuigd dat de politie hem via Gerben Libbers niets kan maken. Wat hem het 
meest zorgen baart is de vraag hoe de politie de naam van Gerben Libbers heeft achterhaald. 
Welke informatiebron hebben ze daarvoor gebruikt? Hij schrikt. Óf de politie beschikt over 
een informatiebron die ze voorheen niet hadden, óf hun ontdekkingen zijn het gevolg van een 
verhoogde inzet gecombineerd met de modernste middelen. In beide gevallen is de kans groot 
dat ze erachter komen dat Hannes zijn oom is en zullen ze niet nalaten hem een bezoekje te 
brengen. Hij besluit om er meteen heen te gaan en zijn sporen te verwijderen, met name de as 
van het verbrande fotoarchief. Ook voor zijn pistool, dat nu naast hem ligt, moet hij een 
nieuwe plek vinden. Hij heeft de neiging om het gaspedaal diep in te drukken, maar houdt 
zich in. De belangrijkste reden voor zijn succes is, dat hij altijd in staat is om kalm te blijven 
onder grote druk en om moeilijke situaties objectief te beschouwen. Dat zal hem ook nu weer 
redden. 
 
 

67. Donderdag 17 november 20.00 uur 
 
Ze zitten met z’n allen, Jozef, Ellen, Brian en Piet van Gestel, op de kamer van Gerard Maas, 
het districtshoofd. Arthur Nielinga, teamhoofd Recherche, was verhinderd en komt misschien 
later nog. 
‘De koffie zal wel doorgelopen zijn,’ zegt Jozef en kijkt Ellen aan. Ellen heeft zich erbij 
neergelegd dat Jozef haar in zulke situaties zo behandelt. De spanning is dan klaarblijkelijk zo 
groot dat Jozef zich min of meer afsluit voor zijn omgeving en autoritair gedrag vertoont. 
Gewillig loopt ze daarom naar de kamer van Jozef om een volle kan koffie op te halen. 
‘Mooi,’ zegt Gerard als iedereen koffie heeft. ‘Wie geeft de samenvatting?’ Jozef kijkt naar 
Ellen. 
‘Wil jij dat doen?’ vraagt hij vriendelijk, nu wel in contact. 
Ellen knikt. Dat had ze al verwacht. Met Brian heeft ze het afgelopen uur alles op een rijtje 
gezet, terwijl ze op hun kamer een pizza verorberden. Ze pakt de twee opgerolde A0-papieren 
tevoorschijn waar ze alles op hebben geschreven. 
Net als Ellen wil beginnen, wordt er op de deur geklopt.  
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‘Binnen’ zegt Gerard Maas. Het is de arts die Gerben Libbers heeft meegenomen naar het 
ziekenhuis. 
‘De man fakete,’ zegt hij zonder introductie of vormelijkheden. ‘Hij is volgens mij wel erg 
geschrokken, maar van acute stress is geen sprake. Ik acht hem zeker in staat zijn om te 
praten, alleen lijkt hij daar zelf niets voor te voelen. Mijn voorstel is daarom om hem een 
nacht in het ziekenhuis te houden, desnoods met kalmeringsmiddelen te laten slapen en hem 
morgenvroeg voor verhoor naar het politiebureau te brengen. Is dat akkoord?’ 
De arts kijkt naar Gerard Maas, die op zijn beurt naar Jozef kijkt. Die knikt.  
‘Goed,’ zegt Gerard Maas en de arts verdwijnt op dezelfde manier als hij binnenkwam, 
zonder verder nog iets te zeggen.  
‘Wat zouden we toch een hoop vrije tijd hebben als iedereen zo efficiënt zou communiceren,’ 
zegt Piet van Gestel en kijkt op zijn horloge. Het is bekend dat Piet geen bezwaar heeft tegen 
vroeg beginnen, maar een bloedhekel heeft aan ’s avonds werken. Ellen zal haar best doen om 
alles zo kort en bondig mogelijk te vertellen. 
‘Volgens ons is er het volgende gebeurd,’ zegt ze en kijkt daarbij naar Brian. ‘Hans 
Hopstaken ontdekt bij het restaurant ‘t Hosselt toevallig een geheime bergplaats. Daar werden 
foto’s bewaard die gebruikt werden voor chantagepraktijken. Hans Hopstaken neemt een 
aantal foto’s mee, moet vluchten en vindt een schuilplaats bij Karin Hoedt. Karin Hoedt vindt 
de foto’s, verbergt ze in een kluis in Koblenz en wordt bij thuiskomst omgebracht. De dader is 
zeer waarschijnlijk Gerben Libbers. Er zijn twee bewijzen. Het pistool dat we hebben 
gevonden in zijn flat is het moordwapen en zijn rijbewijs is gevonden op korte afstand van de 
woning van Karin Hoedt.’ 
‘Wat weten we van Gerben Libbers?’ vraagt Gerard Maas. 
‘Niet veel. Geen bekende van de politie, op jonge leeftijd arbeidsongeschikt geworden, leeft 
sober op een flat in Enschede en heeft recentelijk een kostbare televisieset gekocht, die hij 
waarschijnlijk contant heeft betaald. Dat wordt nog uitgezocht.’ 
Gerard Maas knikt. 
‘Er is een relatie tussen Jerome Kwast en Gerben Libbers. Peter Tergeren, eigenaar van ‘t 
Hosselt en van oudsher maatje van Jerome Kwast, heeft ons die naam gegeven. Hij is die 
naam jaren geleden tegengekomen in de administratie van Jerome Kwast.’ 
Ellen denkt na en kijkt rond of er nog vragen zijn. 
‘We hebben sterke indicaties dat de foto’s die bewaard werden in de kelders van ‘t Hosselt 
eigendom waren van Jerome Kwast. We hebben bewijs dat hij ze eigenhandig heeft verbrand 
