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Proloog

Heel wat mensen zouden genelgd kunnen zijn de gebeurtenissen, zoals die
zich op maandagavond 17 december 1984 in Kralingen voordeden, als on-
Haarschijnlijk, of zelfs a1s fantastisch en bovennatuurlijk te beschouwen.
De feiten van de misdaad in de SLotlaan lijken hen in het geliik te stel-
1en. Er uas een moord gepleegd, dat vàIt niet te ontkennen. Maar hoe had
de moordenaar kunnen ontkonen? Blijkbaar alleen a1s tliJ onzichèbaar wa§
ge$reest en bovendien over oagische ei8enschappen had kunnen beschikken.
Het bewijsmateriaal van de bÍzarre noord leek geen andere conclusie toe
fe laten.
later is ]reI ber.reerd dat de twee moorden, dj,e de dag erna in de Rotterdan-
se zakenwereld plaatsvonden, de polj-tie de sleutel in handen gaven tot de

oplossing van het raadsel. Toch moet dat hLer met kracht worden ontkend,
on versrarrl-ng te voorkomen.
zeker, de pers oordeelde anders. Maar hef hierna volgende verslag is ge-
baseerd op de persoonLijke aanbekeningen van inspecteur Bruins zelfr en

hij was het tenalotte die dit mysterie ontrafelde. Uit de door hem opge-
tekende getuigènverklaringen, aangevuld met zijn ei8en notities, zijn
de gegevens ontleend voor dit verhaal.
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Hoofdstuk 1 Topberaad op de Vijverhof

ttRevitalj,sering is dus, om Henk even te citeren, het centrale issue van
de komende drie dagen, heren.rr
Gertjan van der I'loude keek de kring rond. Hij was zich ervan bewust dat
van a1le projecten die hij aIs hoofd opleidingen bij AMFAS had begeleid'
hiervan zowel voor hem als voor het bedriif meer dan ooit afhin8.
rrlk behoef u niet duidelijk te makenr rt zo vervolgde hiir rrdat het voor
het welslagen van deze studiedagen noodzakelijk is dat iedereen bereid
is tot een maximale inbreng en inzet. U bent hier binnengekomen als veer-
tien j-ndividuele leidin8gevende functionarissen van lWFAs. U zult straks
dit centrun verlauen a1s één TEAMr begriip! u? U gaat straks opereren
aIs een homogene eenheid, die INFAS nieuw leven zal inblazen. Gedane zaken
nemen geen keer. U gaat u nu volledig op de toekomst richtenlil
Sociaal bevíogen idealisne blonk in zijn ogen. Tegenover hem zaien in
een halve c1rke1 de veertien topfunctionarissen van het verzekerings-
bedrijf, dat, na de harde slagen die het geiroffen hadden, bezig was

als een ware Phoenix uil zijn as te herriizen onder de krachtdadi8e lei-
ding van de atoomgeleerde ir. H. van Buytenr aan vriens brein ook heL
idee was onbsproten om hierr in het rustige sludiecentrum rrde Viiverhofrr
aan de SIo!1aan in Kralingen, een s tud i e -r.reekend te organiseren
leneinde het hele genengde Sezelschap van oude vertrouwde en diverse
volkomen nieuwe dinectieleden en managers vol8ens ziin ideeën op één

lijn te krijgen.
rrMentale bodybuildingrt had ienand het genoemd en Gertjan had als socio-
loog onmiddellijk begrepen wat daarmee grerd bedoeld.
Hij beslool op de beproefde manler van start te gaan.
trlk denkr zei hij trdat het on te beginnen erg prima zo'J zLjn als !Íe
Írat meer van elkaar wisten. Ik wil naar eens de kring rondgaan en ie-
dereen in de gelegenheid stellen iets over zicbzeLf te vertellen....rr
In het uun dal nu volgde maakie Gertjan' aan de hand van de inlichtÍngen
die hem door de aanwezigen verstrekt $Íerdenr een aantal aantekeningen t
die laLer aanmerkelj.jk belangrijker zouden blj.iken dan hij op dat moment

kon vermoeden.

veertj-en cursisten vJaren er. Veertien karakteristieken kon men op zijn
bloknootvellen terugvinden.

Daar was om te begj.nnen natuurliJk ir. H. van Buyten, kernfysicus r en
tot voor kort topmanager bj-j een groot automobielbedrii f. Van alle
markten thuis dus.
ItManagementrtr zo vaLte hij de problematiek kernachtig samen, rrmoet

zijn als de tandraderen in de versnetlÍngsbak van een auto: ze dragen
de k'acht op de juistè wijze over en moelen feilloos in elkaar Sriipen.rr

Naast hem zat de man, die plotseling uit de kruitdampen van de reorga-
nisatie CevoorschiJn lras getreden als het nieuvre hoofd van RVS-Levent
de heer K. Bouter, een baardige, nog vrii jonge man' die Gertian op
een of andere lrijze aan de acteur Donald §utherland deed denken. Hef
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was iemand meb een inlernationaal gekleurde carrière, die hem naar di-
verse plaatsen van de aardkloot gevoerd had.

Dan was er een lange nan mel een vriendelijk gezicht, P. Klomp, bekend
a1s een §1echt spreker, maar een financiëel genie,

Voorts Simon Schiesser, als dagboekschrj-jver in het personeelsblad Am-
fassadeur tevoorschijn komend a1s een maLig stylist, maar een kei op

het gebied van trTreasuryrr. tíat dat precies wasr daar had Gertian niet
helemaal achter kunnen komen. Een aardj,ge jongeman verder wel, wa§ zijn
oordeel.

Een heel andere indruk maakte op hem dr. Claus Stahlmann. Deze uit
Duitsland afkomstige informatiea-deskundige was een grote zware man

met een woeste bos grijs haar en bijkleurende snor. Hij droeg een mo-
nocle, en r^ras met zíjn 61 jaar ruimschoots de oudste van het Sezelschap.
Als coördinator Reorganisatie en Autonatisering had hij het bedriif
onschatbare diensten bewezen, maar na de benoeming van zijn ionge land-
genoot Hans Sjoemel tot directeur autonaiisering, had hij zich terug-
getrokken en $ras in de VUT gegaan, nog slechts enkele maanden geleden.
I4aar kort daarna was Sjoemel plotseling ziek gewordenr en ir. van Buyten
had een beroep op Stahlmann gedaan om ziin opvolger tiideliik te ver-
vangen. onmlddeuijk had deze zi-jn oude funcli.e weër opgenomen en weI op

dezelfde despotische víijze als waarop hii die vroeger had uiLgeoefend.
Hij had zelfs een memo laien circuleren lraarin hij z$rare straffen stelde
op 'teigen koninkrijkjesrr , zoals hij dat minachtend noemde.
Gertjan vroeg zich af of hj,j aan rs mans conservatieve ideeën iets zou
kunnen veranderen.

Van aIle aanwezigen had Gertjan het beste contact net A.J. Wrj,ngerr de
nieuwe directeur §ocÍaIe Zaken. De voornaamsle oorzaak daarvan was
dat Wringer in staat r{as zich in hetzelfde vakjargon aIs hij uit te
drukken. Dat nam niet weg dat hij het op vele punten met hem oneens
was. Met name de i.deèën die Wringer koesterde om het probleem van het
ziekteverzuim op te lossen vond Gertjan be ver Saan en zo waren er meer
dingen dle htj maar natig kon waarderen.

Duidelijk tot de oude RVS-functionarissen hoorde Gerrit de Graaf' hoofd
Centrale Boekhouding. Een zwijgzame vijftigerr die niet onder stoelen
of banken stak bijeenkomEten al"s deze a1s tiidverspiUin8 te beschouwen.
Het hinderde Gerjan enorm dat de Graaf sUeeds wanneer hij het had over
ttde groeprr, of trhet teaDrr, of rrproblemen in de groep gooienrrr duideliik
een spottend gesnulf liet horen.
Feitelljk, vond hij, viel de heer de Graaf uit de toon. ziin geringe
bereidheid nieur^re $regen in te slaan en zijn al te Srote gehechtheid aan
de oude verLrouÍrde systemen zouden hem flink in de problemen brengen,
zo \tool"zag hij, Een vervroegde pensionering zau er dik in.
van het, hele gezelschap was we1 de meest spraakzame fi8uur mr. Henk de
Bal van Stuypendregt Fzn. (Public RelaLions), onmiskenbaar het type
van een in Leiden afgestudeerde corps-student, die net ziin geaffec-
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teerde kraakstem in staag was in ellenlange verhalen zo goed aIs niets
líezenlijks be zeggen.
Vanzelfsprekend Íras hij steeds gekleed in een grljze broek, blau$re bla-
zer en stropdas van het Concours Hippique. Zijn vlotbe babbel en Sladde
manieren hadden hem ongethrijfeld geholpen in zijn aanloop naar zijn hui-
dige functie.
Duidelijk de tegenovergeste lde weg was bewandeld door drs. W. Tichelaar.
Sludie en noeste arbeid hadden bem, een gezette en gebrilde veertiger,
uiteindelLjk doen belanden aan het hoofd van de afdeling Beleggingent
Leningen en Effecten. Zijn naaste omgeving had af en toe de indruk dat
die functie eigenlÍjk nèt iets te zwaar voor tlem was, wat sons tot ui-
ting klram in trillende vingers en zenuwtrekjes op ziin Eezicht.

Totaal geen last van zenuwen of wat voor stress ook leek B. Beukers te
hebben, die de sector trBuitenlandr bestierde. Een krachLi8 fi8uur met
korLgeknipt haar, vierkante kin en een doorborende blik in zijn staal-
blauwe ogen. Duidelijk iemand die Sewend was in snel tempo belangrijke
beslissingen te nemen. De manier waarop hij in discussies bliksemsnel
tot de kern van de zaak doordrong verontrustte Gertian af en toe be-
hoorlijk.
Troulrens, over buitenLand gesproken, er bevond zich ook een Amerikaan
in het gezelschap. sinds kort r,ras, op advies van van Buyten persoon-
lijk, de bekende John P. Waldenar III aangesteld a1s hoofd Marketing.
Het lÍas een kleln, slin uitzi-end mannetie met donker haar, keurig
streepjeskostuum en een goud-omrand brilletje. Ziin Nederlands Í.ras

niet perfect, naar hij kon de discussies heel Soed volgen.

Nog drie deelnemers bleven over. Dat waren het hoofd van het schadebe-
drijf van de Nati.onale Nederlanden F. Klap' die om begriipeliike redenen
deel van het studiegezelschap uitmaakte. Het was een echle praktiikman,
in het bedrijf begonnen als loopjongen' en zonder een enkel diploma
opgeklommen door pure routine en in het werk opgedane vakkennis.
Dan lías er nog Jack Ploeg, manager advertising en screening' Zelfs van
Buyten iras er, sinds hij voorzitter van de Raad van Besuuur r,"as geirordent
nooit precies achter kunnen komen wat dit nu eiBenliik inhield en wat
Ploeg de hele dag uitvoerde. Het enige wat hij vrist vías dat er in
AMFAS-verband geen enkele activj-teit kon worden ontwikkeld of Ploeg htas

er op een of andere r^ri.j ze bij betrokken. Deze joviale fi-guur vías er on-
dubbelzinnig in geslaagd zicrlzelf onmisbaar te maken.
De l-aatste man van het gezelschap was Nico Z$rarts, een Soedlachse Fries,
die over een onuilputbelijke voorraad noppen beschikte. Hii !Ías hoofd
Produkt-onlwikkeling en had naam gemaakt door het bekende project rrDoor

onze overrente De11ng straks een Kanjer van een ouderdoms Pensioenr!
(D.0.0.D.S.K.0.P. ), een succesvolle pensioen-campagne.

rrVeertlen volslagen verschillende persoonlijkhedentr overl^roog Gertjant
zijn aantekeningen nalezend. tEn toch moeten ze allemaal samen$rerken
en is heb mijn taak er ddn vastbesloten Eeam van te maken. Een enorme
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opgave.....maar ook een uitdaging. Het grootste probleetu zal die ne-
neer de Graaf opleveren. HiJ is l're1 bijzonder conservatief en heeft
de onophoudelijke nè1ging zlch buiten de groep te pLaatsen. Toch moet
en zaL ik hen er ook bij betrekken. Het zou toch spijtig ziJn als dat
niet zou lukken. rr

ZiJn gedachten r,Íerden afgeleid door Moniek Merel, het enige vroulrelij-
ke elemènt op de conferentie. Zij was secretaresse van de naad van Be-
sluur, en trad op a1s notuliste bij de groepsdiscussies.
trEn gertjanrtr vroeg ze ttwat zijn je verwachtingen van de komende dagen?rr
rrlk denk....rr aarzelde Gertjan, Ínee, ik heb er een sterk voorgevoel
van dat het resultaat verrassend zal zi-,n. Ik geloof dat vre hieraan
allemaal nog lang zullen terugdenken.'r
Daar had h1l gelijk i.n. Maar zelfs de neest vooruitziende geest zou
onmogellJk de afschuwelijke gebeurtenLs hebben kunnen voorzien die
hen daar op de trvijverhoftr te grachten stond, en lraaraan alLe belrokke-
nen lnderdaad hun hele leven zouden blijven terugdenken.

t4



Hoofdstuk 2 Moord zonder moordenaar

De conferentie liep ten einde. tJas het verlangde resultaat eÍe1 geheel
bereikt? Ir. van Buyten had daarover zijn bedenkingen. Hij stond voor
een der ramen van de comfortabele conferentiezaal en keek nadenkend
door het venster naar buiten.
Sinds enkele uren sneeuwde het. De fraaie villar^rljk, dle zich voor het
huis uitstrekte, verdween langzaam onder een dikke laag sneeuwr maar van
Buyten had voor deze winterse prachb weinig oog. ïn gedachten verzonken
liet hij de resultaten van de afgelopen dagen nog eens de revue passeren.
Zeke", er i{as best hard gewerkt, bedacht hj-j. Er }ras onder de deelne-
mers aI een grote mate van eenheid bereikt. Een ploeg waarmee grote
resultaten vielen te bereiken, begon zich af te tekenen. Van der Woude

bad goed werk verricht.
Alleen de Graaf had door zijn gereserveerde houdin8 steeds weer pro-
blemen veroorzaakt. Meermalen was gebleken dat een dergelijke vernieulr-
ende aanpak aan heÍÍr niet lras besteed. Voora1 de vage praai van Ploeg
(trZendera en ontvangers op elkaar afstemmentr, rrmeniali,teibsombulgingrt ,
'rcorporate ldentity") had bij de Graaf menige sarcastische opmerkine
veroorzaakt,
Ach, heb was nu eenmaal een wat oudere man, en die liet zich niet meer
zo soepel in een nieuwe cultuur inpas§en. overj.Sens had de Graaf zich
over de uitdrukking ttnieuwe cultuurtr ook a} geringschaLtend uligelatent
door op Le merken dat die inderdaad hard nodig $ras voor mensenr van vrie
hij vermoedde dat de ballast aan eigen culturele bagage bedroevend
gerj.ng was.
Vervelend !.ras dit alles intussen !rel. Van Buyten vond de Graaf ei8enlljk
de zwald.e plek in de nieuwe p1oeg. Jonge managers en verfrissende ideeën,
daar kwam het op aan, En dan steeds die bedekte ruzies tussen de Graaf
en Ploeg, daar moest hij snel iets aan doen....
Vanuit de achtergrond drong vaag hoorbaar geluid van muziek tot hem door;
van Buyten herkende in de flarden de vierde symfonie van Schubertr de
rrTragischel.
Dat was trouwens nog zoin typisch eenzelvig trekJe van de Graaf, reali-
seerde van Buyten zich nu ineens, ternijl hij onwÍUekeurig mef de
nelodie neeneuriede. A1 direct de eerste avond had de Craaf na het elen
de bibliotheek, die in het verlengde van de grote vergaderzaal la8,
voor zichzelf gereserveerd. Hij luisterde er naar klassieke muziek of
las er een boek.
rrEen oudere man a1s ik heeft na het eLen recht op een uurtje rustrrr had
de Graaf zijn handelslrijze verdedigd. De anderen hadden het van hem

Seaccepteerd, maan iedereen voelde het als een breuk in de nog jonge
eenheid van het team.
Misschien dat de Graaf het hele project zag als een aanval op zijn ouder-
wetse manler van werken. Van Buyten I,JÍst het ni,ebr en dat irriteerde
hem. Hij fronste zijn wenkbrauwen en vrierp een blik door de ruime kamer.
Er waren nog vijf andere personen aanwezigr zag hij.
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Schiesser en Klomp zaten voor een ander raam aan een klein tafeltje te
schaken. Tichelaar, gezeLen in een brede leunstoel die naast de verbin-
dingsdeur naar de bibiotheek stond, Las een vaktijdschrift.
Klap en Ploeg stonden in een andere hoek van de kamer zachtjes net elkaar
te praten. Men wachtte op de overige mensen, die nog aan het pakken waren.
over een kwartiertje zou men dan een gezamelijke borrel drinken ter
afslult,ing van de conferentie.
1r. van Buyten sLaarde bezorgd naar de brede rug van Jack Ploeg. Hij
realiseerde zi-ch, dat de Graaf niet zijn enige zorg vormde; ook Ploeg
betekende een zwak element, maar dan op een geheel ander terrei.n. De
kernfysicus zuchtte.
Het onderwerp van zijn overdenkingen was gekleed in een zeer opzichtig
colbertjasje en een felgekleurde stropdas. De manager Adveruising en
Screening hield van een in het, oog lopende garderobe. Als dat nu alles
rlras, dacht van Buyten, viel het nog wel meè. Maar in de korte tijd dat
hij nu voorzitter van de Raad van Bestuur was, had hij zo zijn ideeën
over Ploeg a} gevormd. 0p het eerste gezicht leek de man een onmisbaar
figuur, maar van Buyten, die een scherp waarnemer iras, had al snel in
de gaten gekregen dat Ploeg slechts gebrekkig functioneerde op het
terrein van Advertising en Screening.
De manager was zorn twee jaar geleden in dienst getreden, maar vele
mensen in het bedrijf aren toendert,ijd van mening dat Pieffe Lacroix,
een bekr^raam reclane-ontlrerper en reeds vele jaren l.rerkzaam bij de RVS,
veel beter voor de verantwoordelijke post geschikt was. Maar Lacroix
was toen om verder duister gebleven redenen voor deze promotie gepasseerd,
en Ploeg had de functie gekregen.
Van Buyfen Lrendde zijn blik af en staarde lreer naar buiten. Nou ja, dit
was allemaal van geen belang meer. Voorlopig zou hij met deze aan moeten

samenwerken. Wellicht viel er nog we1 wat van Le maken.
Hij zou er maar hef beste van hopen....