op de boerderij van een oom van hem. Op een aantal foto’s stond TCT18 geschreven. TCT18 
is een televisiestation dat alleen via internet programma’s uitzendt. Het programma waar het 
om gaat, heet Betrapt! en laat foto’s en filmpjes zien die belastend kunnen zijn voor de 
mensen die erin voorkomen. Het programma roept kijkers op om zelf materiaal naar hen op te 
sturen, en TCT18 betaalt voor materiaal dat wordt uitgezonden honderd euro of meer.’ 
Ellen wacht even om Gerard Maas tijd te geven het verhaal tot zich door te laten dringen. 
‘En er is een link tussen TCT18 en Jerome Kwast, veronderstel ik,’ zegt Gerard Maas. Ellen 
kijkt naar Brian. 
‘Dat weten we nog niet precies. Als eigenaar van TCT18 wordt het bedrijf IKROON BV 
genoemd, gevestigd te Hilversum. We hebben geen concrete aanwijzingen over de 
betrokkenheid van Jerome Kwast,’ antwoordt hij. 
‘Oké, even voor het goede begrip’ zegt Gerard. ‘De beelden die TCT18 vertoont aan het 
publiek zijn dezelfde die ook worden gebruikt voor chantage en fraude in de bouwwereld. 
Simpel gesteld.’ 
Ellen knikt. ‘Zo denken wij dat het zit.’ Ze denkt even na. 
‘Sterk concept,’ zegt Gerard Maas. 
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‘Terug naar Karin Hoedt. We hebben een sterk vermoeden dat zij vermoord is vanwege de 
foto’s. Als dat zo is, hoe kon ze weten waar die foto’s vandaan kwamen? Hans Hopstaken 
heeft haar dat niet verteld.’ 
‘Zij is toch getrouwd met Jerome Kwast?’ vraagt Gerard Maas.  
‘Ja, daarom was zij mogelijk op de hoogte was van TCT18. Of misschien wist ze wel veel 
meer van die fotopraktijken,’ zegt Jozef. ‘Het blijft een vraag wat zij van plan was met die 
foto’s. Ze wist dat het gevaarlijk materiaal was, daarom heeft ze het verstopt. Misschien wilde 
ze haar ex-man wel een loer draaien, wie zal het zeggen?’ 
‘Of ze wilde gewoon geld,’ voegt Gerard Maas er aan toe. 
Iedereen zwijgt nu. Ellen kan nog wel meer vertellen, maar heeft het gevoel dat ze de essentie 
wel heeft gehad. 
‘Ik denk dat ik zie hoe het zit. En ook wat het dilemma is,’ zegt Gerard bedachtzaam. ‘We 
hebben de moordenaar. Sterker nog, ik heb André van Ark gesproken. Als ik het goed begrijp, 
hebben we hiermee ook de moorden van 1976 opgelost. Het gaat toch om hetzelfde wapen?’ 
Jozef knikt. Hij kijkt grimmig. 
‘Maar daar gaat het niet om,’ voegt Gerard er aan toe. ‘Gerben Libbers kreeg een opdracht. 
We willen de opdrachtgever. Net als in 1976 hebben we een sterk vermoeden. Alles wijst in 
de richting van Jerome Kwast. Toen was het de handel in Oost-Europese kunst, nu is het de 
handel in belastende foto’s. Alleen vormt dat geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij de 
moord.’ 
‘Het verschil met 1976 is dat we nu de moordenaar te pakken hebben,’ zegt Piet van Gestel 
enthousiast. Jozef schudt zijn hoofd. 
‘We wachten morgen af natuurlijk, dan zullen we hem ondervragen. Ik kan me echter niet 
voorstellen dat Gerben Libbers enig idee heeft wie zijn opdrachtgever is. Het is niet zo 
gecompliceerd om opdrachten te geven en geld te betalen zonder persoonlijk contact te 
hebben. Ik verwacht daar niet veel van. Vandaar dat ik het geen probleem vind om Gerben 
Libbers pas morgen te ondervragen.’ 
‘Een andere missing link is nog de betrokkenheid van Jerome Kwast bij TCT18. Dat moet 
toch na gaan zijn,’ zegt Gerard.  
‘Klopt, morgen gaan we naar Hilversum om met de baas van IKROON BV te praten. Ik ga 
ervan uit dat die connecties heeft met Jerome Kwast,’ zegt Jozef. 
‘Dan hebben we in ieder geval een zaak tegen Jerome Kwast. Fraude en chantage zijn 
tenslotte ook strafbaar,’ zegt Gerard. 
‘Je wilt hem oppakken?’ vraagt Jozef.  
Gerard Maas knikt. ‘Het liefst wel, maar ik twijfel. Kwast zal meteen een legertje advocaten 
meenemen. Dat kan voor ons helemaal verkeerd aflopen. Ik wil hier een nacht over nadenken. 
Morgenvroeg laat ik het weten. Verder nog wat?’ 
Iedereen zwijgt. 
‘Tot morgen dan,’ zegt Gerard Maas en draait zich om naar zijn bureau, ten teken dat iedereen 
geacht wordt te vertrekken. 
 
 

68. Donderdag 17 november 21.00 uur 
 
Het grote huis is helemaal donker. Dat betekent dat Sabine nog niet thuis is, of alweer is 
weggegaan. Jerome parkeert de Mercedes naast het huis en probeert zijn fiets eruit te tillen. 
Dat lukt niet omdat het stuur blijft haken achter de klep van de kofferbak. Vloekend begint hij 
te trekken aan het wiel. Onverwacht schiet de fiets los waardoor hij zijn hand schramt aan het 
achterspatbord. Hij heeft pas door dat de wond bloedt als hij druppels op zijn broek ziet. 
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Driftig smijt hij de fiets tegen de boom naast de auto en doet de klep van de auto met een 
dreun dicht. 
 
In huis is het koud. Daaruit concludeert hij dat Sabine niet thuis is geweest. Dat verontrust 
hem. De voorgaande keren dat ze ruzie hadden en zij boos het huis verliet, kwam ze al na een 
paar uur terug om het weer goed te maken. Nou ja, de avond is nog lang. Misschien komt ze 
nog. 
 
Hij loopt naar de badkamer en laat het bad vollopen. Het komt maar zelden voor dat hij de tijd 
neemt om in bad te gaan. Nu heeft hij de behoefte om heel rustig na te denken en daarvoor is 
het bad misschien wel de meest geschikte plek. 
 
Jerome probeert zich te herinneren wanneer hij voor het laatst zó achter de feiten heeft 
aangelopen. Dat moet geweest zijn toen hij nog een jongen was en ruzie had met iedereen, 
met school, met zijn ouders en met de politie. Allemaal mensen die hem steeds net een stap 
voor waren in hun pogingen om hem in het gareel te krijgen. 
 
Vandaag is de politie hem twee keer te snel afgeweest. Eerst bij Gerben Libbers, tot zijn grote 
verbazing. Hoewel hij geen idee had hoe de politie achter de naam van Gerben Libbers was 
gekomen, kon hij zich daar nog overheen zetten. De schok kwam pas toen hij ontdekte dat de 
politie in de asresten bij oom Hannes had zitten wroeten op hetzelfde moment dat hij in de 
weer was om zijn Mercedes in de buurt neer te zetten. Ongetwijfeld hadden ze in de as 
restanten van verbrande foto’s gevonden. Oom Hannes vertelde het verhaal zakelijk, maar 
was duidelijk in de war. Hij was nog nooit in zijn leven in aanraking gekomen met de politie 
en nu waren er opeens twee agenten geweest die zonder tekst en toelichting hadden lopen 
snuffelen in de schuren. Klootzakken, denkt hij. Dat recht hebben ze helemaal niet. Oom 
Hannes heeft er niets mee te maken. Waarom pakken ze hém niet gewoon op, denkt hij 
strijdlustig.  
  
Oom Hannes heeft gelukkig geen woord tegen de agenten gezegd. Het kostte Jerome geen 
moeite om oom en tante ervan te overtuigen dat het beter was om in het vervolg te zeggen dat 
ze hem daar al maanden niet meer hadden gezien. 
 
Aan het piepje hoort hij dat het bad vol is. Typisch een idee van Sabine, een bad met een 
sensor die voelt wanneer het bad vol is en dan meteen de kraan uitschakelt. Snel smeert hij 
een paar crackers, die hij meeneemt op een bordje. 
 
 

69. Vrijdag 18 november 9.30 uur 
 
Ellen en Brian zitten allebei achter hun computer en zijn druk aan het typen. Ze hebben zich 
voorgenomen om zo snel mogelijk het rapport over de zaak Karin Hoedt te actualiseren. Brian 
zou vanochtend eigenlijk naar Hilversum gaan om te spreken met de directeur van IKROON 
BV. Dat was echter niet nodig omdat de man meteen alle benodigde informatie gaf toen Brian 
hem belde om een afspraak te maken. Hij maakte er geen geheim van dat Jerome Kwast de 
grote man en de geldschieter van TCT18 was. Een prima investering noemde hij het. Daarmee 
was één van de belangrijke ontbrekende verbanden ook duidelijk geworden. Jerome Kwast 
was in feite eigenaar van TCT18. 
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‘Is Jozef hier toevallig?’ vraagt een zware stem in de deuropening. Het is Gerard Maas, het 
districtshoofd.  
‘Nee, die verhoort Gerben Libbers op dit moment. Er is een psycholoog bij,’ antwoordt Ellen. 
‘Hm,’ mompelt Gerard Maas. ‘Het punt is dat ik zo weg moet en Jozef graag persoonlijk had 
willen zeggen dat ik in overleg met de officier van justitie heb besloten om Jerome Kwast niet 
aan te houden.’ 
Hij wacht op een instemmend knikje van Ellen ten teken dat zijn woorden binnenkomen. 
‘Dat zal Jozef wel tegenvallen,’ vervolgt hij. ‘Maar wij vinden het afbreukrisico te groot. Alle 
verhalen en hypothesen zijn uiterst plausibel, maar ontberen een sluitend bewijs. Kunnen 
jullie dat aan Jozef overbrengen, met mijn excuses? Ik had het hem liever persoonlijk 
meegedeeld’  
Ellen en Brian knikken.  
‘Kan ik me voorstellen in zijn positie,’ zegt Brian als ze de voetstappen van het districtshoofd 
niet meer horen. 
‘Ik niet zo. Er zijn toch redenen genoeg om Kwast aan te houden? Alleen al de verdenking 
van chantage en fraude.’ 
‘Ik betwijfel of wij daarvoor de aangewezen partij zijn. Wij hebben bewijsmateriaal genoeg 
aangedragen en ik verwacht dat we dat de komende dagen keurig over mogen dragen aan een 
landelijke club. Het gaat om meer dan een Deventer moordzaak.’ 
‘Hm, ik denk dat je gelijk hebt,’ antwoordt Ellen peinzend. 
‘En bovendien, ga eens in zijn schoenen staan. Deze zaak is voor de Deventer recherche toch 
een groot succes? De arrestatie van de man die Karin Hoedt heeft omgebracht en het oplossen 
van een moord die dertig jaar geleden is gepleegd. Ik zie de krantenkoppen al voor me.’ 
Ellen hoeft geen moeite te doen om zich de reactie van Jozef voor te stellen. Hij zal 
teleurgesteld zijn. De afgelopen dagen heeft Ellen veel nagedacht over Jozef. Vooral over zijn 
solistische verbetenheid. Het is haar duidelijk geworden dat deze zaak voor Jozef verder gaat 
dan het oplossen van een moord. Natuurlijk heeft zijn traumatische ervaring van dertig jaar 
geleden een zwaar stempel op het onderzoek gedrukt. Maar het lijkt om nog meer te gaan. 
Ellen heeft een paar keer de indruk gekregen dat het voor Jozef een erop-of-eronder-situatie 
is. De ziel van zijn werk staat op het spel. Hij weet dat Jerome Kwast schuldig is. Ellen is daar 
inmiddels ook van overtuigd. Als het nu niet lukt om hem te pakken te krijgen, blijft de man 
die verantwoordelijk is voor in ieder geval twee moorden en waarschijnlijk nog een handvol 
andere misdaden, vrij rondlopen. Je zou hem in elke willekeurige kroeg tegen het lijf kunnen 
lopen. Ellen kan zich voorstellen dat dat een onverteerbare gedachte is voor Jozef. Hoe meer 
ze erover nadenkt, hoe meer ze zich zorgen maakt over de reactie van Jozef op de beslissing 
van Gerard Maas. Op dit moment kan ze echter niet veel anders doen dan doorgaan met het 
typen haar rapport.  
 