De huiselijke sfeer werd luidruchti8 beëindigd door de binnenkomst van
de heren Beukers, Wringer, Bouter en Waldemar. De eerste liep direct
door naar het buffet, waarop een keur van flessen stond uitgestald.
trzeg mensenrtr zei hij, druk met de flessen rammelend, irik weet dat we
pas om negen uur onze afscheidsborrel zouden drinken, maar ik sf,el voor
dat we, in afwachtlng van de rest, alvast een klein beginnetje maken.
Wie steunt dit voorstel?rr Beukers keek uitnodlgend om zich heen.
rrDaar sluit ik me bij aanir zei Schiesser. Het was een mooi excuus om de
partij schaak te onderbreken, $rant hij stond er belabberd voon.
rrt{e hebben allenaal weI iels te drinken vendi-endrr zei hij, rren boven-
dien kan met dj-t Ííeer een beetje extra anti-vries Been kwaad. rr Hij
lachte om zijn eigen flaulrè grapje.
De overige aanwezigen slogen zich bij het voorstel aan, en al spoedig
heerste er een geanimeerde stenming in hel vertrek. De opgedane erva-
ringen van de afgelopen dagen Í.rerden onder hel genob van een drankje
nog eens doorgenomen. Grappen vlo8en over en weer; hier en daar klonk
Belach. De sfeer was kortom uitstekend, en onder deze onstandlgheden
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Iette niemand meer op de tijd.
Hel was Klomp die a1s eerste aan de Graaf dachi,
rrzeg, moeten we ei8enlijk onze hoofdboekhouder niet even een glaasje
brengen?rr vroeg hij aan Tichelaar, die samen met Schiesser naast hem
stond. frNiet dat j-k hem in zijn muziek-uurtje wi1 storen, maar het zou
toch weI gezellig zijn als hij erbij was. Anders voelt hij zlch nisschien
buitengesloten. rl

rlNee, wacht maar eventr zei Tichelaar. rrJe weet hoe hij is: een gewoon-
temens en een man van de klok. Laten we hem tot negen uur maar niet
sforen. Zou je niet eerst even de rest gaan waarsehuwen? Die zullen nu
we1 onderhand klaar zijn met pakken, Dan zijn Íre compleet.tt
trEen goed idee.rt Klonp zetlen zijn glas neer en verliet het vertrek.
Tichelaar, hand losjes in de zak van zijn colbert, vervolgde zijn dis-
cussie met Schiesser over de afgebroken schaakpartij, lraar hij kritische
blikken op wierp.
rrEn i.k zeg je, Hans, dat lrit je in drie zelten mat kan hebben. Je ver-
dediging is zo 1ek als een mandje.r'
Hel hoofd van Treasury voelde zich verplicht hiertegen te protesteren,
Ten eerste liet hij zich door Tichelaar niet graag in de hoek praten,
èn ten tweede was hij een slecht verli.ezer.
rrwelnee, hoe kon je erbij! Kijk, ik i,ras namelijk voor de volgende zet
van pl-an om....rr
Maar heL strategisch inzj.cht van Schiesser op de vierenzestig velden zou
voor altijd geheim blijven. Zijn betoog werd plotseling ruw onderbroken
door een korte, felle kna1, die uit de bi.bliotheek leek te komen.
Iedereen hield plotseling zijn mond.

'itía! was dat voor geluÍd?rr wist eindeliJk Beukers uit te brengen.
riHet leek wel een pisloolschot!tt
riHet kwam uit de blbliotheek! rr riep Waldemar, en Iiep met sne1le passen
naar de verbindingsdeur, met de bedoeling om daarachter persoonlijk
polshoogte te gaan nemen. Maar hij kwam niet ver: de deur bleek op slot.
Vruchteloos rammelde de Anerikaan aan de klink.
Nu hadden ook de anderen zich hersteld en kwamen bij de deur staan.
rrDe Graaf, open de deurlrt riep Wringer, en bonkte met zijn rechtervuist
op hel hout. rrls er iets gebeurd, ben je we1 in orde? Geef antwoord! rr

Maar achter de deur kwam geen getuid vandaan, behalve dan de muziek van
Schubert, die nog steeds speelde.
Het lavraai was blijkbaar ook tot de andere delen van het pand doorgedrongen,
lrant Klomp, Sevolgd door Stahlmann, de BaI van Stuypendregt en Zlrarts,
kl^ramen gejaagd de zaal binnen. Hun verontruste vragen verhoogden dè nu
al8emene consternatie en verwarri-ng.
rrvlug, we noeten hem helpenrr riep Bouter in paniek. ItMisschien is er wel
iets ernstigs met hem gebeurd!tt
rrEen goed idèeir zei Tichelaar. trl.Ie moeten handelen, Ga eens opzij allemaal!rt
Zijn stem klonk vastberaden. Hij deed twee stappen achteruit, hief het
rechterbeen en trapte met een snelle beweging een paneel uit de houten
deur, vlak naasL heL sleutelgat.
Binnen was he! donker. De muziek was nu duidelijk hoorbaar in de plotselinge

19



stilte die volgde op het i.ntrappen van de deur. De slotaccoorden van de

symfonie riepen een vreesaanjagendè sfeer op.
Tichelaar vermande zich als eerste en stak zijn hand door het gat in de
deur om de sleutel om te draaien.
rrtr'lacht even, ja, de sleutel zit inderdaad aan de bÍnnenkantrr zèi hii.
De anderen hoorden hem ènige morrelende geluiden maken. Toen spron8
het slot open en hreek de verspl-interde deur langzaam teru8. De biblio-
iheek was geopend.
víringer stapte a1s eerste naar binnen.
muur om de lichtschakelaar te vinden.
licht; hij had de knop gevonden.

Met zijn hand tastte hÍj ]angs de
Plotseling was de kamer weer ver-

Wringer keek om zLch heen. De bibliotheek vornde een grooLr vierkant
vertrek, lÍaarvan de muur aan zijn rechterhand bedekt was met boeken-
ptanken. De linkermuur werd in het midden onderbroken door een Srote
marmeren open haard, waarin een houtvuur brandde. Boven de schouw
hing een donker ol ieverfschÍlderij r waaraan Víringer nu verder geen
aandacht besteedde. Recht voor hem, in het nidden van de kamer, stond
een groot eikenhouten bureau, waarvan het blad bedekt was meL boekent
papieren en andere paperassen. Een telefoontoestel stond op de rech-
térhoëk.
De bureaustoel was een flink ei.nd naar achteren geschovenr tot dicht
tegen het aordiin aan, dat de achterste begrenzing van de kaner vormde.
Het hoofd Social-e zaken deed een paar stappen de kamer in en bleef
toen met een schok staan. Tlree zwane fauteuils hadden hem vanuib de

deuropening het zicht op de kleine open ruimte voor de open haard ont-
nomen. Nu echter werd zijn blik daar naartoe getrokken. In de rode
lichtschi.jn van het houtvuur lag daar de Graaf in een gekromde houding
op dè grond, zijn overhemd doorweekt van het, b1oed.
Van Buyten, bleek en bevend, drong zich naar vorenr boog zich over de

bewegingloze gesbalte en stamelde: irEen kogelwond ! '...Midden in de
borstt....Hoe in Godsnaam... . rr

Radeloos rj,chtte hij zich op en keèk zijn sateUieten aan' die in een
bang st1lz!Íi-jgen om hem heen stonden.
Drs. Tichelaar fluisterde tenslotte liikbleek: I'Is hiir eh....!r
trlnderdaad heren. De heer de Graaf is doodrt monpelde de atoomgeleerde
toonloos. ttNeergeschoten. Anders gezegd: hii hrerd vermoord! rr

Dit veroorzaakte grote consternatie ' Angst en ontzettlng stonden op

ieders gezicht te lezen, en verwarring begon zich van de Sroep meestèr
te maken.
ttlaat ledereen in Godsnaam kalm blijven en vooral voorzichtig doenrr

riep van Buyten, terwijl hij een bezwerend gebaar maakte. rrMisschien

i.s de moordenaar nog in de buurtlrr
Daaraan had nog niemand gedacht, en er Írerden dan ook angsti8e blikken
in de rondte gelrorpen. Maar van de aan!Íezigheid van een vreende bleek
geen spoor.
0p dat moment stapte John Waldemar naar voren. Hii was over de eerste
schrik heen en bleek in staat om weer verstandi8 na te denken.
ttDe enig mogelijke uitweg is die via het raam" merkte hii op tegen
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van Buyten, en wees naar de achterkant van de kamer.
Samen liepen ze naar het, zlrare gordijn en sloegen het terug. Er bleek
geen raam, maar een balkondeur achier te zitten. Waldenar opende de
deur en keek op het balkon. Hij merkte op dat het ongeveer vijf meter
lang en tlrèe meter breed $ras. Zoi{e1 op de vloer als op de reling lag
een ongerept pak sneeuÍ,r; voetsporen of zo $raren er niet le zien.
Waldemar sloot Iangzaam de deur, schoof het gordljn weer toe en liep
nadenkend naar de open haard.
Tot verbazing van de aanlrezigen zakle h1j op zijn knieën en !Íierp een
korbe bllk in het rookkanaal van de schoorsteen. Hij nompelde wat,
krabbelde Loen weèr overeind en draaide zich om.
rrHoogstens 15 cn. breedtr zei hi.j. rrBeseffen jullie wel wat dat bete-
kent?Í De kleine Amerikaan stond naast de open haard en keek Langzaam
de kring rond.
NÍemand echter reageerde op zijn vraag. Ííat bedoelde Waldemar? Ze keken
hem niet-begrijpend aan.
riDeze kamerrr - Waldemar r.rees om zich heen - rrhèeft maar drie uilgangen
naar buiten toe. Een daarvan is voor een mens Le klein om door weg te
komen, namelijk dë schoorsteen. De twee andere ultgangen $raren van binnen
gesloten. Bovendi.en ligL voor de ene uitgang een ongerepb pak sneeugr,
tervrj,jl r^rijzelf constant bij de andere uitgang hebben gezeten.rr
Waldemar zweeg even, maar niemand scheen in de gaten te hebben lraar de
Amerikaan met zijn opgewonden betoog heen víilde.
rrBegrijpen Juuie het nu!? Als dit alIes werkelijk zo is, hraar zj-in
dan in Godsnaam de moordenaar en het moordwapen gebleven, by Jove!?rr
rrKalm aan Johnrt zei van Buyten, na een stj,1!e di-e eeur,JiS leek te duren.
rrDat probleem zaL later nog vrel worden opgelost. Eerst noeten we nu zo
snel mogelijk de politie bellen en een dokfer waarschuwèn.
Ik stel voor dat we meL zrn allen teruggaan naar de vergaderzaal. Tot
de komst van de polilie kunnen we beter hier zo weinig mogelijk aanraken. rr

Vijf minuten later zaÈ het complete gezelschap z!Íijgend bijeen, Van
Buyten had zojuist met de politi.e en de eigen bedrijfsarts getelefo-
neerd, en stond nu met een somber gezicht naast het telefoontafeltje.
Zijn hoo8 gespannen verwachtingen waren volledj-g de grond i.n geboord.
Er had zoveel van afgehangen, en nu dit. Wat voor gevolgen zou het Írel
niet voor de flrma hebben? hÍj wist het niet. Het was irel zeker dat er
sombere tijden voor de deur stonden....

Het aanzwellend gehuil van een sirene vulde de eens zo stiIle Slotlaan
met een doordringend lawaai. Een wagen remde en portieren werden dicht-
geslagen. Toen werd er hard en doordringend gebeld.
De politie was gearriveerd.
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Hoofdstuk 3 Problemen voor inspecteur Bruins

Inspecteur D.J. Bruins van de Botgerdamse recherche loosde een diepe
zucht en $rierp een vertwijfelde blik uiL zijn venster dat uitzag op heL
Haagse Veer.
Daar buiten warrelde gestaag de sneeuw naar beneden; daar heersLen koude
en nattigheid. Maar hierbinnen, peinsde Bruins, vras het ook niet alles.
Hij flendde zijn blik weer van het raam af en keek somber naar de veroor-
zaker van zijn ontstemning. Aan heb bureau tegenover het zijne zat een
magere jongeman met sterke, gllnsterende brilleg1azen, i-n het mldden ge-
schei.den dun, strokleurig haar en lrijd uitstaande oren,
Een week tevoren had Bruins een memo ontvangen, dal voor de duur van en-
kele maanden de heer Jacob Lodewijk van Epscheuten, juridisch student mef
als bijvak crininologie, op het hoofdbureau van politie stage zou komen
Iopen, en voorlopig aan hem als assistenL $ras toegevoegd.
Beeds na een dag was het Bruins duidelijk geworden dat hij van Epschèuten
niet mocht. De mogelijkheid om juist bij hem, een van bekwaamste speur-
ders van het korps, geplaatst te worden, bleek van Epscheuten te danken
aan het feit dat hij familie was van hoofdcommissaris Berestei-n. Verder
had hij een hoge dunk van zijn eigen intelligentie en kennis en lías reeds
de eerste dag al begonnen om Bruins allerlei ongevraagde advlezen te ver-
strekken, Afgezien van deze verwaandheid bezat hij nog enkele kleine ir-
riberende eigenschappen, zoals slurpen en met zijn vingers op iafel trom-
melen, dingen die al met al Bruins tot razernij brachten.
De zaak víaar de inspecteur thans mee bezig was betrof een havendiefstal.
Er waren conlainers opengebroken en allerlei kostbare geluidsapparatuur
was ontvreemd. ook $ras een partÍj sportartikelen (o.m. dure merken ten-
nisrackets) gestolen.
Van Epscheuten, die zich van Bruinsr antipathie jegens hem totaal niet
bewust was, had een heel betoog zitlen houden, dat erop neerLwam dat hij
de wijze waarop Bruins deze zaàk behandeldè !re} niet dlrekt afkeurde,
naar dat hij de zaak toch geheel anders aangepakt zou hebben.
rrweet u, inspecteurrtr lichtte hij toe, een sigarei opstekend, rrik heb zo
mljn elgen ideetjes hi-erover. U hebt prima $rerk geleverd, maar ik maak
me sterk dat u het zich nodeloos moeilijk maakt. Toevallig is een vrindje
van mlj tennisleraar en nu had ik gedacht....rr
Doch op dil momenL begon, tot Bruinst onmeLelijke opluchting, de tele-
foon te rj,nkelen. Hij strekLe zijn hand uit om op te nemen, naar n Ep-
scheuten was hen voor. Hij had de hoorn aI te pakken en sprak blasd:
rrMet van Epscheuten, kantoor van inspecteur Bruins....Eh, jawel, naar de
inspecteur heeft het erg druk. Kan ik het aannemen?rr
Maar nu vond Bruins het weUetjes. Zonder verdere complimenten ontrukte
hij zijn assistent de telefoonhoorn.
rrMet Bruinsrr snauwde hij in het apparaat. rrJa 0,K. zeg rt maar, van Dan.rr
Het bleef enlge tijd stll, terwijl Bruins met gefronst voorhoofd luis-
lerde. Toen zei hijs rrln orde. Ik kon onmiddellijk.r
rrlk noet wegrr deelde hij mee. rrNee, blijf jij atstjeblieft hier! Er is
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een noord gepleegd, ergens in Krallngen. Ik ga er meteen heen. PrettiSe
avond verder. rt

Hij drukte zijn hoed op zijn schedel en naakte zich uit de voeten, op de
gang in volle vaart zijn Jas aantrekkend.
Beneden op de binnenplaats wachtte hem brigadier van Dam, een reus van
een kerel met een enorme blonde snor, naast de politiewagen, waarvan het
zvraailicht reeds in werking was gezet. Beide polLtie-beambten vrierpen
zich in het voertuig, van Dam ach§er het stuur. Met gierende banden sto-
ven zij de poort uit.
rrJe houdt ne toch niet voor de gek?rr vroeg Bruins verbaasd r ter$rijl van
Dam door de bocht scheunde van de Goudse Singel naar het oosoplein.
trDirecteuren vàn de nVS? Allemachtig! Dan zie ik straks oude bekenden* )

terug!'r Hij had in het verleden in het hoofdkantoor van de RVS een geccm-

pliceerde moordzaak ontrafeld en bij die gelegenheid op grondi8e wiize
kennisgemaakt net het mysterieuzë verzekeringsbe drij f. Ziin Sedachten
gingen terug naar de leldinggevende functionarissen met wie hii destiids
te maken had gehad, de heren P. Klomp en K. Bouter. En dan was er die
ingenieuze actuarj,s, mr. dr, A.S. Pi-eterser dat geheimzinnige meester-
brein....
Was he! puur toeval dat bij deze nieuwe moordzaak l.reer datzelfde be-
drijf betrokken was? Dat moest weMe dader van de vori8e moord had be-
kend en zal nog voor minslens 25 jaar in zijn kerker opgekluisterd !

Het studiecentrum rrvijverhofti was intussen via de oostzeedi,ik snel be-
reikt. Bruins kende het goed, want hij woonde er toevallig vlakbii, aan
de van Someren$reg, dicht bii l,foudestein (hii was een trouw Excelsior-
supporter).
Bijna gelijktijdig met hem arriveerde de dokLer. Het was de bedriJfsarts
van de RV§, en hij stelde zich aan de inspecteur voor als dr. H. Ver-
mout.
In het kielzog van Bruins was inmiddels nog een polibiewagen voor het
pand tot slilstand Sekomen. Hieruii stapten de politiefotograaf en en-
kele deskundlgen op het gebied van vingerafdrukken en ballistiek.
Meb de vermaarde inspecteur aan de spii§ rukte heL gezelschap op naar
de voordeur, en Brui.ns schelde aan.
De deur werd onniddellijk geopend en Bruins herkende de baardige figuur
die opendeed op hèt eerste gezicht.
trMeneer Bouter! Dat is alÍreer een tijdJe geleden. Hoe maakt u het?rr
ttuitstekend, dank u inspecteurrn antwoordde de verzekèri.ngsacademicus** ) ,
die lhans als een keizer onbeperkt heersbe over de levensverzekerings-
poot van de RVS.
ltAl!Íeer een moordzaak, ni.et?rr vervolgde Bruins opgelrekt. rrMag ik vragent
meneer Bouter, of alle mensen die op het fatale ogenblik in dii Sebouw
waren, er Lhans nog sLeeds zijn?rl
Jao-jao ant$roordde Bouter, bet gezelschap voorgaande naar de confe-

*)Zie: ItMoord in de kluisrt.
**)met bijvak: actuariele wi skunde.
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rentiezaal. ttÍk za| ze even aan u voorstellen.rr
Terwijl Bruins de ene hand na de andere schudde van het hoge gezelschap
probeerde hÍj in zijn achterhoofd een schatting te maken van het, totaal-
bedrag dat deze hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar per jaar verdienden,
en klran daarbij aan een astronomische becijferinB.
rrZiezo neneer Bouterrtr zel hi.j tenslotte, ttik heb nu geloof ik iedereen
I^rel gehad. líilt u me nu de plaats van het misdri jf r^ri jzen?rr
rrHiernaast inspecteur. Achter deze kapotte deur. We hebben dle moeten
forceren zoals u missehien a1 r.reet. Toen we dat schot hoorden bleek die
deur aan de binnenkant op slot te zijn gedraaid. Binnen vonden lre de
heer de Graaf, doodgeschoten. Een wapen was nergens te vinden, dus van
zelfnoord kan geen sprake geweest zijn. Alles wijst op moord, maar ja...
Er vras niemand in de kamer, we hebben nienand naar buiten zien komen en
op het balkon kan zich ook nj-emand bevonden hebben. Er Iigt een aardig
pak sneeuw op, en daarin is geen spoor van ook maar één voetstap of wat
voor afdruk dan ook te zien. De zaak kont ons volslagen onbegrijpelijk
voorr maar misschien kunt u als vaknan lrat meer licht op de zaak wer-