Ellen staart naar het beeldscherm. Het afgelopen kwartier heeft ze geen letter kunnen 
toevoegen aan haar verhaal. De twijfels die ze Jozef net heeft toegedicht, hebben haar nu ook 
te pakken. Ze voelt opeens een sterke behoefte om rustig na te denken over wat er de 
afgelopen dagen is gebeurd. In een roes is ze van de ene in de andere spannende situatie 
gestapt. Ze moet denken aan Norman. Hopelijk is hij er vanavond. Nog steeds heeft ze hem 
helemaal niets verteld over het onderzoek. Hij heeft er wel naar gevraagd, maar zij heeft het 
steeds afgehouden. Enerzijds omdat ze het beroepsgeheim vindt. Anderzijds ook omdat ze het 
te intiem vindt. Praten over dit onderzoek en de problemen die ze daarin tegenkomt staat niet 
los van haar keus om bij de politie te gaan en van haar gedrevenheid om de wereld te laten 
zien dat het een goede keus is geweest. Met Norman heeft ze het tot op heden alleen maar 
gehad over haar werk, een baan zoals velen die hebben. Hij weet niets van het mentale 
gevecht dat ze heeft gevoerd met zichzelf en haar omgeving. Zes jaar geleden is ze, ondanks 
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goede resultaten, gestopt met haar studie economie. Na een jaar reizen is ze begonnen aan de 
politieopleiding. Iedereen, haar ouders, Max en vrienden, waren ervan overtuigd geweest dat 
ze na haar wereldreis de studie weer zou oppakken en afmaken. Haar vader had al een 
stageplaats geregeld bij zijn bedrijf. Hoewel niemand haar besluit om bij de politie te gaan 
openlijk ter discussie stelde, was er van enig enthousiasme en mentale steun geen sprake. De 
beslissing om Jerome Kwast niet op te pakken raakt de kern van haar motivatie om bij de 
politie te gaan en haar gedrevenheid om daarin succesvol te zijn. Het zou mooi zijn als ze dat 
kon delen met iemand, iemand die niet historisch belast is met verwachtingen ten aanzien van 
haar toekomst. 
 
‘Hoera, hoera,’ klinkt het in de deuropening. Ellen hoort meteen dat er iets niet in de haak is. 
Ze kijkt om en schrikt van het sombere gezicht van Jozef. ‘We hebben de moordenaar, hoera,’ 
vervolgt mij met een grafstem. Hij loopt naar het koffieapparaat waar nog net één mok in zit. 
‘Hij heeft bekend?’ vraagt Ellen, zo positief mogelijk. 
‘Het duurde een uur voordat hij begon te praten, maar toen was het snel bekeken. Een hele 
grote vis, groter dan wij ooit hebben gevangen. Hij heeft niet alleen onze moorden op zijn 
geweten, maar nog een stuk of acht meer.’ 
‘Allemaal in opdracht?’ 
‘Ja, van verschillende opdrachtgevers.’ 
‘Ook van Jerome Kwast?’ vraagt Ellen tegen beter weten in. 
‘Precies wat ik had verwacht. Allemaal goed geregeld, anonieme opdrachten en betalingen. 
Geen enkele aanwijzing richting Jerome Kwast. Die naam zei hem ook helemaal niets.’ 
Ellen zwijgt.  
‘Op de gang kwam ik Gerard Maas tegen,’ zegt Jozef. ‘Ik denk dat hij gelijk heeft. We 
hebben bewijs nodig om die klootzak te pakken. Maar eerlijk gezegd heb ik daar weinig hoop 
op. Gerard Maas heeft mij aangeraden een paar dagen rust te nemen. Ook daar heeft hij gelijk 
in, ben ik bang. Ik denk niet dat ik er meer over hoef te zeggen. Toch?’ 
Ellen schudt haar hoofd. Haar vrees wordt bewaarheid.  
‘Maandag komen de mensen uit Driebergen. Zij zullen de chantagezaak overnemen. Ik 
begreep van Gerard Maas dat ze hem hebben overladen met complimenten over onze vondst 
en ons werk. Ze hadden het zelf niet beter gekund, zeiden ze, maar het leek hun toch beter om 
de zaak nu over te nemen.’ 
Jozef neemt een slok koffie en staart somber voor zich uit. Dan staat hij op. 
‘Ik laat jullie alleen. Maak er een mooi weekend van, we zien elkaar maandag weer.’ 
Met gebogen schouders verlaat hij de kamer. Ellen krijgt het er warm van. Wat betekent dit? 
Verlaat hij de dienst? Dat mag niet gebeuren. Hij is haar mentor. Ze kan nog zoveel van hem 
leren. Hoe moet het dan verder met haar? 
 
 

70. Vrijdag 18 november 15.00 uur 
 
Ellen staart naar het beeldscherm van haar computer. Tegen beter weten in heeft ze sinds de 
lunch zitten zoeken naar informatie over Jerome Kwast. Het heeft niets opgeleverd. Dat geldt 
ook voor de andere personen, Peter Tergeren, Derk van der Broek, Gerben Libbers. Ze voelt 
dat de motivatie om verder te zoeken langzaam afneemt. Om de informatie te vinden die ze 
nodig hebben om Jerome Kwast onder druk te kunnen zetten, moeten ze andere 
informatiebronnen hebben. Er moeten mensen zijn die over informatie beschikken die 
belastend is voor hem. Maar hoe kan de politie die vinden? Met meer inzet van mensen 
misschien. Door de bekentenissen van Gerben Libbers is die kans voorgoed verkeken. Dat 
betekent dat deze zaak ook voor haar is afgelopen. Nu voelt dat als een teleurstelling. Maar is 
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dat terecht? Is het geen projectie van Jozefs trauma? Het was een onderzoek volgens het 
boekje. Tijdens de lunch heeft ze het er met Brian over gehad. Ook hij kon niets bedenken wat 
ze bij nader inzien anders hadden moeten doen. Kortom, er is reden genoeg voor 
tevredenheid. Misschien moet ze maar gewoon naar huis gaan. Net als Jozef, afstand nemen 
en de batterij opladen voor nieuwe zaken waar ze volgende week mee bezig zal zijn. 
Dan gaat de telefoon. 
‘Receptie,’ klinkt het. ‘Er staat hier een mevrouw. Eigenlijk moet ze Jozef Laros hebben, 
maar die heb ik net weg zien gaan. Kunnen jullie haar te woord staan?’ 
‘Ik kom eraan,’ zegt Ellen. Ze weet niet of ze moet balen dat ze niet een kwartier eerder naar 
huis is gegaan of juist blij moet zijn met een nieuwe impuls.  
Het is een mooie vrouw, chique gekleed. Een jaar of dertig, schat Ellen. Ze geeft haar een 
hand. De vrouw stelt zich voor als Sabine Dekens.  
‘U had wat voor ons?’ vraagt ze. ‘Wilt u misschien even meekomen?’ 
‘Volgens mij is dat niet nodig,’ zegt de vrouw. Ze heeft een aangename stem. Ook goed, 
denkt Ellen.  
‘Ik ben de vrouw van Jerome Kwast,’ zegt ze rustig en observeert de reactie van Ellen. Die 
kan niet verhullen dat ze schrikt. ‘Ik wil jullie dit geven.’ 
Ze pakt een envelop uit haar schoudertas en overhandigt die aan Ellen.  
‘Dit zijn twee stukken tekst die afkomstig zijn uit de computer van Jerome Kwast. Ik denk dat 
ze voor zich spreken. Op de envelop staat een mobiel telefoonnummer. Daarop ben ik 
eventueel te bereiken. Ik ga naar vrienden. Het lijkt mij beter om Jerome voorlopig te mijden.’ 
De vrouw glimlacht en lijkt helemaal ontspannen. Ellen denkt koortsachtig na. Kan ze de 
vrouw dwingen om hier even te blijven terwijl ze kijkt wat er in de envelop zit? Of moet ze 
haar gewoon laten gaan? Als de envelop materiaal bevat dat belastend is voor Jerome Kwast, 
wat logisch lijkt, loopt de vrouw dan geen gevaar? Ellen wou dat Jozef er was, maar die zit 
thuis. De vrouw heeft zich omgedraaid en maakt aanstalten om naar de uitgang te lopen.  
‘Ik heb één vraag,’ zegt Ellen. ‘U had het over de computer van Jerome Kwast. Welke bedoelt 
u?’ Het is een belachelijke vraag, weet Ellen. Maar het geeft haar even tijd om na te denken. 
‘Gewoon zijn eigen, die op zijn werkkamer staat. Hij is niet zo handig met computers, moet u 
weten, en ik wel. Ik heb er zelfs voor gestudeerd. Jerome gaat er van uit dat hij de teksten die 
ik voor u heb uitgeprint keurig van de computer heeft verwijderd. Maar u weet waarschijnlijk 
ook dat je daarvoor meer moet doen dan simpel op DELETE drukken. Zo zit het dus. Maar nu 
moet ik echt weg. Succes ermee!’  
Ellen ziet de vrouw verdwijnen door de glazen schuifdeuren. Ze ziet geen kans om de vrouw 
tegen te houden. Met bonkend hart loopt ze terug naar haar kamer. Wat kan er in de envelop 
zitten? 
 
Al lopend opent ze de envelop. Er zitten twee witte A4-vellen in. Ze haalt de eerste eruit en 
leest wat er op staat. 
 
Opdracht: spoed 
Object: Karin Hoedt, IJsselallee 327, Deventer 
Doel: Foto’s ophalen, zij weet waarover het gaat. Desnoods met 
geweld. Lesje leren. Kan agressief zijn. Let op. 
Voorwaarden: 2000 euro vooraf. 8000 euro bij levering foto’s. 
Indien akkoord: loop vrijdag 4-11 om 16.00 uur V&D Enschede binnen. 
 
Met de hand staat erbij geschreven: bestand laatst gewijzigd 3 november, 7.30 uur. 
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Dan pakt ze het tweede vel uit de envelop.  
 
Betaling:  
voorschot 2000 euro: kluis 29 station Deventer, code 1226 
vanaf zaterdag 8.00 uur. 
In zijvak tas zit sleutel van appartement. 
Foto’s deponeren in tas in zelfde kluis, zelfde code. 
 
Hierbij staat geschreven: 3 november, 7.45 uur. 
 
Het kost een paar tellen voordat tot Ellen doordringt wat ze leest. Deze teksten zijn door 
Jerome Kwast geschreven op 3 november. Dat was de donderdag voor de moord op Karin 
Hoedt. Ze leest de briefjes nog een keer, en nog een keer en dan nog een keer.  
 