Met gefronsi voorhoofd overschreed Bruins de dorpel van het moordvertrek,
gevolgd door zijn assistenten en dokter H. Vermout. De laatste was spoe-
dlg k1aar. Behalve offi.cieel de dood constateren viel er voor hem wej,nig
te doen. Hlj vulde nauwgezet een aantal formulieren in en vertrok spoe-
dig daarna.
Terwijl twee in het i{it geklede ziekenbroeders het stoffelj.jk over-
schot van wijlen het hoofd van de Centrale Boekhouding van de RVS op
een brancard laadden en afvoerden (brigadier van Dan nam even eerbiedig
zijn peL af) begon Bruins aan een naur^rgezette inspeciie van het vertrek,
waarbij hij slechts kon constateren dat de heer K. Bouier voLkomen ge-
lijk had gehad....Er was een noord gepleegd, maar er was voor de noorde-
naar Seen enkele mogelijkheid geweest de kamer ongezien Ue verlalen.
Toch was daa", zo verzekerden hem aIIe Amfas-managers, niemand aange-
troffen nadat zij de deur hadden geforceerd.
Hij wendde zich tenslotte weer tot de heer Bouter.
trïnderdaad een raadselachtige zaak. Ik wll graag even precies weten,
&raar iedereen was op hèt monent DAT HET SCHoT VIELllrr HiJ keek de ander
doordringend aan.
De heer Bouter bevj-ngerde zenuwacht,ig zijn baard. rrEven denken....Ah
ja....Mijn collega de heer Kloup had julst de zaal verlatèn. WiJ dron-
ken een glaasje, zieí v, en behalve de heer de Graaf onibraken èr no8
drie personen. Dat waren de heren Zwarts, Stahlnann en collega de Ba1
van Stuypendregt. Zlj r.raren boven hun koffer aan het pakken. Nu, de heer
Klomp vond dat hlj ze er even bij moest halen. Dan konden lre gezamelijk
het glas heffen. 0p de geslaagde afloop van deze conferentie en een
voorspoedige toekomst voor de RV§....enfln.rr Hlj dacht even na.
rrl'lacht even....Ik denk er eigenlijk nl pas aan dat er nog iemand ont-
brak. onze cursusleider, de heer van der tloude, hras er ook niet!Í Hij
fronste het voorhoofd. nJa, vÍaar was die ei-genlijk? Nu ja, daar komt hij
julst aanl Vraagt u het hem zelf, inspecteur.rl
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Bruins draaide zich om. Hij had meL de persoon 1n k!Íeslie nog geen ken-
nis gemaakt, en stelde zich voor.
rrDag. Ik ben Gert,janrrr antwoordde de ander tot Bruinsr ergernis. Hij had
een hekel aan mensen die alleen hun voornaam noemden zonder dat hÍJ ze
nader kende. overdreven ouwe- jongens-krenbenbrood gedoe, vond hij.
Itcoed, meneer Gertjan. Wl1t u zo goed zijn te verklaren Íraar u lÍas toen
u heL sehot hoorde dat een einde maakte aan het leven van de heer de
Graaf?!l
frlk Í,as boven, op mijn kamerrt antiroordde Gertjan. ttTk zav een evaluatie-
verslag van de conferentle te schrijven inspecteur. Ik was verdiept in
de vraag hoe ik de verkregen feed-back structureel noest terugkoppelen
en ik heb van de hele consternatie eisenlijk niets gemerkt. Ik heb trou-
wens ook het schot niet gehoord. rt

rro nee?Í Bruins $ras verbaasd. rrl'laar uv, kamer ligt toch niet zo ver van
de trap die naar de bibliotheek leidt?rl
trDaU nleL nee. Zelfs pal boven de bibliotheek. Maar toch heb ik r.rerke-
Iijk niets gehoord. rl

ttzozo....Nou, goed dan....Nog één vraag. eh...meneer. Was er werkeu-ik
niemand in dit pand, dat u weet? Dus buiLen uzelf en de dertien overge-
bleven conferenliegangers?rr
rrNiemandrrr bevestigde Gertjan. rrDe eerste dag ben ik bij het maken van
mijn aantekeningen nog geholpen door Moniek Merelr secretaresse van de
naad van Bestuur. Maar dat was alleen maar de eerste dag. Daarna j-s ze
naar huis gegaan. rr

ÍGoed.n Bruins dacht even na.
trAantekeningen zei u toch? Heeft u die bij de hand? Mag ik ze eens in-

ItJa hoor. Komt u maar mee naar boven.rr
Bruins pakte zijn tas en volgde de opleidingsdeskundi8e naar diens kamer.
KÍjkt zei Gertjan. lrlk heb hier de karakteri stieken, die ik voor mezelf

heb gemaakt van aIIe cursisten. Verder verslagen van de discu§aiesr pro-
granmar s, probleenstellingen met uitgewerkle oplos§ingen, studiemaberi-
aa1 en allerlei losse aantekeningen. rt Hij wees op een enorme berg papier
op zijn bureau. tr}'Iat lrÍlt u precies zien, inspecteur?rt
nAllesÍ zei Bruins kortaf. ItIk neem dit in besla8, van der tíoude. In
naam der !reg. rr

En lot Gertjans verbijatering begon hij de conplete hoeveelheid papier-
werk in ziJn tas te proppen.
ttziezotr vervolgde hij voldaan. lrEn vertelt u me nu eens, u heefb het
hele gezelschap enkele dagen naulrgezet geobserveerd, mag ik aannemen...
I,íat voor bijzondere dingen zijn u opgevallen die wat meer li-chl op deze
zaak zouden kunnen werpen? Waren er mensen die een duidelijk hekel aan
de Graaf hadden?rr
rrDie lraren er zekerrr gaf Gerljan toe, een verbitterde blik op Bruinsr
uitpuilende tas werpend. trHet is..of eh, was een ouderwets iemand, ter-
wijl de meeste anderen veel meer vooruitstrevende ideeën hadden....aI-
Ies autonatlseren, platte organisatie, snelle beslissingen, de Aoeri-
kaanse aanpak, zal ik maar zeegen. In hun hart zouden ze allemaal het
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liefsb op dle grote big-business managers U.jken, zo lreggelopen uit
rrDallasrr. Neem bljvoorbeeld die Jack Ploeg. Echt zo iemand dle eerst
rs oehtends gaat Joggen, de hele dag de taal van deze tiJd spreekt, te
gek dynamisch gekapt en zo. De Graaf vond dat allemaa1 flauwekul, moest
daar niets van hebben, en liet dat duideLijk blijken ook. Ik geloof dat
Ploeg daaron een enorme hekel aan hen had.rr
rrTja. Maar d1e hekel berustte dus op persoonlijke grondenrr merkte Bruins
op. lrze lagen elkaar gelÍoon niet. Dat is dus alles.rr
rrEh....nou nee, er was nog iets...rr Gertjan aarzelde. rrlk weet niet of
ik er goed aan doe om hei u te vertellen, maar Hans Schiesser vertelde
me dat hlj a1s financieel beheerder, schatklstbelraa"de" zeg maar, aan
Ploeg had toegezegd dat zijn adverti sing-budget verdubbeld zou worden,
wat dat ook $rezen mag, Het schijnt dat de Graaf als hoofdboekhouder daar
een sfokje voor gestoken heeft door in een glashelder memo aan de heer
van Buyten aan te tonen dat dit volkonen onverantwoord was.... Toen is
het, niet doorgegaan. En zo heeft hij meer mensen in de vrielen gereden,
bijvoorbeeld Nico Zlrarts en Henk de Ba1 van §luypendregt heeft-le op
soortgeli.jke lrijze dwarsgezeten. Zelfs met John !Íaldemar, van Buytenrs
persoonlijke vri.end, heeft hij rt aan de stok gehad. Dat laafste hoorde
ik weer van meneer Tichelaar. Maar het neest had hij het toch op Jack
Ploeg voorzien, tr

Hij zweeg. Bruins knikte hem bemoedigend t,oe. rrcaat u verder. Zeer inte-
ressant. rr

rlIk gëIoof niet dat er nog vrat aan toe te voegen valtrr nompelde Gert-
jan. rrDenkt u eraan, inspecteur, ik zou nièmand als hoofdverdachte van
een moord $ril-len afschilderen. Zeker Jack Ploeg niet. Het is een aardi-ge t
jovial-e man. Misschien had ik eigenlijk beter niets kunnen zeggen,..rr
tr!íees gerustrrr antwoordde Bruins. rrUit wat ik tot nu toe gehoord en 8e-
zien heb kan ik a11een maar concluderen dat in feite niemand van he! he-
Ie gezelschàp de moord gepleegd kan hebben. Het kan haast alleen lemand
van buitenaf geweest zijn.rr Maar invrendig hr13t hij met steuigheÍd dab

ook dat niel kon. Im.mers de balkondeur had ook van binnen op slot geze-
ten en buiten lag ongereple sneeuw, de ruiten waren heel, kortom, het
kon niet I Hel drong steeds meer tot de beroemde speurder door dat hier
sprake was van een ondoorgrondeli jk mysierie. Moord zonder moordenaar !

Geheel verdiept in dit raadsel begaf hij zich weer naar beneden, Gert-
janrs omvangrijke huisvlijt met zich neezeulend.
onder aan de trap !Íachtte i-r. H. van Buyten op hem.
lrHebt u mij of een van mijn ondergeschikten. . . eh, sorry, collegars be-
doel ik natuurlijk, nog verder nodig, inspecLetr? Zo niet, dan wilden
we allemaal graag naar huis. U begrijpt dat we $rel wat over onze boeren
zi jn. I
rilk zal u aIlen nog afzonderlijk nader moeten sprekenrÍ antwoordde Bruins,
rimaar dat komt norgen wel. U bent dan allen op uw kantoor neem i.k aan?
Aan de Westerstraat, nietÍraar? Jaja, dat is bekend terrein voor me. Prl-
ma, meneer van Buyten. Dan kunt u nu vrat mij betreft lrel gaan. ZeIf l^riL-
de ik de plaats des onheÍIs rrog 66n keer goed in ogenschouw nenen.rt
De Amfas-presideni maakte al aanstalten om te vertrekken, toen Bruins
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plotseling lets te binnen schoot.
rroh ja, er is toch nog iets dat ik u wilde vragen.rr Hij hieLd van Buy-
ten staànde. rrl,lat deed de heer de Graaf eigenlijk daar zo al-leen in die
biblioUheek?ri
De aangesprokene had zich omgedraald.
rrHij luisterde op dat moment naar klassieke muziek. Dat deed hij elke
avond; hij lrildè daarbij zeer beslist niet gestoord vrorden. Het is nogal
macaber, inspecteur, maar op het tijdstip van de moord stond Juist de
vlerde synfonÍe van §chubert op, de rrTragischerr, zoals u misschien lrel
$reet. . , rr

ÍBedanktrt zei Brulns. ÍDat is dan voorlopig alIes, meneer van Buyfen. U

kunt nu we1 gaan, morgen spreken víe elkaar !re1 nader.rr
En terwijl de ander zLch na een korte groet verwijderde, begaf Bruina
zlch naar de plaats van het misdrijf.
Hlj betrad de bibliotheek lraar thans niemand meen lras, a1leen de heer
Klomp stond er nog, de handen op de rug, een blÍk vol verslagenheid ln
de vriendelijke ogen.
Terwijl Bruins nauwlettend he! hele vertrek onderzocht, was op de ach-
tergrond te horen hoe de nv§-managers vertrokken, met als laalste ir.
van Buyten. Toen he! geluid van de enorme Volvo van de atoongeleerde
was weggestorven ricbtte Bruins zich uit zijn gebogen houding op en keek
de financleel expert van de RVS onderzoekend aan.

'iTotaal onbegrijpelijk, meneer Klomp. Geen enkel spoor.rl
rrNee?tr Klomp keek hem afl^rezig aan. rrEen af8rijselijke zaak inspecteur.
Hebt u geen enkel idee wal er gebeurd kan zj-jn?rl
rrceen enkelrt zei Bruins, maar volkomen waar was dat niet. HiJ had in de
laatste minuten enkele ideeën gekregen, maar die Naren zó fantastisch dat
hij ze liever voor zich hield. Het was maar een lheorie, hield hij zich
voor. Vergezocht mlsschien, maar toch...Z6 zol het gebeurd kunnen zljn.
Voorlopig kon hij daar maar beter nog met niemand over praten.
Zijn blik bleef rusten op een groot olieverfschLlderij aan de wand, het
portret van een historisch figuur met lang haar, snorretje en een enome
witte plooikraag op donkere kledij.
t'0ok toevallig'r dacht Bruins. ItiJ las graag historische romans en had kort
gèIeden een boek gelezen waarin de intri8e draaide om het rampiaar 1672.

0p de omslag van dat boek was precies hetzelfde portret afgedrukt, Het
vras niemand minder dan Johan de líitt.
rrlnderdaad inspecteur'r zei Klomp, zijn bllk volgend. rrJohan de Witl, een
van onze grootste staatslieden. Maar hij is ook voor ons, Ievensverze-
keraars, van onschatbaar belan8 geweest. Het is nisschien niet zo be-
kend, maar hij was een der grondleggers van de Actuariule Wiskundelrr
[Is dat zo?rr vroeg Bruins beleefd. Dat wi.st hij inderdaad niet. Hij hoop-
te maar dat dat feit niets Le maken had met het afschuwelijke elnde van
de Witt, dj-e door een menigte woedend gepeupel op straat $ras vermoord.
HiJ deed Klomp uiigeleide en besloot dat langer blijven Seen zin meer
had. Morgen zouden alle betrokkenen in dit drama in het RVS-pand aan het
werk zijn, en dat zou zijn werkterrein worden,
Sanen met brigadter van Dam verlj-et hij het studi-ecentrum en sloot zor8-
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vuldig de deur.
rrTot morgen, van Dan. Ik ga meteen naar huis. Ik $roon toch vlakbÍJ zoals
je weet. Kom norgenochtend zo vroeg mogelljk op rt bureau. Er ataat ons
heel wat !Íerk !e wachten, vrees ik.tl
Van Dam Bbapte in de polÍtlewagen en keek in zijn spiegeltje de donkere
gestalle van de lnspecteur na, die zlch over de besneeuwde straat huj.s-
lraarts begaf.
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Hoofdstuk 4 Stahlmann verschaft inforEatie.

De volgende norgen I^ras Bruins a1 weer vroeg op het politiebureau aan-
r,rezig, ondanks het late uur van de vonige avond. voordat hii het onder-

zoek die dag zou voortzettenr wilde hi.j eerst even wat papierl'erk op-

ruimen dat de vorige dag was bliiven liggen. Hij hoopte dan al weer weg

te kunnen zijn voordat zijn hogeliik Sewaardeerde assistent ten tonele
zou verschijnèn. Bruins had het nu te druk om van de medewerking van

van Epscheuten gebruik be $rillen Eaken. ook de ongevraagde adviezent
die van Epscheuten gu1 uitdeelde' kon Bruj-ns op het ogenbli'k mlssen als
kiespijn. Onder het schriiven zag hij vanuit ziin ooghoeken brigadier
van Dao de afdeling betrèden. De twee mannèn t',isselden een korte groef'
Van Damr d,i.e zag dat ziin meerdere heL druk had, zei verder niets' Hij
wrong zijn omvangrijk lichaam achter een bureau en be8on enkele dossiers
te bestuderen.
Bruins had de stapel papier intussen snel doorgewerkt en over de bureaus

van zljn ondergeschikten verdeeld.
Wat nu? He! leek hem het meest zinnig on eersi eens wat meer aan de

weeL te komen over de reorBanisatie en automatisering bij AMFAS' Wellichb
dat htj daar aanknopingspunten vond voor ziin onderzoek' Bii zorn omvang-

rijke ingreep waren er altlid weI mensen die zÍch tekort gedaan voelden'

gepasseerd werden door de leiding voor promotier etc' Stof Senoeg dus

voor al1er1ei eventuele conflicten en spanningen'
Hij besloot Sbahlnann te bellen' het hoofd van de automatisering en

van daarui! diepgaand betrokken bii de opzet van de nieub'e sUructuur'
Sbahlmann leek hem een ànalytische geest, en zou dus èen riike bron van

inlichtingen kunnen ziin. En danr hij moest toch ergens beginnen'
Bruins telefoneerde naar de AMFAS. Ja, Sbahlmann was reeds aanrreziS en

witde Bruins graag aIle inforoati-e verschaffen die hii maar wenste'
Schikte negen uur? Ja, dat was uitstekendr zo werd hem verzekerd'
Bruins hing op en gaf van Dam een teken'
ItKom mee Lucasr laat die dossiers llaar aan iemand anders over' Er is
werk aan de winkel. rr

De brigadier snoof verBenoegd, stond op en schoob ziin ias aan' Bureau-

werk was niets voor hem. Hii werkte graag met Bruins; ie kon op hem

vertrouwen en er !Ías altiid volop actie te belevent een kolfje naar

zijn hand.
ook Bruins stond op en maakte zich gereed om be vertrekken' Terwijl hii
zj,jn jas aantrok keek hij terloops even uit het raam' Dat was ziin
redding.
Over het p1ave13e1 naderde J.L. van Epscheuten, de criminoloog in de

dop (zonder de verwachting te I'rekken daar ooit uit te zullen komen) en

de bron van vele slapeloze nachten van ziin 8ek$,elde meerdere'
riVlug, daar heb je van Epscheulen.tr Bruins holde naar de uitgan8t met

van Dam op zlin hielen. De bri8adier had geen verdere aansporing nodig;

hij begreep de draag!íiidte van de waarschuwing volkomen'

zonder een r^roord te wisselen renden de beide mannen de trap af en k$ranen
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zo in de hal van het politiebureau terechf.
ttsnel, de portier en de w.c.rr hii8de Bruins. Hij spoedde zich naar de

balie en kl,ampte de portier aan.
trsLevens, doe me een 1o1 en help metr zei hlj oP dringende toon tegen
de al wal oudere man. trover enkele §econden kont van EpscheuLen binnen.
zeg tegen hem dat hij zo snel mogellik naar mijn bureau Saat en dat hii
daar de hele ochtend blijft wachten. Zeg hem dat er een enorn belangriik
telefoontje van Interpol wordt verwacht overr eh.... nou ia, verzin
zeLf maar wat. Hoofdzaak is in ieder Seval dat hij de hele dag in het
gebouw blijft. En ats hij naar ni.i vraagt: ik ben de hele dag in con-
ferentie bÍj de hoofdcommissaris en mag dus onder Seen enkele voorr',aarde
!Íorden gestoord. rl

Bruins sprak Sejaagd, want door de glazen deur zag hiJ reeds ziin as-
sisteni naderen. Samen met van Dam dook hii het herentoil'et in; door
een kier van de deur zagen zíi de rechtenstudent een ogenblik met de

porller praten, en vervolgens met gezl^Iinde spoed de trappen oprennen'
Me! een zucht van verlichting kwamen de twee mannen weer te voorschiin
en grijnsdèn breed teBen de portier, die begrijpend meelachte. De oude

truc had weer ge$rerkt.

He! IÍas even na negenen dat Bruins aanklopie op de deur van dr. Claus

Stahlmann, het hoofd van de automatÍsering binnen AMFAS. NaaÍnr titel
en functie waren op enigszins overdreven wijze naasL de deur aangebracht'
,rBescheidenheid siert de mensrr dacht Bruins.
Op dat moment echter lrerd de deur geopend en verscheen de massieve ge-
stalte van Stahlmann zelf in de deuropenin8'
trHartèlijk welkonmenr Herr Konnissar Brauntr brulde de Duilser in gebro-
ken Nederlands tegen de enigszins beduusde inspecteur. Hij sloeg de

hakken van ziin schoenen met een klap tegen elkaar en schudde Bruins
energiek de hand.
ttFijn da! u me kunt ontvangentr zei Bruins. ttoverigensr ik ben slechts
inspecteur, geen commissaris. rr

Stahlmann leek dit niet te horen. Hii nam achter ziin bureau plaats
en verzocht de rHerr KoÍtmissar I om eveneens plaats te nemen.