Jozef bellen, denkt Ellen. Nu meteen. Ze rent nu naar haar kamer. Daar zit Brian nog rustig 
achter zijn computer.  
‘Wie was dat?’ vraagt hij. 
‘Straks,’ zegt Ellen. ‘Eerst Jozef bellen.’ 
Ze draait eerst zijn privé nummer. Er wordt opgenomen door Margot, zijn vrouw. 
‘Is Jozef er?’ vraagt Ellen. 
‘Het klinkt alsof het dringend is,’ zegt Margot. 
‘Ja.’ 
‘Hij is net begonnen met koken. Even afreageren, maar dat hebben jullie vast wel begrepen.’ 
Ellen slikt. 
‘Toch denk ik dat dit belangrijk genoeg is,’ zegt ze. 
‘Ik geloof je. Wacht, dan roep ik hem.’ 
Ellen hoort dat Margot Jozef roept. Tot haar opluchting krijgt ze hem inderdaad aan de lijn. 
‘Nieuws?’ vraagt hij. Er klinkt geen irritatie in zijn stem. Dat stelt Ellen gerust. 
‘Ja, iets heel groots, van de vrouw van Jerome Kwast. Het lijken schriftelijke opdrachten van 
Jerome Kwast aan Gerben Libbers.’ 
Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. 
‘Schriftelijke opdrachten? Wat is dat voor onzin? Heeft Kwast kopieën gemaakt voor zijn 
archief?’ 
Ellen schiet in de lach. Ontlading van de spanning. 
‘Nee, dat heeft hij niet,’ zegt ze rustig. ‘Het heeft iets met computers te maken, bestanden die 
eigenlijk weg zijn, maar niet helemaal, als je maar goed zoekt.’ 
‘Ik kom eraan,’ zegt Jozef. 
 
 

71. Vrijdag 18 november 16.00 uur 
 
Jozef rijdt, met Ellen haast hem en Brian op de achterbank, naar de villa van Jerome Kwast. 
Ze worden gevolgd door vier politieauto’s en een busje. Bij het landgoed aangekomen rijdt 
Jozef zijn oude Passat tot aan het gesloten toegangshek. Drie politieauto’s zijn doorgereden 
om mogelijke andere uitgangen van het landgoed te bewaken. In de politieauto die achter de 
auto van Jozef staat, zitten Gerard Maas en Wouters, de officier van justitie. Tijdens het korte 
ritje van het politiebureau naar de villa van Jerome Kwast heeft Jozef wel vijf keer herhaald 
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dat hij in zijn hele loopbaan nog nooit zo’n snel en effectief onderhoud met een officier van 
justitie had meegemaakt. Drie woorden van Jozef, twee van Gerard Maas en één keer ja van 
de man van het OM waren genoeg om tot actie over te gaan. En ze wilden beiden per se mee. 
‘Het hek is dicht,’ zegt Jozef. ‘Dat is veelbelovend.’  
Hij drukt op bel van de intercom en ziet dat hij door twee camera’s wordt gefilmd. De 
intercom blijft stil. Jozef drukt nog keer en houdt het knopje lang ingedrukt. Ellen ziet dat 
Gerard Maas twee mannen uit het busje een opdracht geeft. Gewapend met grote scharen 
lopen de twee naar de ingang en bestuderen het hek en de rest van de afrastering. Vijftien 
tellen later kruipt Jozef als eerste door het gat in de afrastering en loopt over oprijlaan richting 
het huis. Hij wordt gevolgd door het acht man sterke arrestatieteam.  
 
Aangekomen bij het huis, ziet Ellen de Grand Cherokee staan. Een bevestiging dat Jerome 
Kwast thuis is. Jozef loopt naar de voordeur en belt aan. Geen reactie. De mannen van het 
arrestatieteam verspreiden zich om het huis. Via de mobilofoon hoort Ellen dat één van de 
mannen bij de achterdeur staat die open is. Hij krijgt de opdracht om met zijn collega naar 
binnen te gaan. Even later zwaait de voordeur open en betreedt Jozef het huis. Hij loopt 
doelgericht naar de woonkamer. Hij kent het huis, denkt Ellen. 
 
Midden in de woonkamer staat een man. Jerome Kwast.  
‘Jullie hebben de gok gewaagd,’ zegt hij met een glimlach. ‘Om te gokken moet je geld 
hebben. Ik hoop dat jullie je dat realiseren. Dit gaat een aantal van jullie je baan kosten. Meer 
heb ik niet te zeggen.’ 
‘Boeien en meenemen,’ beveelt Gerard Maas en gebaart twee mannen zich over Jerome 
Kwast te ontfermen. Door het raam ziet Ellen hoe Jerome Kwast met opgeheven hoofd tussen 
de twee grote politiemannen loopt, over de oprijlaan richting de uitgang. Net als Jerome 
Kwast uit het zicht verdwijnt, komt Piet van Gestel aanlopen, met drie van zijn mannen. Jozef 
zegt dat hij even wacht tot Piet en zijn mannen er zijn.  
‘Ik ga,’ zegt Gerard Maas. ‘De eerste journalisten zullen zo wel op de stoep staan. Ik regel een 
persconferentie. Wat zullen we zeggen, acht uur?’ 
Jozef knikt en wendt zich tot de tien personen die om hem heen staan. Hij wil dat het hele 
huis van onder tot boven op zijn kop wordt gezet. Eén van de mannen van Piet van Gestel 
moet ervoor zorgen dat alle in het huis aanwezige computers veilig op het politiebureau 
belanden. Daar moeten de specialisten op zoek gaan naar de bestanden die Jerome Kwast op 3 
november heeft aangemaakt en op dezelfde dag ook weer heeft verwijderd. 
 
Ellen vraagt zich af wat ze gaat doen. Ze voelt er niet veel voor om in het landhuis te blijven 
hangen en halfslachtig mee te helpen met de huiszoeking. Jozef moet maar zeggen wat hij 
verder van haar verwacht. 
‘Ik denk dat ik maar naar huis ga,’ zegt ze weifelachtig. 
‘Moet je weg?’ 
‘Eh, nou nee, niet per se. Maar hier heb ik niet veel te doen.’ 
‘Ik neem aan dat je wel bij de persconferentie bent?’ 
Daar had Ellen nog niet aan gedacht, maar het idee maakt haar wel blij.  
‘Ja, kan ik daar nog wat voor doen?’ vraagt ze. 
‘Zorg dat je om zeven uur op het bureau bent. Dan kun je de persvoorlichter helpen om een 
goed verhaal voor Gerard Maas te maken.’ 
‘Mooi, dan verdwijn ik nu. Rustig een hapje eten en dan weer aan de slag.’ 
Jozef knikt instemmend en lacht.  
‘Misschien ga ik dat ook wel doen. Toen je belde was ik net begonnen met de 
voorbereidingen voor het diner. Wie weet heeft Margot nog wat dingen in de pan gedaan.’ 
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Dan bedenkt Ellen nog wat. 
‘Die kluis op het station, daar moet ook nog iemand naar kijken. Wie weet zitten er 
vingerafdrukken op.’ 
‘Goed bedacht, ik zal Piet zo vragen dat voor zijn rekening te nemen.’ 
 
Gedachteloos loopt Ellen over de oprijlaan naar de uitgang. Bij het toegangshek bedenkt ze 
dat ze is meegereden en nu dus geen vervoer heeft. Ze kijkt op haar horloge en ziet dat ze 
voldoende tijd heeft om naar huis te wandelen. Het is prachtig weer, realiseert ze zich. Heeft 
de zon de rest van de dag ook geschenen? Ze kan zich er niets van herinneren. Dat geldt 
trouwens ook voor de hele afgelopen week. Om de schade een beetje in te halen loopt ze op 
haar gemak langs de IJssel, in het licht van de laag hangende herfstzon 
 
 

72. Vrijdag 18 november 22.00 uur 
 
Ellen staat met Brian, Piet van Gestel en Jozef buiten het bureau te wachten op Gerard Maas. 
Hij heeft hen na afloop van de soepel verlopen persconferentie uitgenodigd om nog een 
biertje te drinken. De belangstelling voor de persconferentie was overweldigend. Naast het 
grote aantal journalisten van de landelijke dagbladen was er zelfs een Tv-ploeg van RTL4 op 
afgekomen. De pers was het meest geïnteresseerd in de opheldering van de dertig jaar geleden 
gepleegde moorden. Als Ellen journalist was, zou ze dat waarschijnlijk ook hebben 
uitgekozen als belangrijkste nieuws.  
Natuurlijk was de lokale pers ook geïnteresseerd in Jerome Kwast. Ellen had verwacht dat 
Gerard Maas en de officier van justitie zeer terughoudend zouden zijn over zijn rol in het 
geheel. Maar daar was niet zo. De officier van justitie sprak over zeer sterke aanwijzingen 
voor de betrokkenheid van Jerome Kwast bij de moord op Karin Hoedt. Hij ging daarbij niet 
in op TCT18 en de vondst van de foto’s.  
 
Toen alle pers was vertrokken ontstond er van het ene op het andere moment een vreemde, 
uitbundige stemming. Het begon met een opmerking van Jozef die voorstelde om stiekem een 
foto te maken van Jerome Kwast in zijn cel en die op te sturen naar TCT18. Gerard Maas 
stelde vervolgens voor om Jerome Kwast op te sluiten in één van zijn eigen kelders en hem 
alleen maar water en brood te geven, net zolang tot hij zou bekennen. Na een kwartier 
grappen maken leek het Gerard beter om het gesprek in de kroeg voort te zetten. Hij had dorst 
gekregen van het praten. 
 
Terwijl ze buiten staan te wachten op de komst van Gerard Maas, zijn Jozef en Piet van 
Gestel druk in gesprek. Brian staat aandachtig te luisteren. Dat is voor Ellen een mooie 
gelegenheid om zich even af te zonderen en Norman te bellen. Ze hadden min of meer 
afgesproken dat zij vanavond bij hem langs zou gaan. Opeens wil ze heel graag weten of die 
afspraak nog steeds staat. 
‘Hoi, met mij,’ zegt ze, opgelucht dat Norman thuis is. 
‘Waar ben je? Nog steeds aan het werk?’ 
‘Het is klaar. De boeven zitten achter de tralies. Nu alleen nog een biertje drinken met de 
grote baas en dan kan het weekend beginnen. Zie ik je vanavond nog?’ 
‘Graag, ik heb ook wel zin in een biertje.’ 
‘Kom maar, leuk. Dan kun je mijn collega’s zien.’ 
‘Dat vind je goed?’ Norman klinkt echt verbaasd. 
‘Waarom niet?’ 
‘Nou ja, eh, hoe ga je me dan voorstellen?’ 
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Ellen moet lachen. Dat weet ze zelf ook nog niet. Ze weet alleen maar dat ze graag wil dat 
Norman er bij is ter afsluiting van deze heftige periode. 
‘Dat zie ik straks wel. Misschien wel als mijn eerste vriendje van de middelbare school.’ 
‘Hm,’ mompelt Norman. ‘Waar gaan jullie heen?’ 
‘Gerard Maas gaat meestal naar de De Heks. Hij houdt van harde muziek en zwaar bier.’ 
‘Verrassend. Je ziet me dan wel verschijnen.’ 
‘Ik kan niet wachten,’ zegt Ellen en wendt zich weer naar haar collega’s. 
De drie mannen kijken haar verwachtingsvol aan. Ellen is echter niet van plan iets te zeggen 
en kijkt glimlachend de andere kant op. 
‘Kijk, daar is Gerard,’ zegt ze. ‘Op naar het bier.’ 
‘Zo mag ik het horen,’ beaamt Gerard haar woorden. ‘Waar gaan we heen?’ 
‘Mag ik voorstellen om naar De Heks te gaan,’ voegt hij er meteen aan toe zonder de anderen 
de kans te geven iets anders voor te stellen. 
‘Oké baas,’ zegt Jozef. 
 