De inspecteur opende zijn notitieboekje en begon.
rrJa, aar ik voor kom is op de eersle plaats on inlichtingen te verkrij-
8en over de reorganisatie bij AMFAS' en In'ie daar zoar bij betrokken
zijn. Daar wiI ik graag wat meer over iÍeben. Ben ik daarvoor bij u aan

het goede adres?rr
rrzelfstverstandis, Herr Kommissartt dreunde Stahlmann. IDaar ik nij daar-
mee noodwendiS bezig houd, ben ik een van de personen die daarvan Uber-
haupt het meeate weet. ri

De bescheiden Herr Doktor Sing even verzitten, streek ziin haar glad en

vervolgde :
fiziet u, Hèrr Komnissar, der Konkurrenz tu§sen de vèrzekeringsbedrijven
is moordend. Alleen ruckzlchtloze automatisering biedt een bedrijf het
ultzi.cht om de kop boven !Íater te houden. Nu Seeft het voor de nanschap
van een firma vaak grote zwarigheden on in korte tiid daarnaar om te
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schakelen. Het is mj-jn opgave om dat Prozess hier te leiden en te stu-
ren.ll
Bruins knikte. Dergelijke verhalen had hij al vaak op de economische
pagina van het ochtendblad gelezen.
rrJa, dat is duidelijkr! zei hij. rtKunL u me misschien ook verLellen of
er sons ook personen binnen di.t bedrijf waren, dÍe zich door die re-
organisatie en automalisering in hun baan bedrei8d voeldenr die daar
bijvoorbeeld legen waren of waÈ dan ook?rr
itHerr Kommissar, daarin heeft u recht, dj-e waren er, nee, die zijn er
inderdaad, en ook buiten het bedrijf. De ogen van Stahlnann fonkelden.
Bruins keek op van zijn boekje. Zou hij hier reeds aanknopingspunten
krmnen vinden? Hi-j besloot tot de kern van de zaak door te dringen.
ttzo, is dal zo?tt vroeg hij, en keek de informatica-deskundige door-
dringend aan. trKunt U ne daar ieis meer over vertellen?lr
Stahlmann knikte kort.
rrDit is de zaak, Herr Kommissar. Reeds jaren lang kampen r.rij nei alle
Midde1 voor de versterking van onzer Bedrijfstak, om die een voerende
Posilion in de Nationalekonomie innenen te kunnen laien. Daarvoor moe-
ten we de organisaiion eerst wedergoedmaken, en de valse Konkurrenz
uiLraderen. rl

§tahlnann zat onder heL spreken als uit graniet Sehouwen achter ziin bu-
reau, en onderstreepte zijn heftig ultgesproken $roorden door met de
rechterhand korte, felte zeÍaaibewegingen te maken. Zijn btik was strak
op Bruins gevestigd; in zijn rechterooghoek verscheen een zenuwtrekie.
ItDat de Ekonomle kapotgemaakt worden is, dat is niet onzer Alleenschuld.
De oorzaak ligt in het defaiti-stj-sch Sepraat en in de slappe en SeId-
verslindende sociaalpolitiek van deze regering, in tezamenarbeid met de

rode vakbonden. Hun houding, hun ideeën, hun daden betekenen een dolk-
stoot in de rug voor het vrije bedrijfsleven. Maar ik zeg u, Herr Kom-

missar, wlj komen terug, trlij eisen de Levensrui-m op die we nodlg hebben.

Wij zijn hard wie Kruppstahl! Wij laten ons door regeringreglementen
en vakbonden geen Dikiat opleggen! We noeten als bedrijf ons als een
samengebalde kracht opsLellen, aIs een 6ínheid, de rijen vast gesloLen!
En dat kan alleen door een eensgezinde en vastbe§Ioten leiding! Want
het moet zLjn één Manschap! één Bedrijff één Leiding!"
Siahlnann sloeg met zijn rechtervuist bii elk woord dreunend op het
bureau, als om ze meer kracht bij !e zetten. Zijn sluike haar was door
de war geraakt; enkele plukken hlngen schuin oven zijn mei ztreet be-
dekte voorhoofd. In zijn ogen 1ag een vreemde glans. De inspecteur had
met verbijsLering naar deze hartstochtelijke filippica Seluisterd; het
deed hem ergens heel vaag aan vroe8er denken. Maar dat was nu niet van
belang. Hij was gekomen om concrete informatie te verzamelen, en niet
om dit, soorÈ verhalen aan te horen.
rrJa, j-k begriJp u$, bezorgdheid in deze onzekere tijdenrr zei Bruins sus-
send. rrlk wilde het onder$rerp echter tot de misdaad zelf beperkt houden,
als u het niet erg vlndi; mijn economi.sche kennis is noga] gerinSr ziet

§tahlmann was intussen weer wat tot rust gekomen. Mj-sschien begreep hii
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dat zijn vurig pleidooi enigszins uit de hand r^ras gelopen, want bj. j de
Íroorden van Bruins knikte hij instentnend.
De inspecteur besloot om tot wat meer gerichte vragen over Le gaan.
Kunl u me vertellen hoe de relatie Lussen Ploeg en de Graaf 1ag hier

in het bedrijf? Uil de aantekeningen van van der Woude heb ik begrepen
dat het fussen die twee niet a1 te best boterde.rl
ttzeke?, dat klopt, Herr Komoi.ssar. Het 8af steeds Konflikten tussen hen.
De Graaf $ras gans niet een gemoedelijk man om mee tezamenarbeiden te
moeten. rl

rrEn waar gingen die conflicten dan over?rr
rrDat weet ik jammer genoeg niet. De Graaf 1ag met iedereen overhoop.
Zo herinner ik ne nog van tvree eken geleden, dat Herr Tichelaar woe-
dend zijn kamer uit kÍram lopen. En dan nog maar vijf dagen geleden die
woordenwisse l ing met Herr Beukers, dat was alles zeer achrecklich....rl
Bruins maakte ijverig nolities. Toch begreep hij dat hij zo niet veel
verder kwam. Hij zou al deze mensen persoonlijk aan de tand noeten voe-
Ien, zoveel i^ras ríeI zeker, overlroog hii. Van Siahlmann alleen Írerd hij
niel veel wiizèr, dat had hij onderhand lÍè1 Semerkt. De forse Duitser
mocht dan een voortreffelijk vakman zijn, nenselijke rèIaties gingen
hem een stuk minder goed af.
De beroende inspecteur stond op, kLapte zijn notitieboekje dicht en
bedankte Herr Stahlmann voor de medebrerking. Maar deze !Íuifde de dank-
betuiging r"reg; het was hem een genoegen de politie van dienst geweest
te kunnen zijn. Hij k$ram achter zijn bureau vandaan en begeleidde ziin
gast tot aan de deur. En pas na veel hakkengeklap en geschud van handen
slàagde Bruins erin de kamer uit te komen.
A1 met aI was het reeds tegen tienen geworden, en was hij nog steeds
niet erg veel opgeschoten. WeI maakte hij in zijn achterhoofd de noti-
tie, dat hij in de loop van de dag bij zijn Westduitse collegars inuch-
tingen moest proberen i.n te wj.nnen over Slahlmann. Je kon nooit $reten...

Wie nu? De inspecteur raadpleegde zijn lijstje van personen. Jack Ploeg
kr.ram het meest voor een derdegraads verhoor in aanmerking. Maar zou het
allereerst nj-et handig zijn iemand te ondervragen die beter dan de ande-
ren met de personele structuur van het bedrijf op de hoogte zou ziinr en

die hen kon i.nlichuen hoe de persoonlijke en zakelijke verhoudingen
lagen tussen de dLverse afdellngen? Natuurlijk! Hei hoofd sociale zaken,
meneer Wringer. Die zou hij eerst maar eens aan de tand gaan voelen.
Bruins trof hetr. Lrant de kamer van Wringer lag schuin tegenover die
van Stahlmann, zoda! hij niet lang hoefde te zoeken.
De directeur bleek gelukkj-g aanwezig, víant nadat de befaamde inspec-
teur had aangeklopt verscheen de perfect geklede gestalte van Wringer
in de deuropening.
rrAh, bent u het inspecteur.r! begroette hij zijn bezoeker. lrKomt u

binnen en gaat u zitten.rt Hij bood Bruins een stoel aan en nam zelf
weer plaats achter zijn bureau.
Bruins had i-ntussen zijn gastheer eens goed opgenomen. Hij had alti.jd
een nogal cuché-achtige opvatting erop na gehouden over hoe een rrhoofd

qq
da,



soclale zakenrr eruit behoorde te zien: uitbundÍge haargroei, spijker-
broek, slobbertrui, fondsbrilletJe, en j,n de ogen een aUès-begrijpende
bIlk. Probl,emen, waarvan niemand het bestaan zelfs naar vermoed had,
dienden rrbespreekbaar genaakt te wordenrr, etc.
Maar bij de heer Wringer bleek niets van dit a1Ies, ZiJn haar was model
geknipt en maakte een enigszj-ns miliiaire indruk, nog versterkt door
zijn gladgeschoren kaken. Kortom, de loan tegenover hem vormde het pro-
totype van de moderne no-nonsense manager.
rrJa, meneer Wringertt zo begon de spèurder zijn ondervragingr rtik wilde
graag enkele dingen van u weten, zoals u misschi-en weI begrepen zult
hebben. Kunt u me allereerst vertellen lranneer u de Graaf voor het laatst
hebb gezi.en?tr
íDat zal zo rond kwarb over acht zijn geweestrr antwoordde l,lringerr de
duimen achter zijn vest hakend. rrlk was juist op weg naar het toilet,
aan de andere kant vzrn de gan8, toen ik hem uit zijn kamer zag komen.
Hij vertelde me dat hij zijn koffer had gepakl r en nu nog even naar de
bÍblj.otheek wilde om tot negen uur nog wat naar muziek te luisteren.
Dat was de laatste keer dat ik hem heb Eezien - althans levend.rr
nEn wanneer ging u zelf naar beneden?rr
rrEen half uurtje Iater, ik schat ki,rart voor negen. Ïk arriveerde in de
zaaL tegeliJk mei de heren Beukers, Waldemar en Bouter. Amper vlif mi-
nuten later hoorden we het schof.rr
Víringer vertelde de aandachtig luisterende inspecteur nog eens tot in
details de lugubere gebeurtenissen van die bewogen avond, zonder iets
over te slaan.
rrZeer Lnteressantrr moedigde Bruins hem aan. ÍGaat u vooral verdert
meneer lllringer. rt

trwel, ik vrees dat ik u niet zo erg veel meer heb te vertellenr inspec-
teur. Nadat ik als eerste het lijk had ontdektr maande de heer van
BuyLen ons tot kalmte. Vervolgens belde hij de politie, De rest weet u.rr
ÍJa, dat klopt. Nu iets anders, Ik !íilde Sraag !,rat meer lreten over het
sociaal beleid in dit bedrijf, meU name ln het kader van de reorganisa-
tie en de automatisering. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
er hier en daar verschillende mensen flink in de verdrukking zlin 8e-
komen door dat alles. rr

Wringer wijfelde even, alvorens een antwoord te geven.
trKijk inspecteur, u moel dat genuanceerd benaderenrrr begon hij voor-
zlchtig. 'tsinds kortè tiJd voeren wij hier een geheel nieuw personeels-
beleid, gebaseerd op de meest moderne ldeeën. Ik zal proberën u in en-
kele woordën de daaraan Len grondslag liggende filosofie uit te leggen.rt
Wringer had onder het spreken zijn uitgespreide vj-ngertoppen in een do-
cerende houding op heb bureau geplaatst.
rrln di! bedrijf werken irU met verticaal gekoppelde systeemreferentie-
functies, volgens de bekende FP-rnethode.*) Voor elke functie stellen
wij meetpunten op, zodat loetslng realiseerbaar wordt. Zo ontstaan er

*)De Functie Profiel Methode, in 1936 uitgedacht door de socioloog prof.
dr. Kurt von Gneisenau, uib Lei.pzig.
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gewogen verschillen in zr^raarte van functies. Dlt lrordt dan naar het
loon teruggekoppeld. Na preparerend veldonderzoek, dat hre aI in een
vroeg stadium uitvoeren, kunnen we vervol8ens een Sedifferenti ee rde
functie-analyse ontwerpen. Het is o.a. mijn taak om dit te screenen.
De verkregen resultaten Írorden dan teruggeploegd om ze in te kunnen
passen in ons speerpuntenbeteid. Wij spreken dan van voor$raardenschep-
pende referenllekaders. Voor eIk aldus verkregen functieprofiel ont-
vrikkelen wij een plaatje, dat vervolgens verder ingevuld kan r,Jorden vol-
gens een bepaalde rangtelorde.
trDat spreekt vanzelftr knikte Bruins. !íat hem betrof had tÍrj,nger evenSoed

een Arabisch gedicht kunnen voordragen. HiJ besloot dat het geen enkele
zin had de personeeLszaken-deskundÍge no8 verder te verhoren. Het was

onget!,rljfeld een deskundig ienand. Wie ln staat lías dergeliike weten-
schappelljk klinkende taal achteloos ten gehore te brengen zou ongetl^rii-
feld a1s vanzelf de top van de maatschappeliike ladder bereikenr ov€Fè€ll-
komstlg Simon 0. Slagslagerrs ÍSlaag-systeemrÍ.
Hij sLond op. ttwel meneer Wringer. Ik ben blij u gesproken ie hebben.
Het kan zijn dat ik u binnenkort nog eens nodig heb' maar voorlopiB
bedankt,tr Hij drukte de ander de hand en stond even later ireer op de
gang. Even stond hij in dubio, Zou hij nu eersb maar bii Ploeg langs
gaan, of .........?
Plotseling kreeg hij een idee. Als hij nu eersl eens bij zijn oude

vriend mr.dr. A. S. Pieterse aanliep? Die kende hii nog van vroegere
gelegenheden. Van hem zou hij tenminste zinnige informatie kunnen ont-
vangen. tJel zat er de vervelende consequentie aan vasL, zo bedacht
Bruins, dat hij dan de rest van zijn ochtend als verloren kon beschou-
ÍÍen. Uit ondervinding wist hij dat een Sesprek mèt deze bovenbaas, dat
korter dan twee uur uitvlel, lot de onmogelijkheden behoorde. Maar dat
moest hij dan maar op de koop toenemen. Hoofdzaak was dat er snel schot
in de zaak kwam.

Pieterse vinden r'ras echber genakkelijker gezegd dan gedaan. Na enig zoek-
en vraagn erk realiseerdè Bruins zich dat de Sehele firna net grondig
r.ías gèreorgani seerd. Iedereen zat nu natuurfiik op een andere plaats.
Ilij besloot maar op goed geluk een grote afdeling op te lopen om daar
naar dè verblijfplaats van Pieterse ie informeren.
Tot optuchting van de speurder was het Collecti.ef Bedrj-jf (dat hij nog
van vroeger kende) aan de herstructureringsgol,f ontsnapb. De groepslei-
der van de unit fnternationale Zaken kon hem gelukkig nauwkeurig de kaner
van Pieterse duiden.
rrlk hoop voor u, dat u uw lunch bij u heeft, i"nspecteurrrr kon deze per-
soon niet nalaten op te merken. rrlk ken Pieterse namelijk aI langer dan

vandaag . rr

Zijn colIega, Wies Tintelaar, gtimlachte om deze opmerking. rrJa, dat
klopt, inspecteur, ongeveer aI vljftien Jaar'r De groepsleider gromde

iets onverstaanbaars. Hij lrerd er niet Sraag aan herinnerd, ook niet
lndirecb, dat hij veruit de oudste van zlin groep was.
Bruins besteedde hieraan verder geen aandacht en wrong zich door de op

35



elkaar gesiouwde bureaus naar de andere kant van de afdeling. Bepaald
ruim zlt,ten ze hier ook niet, vond hj.J.
rrsorry, mag ik even passerenrr vroeg hij aan een slecht geschoren jonge-
man, die de doorgang versperde. trHet is hier nogal krap, ziet u.ti
rrJa, waanzinnÍg hè, vindt u ook niet?tr anlwoordde deze, blij dat een
vreemde over het niJpende ruimtegebrek net zo bleek te denken als hij,
Beleefd stapte hij opzij.
Bruins bedankte hem en liep sneL door.
rrzeg, weet je vrie dat was?rr hoorde hi.J nog iemand opgewonden achter zich
fluisteren. rrDat is inspecteur Bruins, van de Rotterdanse poli"tiel Die
is natuurlijk hier voor die moord op de Graaf lrr
Een belrondèrend gemompel steeg op. Bruins zelf! En terlrijl een ieder,
dj-e de beroemde speurder voorbij had zien komen, zich in de meest on-
vraarschijnl,i jke gissingen sbortte aangaande de ldentileit van de dader,
en diens mogelijke moLieven, repLe Bruins zich voort naar A.S. Pieierse.
Die lras nu snel gevonden. Pieterse bleek zi.ch in de uj,terste hoek van
het gebouw te bevj-nden, verscholen achter afdeling Reserveberekening .
Daar vras op dat moment t,oevallig niemand aanwezi€. De gehele afdeling
had zich voor Herkoverleg teruggetrokken in een ander deel van het 8e-
bou$r, !Íaar het vraagstuk besproken werd of het niet idioot was avond
aan avond over te $rerken, t,erwijl er buiten 800.000 werkelozen liepen,
en nen naderhand bovendi.en, a1s de auiomatisering voltooid $ras, kans
Iiep op straat geschopl te worden.
onkundig van al deze problemen ri-chtte Bruins zijn aandacht op de deur
voor zich. Hij had de kamer gevonden,

Bruins, die als gehard politieman !Íeinig lasb van ontroering had, moes!
toch evèn ieis r"regslikken boen hij voor de tvreede keer in zijn roemrijke
carrière voor de deur atond Íraarop het simpele naambordje prijkte: ttnr.
dr. A.S. Pi-etersei!. Levendlg herinnerde hij zich hoe hij bij de oplossing
van de lreerzinwekkende misdaad , die als rrMoord in de Kluisrr de annalen
Íras ingegaan, ook voor de deur van het grote meeaterbrein had Sestaan.
De ontmoeting die toen was gevolgd, rías achteraf het grote keerpunt van
dle hele geschiedenis geweest.
Hij stond op het punt aan te kloppen toen hij aan de andere kant van het
paneel gedempt stemnen hoorde. Bujkbaar waa Pieterse niet alleen. Bruins
Iiet zich op zijn hurken zakken, kneep één oog dicht en loende nèt heu
andere door het sleutelgat. Pieterse zat achter zijn bureau, terltiJl te-
genover hem drj.e baardige heren zaten. Bruins herkende één van hem als
drs. W. Tj-chelaar, hoofd van de afdeling beleggingszaken. De andere t$ree
kende hÍJ niet. Hij drukte zijn oor tegen het sleutelgat in de hoop ietg
beLang{ekkends op te vangen.
rrlk heb de Graaf we1 degelijk gelraarschuwd'r hoorde hij Tichelaar zeggen.
rrlk geef toe, ik heb er te laat Írèrk van gemaakt, maar u gaat zelf ook
niet vrij uit, meneer Klaverveld!rr
rrNee, nou wordt-ie mooif klonk achanper de stem van de aangesprokene.
rrlk heb alles met Plet hier samen nagerekendt En we hebben alles vasbge-
Iegd in een meno voor Kees Boutert Dus zit u nu niet te 1u11en......rr
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0p dit moment klonken helaas voetstappen op het slenen trapJe en Bruins
k$rao haastig overeind om met een officieel gebaar aan be kloppen.
Pieterse opende persoonlijk de deur. Hij $ras geen haar veranderd sinds
Bruins hem voor de laatste keer ontlooet had. Uit ziin nondhoek stak een
enorme pijp en hi.j knlkte Bruins breed grinnikend toe.
rrAh, commlssaris! ïk had u aI half vervracht. Komt u binnenlrr
trlk ben nog steeds lnspecieurÍ verbeterde Bruins, die vond dat hii onder-
hand lrel aan pronotie toe was. Iedereen zag hem voor commj,ssaris aan.
rrlk stoor toch niet?rl
rroch ..... nee .... Ik dacht dat we wel klaar lraren. rl