73. Zaterdag 19 november 10.30 uur 
 
De eerste etappe van het weekend zit erop. Johan, de oudste zoon, staat op het voetbalveld, 
Marije is naar de gymtraining en Joris de jongste is spelen bij het buurjongetje. Voor Hans 
Hopstaken is het nu tijd voor koffie en de krant. Hij heeft exact een uur, dan moet hij de eerste 
weer ophalen. Zaterdagochtend heeft Mirjam vrijaf. Dat is al vanaf het begin zo gegroeid en 
Hans doet altijd zijn best om dan geen beroep op haar te doen.  
Zijn thuiskomst heeft niet tot problemen geleid. De kinderen verkeren in de veronderstelling 
dat hij voor zijn werk op reis is geweest. Mirjam nam genoegen met zijn verklaring dat hij 
zich verstopt had uit angst voor de criminelen van wie hij, door zijn nieuwsgierigheid, 
belastende dingen had gezien. Ze toonde er zelfs begrip voor dat hij niet eerlijk was geweest 
over zijn bezoek aan Nijmegen. Het was deels aan haar zelf te wijten, zei ze, dat Hans niet 
durfde uit te komen voor zijn jongensachtige fantasie om op zoek te gaan naar ondergrondse 
gewelven.  
Dat was de aanleiding voor een aantal goede gesprekken over hun relatie. Hans kon zijn 
onvrede over het knellende keurslijf van het gezin en vooral de door hem gevoelde 
verwachtingen van Mirjam uiten. Daar bracht Mirjam tegenin dat Hans vooral zelf duidelijker 
moest aangeven wat zijn wensen waren en niet klakkeloos moest invullen wat Mirjam van 
hem verwachtte. Vorig weekend hebben ze met zijn tweeën doorgebracht in Nijmegen, met 
een overnachting in Hotel De Roos aan de Groesbeekseweg. 
 
Hans Hopstaken neemt een slok koffie en slaat de krant open. Hij schrikt als zijn oog op een 
kop in het midden van de rechterpagina valt. 
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Twee Deventer moordzaken opgelost 
Een zestig jaar oude man, G.L. woonachtig te Enschede, heeft bekend drie moorden 
te hebben gepleegd. Op 6 november jl. heeft hij de Deventer ex-prostituee Karin 
Hoedt omgebracht in haar appartement aan de IJssel. Hij bleek deze moord te 
hebben gepleegd met hetzelfde pistool waarmee in 1976 ook twee mensen in 
Deventer waren neergeschoten, de Duitse kunsthandelaar Iglinsky en de politieagent 
Bertus Peek. De man zei zowel in 1976 als dertig jaar later te hebben gehandeld in 
opdracht van dezelfde opdrachtgever. De identiteit van de opdrachtgever was hem 
onbekend.  
Na de bekentenissen van G.L. heeft de Deventer politie Jerome Kwast opgepakt. De 
politie zegt te beschikken over sterke aanwijzingen dat deze Deventer ondernemer 
betrokken is bij de moord op Karin Hoedt, met wie hij een aantal jaar getrouwd is 
geweest. 
 
Hans Hopstaken leest het korte artikel nog een keer. Met geen woord wordt gerept over de 
herberg ’t Hosselt of over de foto’s die de aanleiding vormden voor de moord. Of hadden die 
foto’s er dan helemaal niets mee te maken? Hans Hopstaken staart vertwijfeld naar de krant. 
Ook de namen G.L. en Jerome Kwast zeggen hem niets.  
Langzaam maakt de schok plaats voor een gevoel van opluchting. Na zijn vrijlating uit het 
politiebureau had de politie hem natuurlijk gerustgesteld. Aangezien hij alles had verteld aan 
de politie en de mensen van ’t Hosselt ook wisten dat de politie op de hoogte was van de 
geheime kelder onder de herberg, hoefde hij niet bang meer te zijn dat hem nog iets zou 
overkomen. Toch was het angstige gevoel nooit helemaal verdwenen. Er liep tenslotte nog 
iemand rond die Karin Hoedt had vermoord.  
Hij leest het artikel nog een keer en concludeert dat het niets aan duidelijkheid te wensen 
overlaat. De man die Karin Hoedt heeft omgebracht is opgepakt, heeft bekend en zal dus 
veroordeeld worden. Dat is goed nieuws. Mirjam, denkt hij dan, zal hij het haar laten zien? 
Wat levert dat op? Hij besluit er niets over te zeggen. 
 
 

74. Zaterdag 19 november 11.00 uur 
 
Derk van der Broek neemt een slok van de hete espresso en leest het artikel in het Deventer 
Dagblad voor de derde keer. Dan zwaait de voordeur open.  
‘Volle bak vanavond?’ galmt de harde stem van Peter Tergeren door het lege restaurant. 
Derk laat van schrik zijn kopje vallen. De scherven springen alle kanten op. 
‘Slecht geweten?’ vraagt Peter Tergeren met een grijns van oor tot oor. 
‘Peter, shit man, je laat me schrikken. Wat doe jij hier? Heb, eh, heb je de krant gelezen?’ 
‘Ja, wat dacht je? Ik heb nooit gedacht dat ik nog eens een fan van de politie zou worden. 
Meer blauw op straat, stop de criminaliteit! Dat is mijn motto vanaf vandaag.’ 
Langzaam begint Derk te lachen. 
‘En jij dan? Eventjes hoopte ik dat ze jou ook hadden opgesloten, ha, ha.’ 
‘Zo ken ik je weer, Derk. Nee, ik laat mij niet opsluiten. Dat is voor sukkels die geen maat 
weten te houden. Weet je wat? Ik heb zin in een feestje. Vanavond is alle drank van het huis. 
Geef me de gastenlijst eens? Ik wil wel eens zien wie de gelukkigen zijn.’ 
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