Pieterse keek naar zijn gesprekspartners. ItEven voorstellenr inspecteur.rr
Hij wees op een jonge, donkerharige man net een zwart puntbaardje en

een olijk gezichi, die met zijn armen over elkaar in ziin stoel zat.
rrPiet van Zvraluwe, actuaris, en dltrr hij wees op een forse man met een

hoog voorhoofd, grimmige blik en dreigende zsrarte baardr is Huub Klaver-
ve1d. Eveneens actuaris. Dan drs. Tichelaar. Die kent u geloof ik al?rl
trZekerr zei Bruins. rrDat komt elgenliik wel goed ult meneer Tichelaar.
Ik wou u ook ëen paar dingen vragen. Heeft u wel eens oneni8held met
meneer de Graaf gehad?rr
trVaak Senoeg. n Tichel,aar knikte. lrMaar ja' ik was bepaal,d miet de enige.
Met die man was nu eenmaal moeiliik samen le werken.rr
rrHad u pas nog ruzj-e?tr drong Bruins aan. rrlk hoorde van de heer Stahlmann
dat u pas nog vroedend blj hem vandaan kwam. rr

ttOh jan' het gezicht van Tlchelaar versomberde. I'Dat ging eigenlijk ner-
gens over. Maar ja, hij had Íreer zorn bui ..... dan $ras er geen land met

hen te bezeilen. Ik weet mleb meer precies lraar rt over 8ing. Het had
lets te maken met studiekos tendeclaraties meen lk.rl
rrHm! Nou goed, daar kom ik binnenkort nog we1 op terugrr meende Bruins.
ItHoud! u zich wel ter beschikking, meneer Tichelaar. Ik zal u spoediS nog
nodig hebben,rr Hij wendde zlch tot de beide actuarissen. trEven rn for-
maliteitje heren, líaar r.ras u gisteravond tussen acht en tlen uur?rr
Klaverveld verschoot van kleur. Hii keek schichiig naar de anderen' trok
toen de inspecteur aan zijn mouw terzijde en fluisterde hen iefs in het
oor. De beide anderen keken zo neutraal mogelijk voor zich uit. Pieterse
dampte hevig aan zi-jn pijp en keek naar het plaFond 

' terwiil Piet van

ZwaLuwe me! ztjn hand over zljn gezicht wreef, daarna ziin zakdoek frok
en uitgebreid zijn neus snoot.
flO juist zei Bruinsr een aantekening makend. lrNou Ja, naakt u zj,ch ver-
der geen zorgen. En u, meneer van Z9,raluwe?rr
ItIk ben om half vijf gisteravond naar het café hier aan de overkant ge-
gaan, inspecteurtr zei de Brabander opge!íekt r tren daar tot elf uur geble-
ven. Er $raren 17 getuigen.rr
riDus dat is in ordetr lachte Bruins. rrNu, u kunt weI gaan, dan kan lk me-
neer Pieterse even spreken. rr

NadaÈ he! bebaarde trio vertrokken was ging Bruins op één der vrijgeko-
men stoelen zitten. Hij viel net de deur in huis.
rrMeneer Pieterse, u weet wat er allemaal Sebeurd is op de Vliverhof.
Meneer de Graaf r^ras daar net dertien collegars en het liikt erop dat ze
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geen van alIen de moord gepleegd hebben. Let r^rel ! ik zeg Ílijktrr. Víant
van buitenaf kan het evenmin gedaan zijn. rt Enige wat ik weet is dat de

Graaf vrelnig populair bij de anderen was. I{at ik van í weten wil is: Wat
waren de redenen daarvoor? Zijn er mensen die voordeel bij zijn dood
hebben? rr

Pieterse gaf niet dadelijk ant$roord. Van nature discreet stuitte het hen
tegen de borst aI te veè1 vui-Ie was van het bedrijf buiten te hangen.
rrlk heb geen keusr! drong Bruins aan, rru bent de enige die ik voor 100í
vertrouw. Vert,ell u ne alles !,rat u van de Graaf weet.ir
trNu dan.....rt Pieterse klopte zijn pijp uit. trU kunt u misschien nog die
krantekoppen herinneren, inspecteur: ITAMFAS op de rand van de afgrond?rt
Dat kwam natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Meneer de Graaf
had het aI gerui-ne tijd zien aankomen. Het heeft een heel complex van
oorzaken gehad, maar de Graaf had het idee dal hij de verantwoordeli ike
personen kon aanwijzen. De groobste stroppen hebben overigens i-n heL
buitenland plaatsgevonden, maar er waren ook problemen op schadegebiedt
problenen met verkeerde beleggingen, ondoelmatige public relaiions, te
dure automati.seringsoperaties.,.........rr
Nadenkend haalde hij een rol zuurtjes uit zijn vestzak en vervol8de: rrlk
wlsl da!; Ík heb meneer van Buyten, na diens machbsovername r van alles
op de hoogte gesteld en dat was mede een van de oorzaken dat de heer de

Graaf nadrukkelijk was verzocht om ook aan de conferentle op de Vijverhof
deet te nemen, ondanks het feit dat hii rlieu zo van dergelijke dingen
houdt. Meneer van Buyten wilde zodoende een verzoening en een nieuwe eens-
gezindheid proberen te bereiken. Alle problenen uj.tpratenr begriipt u ?

En daarom ..... We1nu, als u persé mi-jn menlng i"r1lt, dan is dat deze3

de opzet van de heer van Buyten is mislukt. Er is blijkbaar iets nog veel
ergers aan de hand. Tussen u en mij inspecteur! ik ben er rotsvas! van
overtuigd dat de dader van de moord $reI degelijk één van de deeLnemers
aan de eonferentle is geweest! ook a1 liikt dat niet mogelijk.rr
Bruins dach! na. De woorden van het grote neesterbrein hadden hem gesterkt
in een overtuiging, die op de avond van de moord reeds bii hem had post-
gevat. Het moést een van de derLi-en zijn. Maar wie? En hoe in Godsnaam

,,ras het gedaan?
Er vlel een korte stllte. Toen gebeurde het. Een oorverdovende explosj.e
deed de ruiten uit hun sponningen vliegen. overal lagen 8}a§scherven.
Wonder boven rronder bleven zohrel Bruins a1s Pj-eterse, zie zich beiden
instinctmatig op de vloer geworpen hadden, ongedeerd.
Voorzichtig kroop Bruins overeind en keek naar buiten. Hlj had snel ge-
zien wat er gebeurd was.Vlak voor het raau stond een aantal autors ge-
parkeerd, waaronder de schitterende Volvo van de voorzitter van de naad
van Bestuur. Een door een zeer kwaaderillige hand daarin geplaatste bom

had het peperdure vervoermiddel j-n een onherkenbaar lrrak herschapent
waaruit de vlammen torenhoog oplaaiden.
Verslagen staarde Bruins naar het troosteloze schouÍ^rspel.
t'Dit valt buiten mijn berekeningenrt nompelde hij' ÍIk moel onmiddelliik
maatregelen nemen, meneer Pleterse! !íi1L u de bedri ifsbrandweer $iaar-
schu$ren? Ik zal persoonlijk de heer van Buyben hiervan op de hoogte

39



stellen. Tot ziens, rr

Bruins repte zich heen. Spoedi8 zou bliJken dat er deze bevrogen ochtend
nog meer opmerkelj-jkè zaken voorgevallen hraren.

Dezelfde ochtend, enkele uren vroegerr om precies te ziin! even na het
slaan van negenen, legde lrma de Vries haar tekenstlft neer en hapte
naar ademi het was duidelijk dat ze aan de grootste verwarring ten prooi
was gevallen. Krampachti8 greep ze zi.ch beet aan de rand van de tafelt
en ze moest moeite doen om niet van haar stoel te vallen.
rrAllemachtig, het is niel te Seloven!r' wist ze er eindelijk na veel moeiLe

uit te brengen. ÍMaar ..... maar dat is.......rr Verder kwam ze echter
niet, want de verbijstering had haar volledig de mond 8e§noerd. Haar
blik richtLe zich j.n starre verbiisterlng op de geopende deur van de

afdeling. Haar collega Pierre Lacroix, die aan de andere kant van de tÈ
kentafèI druk bezig was met het ontwerp van een wervend affiche voor het
nieuwe pensioenplan, keek haar verbaasd aan. Hii kende lrma als een rustig
en zelfverzekerd meisje, die zich niet zo snel van haar stuk Iiet brengen.
Ze was een bri.ljant tekenaar en had aI menige succesvolle reclamecanpa8ne
ontr^rorpen, waarbii ze een goed oog had voor de eisen, die het verzekerings-
bedrijf aan een Seslaagde advertentie stelde. Ze !,ras kortom een Soede
ervaren krachf.
Daarom begreep Lacroix niet wat haa" zo plotseling bezielde. Wat had Irma
zo ineens van streek kunnen brengen? Hii draaide zich een halve slag om

en volgde haar starende blik. En toen begreep hii de houding van ziin
col1ega.
Nee maar.,...rr nompelde hiJ. rilk kan mrn ogen haa§t niet Seloven! Is

dat werkelijk.....?rr Maar ook hij slaagde er ni.et in zijn Sestanelde zin
af te maken.
Het voorÍ.rerp van hun Eezamelijke verbij§tering stond in de deuropenlng t
en leek nog de neeste overeenkomst te vertonen net een volledi8 aangekl+
de ebalagepop uit een exclusief en duur herenmodemagazi Jn.
Deze pop bleek echter van vlees en bloèd te zijn' en lnet enj-ge moeite
herkenden de beide medewerkers Ín het hoofd' dab boven het drj-edelige
kostuu0 uitsiak, de bekende gelaatstrekken van de heer Jack Ploeg, mana-

ger Advertlsing en Screening, en tevens chef van hun afdelinS.
Ook Fred Bastiaanse, Henk de Greep en Petra Diikhuis Iieten hun werk
rusten. De aanblik van hun chef sloeg hen met stomheid. Tot voor kort
- to! verleden week, on prcies te ziin - hadden zii de joviale Jack Ploeg
altijd gekend als een nanr d1e zich bij voorkeur kleedde naar de voor-
schriften, zoals die j-n de recLame- en kunstenaarswereld Solden. Jack
liet zich nu eenmaaL graag een srat artistieke houdlng aanleunen, en daf
kr^ram in de keuze van zijn kledj-ng Soed iot uitinS.
Nerveus gesneden colberb ln opzichtige kleuren en ruiten, een fantasie-
siropdas en allerlei soorten schoeisel in de meest bizarre uitvoeringen
r^raren nog wèl de minst opvallende kenmerken van Ploegrs garderobe. Ziin
medewerkers knipperden in de regel niet eens meer met hun ogen, als hun

chef net de zoveelste fantasblsche co!0binaUie de afdeling betrad. Het
hoorde er gewoon bij; alles went op den duur.
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Dit echter, en daar leek iedereen het stilzwijgend over eena te zijn, sloeg
a1Ies.
Kortom, het Íías duidelijk (zoals de oplettende lezer intussen wel begrepen
zal hebben) dat heb intensi-eve trainingsvreekend niet nagel-aten had zijn
stëmpel op de manager te drukken. De tcorporabe ideniiiyr straalde a1s het
ware van hem af, niet het minst door de sterk in hèt oog vallende RVS-
stropdas. Het bekende embl,eem stak nog juist boven het keurig dichtge-
knoopte ves! uit. ïn een oogwenk realiseerden de toekijkende medelrerkers
zich dat de oude Jack Ploeg tot de voltooid verleden tijd behoorde. Een

nieuwe era had zijn intrede gedaan; het was een historisch ogenblikl
Maar na de eersie schrik hernam het leven op de afdeling weer snel ziin
oude loop. Er moest door8ewerkt worden, vrant heu Íras bijzonder druk. Door
de reorganisatie r,ras er een flinke achtersband ontataan, en die moest men

nu zo snel nogelijk zlen weg te werken.
ook Ploeg had achter ziJn omvangriJk bureau plaatsgenomen, en begon de
daar aamrezige papieren Le ordenen. Af en toe frunnlkte hij verstolen aan

de nogal strak zittendè RVS-stropdas. De manager hoopte maar, dat het nie-
mand zou opvallen (iedereen zag het). Grapjes erover duldde hij niet.
Met de manager-nieuÍre-sti j I viel nleL te spotten, zoveel $ras weI zeker
voor de ondergeschiktèn. Gelaten schlkten zLj zích in de nieuwe situatie.
De rest van de ochtend verliep rustÍg, en om kwart over tlraalf verlieu
Ploeg de afdeling om in het bedrij fsrestaurant een uitgebreÍde lunch te
gaan nuttigen. Het lras Lacroix die het gesprek opende.
ItNou, nou, onze chef heeft het eL zwaar te pakkenr ze8lrr sneerde hii.
onze lelder heeft heb afgelopen weekend denk ik een complete hersen-

spoellng ondergaan.rr Hij z}Íeeg even. rrNou ja, Iaat j,k zeggens een apoe-
Ilng, dat is naur.rkeurlger uitgedrukt.rr
Onniddellijk wierpen Petra Dijkuis en Irma de Vrles zich in de discus§ie,
waarin geen enkel aspect \ran hun aller chef onbesproken bleef. Ieder liet
zijn licht over hem schiJnen, en dat niet altijd in even positleve zin.
Fred Bastiaanse grinnikte. Hij kende de verborgen rlvaliteit tussen Ploeg
en Lacroix. De laatst uitte nogal eens forse kritiek op heb kunstzinnlg
inzlchb van Ploeg. En dan: Ploeg was twee jaar geleden voor de functie
van manager Adverlising en Screening van buiten aangetrokkèn, vraarbii
Lacroix dus lelijk gepasseerd was. Zelfs nu nog gaf dat vÍel eens wrj,j-
vingen en bedekte ruzies tussen de beide mannen. Tot overmaaf van ramp
hadden Ploegs pogingen om te konen tot een nieuwe huisslijl (of house-
stylerzoals hij dat zelf noeEderatsof hij nlet wist hoe de Nederlandse
term luidde ) over d1e hele tlree jaar slechts geresulteerd in een minieme
r^rijzigin8 in het beroemde Rvs-beeldmerk! Het overbekende mannetje en
vrouwtje waren door zijn toedoen wat , afgeslankt n, mel aIs moblverlng
dat dit een teigentijdserr beeld zou opleveren! 0p mysterieuze wijze
was hij er nog in geslaagd ook dlt bespottelijke ldee j.ngang te doen
vj-nden, en verdomd, de gezelliSe dikke ouderwetsche dame vrerd terugge-
bracht tot een magere sbrenge ouwe laart. Enorn ej-gentijds, dat noest
gezegd irorden !

Fred Bastiaanse verlegde zijn btik naar de achterkant van de afdellngt
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en keek naar Henk de Greep, die de verantwoordelij kheid had voor hel
ontwèrp voor de grote dagbladadvertenties . Het was een persoon, dacht
Bastj.aanse, die nog geheel Ieefde in de cultuur van de rrschitferende
jaren,60r, zoals Henk hèt zelf altijd uitdrukte. Met zijn lange haar,
geitenharen sokken en sandalen was Henk feitetijk aI bijna een museumstuk
ger.Jorden, terwijl Ploeg c.s. de rrcoming nenir vormden. Wanhopig trachtte
de ontwerper zijn in di,e rrschitterende tijdrr opgebouwde levensfilosofie
te handhaven tegen de oprukkende kille naàtschappij van technocraten en
managers. Het leek een verloren strijd. Henk echter hield dapper stand.
zo vroonde hij in een alternatieve leefgemeenschap, die verleden jaar een
aI lange tijd leegstaand klein kantoorpand aan de Houllaan had Sekraakt.
De vreedzame commune hield er zicb bezíg met de derde hrereld, het vredes-
activisme, meer fietspaden en het opzetten van een klelnschalige drukke-
rlj, allemaaI zaken $raar de Greep met hart en ziel in opging. Bovendien
woonde hij daardoor vlak bij zijn werkr lran! de Houtlaan 1ag direct achter
het pand van de nVS.
Basliaanse wisb, dat de vredesactivist niet veel ophad net Jack PIoe8.
In hem zag hij de representant van de soorb mens (zeker na de metanorfose
vàn de afgelopen ochtend) waar hij met heel zijn persoon tegen in opstand
klram. Daarnaast sprak hij vaak mel verbittering over de artistieke $ran-

smaak van P1oeg, dle meermalen enkele schitterende ontlÍerpen van hem had
afgekeurd voor publicatie. Nee, deze tlree nensen lagen elkaar duidellik
niet, overdacht Bastiaanse.
Hij zuchtte, en diepte een pakJe brood uit zijn Ia op. Het was tenslotte
lrmchpauze. . .

onbewust van al deze duistere gedachten, spoedde de &anager zich intussen
naar het bedri j fsrestaurant. Maar van ziin voorgenomen lunch kwam niet
rreel terecht. Een bekend persoon hield hen voor de ingang beleefd staande.
trcoedemiddag r meneer Ploegrrr zei Bruins, de hoed lichtend. irlk lriLde u
graag nu even enkele vragen steLlen. Schikt u dat?rl
Eigenlijk schikte ttet de nanaBer in het geheel niet, want hij rammelde
van de honger. Maar hi.J kon moeilijk zijn medesrerking aan de politie in
een zo belangrljke zaak $rei8eren.
"Natuurlljk lnspecteur, uiteraard. Laten $re even rustLg bij het raan gaan
zitben, da! praat wat geEakkelijker r 

rr zei hij, naar een tafeltie toelopënd.

'rAllereerst ditrt' zei Bruins, nadat hij had plaatsgenomen en ziin notitie-
boekje had opengeklapt. rrMij is duidelijk Seworden, dat u speciaal met
de Graaf overhoop lag, aIs ik me zo even mag uitdrukken. Kunt u me ze88en
vrat daarvan de reden was?tt Hij keek de Boedgeklede man tegenover zich
doorborend aan, zodat deze het in zijn kamgaren kostuun plotseling bij-
zonder vrarm kreeg.
I'Hoe bedoelt u....... u denkt toch niet dat ik...... nee, dat kunt u toch
niel menenttr Ploeg zlreette, en schoof onrustiE op zijn stoel heen en Íreer.
ItIk suggereer nietsrrr zei Bruins onbewogen. ItIk wil al1een een antwoord
op mijn vraag, en snel een beetje, als het kan. Ik heb naneliik vandaag
nog meer te doen. rt

Ploeg strulkelde over zijn woorden. ttJa, zieL u... eh.... ik bedoel, de
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zaak 1s deze, dat ik eh..... Nou ja, rre hadden gelroon een grote hekel aan
elkaar. De Graaf paste totaaL niet in de nieugre cultuur. Management,
frisse ideeën, u weet rrel.tr Hij maakte met zijn rechterhand enkele vage
gebaren in de lucht.
ItNee, geen idee i,rat u bedoeltrtr zei de inspecteur staalhard. Mag ik u
eens vragen, Ilep de Graaf u voor de voeten bij de budgettering voor uw
afdellng?rt
Nu had Bruins geen specialistische kennis over het financÍeeL verkeer
binnen een Ie vensverzekeringsbedri j f, maar dit was, zo r^rist hij, een pro-
bleem dat blnnen e1k kantoor 6peelde, vooral tegenwoordig meu a1 dj,e be-
zuinigingen. Hijzelf zeurde hoofdcommissari s Berestein ook aI jaren aan
zijn hoofd om meer geld voor zijn eigen afdeling,
De opmerklng bleek een schot in de roos te zijn. Ploeg verbleekte.
rrDat weet u dus? Dan heefu het ook weinj.g zin om het verder verborgen te
houden. Ik had begin november van dit jaar al veel meer geld uitgegeven
dan mijn budget loeliet. Ik had de zaak slechb gecalculeerd. De rest fi-
nancierde i-k door bij de Ieveranciers knediet op te nemen, natuurlijk in
na.rm van het bedrÍjf. De Graaf, a1s hoofdboekhouder, kreeg dat aI na een
week in de Saten via zijn boeken.tr
Bruins noteerde dit alles nauwgezet en dacht intussen razendsnel na. A1s
hef inderdaad zo $ras als hem hier werd verteld, dan waren die zogenaande
rrouderweUgerr boekhoudmelhoden van de Graaf zo slecht nog niet, zoals ie-
dereen steeds maar Iiep te belreren. Misschien dal ze hun oordeel over de
Graafs werk teveel lieten afhangen van r s mans nogal kortaangebonden ka-
rakter... Eigenlijk zou hij het kantoor van de Graaf, tezamen rDet een
speciallst van de politle, eens aan een nauÍ,rkeurig onderzoek moeten on-
derwerpen. Wie weet wat daardoor nog meer aan het Iicht kon komen, Het
kon een nieuw spoor opleveren....
Langzaam drong de stem van Ploeg weer tot hem door. De manager leek zich
8eheel in de rol van berouwvolle zondaar gestort le hebben, r^rant zijn
woordenstroom was nu nlet meer te stuiien. AlIe remnen vraren losgegooid.
rr.....en die dag erna hadden Lre een knallende ruzj,e. De Graaf dreigde
alIes aan van Buyten door te zu11en geven, als ik er niet zelf snel $rat
aan deed. Dat beloofde ik hem. Ik vras doodsbenauwd dat die zou ontdeld{en,
dat er aan mj-jn nanagemenf nogal het een en ander ranmelde. rr

Ploeg zuchtte. rrEn mijn maag rannelt ookrrr dacht hij, en keek spijtig naar
de counters, die op dat moment juisl werden gesloten, Írant de lunchpauze
was inmiddels voorblj.
rrJa, meneer Ploeg, dat kan ik begrljpenrtr zeL Bruins op mee$rarlge !oon.
rruiteraard blijft dit tussen ons, dat kan Lk u verzekeren. Nu wi.]. ik het
nog even over gisterenavond hebben. l{anneer zag u de heer de Graaf voor
het, Iaatst?n
De ander had even moeite om na zi,jn uitgebreide confessie lreer ordelijk
!e kunnen denken.
rrEh, even zien. We waren even na zeven uur met elkaar aan tafel gegaan
voor het diner. Rond acht uur steldè de heer van Buyten voor dat ieder
naar zijn eigen kamer zou gaan om zijn koffer te pakken. ZoaLs u wel weet
hadden Í.re in de bovenverdieping ieder een eigen slaapkamer. We spraken af,
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elkaar rond de klok van negen uur weer beneden te treffen, in de grote
zaal op de eerste verdieping. Met een glaasje zouden we dan het studie-
weekend afsluiten en een dronk op de toèkomst uLfbrengen.rr
rrEn de heer de Graaf?rl
rroh ja. We gi.ngen dus met zrn a}len naar boven. Ik zag hem zj,in kàmer
bÍnnenstappen, en dat was de laatste keer dat ik hem in levende liive ge-
zien heb. Het zal iets van acht uur zljn ger^reest.rr
trJuist. En hoe laat arriveerde u in de ver8aderzaaL?ri

'rlk schat iets over half negen. Toen ik mrn kamer verliet, trof ik op de
gang de heren van Buylen, Schiesser en Tichelaar. De heer Klomp en de heer
Klap voegden zi,ch bij ons, en met zrn zessen liepen r^re de trap af .rl
itToen u met dat groepje de zaal binnenkwam, was er toen aI iemand aan-
wezi-g? tr

rrNee, iíÍJ waren de eersten. Althans, de Graaf zal, toe[ natuurllJk aI in
de bibliotheek. Hij moet dus als eersLe naar beneden ziin gegaan.rt
Ploeg dacht even na. rrJa, dat klopt! Ik herlnner me ineensr dat ik de
Graaf nog heb horen praten op de gang r met de heer Wrlnger, geloof ik.
Ja, dat Íreet ik zeker. Dat, za\, eens even zien, zo rond kwar! over acht
zj-jn geweesl. rr

Bruins bromde instenmend. Dit bevestigde hèt verhaal' dat hij zoJuisf
van Wrj,nger zelf had vernomen.
rttrlel,rr zei hii, zijn notitieboekje opbergend, trdat was het dan voorlopiSt
meneer Ploeg. Nu de zaken er zo voor staan, moet u beseffen dat u zich
lreI ter beschikking van de poliÈie moet houden. Verlaa! u niet de stad
zonder mij daarvan in kennis te stellenlrl
In het stemgeluid van de inspecteur lras voor hel eerst sinds tr.ree dagen

weer een op8ewekte toon te ontvraren. Er begon tekening in de zaak te kG
men !

De leeggeprate Ploeg merkte daar intussen l^reinig van, maar van Dan, dle
de beroemde speurder aI vete jaren kende, Íras het onmiddèUiik opgevallen.
HIJ zat aan een klein tafeltJe enige plaatsen verderop, en had' in afwach-
iing van het einde van de ondervraging, een meer dan uitgebreide lunch
genoten.
BruLns groette Ploeg neb een korte l{rlik ten afscheld en liep naar van

Dam, dÍe juisb de laatste hap meÈ een slok koffie vÍegspoelde. Met een
zucht van voldoening richtte de reus zich op. De beide mannen pleegden

even op zachte toon overleg, en verlieten het bedrii fsrestaurant, en
vervolgens de AMFAS.

Ploeg kèek het duo benau$rd na. Het $ras hem duidelijk, dat zijn carnÍère
aan een zljden draad was komen te hangen. En met een hongeri8e blik in
de ogen besteeg hij de trappen naar de vierde etage, terug naar zL i^ af-
deling.
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qg9!!!qqqB 5 Van Epscheuten volgt een spoor

rrDat is dus de stand van zaken, commlssaris, rr besloot inspecteur Bruins,
zijn aantekeningenboekje dichtklappend en in zijn zak stekend.
rrDe voornaamste conclusie van mijn onderzoek van vanochtend is dus dat
de Graaf lemand !Ías wlens ouderwebse maar perfect lrerkende boekhoudsys-
teem diverse van zijn collegars een doorn in het oog r/ras. 0m verschillende
redenen. Die boekhouding zou door een paar speciali.sten eens goed onder-
zochb Íooeten worden....rr
uitstekend!rt baste de zr.rare stem van hoofdconmissari s J.J. Berestei-n.

rrDat regelen we meteenlrr Hij greep de belefoon en draaide een intern
nunme r.
rrHaIIo Kreukelaar ! Berestein hier!rr dreunde hij. ÍGa onni-ddellijk met tien
man naar de RVS en neem de complete adninistratte van wijlen de Graaf in
beslag! léat a1les, ik herhaal ALLES, zo netjes mogelijk in dozen pakken
en breng de hele zaak naay de Puntegaalstraat I Ik za\ zorgen dat daar een
paar deskundigen klaar zitten díe de boel eens grondig zullen doorspitten!rr
Zonder op antwoord te wachten verbrak hij op krachtige wijze de verbinding
en lrendde zich weer tot Bruins. rrJij gaat er zelf ook heen, Dj-ckr naar de
Puntegaalsiraat bedoel i.k. AIs er nog lelefoontjes komen moet van Epscheu-
ten die maar aannemen. rl

Brui-ns keek op zijn horloge. Het liep tegen half drie.
rto.K. commissaris. Ik denk dag we vanavond wel iets meer zullen vreten.rr
Hij verliet het vertrek van zijn chef en begaf zich naar zijn eigen kamer
on zijn assistent te instrueren.
trlk ga meteen hreer weg, van Epscheuten. Als er lets bijzonders is, bel me

dan op de Puntegaatstraat, begrepen?rr
rrNaÈuur1ijk, inspecteur. Vertrou$, op mi-j.rr Dlt was een Seliefde uj-tdruk-
king van van Epscheuten.
ttliever nietrrr zei Bruins en vertrok. Buiten het politie-bureel stond ziin
eigen auto, een siokoude Volksr'ragen. Bruins startte het voertuig net een
geluld alsof een kameel zijn keel schraapte en reed heen.

Binnen was zijn tijdelijke medewerker aan een hevige opwinding ten prooi.
zijn superieur Íras blijkbaar vanmiddag nöch op bet bureau, nàch in het
RVS-pand. Kon hij daar niet van profiteren? Als hij eens zè1f naar de RVS

ginB om op eigen houtje een onderzoek in te stellen? Hij zou een paar van
de betrokkenen kunnen gaan verhoren en stè1 je voor dat hij op die nanier
een spoor ontdekte! Ziet hoe de knecht de meester te sllm af is.,.....,
Bruins lÍas natuurlijk een bekwaam speurder, maar hij, van Epscheuten, zou
de zaak wètenschappelijk aanpakken. Lovende krantenartikelen en een pri-j-
zende ioespraak van de hoofdcommissaris, ja hrie weet van de burgeneester,
zouden zijn deel zijn. Hij stond op en trok zijn Jas aan.

Tien minuten laler stapte J.L. van Epscheuten op het l,ííllemsp1ein uit
lijn 5 en schreed op de hoofdingang van he! verzekeringsconc ern toe.
Na tevergeefs de muurvast zittènde draaideur geprobeerd te hebben slapte
hij door de bezoekersingang de portiersloge binnen.
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ttcoedemiddag, !r sprak hij op autoritaire loon. rrlk wilde graag de heer
van Buyten spreken. rl

ttÍk za]- eens voor u kijken, meneerrÍ antwoordde de portier geïmponeerd.
rrHoe ls u!, naan? Heeft u een afspraak?rl
trvan Epscheuten is mijn naam. Ik ben van de politierrr zei de aankomend

criminoloog 8eÍrichti8. Bij wijze van legitimatie toonde hii de portier
snel zijn bus-abonnement.
rrJuist meneer; een ogenblik. . . rr

De portier pteegde belefonisch overleg en verklaarde Loen: trHelaas meneer.
De heer van Buylen is in bespreking. Wilt u wachten? 0f iemand anders
spreken?rl
Van Epscheuten raadpleegde een papiertje.
tro, eh..... in dat geval.... Kunt u dan nagaan of meneer de Ba1 van Stuy-
pendregt te spreken is?rt
opnieuw telefoneerde de portier en deze keer had van Epscheuten meer ge-
1uk. Mr. Henk F.x. de BaI van Stuypendrègt Fzn. bleek op zj-in kamer en
wilde de speurder in de dop $re1 even te ríoord staan.
Nadal van Epscheuten bij hem aangektopt had opende de public relations-
deskundige van de RVS de deur, en zeLte loen Srote ogen op.
riverrek, zeg kaerel, ben JIJ rt? Jacob van EpscheuLen! Goh zàg! PoliLie-
hond ge$rorden, ouvíe feut?rl
Ook van Epscheuten was verrast, zij hel niet zo erg aangenaam. Hii had de

ander eveneens herkend. Toen hij eersLejaars student te Leiden wasr had

hij zich aangemeld als lid van he! Studentencorps, en had een onaangename

ontgroening ondergaan, die onder leiding had gestaan van een laatsteiaars
studenl, dle zijn studie over 10 jaar uitgesmeerd had' en die niemand
anders vras dan Henk de Ba1 van Stuypendregt. Deze was spoedi8 daarna af-
gestudeerd, tot opluchtÍng van v. Epscheuten, r,ranl de BaI had geen gel,e-
genheid onbenut gelaten hem hel leven zo zuur mogeliik te maken.
Sombere tijden vraren dat geweest, die nu onverwacht leken terug !e keren.
De Bal li-et er geen gras over groeÍen.
ItDonders Jacob, ou$re jongen, ga toch zLLLea zàe! Laat ik ie waL inschen-
ken, kaerel,.... Asjeblieft.... een whisky, dars rt eni8e wark veur ie
heb. Dj-e thee is hier niks zàg; neb paardepes.rl
Hij had twee whlskyrs ingeschonken. Hèt glas van van Epscheuten lras tot
de rand gevuld.
8Nou, ad fundum, ouwe arrestenneuker! Morgen!rr
rrMorgen, tr antwoordde van Epscheuten dapperr een ieug van het scherpe spul
nemend.
rrEn nou, veur de draed drrmeertr vervolgde de Bal. tiwaL kan ik veur ie
doen, zàg ! tl

Van Epscheuten vermande zich. I'Luister, de Balr'r zei hij flink. Ik ben

hier als assistent van inspecteur Bruins van de recherche. rt Is gewoon

verdomd belangrijk dat je meewerkt, In ons beider belang! Momenteel i3
in de verste verLe nog nièt duidelijk Írie de moord op de Graaf Sepleegd
heeft, maar jij $ras in ieder geval in de buurL. Je kun! rt bes! Sedaan
hebben, al geloof ik persoonlijk van niet' Ik heb zo m'n eiSen ideeën
over tt een en ander. Sbet dat ik de zaak opIos... Dan is de verdenking
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van jou afgewenteld en mij lrachL een verrekb leuke loopbaan bij de re-
cherche ! !r

ttAh ja..,, ik begrijp 't, zàg. Je bent hier dus ehr... buiten medevleten
van jë baasrr! knj-kte de Bal. rrNou ja, doet er niei toe. Hm. Akkeurdt
kaerel. Ik zal je helpen. Luister...rr
De jurist boog zich vertroulrelijk voorover. Zijn stem daalde LoL een ge-
fluister, dat overigens zo doordringend was dat het drie kamers ver te
horen was.
tiln e1k beheurlijk detective-verhaal, ri siste hij, rris de dader degene
die ogenschijnlijk de minste reden heeft de moord te plegen... de minst
verdachte figuur... §nap je?rr Hij knipoogde veelbetekenend, keek even
schichtig om zich heen, en zijn gefluister werd zo mogelijk nog door-
dringender.
ttEén man van ons gezelschap is hier bijna nooit! Kende de Graaf ook nau-
we1ijks..... Heeft geen hol met rm le maeken gehad.... Dat is onze man,
ouwe apeurjanus ! ri

rrEn dat is?rr vroeg van Epscheuten ademloos.
ttDat isrtt zei de Bal, plotseling zorn enorme klap op Uafel gevend dat de

ander bijna tegen het plafond vloog van schrik, 'rnatuurlijk Barend Johan
Beukers! Hoofd sector Buit,enland! Luister, ouwe iongen. Hii zlt hier
vlakbij. Aan rt end van de gang links. Ga naar rm toe en stel rm wat
lislige vragen zàg! Over zrn reiskostendeclaratie beveurbeeld. Met iouw
geraffineerdheid laat je im in de tijd van rn scheet deur de mand vallen,
kaerel ! rr

HeL gezicht van v. Epscheuten klaarde op. Gesteld dat de Ba1 van Sfuypen-
dregt gelijk had.., In gedachben zag hij reeds de krantenartikel,en, ver-
lucht met zijn fotoportret: SensaLionele ontknoping van mysterieuze
moord!.... Jong politiebeambue IosL het raadsel op!.... Hii schoof ziin
stoel naar achteren.
ÍJe kon best eens gelijk hebben! Ik ga er meteen op af. Bedankt voor je
meder,rerking. . . . je hoort nog van melrl
rrNiets te dankenr tr weerde de BaI af. rrNou, succes verder, ouwe groen-
poeper ! rr

Hij IaIaIde de deur acher van Epscheuten dicht, greep de Lelefoon en sloeg
een intern nunmer aan.
trHaIIo, met Beukers? Ja, ha1Io Barend, met Henk de Ba1 zag! Luister even,
er is een of andere schertsfiguur naar je onderweg. Ik kende rm toevallig
van vroeger.... Ja, hij zit nu tijdelijk bij de politie geloof ik, maar
hij denkt zelf da!-i.e §herlock Holmes is, zàg! Komt Je vrat duisLere vra-
gen ste11en, op miJn aanraden, begrijp je? Veel plezier ermee!ri

B. Beukers (manager bui-tenLandse relaties) plellerde geïrriteerd de hoor!
op de telefoon. Net iets voor die halve gare de BaI van Sluypendregt om

hem daar meL een of ander half zacht ei op te zadelen! Net of hij niet
genoeg aan zijn hoofd had. Stomne studentenmoppen ! Hij lras juÍst in be-
spreking met het hoofd sociale dienst van de RVS, A.J. Wringer. Deze
laatste Í,ras bezig met een omvangriJk project, dat beoogde op grote schaal
te snijden in de reiskostenvergoedingen van de medewerkers in het bedrijf.
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Tegenover Beukera had hij echter met een vette knipoog te kennen gegeven
dat er voor het hogere personeel nog wel het een en ander te ri.tselen was.
Thans zaten beide top- functionari-ssen juist te overleggen hoe men dib zo
aannemelijk mogelijk aan de ondernemingsraad zou kunnen verkopen. ÍEen
fluitje van eèn centrrr volgens Wringers mening.
De door de BaI ter^reeggebrachte onderbrekj,ng was dus niet bepaald welkom.
Er +rerd op de deur getikt,
rrBi,nnenlrr brulde Beukers, en daar betrad J,L. van Epscheulen, student
criminologie, het vertrek.
Buiten op de gang was intussen mr. H. de Ba1 van Siuypendregt verschenen,
die vol belangstelling bleef luisteren naar de geluiden die uiL de kamer
van Beukers tol hem doordrongen. Die geluiden namen spoedig toe in toon-
hoogte en voluÍne tot een overduidelijk rrEn nu opgedonderdlrr het slot vàn
de conversatie aankondi8de. Twee seconden later lrerd de deur geopend en
J.L, van Epscheuten struikelde naar buiien. In één oogopslag !Ías duidelijk
dat zijn zelfvertrour,Jen danig was aangetast. zijn verwilderde blik viel
op zijn vroegere sbudiegenoot.
ItEn?tr vroeg deze belangstellend. ttHeeft-j-e bekend, die onverlaet?rr
Van Epscheuten wierp hem een blik vol haat toe. Hij begon te beseffen dat
politie$rerk toch minder eenvoudig r.ras als hij vermoed had,

Nadat hij vertrokken r,ras haalde de Ba1 van Stuypendregt ziin agenda te-
voorschijn. Voor die avond stond met een aantal andere leden van het ma-
nagement een broodmaaltijd om 18.00 uur geprograrnmeerd, gevolgd door een
vergadering. Het betrof dezelfde functionarissen als waarmee hii het vreek-
end op de Vi-jvërhof doorgebracht had. Het doel van de conferentie !Ías
troulrens een bespreki.ng van de daar geboekt,e resultaten.
Hj.j haalde zijn horloge uit zijn vestzak. Het liep tegen half vijf.
rrTÍjd voor een bekertje vemukkelijke chocolademelk, rr overiroog de jurisf.
Hij begaf zich naar de naast de liftdeur opgestelde automaatr waar hij
Pierre Lacroix ontmoeite, die met zijn jas aan blijkbaar op weg naar huis
!ías.
De Bal kende hem goed. Eén van de beste medewerkers van Jack Ploegr in
feite beter dan Ploeg zelf, vond hij.
rrHee, bonjour zàg, Laeroix! Laat je je baes nou a1 in de steek?tr
ttJaweMoor de rest van de middag knapt-ie zrn rotzooi zelf maar op r rr

grinnikte Lacroix, en verd$reen in de lift. rrPrètti8e avondrrr hoorde de
Ba1 zich nog juist toeroepen voor de deuren zich sloten.

Een uur laler r.ras het overgrote deel van het Rv§-personeel op lreg naar
huls en haard, en was op de diverse afdelingen nog slechts het door-
dringende geluid van stofzuigers hoorbaar.
John Waldemar I1I, marketlng-manager, was de gang van het oude pand
(westerst,raat 3) opgelopen en stond nu op de overloop van de 1e etage
de mededelingenborden te bestuderen. Even later voegde drs. W. Tichelaar,
het hoofd van de afdeling Beleggingen, Leningen en Effecten, zich bij hem.
Belde funct,ionarissen raakten j,n gespnek over de komende vergadering en
de nog steeds onopgeloste moord op Gerrit de Graaf.
Drs, Ti-chelaar meende dat de politie de zaak wel spoedig opgelosL zou
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hebben, maar ï,íaldemar betwijfelde dit. Hij $rilde Juist betogen dat de
Hollandse polltle op geen enkele wljze een vergelj,jking met die ln de
United §tates zou kunnen doorstaan, toen een door merg en been gaande
kreet door het trappenhuis weergalmde.
Verschrikt wendden beide mannen zich naar de ballustrade van de overloop
en keken omboo€ in het trappegat. De kreet was duidelijk van boven af-
komstig.
Wat zij te zien kregen deed hen de aden in de keel stokken. Met van ont-
zetting uitpuitende ogen zagen zij op de overloop van de vierde verdie-
ping een man ruggelings over de trapleuning kantelen en met een afgrljse-
Iijke gil, die niets menselijks meer had, omlaag storten in de peilloze
diepte...
Met een misselijk makende klap eindigde de va1 op de stenen keldervloer.
§tar van afgnj,jnzen staarden Tichelaar en tÍaldemar naar de nu roerloze
gedaante. Zij hadden gezlen wle het was...... A.J. Wringer, hoofd So-
ciale Dienst !
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Hoofdstuk 6 Wle hoog stijgt, zal diep va11en

Hèt was even voor halfzes dle dÍnsdagmiddagr dat Bruinsr van Dan en van

Epscheuten weer bijeen $raren op hun kantoor. Ze hadden hun ervaringen
van de afgelopen dag uiLgel.Iisseld r en zaten nu op de klok van zes uur
te wachten, he! tijdstip dat de politie-CAo noemL a1s het wettig ver-
trekuur voor re che r che- med ewerkers.
Van EpscheuLen maakte van dit rustig inLermezzo gebruik om een uiterst
ingelrlkkelde theorie uiteen !e zeEuen, die hii zoiuist Persoonliik had

ontwikkeld. Zijn gedurfde hypoLhesen en onverwachte Sedachtensprongen
volgden elkaar in snel tempo op. onder het spreken kneep hii ziin ogen

half dicht; zijn vingertoppen had hli bedachtzaam iegen elkaar ge-
plaatst.
It....en daarop berust mijn theorler inspecteurtt r zo besloo! hij zijn
uitgebreid betoog. rrzeer !Íaarschijnliik is van der Woude dus eèn agenL

van Moskou, en onderhoudt hli nauwe contaeten met het trProletaries
Bevrijdingsfrontrr .
Bij het lÍoord trproletariesrt verscheen er op heL gezicht n de student
een trek van afkeer. ttzoals u weel is dat een organisaiie waarvan het
bestaan niet ber.rezen isr maar we1 sterk word! vermoed. Het Kremlin
levert de wapens. Ilet doel is aanslagen t,e plegen op vooraanstaande
mensen in de zakenwereld r leneinde de kapitalistische samenleving in
het vrije westen !e ondermiinen' En dan, zeg no zeLf, I,rie had anders
de moord kunnen plegen?rr
rrJij bijvoorbeeldrri bromde Bruins in antwoord op de rheLorisch gestelde
vraag. trEn verder ongeveer i-edereen die in het telefoonboek voorkoni.
We lÍeten het ger.roon nog niet. rr

Hij had nu eenmaal sreini8 zin on zijn assistent over al zj-in vermoedens

in te lichten.
Maar de academicus liet zich door het sarcasme van ziin meerdere niet
van de wijs brengen. Het was duideliik dat hii het meest Sewaagde deel
van zijn theorie voor heL laatst had besraard. opgewonden wipte hii ach-
Eer zíjn bureau op en neer.
trvan der Woude is de eni8e die het gebou!, als zijn broekzak kent. Nu

denk ik (de inspecLeur onderdrukte een geeuw) dat hii vla een gat in
he! plafond het fatale schot afvuurde met een bj-izonder kallber geweer,

en daarna met een specialer sneldrogende kalk het gat weer dichfte.
ZuIk spul bestaat le8enwoordj-g, weet u. Toevallig i3 er een vriendie
van mij bouwkundig ingenieur, en die zei dat....rr
Op dat moment werd het wetenschappelijk betoog van de iurist (blivak
eriminologle) onderbroken door het rinkelen van de telefoon.
(Bruins had de laatste dagen voor dit toch zo doodnormale apparaat een

diepe en $rarme Eenegenheld opgevati de oplettende Leze" zal wel begrii-
pen waarom. )
Van Epscheulen wilde de hoorn a1 opnemen, maar deze keer was de in-
specteur hem voor.
trJa hallor met Bruins..... I'lat!? Een tweede moord?? En nu in het 8e-
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bouw van de nVS zelf?.... tr{ie werd er vermoord?. . . . . .Wat zeg je....
Wringer!?....En hoe?.....ongelofelijk! ..... naak nieis aan, we komen

meteen ! rr

Bruins kw'akte de hoorn op de telefoon en graaide naar zijn hoed en over-
jas.
"Vlug van Dam, kom mee!" riep hij begen de brigadier, die juist met
smaak een worstebroodje van onwaarschi inlijke omvang verorberde.
"Wringer is vermoord, in hët gebouw van de RVS! Hoe is het mo8eliiklrr
De kaurarende kolos veerde overeindr en ook de energieke stagiaire maak-
!e zich gereed om deze nieuwe, spectaculaire ontwikkeling van nabii te
gaan volgen, Maar Bruins verhinderde dit'
trJacobrrr zei de inspecteur, en Iegde zijn beide handen met een vader-
lijk gebaar op de schouders van zijn assistentr Íiij bliift hier. Ten-
slotte moet er toch i.émand zijn om hier het crisiscentrum te coördine-
ren en de vitale contacten tussen de verschillende onder zoeksvelden te
leiden. Als hoofd van een zenuwcentrum ben jij de geknipte figuur, neem
dat van mij aan! rl

zacht,jes drukte hij de jurist terug in zijn st,oel en plaatste toen alle
telefoons die hi.j binnen handbereik aantrof over naar het bureau van

van Epscheuten, voor zover de lengLe van de snoeren dlt toeliet.
rrlk vertrouÍ4Í op jour Jacobrr zei Bruins' rrlk wens je veel sterkie op de-
ze uiterst verantwoordel ijke post.rr
Na op deze wijze van Epscheuten afgepoei.erd te hebbenr spoedden de bei-
de politlemannen zich naar de plaats der misdaad. Jammer genoeg reali-
seerde Bruins zich op dat moment totaal niet de consequenties van ziin
daad. Een ambltieus jongmens, belust op een snelLe carrière binnen het
poli bie-apparaat, kon net het plegen van enkele simpele lelefoontjes
dingen in be!Íeging zeuben, dÍe op den duur niet meer i.n de hand gehou-
den zouden kunnen Írorden. De eerste gevol8en hiervan zou Bruins echter
pas veel later op de avond bemerken, maar toen sras he! reeds te laat.
De binnenstad van Rotterdam r.rachtte een belrogen avond.

Itverduveld van Damti gromde Bruins legen de brigadierr terlniil deze pro-
beerde om de auto met behulp van zwaaj.licht en sirene snel door het druk-
ke Rotterdamse spitsuur heen te loodsen, richting RVS.
trDeze tweede noord maakt de zaak wel verdomd i.ngewikkeld ! Het liikt wel
of we met een massamoordenaar te maken hebben!rr
De aangesprokene mompelde enkele onverstaanbare klanken' Hij had a1 ziin
aandacht nodig bij de poging het vervoermiddel zonder brokken tussen een

tram en een vrachlwagen door te wrLngen, een gevaarlljk kar!Íeitie, dat
alle aandacht opeiste.
Maar de inspecteur leek niet op een antwoord te rekenen, want hij ver-
volgde: ttlk blijf natuurlijk mrn vermoedens houden in deze zaak, maar
deze ontwikkeling vormL wel een complicerende factor. 0f heb ik het
toch helemaal bij heL verkeerde eind? Vanr0iddag leek a1les me nog zo
duidelijk, en nu dil. AlIe donders nog aan toer van Damr het bevalt me

allemaal niets! Ik ben beni-eul.rd lrat we zo dadeli.ik weer zullen aantref-
fen!tr
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Nu, daar hoefde hij niet lang op te wachten. De robuuste brigadier
joeg de auto in tomeloze vaart over de Schiedamsedijk, kruisLe het
Vasteland en bereikte via het Willemspl,ein de I'lesLerstraat. Daar kwam

hel voertui.g benslotte remmend en slippend tot stilstand, pal voor de
poorten van de RVS. Van Dam schakelde de sirene en hel zwaailicht uiL
en de bej-de politiemannen stegen uil,
Het was koud. Sneeuwvlagen joegen door de beijzelde stralen, zodab Bruins
maar ternauuernood de machtige contouren van het gebouw voor hem kon
onderscheiden.
Welke geheinen had di! pand te verbergen? Zou hii ze kunnen ontraadselen?
Op heL Be1aat van de speurder verscheen een koppiee trek. Wat het ook
was, wie er ook achter zaL, hLi, Bruins, zou het te $reten komen, hoe
dan ook! En gevolgd door van Dam besteeg hij het kleine bordesr dat
naar de ingang van hei gebouw leidde.

De heren van Buyten en Klomp stonden de inspecteur reeda op be wachten.
Ze waren zichtbaar nerveus. Klomp bette zijn voorhoofd met een zakdoek.
IGoedenavond herenrrr begroette Bruins de belde hooSSeplaatste zaken-
Iieden, de hoed lichtend. 'rlk begrijp de zorgen die u zich maakt om de

naam en positie van uv, firma, zeker na de tragische gebeurtenis van
vandaag. U zult van mij moeten aannemenr dal de politie a1les in hel
werk stelt om deze Lwee afschuvrelijke misdaden zo snel mogel,iik op te
lossen. En daarbij vertrouw ik op u1", medeÍrerking.tr
Hij knikte de beide mannen bemoedigend toe.
De atoom8eleerde, bleek maar vastberaden, deed een stap naar voren en

drukte zichtbaar bewogen de hand van de beroemde speurder.
rrNatuurlijk inspecteurrtr antr.roordde hi-j. trlk kan u zeggen dat wii -
hlj keek even naar de heer Klomp - het volste vertrouwen in de polilie
stellen, Maar u !Íilt nu natuurliik allereerst het slachtoffer zien?
Mag ik u beiden dan voor8aan naar de plaats des onheils?rr
De beide politiefunctionari ssen volgden het topkader naar de achter-
zijde van de ruime hal. Na een deur gepasseerd te ziinr kwamen ze in
het centrale trappenhuis. De kernfysicus daalde de trap af naar de kel-
der, gevolgd door de rest van de kleine opbocht.
HaIf verscholen achter enkele oude archiefkasten Iag als een vormeloze
massa het stoffelijk overschot van A.J. Wringer, in leven directeur So-
ciale Zaken van de nVS.
De ongelukkige 1ag onbeweeglijk uitgestrekt in een grote plas bloed,
hoofd en Iedematen in een onnatuurli.jke stand. Het was een misselijk
makende aanblik.
Hoe had dit in Godsnaam kunnen gebeuren? Was het inderdaad moord? Bruins
richtte zich tot van Buyten.

'rHet tijkt mij het beste dat u mij allereerst enige zaken zo kernachtig
nogelljk uibeen probeerí Le zeLuen. Bijvoorbeeld het iuiste tijdstip van
de moord, eventuele getuigen, etc.rr
In de nu volgende minuten gaf de ingenieur een zo beknopt mogelijk ver-
slag van wat er tussen vijf uur en kwart voor zes was voorgevallen 1n het
gebouw. Juist toen hij Írilde gàan vertellenr dat het Waldemar was Eeweest
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die de politie had gebeld, werd zijn betoo8 onderbroken door de komst van
dr. H. Ver.loout, de bedrijfsart,s,
De medicus boog zich over het slachtoffer en onderwierp dit aan een nauw-
gezet onderzoek. Tenslotte richtte hij zi.ch op.
rrDoodrrr meLdde hij, zijn stethoscoop oprollend. Ik kan u natuurlijk nog
geen gedetailleerd rapport verstrekken, maar volgens mijn eerste indruk
is de patiënt ovèrleden aan de gevolgen van een val van grote hoogte.lr
l'Ierkelijk?rr vroeg Bruins. rrMijn vermoedens gingen aI in die richting

dokter, maar nat,uurlijk is het wel zo prettig als men zich in zijn mening
door een terzake kundige bevestigd zietlrr
En t,erwijl de arts zich heenspoedde om de noodzakelijke formulieren te
gaan invuLlen, hervatte Bruins he! afgebroken gesprek.
fil'lelnu heren, laten we de zaken grondig aanpakken. Wie $raren er na
half zes nog in dit gebouw aanr.rezig, om daarmee te beginnen?rr Hij keek
van Buyten vragend aan. I{et antwoord verraste hem.
rrl'Iel inspecteurrrr zei de kernfysicus, rrdaL is snel uitgelegd. Voor zover
mijn informatie nu reikt, kan lk u mededelen, dat het complete manage-
meni, waarmee u afgelopen maandagavond op de Vijverhof hebt kennisge-
maakt, toevallig vanavond voltallig aanwezig is. We hadden namelijk voor
zeven uur een vergadering belegd om de resultaten van het studie!Íeekend
nog eens uitgebrei,d door te nemen. Maar daar zal nu, gezien de omstan-
digheden r wel niets van lerecht komen.rl
Hij keek spijtig voor zich uit. trEn eh..., o ja, natuurlijk, na half
zes is vanzelfsprekend ook de complete schoonmaakploeg Ín heL gebouw aan
het werk, net zoals iedere avond. En tenslotte zijn de t$ree portiers van
WeslersLraat 3 en 17 aanwezig. Iets verderop heeft dil gebouv, namelijk
nog een ingan8, r.Jeet u . rr

ttTja....!r Bruins krabde zich op de kruin. ÍDan ben je dus nooit zeker
van je zaak. Het i.s natuurlijk onmogelijk na te Saan of iedereen van het
overige personeel om half zes $rerkelijk het gebouw uit was. Ik kan me

voorsbellen dat er nog mensen net ieLs i-ngewikkelds bezig sraren dat ze
even af moesten maken, overvrerkers wellicht. SteI dat Ík iemand verdenk?
Iloe weet ik dan of die persoon er om half zes nog r.Ias? Daar is niet ach-
Ler te koment rr

Het gezichL van de Amfas-president klaarde op.
rrToch rare1, inspecieur! We hebben niet lang geleden een schitterend tijd-
registratiesysteem ingevoerd. Van alle medelrerkers !Íordt feilloos de
tijd van bi.nnenkomst en de tijd van vertrek geregistreerd. We leven niet
voor niets in 1984 tenslotte. U kunL morgenochtend als u wilt een lijst
opvragen waarop te zien is hoe laat iedereen vanavond ui.lgeklokt heeft.rr
Bruins kdkte; de techniek kwam een handje te hulp!
rrls he! mogelijk dat u nu alle aanwezige leden van hel management op uw

kamer bijeen Iaat roepen?'r vroeg hij aan van Buylen, ttDag zal nijn onder-
zoek een stuk vergemakkelijken. rr

Het lías Klomp die anl!íoord gaf. Hi.j had er aI een tijdje stil bijgestaan
en was Baanderreg steeds bleker geworden. Blijkbaar speelde de aanblik van
het bloederj.ge tafereel hen parten.
rrJa, daar kan ik irel voor zorgen, inspecteurrtr zei hlj. trlk wil overigens
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eerst even naar het toilet.rr En me! een asgrau$, gelaat besteeg de 8e-
plaagde boekhoud-expert de trap en verdween toen snel achter dezelfde
deur als lraardoor het gezelschap was binnengekonen.
Van Buyten, Bruins en van Dam r,rierpen nog een laatste blik op de dode
directeur en gingen loen eveneens weer naar boven.
Teruggekomen in de hal za8.en zLj nog juist de technische ploeg van de
politie arriveren, gevol8d door een ziekenwagen. En terwiil van Dan

de poli tiefotografen en ziekenbroeders voorging naar hun treurig doel,
stapten Bruins en Van Buyten in de llft, op weg naar de derde etage.
Toen de twee mannen de kamer binnenstaptèn, was het bekende gezelschap
nagenoeg weer conpleet, zag Bruíns, terwijl hij een korie groet mompelde.
Dat was toch $rel een groot toeval, of niet soms? Weer was er een moord
gepleegd in een nagenoeg afgeslotèn gebougr, ween Íraren er dezelfde mensen
bij aan$rezig.... Maar rras dat, weI zo? De beroemde speurder keek de kamer

rond en telde de aanwezigen. Klomp en Ploeg bleken le ontbreken ' Zou

Ploeg dan toch de dader zljn van een tireevoudi8e noord, en nu de benen
hebben genomen? Het was mogelijk, overdacht Bruins. De verdenkingen hadden
zich de afgelopen dag legen Ploeg opgestapeldi misschien $ras heb heÍn r.rel

te heet onder de voeten geworden. Eén di-ng I.Ias nu wel zeker: het onder-
zoek kon onmogelijk worden voorLgezei voordat Ploeg er ook was!
0p de gang klonken gehaaste voetslaPpenr en de heen Klomp rende met een
gejaagde blik in de ogen de kamer binnen.
trEen vreemde zaak, j,nspecteur! Jack Ploeg is nergens te vinden!rr
Hij pauzeerde even om op adem te komen. "En hiJ had er toch moelen ziin
in verband met de geplande vergadering, 0f zou hij die misschien ver-
geten hebben? Dat lijkt me ni.ets voor hem. Bovendien wist de portier me

te vertellen, dat hij P1oèg niet heeft zj-en vertrekken. Ik heb in ieder
geval maar even zijn privé- lelefoonnunmer opgezochtr voor alle zeker-
heid. ZaI ik bellèn? Dan lreien we hel neteen.rr Hij toonde Bruins een
kladpapiertje.
rrNee, laaU nij dat maar even doenrrt antwoordde de aangesprokene. Ilii
griste het papiertje uit de hand van de dLrecteur en liep naar het
telefoontoestel dal zich op het bureau bevond. Het was duideUik, dat
het er voor J. Ploeg somber begon uit te zien.
Ja, met Karln Loggerrtr klonk heL op schelle toon aan de anderè kant van

de lijnr nadat de inspecteur het nunmer had gedraaid. rrl,íat lrensL u?rr
trspreek ik met de echbgenote van de heer Ploeg?tr informeerdè Bruins
voorzichtig. rrls uw man soms aan^rezig?rl
Maar terwijl hij dit zei, zae hij Hans Schiesser bezwerendè gebaren
maken. 'rJack is niet getrouvrd ! It si-ste het hoofd Treasury zachties tegen
de inspecteur. rrHij woont geloof ik meL iemand samen! rr

HiJ bleek gelijk te hebben. trNee, mijn partner is niet thuisrri knerpte
de stem, rrMet wie spreek ik eigenlijk?tr
tru spreekt met de notterdamse verkeerspoli!1eÍ loog Bruins. rrlk wilde
u graag iets over uw m... eh, over uw partner vragen. We zoeken hem

namelijk ergens voor. Het betrefb een kleinigheid. Heet u waar hii kan
zi jn?rl
De stem produceerde een honend gelach. trDenk je soms dat ik de klabakken
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ga helpen? Trouirens, Jack en ik hebben een volkonen open relatie, en
Iaten e1l€.ar helemaal vrij. Ik heb dus geen idee waar hij uithangt. Zoek
de kroegen in de buurt maar af, dan vindt u hem lrellr! En met een smak
vrerd de hoorn op de haak gelrorpen.
Bruins staarde pej.nzend naar het toestel.
rrPloeg is er nietrrr zei hij tegen van Dam, díe tijdens het telefoonge-
sprek binnen was komen lopen. rrEn ook op zijn huisadres is hij niet ge-
zien. En $re mdeten hem hebben, hoe dan ook! Laten !Íe om te beginnen zijn
bureau maar eens goed gaan onderzoeken, rl

Hij !íendde zich tot het gezelschap,
rrwie van u is er bekend me! de afdeling van de heer Ploeg? Die kan ons
dan even de we8 wijzen. De rest blijft voorlopig hier.rr
Nico Zwarts, het hoofd Productontwikkel ing, stapLe naar voren.
rrlk kom nogal vaak op zijn afdelingrrr verklaarde de sympaLhieke Fri,es.
rrzal ik u er even naar loe brengen?rl
BruÍns vond het uitstekend. Gedrieën verli.eten zij het verLrek, de over-
ige leden van het gezelschap in een verslagen stemming achlerlatend.
zwijgend tiepen de dri,e nannen door de gangen van het gebouw, zwarts
voorop. Het $ras Bruins die de sLilte verbrak.
ttwaarom kornt u eigenlijk regelmatig op de afdeling van Ploeg?ir vroeg hii,
terwijl ze de trap naar de 4e verdieping opliepen. '!Is dat in verband
met uw l4rerk?lr
Het leek of Z$rarls door dle vraag even in verlegenheid was gebracht.
rrEh... ja, min of meer. EÍgenlijk kom ik daar uitslultend na half zes,
als iedereen a1 naar huis is.rr
De inspecteur fronste de wenkbrauwen. rrNa half zes, zei u? En wat is
daarvan de reden? Uh, !Íerktijd loopt toch rond die tijd ten einde? Wat
heefb u daar dan nog te zoeken?rr
De Fries staarde bedrenmeld voor zich uit. In zijn binnenste vocht hii
een korte strijd uit tussen waarheid en ei8enwaarde. Het pleitte voor
zijn karakter, dat het eerste het duidelijk won.
lrNou ja, mijn werk bestaat uit produktontwikkeling r zoals u weet. Nu is
Jack belast met de uiterlijke vormgeving daarvan. Hij moet ervoor zorgen'
dat wat ik bedenk, voor onze relaties een aantrekkelijk voorkomen heeft.
Denkt u maar eens aan die schitterende doodskop op de omslag van onze
pensioenplanmappen. Momenteel heb ik een nieuw proiect onder handen: irPen*

sioenverhoging Uit Interest Nu Hoofd onderdeel van ouderdoms Pensioentr,
afgekort P.U.I.N.H.0.0.P., en Ploeg moet daar folder- en presenLatiemate-
riaal voor maken. Nu kan ik nogal slecht met hem opschleten, zodat ik ons
contact tot een minimum beperk. En da! gaat dan nog voornamelijk via de
lelefoon, via memors en via de interne post. Moet ik dringend ieLs weten,
dan loop ik soms na half zes nog even zijn afdeling op, om mezelf infor-
matie !e verschaffen. Dat bespaart me dan in ieder geval een persoonlijk
contact met Ploeg. Maar vandaag ben ik er niet geÍreest, omdat...tr
Van Dam onderbrak op dit punt het gesprek. Het kleine gezelschap had juist
de 4e etage bereikt. Een grooL raan aan hun linkerhand bood een wijds
panorama over de Rotterdamse havens, die er nu donker bij lagen.
rrsorry dat j-k even tussenbeide kon, inspecteurrtt verontschuldigde zich de
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brigadier, rrnaar hebt u enig idee wat er buiten aan de hand zou kunnen
zijn? Moet u eens horenlrr
Bruins hief luisterend heb hoofd op, In de directe nabijheld van he!
gebouw weerklonk het steeds sterker lrordend geluid van een groot aantal
politieslrenes. Blijkbaar naderde een grole politiemacht de directe om-
geving.
rrHeeft u misschien om vensberking gebeld? vroeg de brigadier.
Bruins schudde het hoofd. rrlk in ieder geval niet. Trou$rens, zo te horen
komt er een heel leger aan.rr
Hij liep naar het raam en keek naar buiten. Tot zijn ver$rondering bleek
de gehele straat aan beide uiteinden door de Mobiele Eenheid te zijn afge-
zeL. De busjes stonden ordelijk geparkeerd.
rrDie moeten er aI een tijdje zijnfi dachf hij. rrEn zo te horen komt er nog
meer aan.rr In de verte hoorde hÍj ver!'rarde kreten.
lrlk heb geen idee wat er aan de hand 1s, van Damtr zei hij. ttMaar vanavond
speelt Feyenoord een inhaal$redslri j d t,egen F.C. Utrecht. Wellicht dat er
een groep supporters ergens hier in de buurt rellen aan heL veroorzaken
is, bij de Maastunnel of zo. Laten r.re opschieten, dat is verder onze
zaak niet. rr

Maar daarin had hij ongëIijk, zoals r^re lat,er nog zullen merken.

De afdeling van Ploeg was nu snel bereikt. Deze bleek dlrect naast het
trappenhuis te liggen, aan de achterkant van het gebouw.
Bruins verdeetde snel de iaken. trlucas, jij doorzoekt de bureauts, zelf
neem ik dat van Ploeg voor mijn rekening.rl
De brigadier ging di-rect aan de stag; Brui-ns nam plaats achLer het enorme
bureau van de afdelingchef, trok de laden open en deponeerde de inhoud
ervan op het schrijfblad. Wat tevoorschijn khran, Betuigde nu nieL bepaald
van een modern en efficiént management, vond hij. Wanordelijke stapels
papj-er, ongeopende brieven, zakken snoep, honderden memors en circulai-
res over de meesU duistere onder$rerpen en allerlei kladjes en aanteke-
ningen (zelfs een paar op de achterkant van een beduimeld bierviltje) sta-
pelden zich op voor de verbijsterde politiefunctionaris. Verder trof
hij nog aan: drie appels, een doosje sigaren van een slecht merk (Bruins,
die graag rookte, huiverde), oude vakti j dschriften, ger.íone tijdschrif-
ten (met een accent op die bladen, waarin voor een zo gunstig mogelij-
ke uitstalllng van het vrousrelijk schoon een royale plaats was inge-
rulmd ) en tenslotbe enkele folders van reisbureaurs.
Daar tussenuit gleed een b1ad, waarop een enorme paraplu was afgebeeld.
Ten overvloede priJkte de naam oPIuÍ er levensgroot boven.
lrAha! Hè! personeel sblad. . .It mompelde Bruins. rrEven kijken of er iets
leuks of interessants in staat.r!
Maar dat bleek ln geen enkel opzicht het geval. Met stijgende verbazing
1as de inspècteur de nietszeggende interviews en de schrijnend over-
bodige verslagen van allerlel afscheldsrecepties.
tfldioot eigenlijkr" dacht hij, ttdaí zë zotn blad niet een beetje lees-
baarder maken. AI publiceren ze maar eens een leuk verhaal, of zoiets.
Enfin, dat is mijn zaak verder niet.rr
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Inmiddels was Z$rarts naar de grote dubbeldeurs kast geslenterd dle op
hem, vanr,rege het feit dat hi,j er van Ploeg nooit biJ mochtr dezelfde aan-

lREr<- kingskracht uiloefende als welke een lantaarnpaaL heeft op een hond.
Hij draaide de knop om. HiJ vrist dat de deur een beetie klemde en dus
nlet zo gemakkelijk openging. Daarom trok hij hem met een fikse ruk open.
l,lat er daarna gebeurde zou hij zijn leven lang niet Beer vergeten.
Het llchaam van een nan tulnelde tegen hem aan, en wierp hem bijna omver.
Het was Jack P1oeg, manager adverbising and screening, het gezicht ver-
firongen in een afschu!Íelijke grj.jns. Zijn Bvs-stropdas zat dichtgesnoerd
om zijn nek.
Hij was dood.
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Hoofdstuk ? Een beÍrogen avond

Dokter H. Vermout, bedrijfsarts van de RVS, vulde de laatste van de
noodzakelijke formulieren in en bedacht dat hij spoedig, a1s dii zo

doorging, een niewre voorraad zou moeten bestellen.
Hij wendde zlch tot Bruins, die onbei{eegliik op een stoel uit het raam
za! !e staren.
trondankbaar werk, inspecteur. Steeds als u me laat komen is het enige
iíat ik kan doen officieel de dood constaleren! Hel wordt tiid dat u hler
een eind aan maakt, als ik zo vrij mag zijn. Heeft u enig idee wannaer
u de dader kunt arresteren?rl
Bruins, r^riens zenu!Íen door twee moorden op dén avond ook behoorliik aan-
getasl vraren, onderdrukte de impuls on een kribbiS antwoord te geven en

schudde slechts het hoofd.
Dit $ras om krankzinnig te worden! lías er een maniak aan het lrerk? Waren
er nog meer slachtoffers te venachten? En wai zat er achter? 0p ziin
lijstje van verdachten had Ploeg tot nu toe in feite de voornaamstë
plaats ingenomen. Maar hier klopie nu niets neer van.
Was Ploeg door dén van zijn colle8ats vermoord? ze waren Írè1 allemaal
in de buurt geweest... net als op de Viiverhof' Maar er lras nu, op het
eerstë Sezicht al-thans, geen enkel moti-ef voor een moord te verzinnen.
Voor Wringer gold dat trouwens ook.
In gèdachten liet Bruins de elf overgebleven directieleden de revue
passeren. Tegen elk kon je met wat goeie wil, of kwaaie wil' net hoe ie
I t bekeek, een redenering opzetten die een motief voor een der drie
moorden opleverde.
Ze1fs, dacht Bruins, die halve gare de BaI van Stuypendregu zou aIs hoofd
trPubli,c Belationsrt bes! zijn reden kunnen hebben om Ploeg weg te wi11en
hebben. Het was imners bekend dat hij Liever Ploegs assistent Lacroix
aan he! hoofd van diens afdeli,ne zou zíen? 0m no8 maar te zwiigen van
Zwarts! Die was, na zijn Sruwelijke ontdekklnS, Seheel overstuur naar
huis gegaan. Ja$re1, maar wle zei dat dat geen komedie iras?
Voor aIIe duidelijkheid noteerde Bruins alle namen nog maar eens nèties
onder elkaar. Erboven schreef hij: ItAanwezj-g bj,i alle drie de noordentr.
Daaronder noteerde hij:

1. Ir. H, van BuyÈen, voorzitter Raad van Bestuur.
2. K. Bouter, directeur RVS Leven.
3. P. K1omp, financiëIe zaken.
4. Hans Schiesser, treasury.
5. Dr, C. Stahlmann, automatisering.
6. Mr. It. de Bal van Stuypendregt, public relations.
7. B.Beukers, buitenland.
8. Drs. W. Tichelaar, beleggingen, leningen en effecten.
9. John Waldemar III, marketing.

'10. F. Klap, schade.
11. N. Zwarts, produkt-ontlíikkeling.
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Allemaal verdacht... behalve... tja, er is eigenlijk, over$roog Bruins,
maar één man op wie totaal niets aan te merken valt. Die meneer KIap!
Die heeft noch met de Graaf, noch met Wringer of Ploeg enige connectie
gehad. Kende ze Lot voor kor! zelfs niet. Zou hij die naam maar door-
halen? Dat scheelde alvast ddn verdachte.
0p dit mcinent ging de deur open en de voorzitter van de Raad van Bestuur
trad binnen, De diepbeproefde kernfysicus leek in de afgelopen uren
jaren ouder geworden. Zijn ogen stonden dof.
Haastig schoof Bruins een stoel bij, waarop de toL voor kort zo ener-
gieke en voort rende topmanager zich meL een diepe zucht neerliel.
"Gewèrgd!...'r sUamelde hij met holle stem. rrNo8 we1 met een RVS-strop-
das! Hoe wrang, inspecleur! Hoe zal dit alles eindigen? Heeft iemand het
op ons concern voorzien? I^le zijn toch altijd onze verplichtingen nage-
komen? Goed... de afkoopwaarden van onze levensver zekeringen schijnen
weleens irat aan de Iage kant te zijn geweest en een enkele keer gaat er
I^reI eens een foute nota of een incomplete cijferbijlage de deur uit...
Maar dat zijn allemaa] kleinigheden, zou ik zeggen. Komt overal voor...rl
Hij wendde zijn marmerbleek gelaat naar de speurder. rrDoe vrat u kun!,
meneer Bruins! U kunt op ons a1ler onvoorwaardelij ke steun rekenenlrr
nDank un sprak Bruins geroerd. ttlk zal er meteen gebruik van maken. Ik
neem aan dat uw collegats nog in de vergaderzaaL zíEï,en? Dan ga ik er
meteen met u heent Ik wiI zoveel mogelijk inforÍ0atie over de achter-
gronden van wijlen de heren Ploeg en Wringer. Me! name over hun naaste
collegar s, Laten we met Ploeg beginnen, zou ik zeggen. Wie kende hem het
bestè?rr
rrHet beste...ri herhaalde van Buyten. Itvolgens mij }Íaren dat zwarfs en
mr. de BaI van Stuypendregt. tíacht even... de heer ZÍrarts is naar huis,
hoorde ik net. Nu ja, misschien is het voldoende als meneer de BaI u
vertelt wat hij weet over Ploegs afdel1n8.rr
Beide mannen stonden op en begaven zich naar de vergaderzaal. De slem-
ming bleek daar uiteraard gedrukt. Niemand zej. i.ets. 0m de macabere
sfeer nog extra te onderstrepen bleek dr. Claus Stahlmann, die veel ge-
voel voor theatrale effecten had, instructie gegeven te hebben door de
geluidsinsLallatie het Requiem van Mozart ten gehore te brengen.
Dit ging Bruins te ver. Er heerste hier een sfeer a1s in een crematorium!
Hij werd er gewoon beroerd van.
rrMag die muzl-ek uit?rr vroeg hij geïrriteerd. trcoed heren! Ik heb zojuist
aan uw voorzitter beloofd deze afzichtelijke affaire zo spoedig mogelijk
toL een oplosslng te brengen. Ik r.ri1 dan beginnen met van ieder van u
zo exací mogelijk te noteren lraar u precies was op het tijdstip van de
moord op de heer Wringer. Het moment vraarop de heer Ploeg is vermoord
is nog niet precies bekend.rt
En terwijl Bruins alle bijzonderheden notèerde begon hij het nare idee
te krijgen, dat beide moorden even raadselachtig waren a1s di-e op Gerrit
de Graaf. AIle aanwezi8en bleken ten tijde van de noord in het gezel-
schap van een der anderen te zijn gewees!. A11een voor Nico Zwarts ging
dit niet op.
truiistekendrr mompelde Bruins tenslotte. tru kunt nu wel gaan, heren. Be-
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halve u dan, meneer de Bal. Zoudt u me willen vertellen lrie er bij de
heer Ploeg op de afdeling zaten?"
lrom te beginnen die kaerel van Lacroixrr begon de Bal. tiPrima boy.....
rk Zag rm ne! oÍ0 half vijf nog, loen-ie naar huis ging, zàg. Verdomd
bekwame vent.., Dan eh... oja! De Greep! Langharig tuig, inspectèur.
Proleet, die vent... Zo,n linkse rooie rakker! Moskou-vrindje volgens
mij. Wj.e nog meer... hm... Hoe heet die zwijgzaeme peer ook at weer?
ZeBt nooit rn stom weurd, zàg! Van Basten... nee Bastiaanse! rn SLil
baesje... maar dal kan verdacht zijn, waar of niet? Wat zegl u ervan!
Niet soms? Nou dan ! rr

Hij pauzeerde even, en toen verhelderde zijn gezicht. rrNou noe! Nee maer!
Hoe zou ik die kunnen vergeten, zàg! De meisjes! Irma de Vries en Petra
Dijkhuis! Potverdomme wat rn stukken, inspecteur! Als ik die ooit nog
rns op de bhee weet te krijgen... enfin... Wel, dat zijn ze allemaal,
dacht ik zo! tr

rrHartelljk dankrt knikte Bruins schrijvend. rrDie moet ik morgen dan maar
even waL vragen stellen. Bedankt en tot ziens, meneer de Balltt

Nu alle directieleden het Rv§-gebouw verlaten hadden, meende Bruins dat
hij het best ook maar kon opstappen. Hlj begaf zich naar de grole hal ,
waar brigadier van Dam op hem wachtte. Door de grotè glazen ruiten was
te zi-en dat er op straat, ondanks het gevorderde uur, nog ongewone drukte
heerste. Een po]ltier.ragen met loeiende sirene stoof voonbj.j en in de
verte $ras ver!íard runoer hoorbaar.
Van Dam duidde met zijn enorme duim over zijn schouder. rrEnig idee wat
er buiten gaande is, chef? Dat duurt aI urenlrl
rrlk nietrr! zej- Bruins onverschillig. trNog steeds dÍe voeLbal-rellen,
neen Ík aan. Wat mij betreft slaan ze al dat iuig Le pletter, of ze nu
van Feijenoord of Utrecht zljn! Kom mee, van Dam, :k hril nog een kar-
weitje oplaappen. rr

Beide geharde pol itie- functionar i ssen stapten in hun voertuig en reden
weg in de richting Kralingen.
rrl'Iaar moeten lre eigenlijk heen?tr vroeg van Dam t,er hoogte van het Haven-
ziekenhuis. rrHeeft u al een theorie, boss? A1 enig llcht te zien aan rt
eind van de tunnel? tr

II{e gaan even langs de Vijverhoftt kl-onk het verrassende ant}roord. ttlk
begin inderdaad enige flaur^re vermoedens te krijgen, van Dam. Erg vage
ideeën nog r,rel, maar voor ik daar op doorga wil ik die vergaderzaal in
dat sludiecentrum nog eens Ínspecteren. En de biblioLheek natuurlljk!
Ik heb vanavond de sleuiels van meneer van Buyten gehad.tl
rrAhalrr Van Dam snoof voldaan. lrMoet er nog Beknokt worden?rt
rrMÍsschien wel, misschien nietrrr antwoordde zijn meerdere. ,rMaar vanavond
Ín elk geval niet . rr

Doch daarin vergiste hij zich,

De víljzerplaat van de kerktoren, die nog neL zichtbaar !ías aan de over-
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zijde van de vi.jver voor het studiecentrum xvijverhof wees het midder-
nacht,elijk uur aan toen Bruins en van Dam uit hun auto stapten, di-e ze
ongeveer 50 meter verder, juist om de hoek, geparkeerd hadden.
trcaan we naar binnen?r vroeg van Dam.
ItEven wachtenrrr antlroordde Bruins. rrlk wi1 eerst even aan de achterkant
kijken. Ik vroeg me af of het balkon voor de bibliotheek vanaf de grond
gemakkelijk te bereiken is.tl
Beide mannen lj,epen over het smalle besneeulrde pad langs het gebouw en
namen het balkon in ogenschouw.
rrUitgeslotsntt mompelde Bruins, oÍnhoogstanend. rrEr zit zelfs geen regen-
pijp in de buurt. Er waren trouwens totaal Seen voetsporen in de sneeuw
op dat, balkon íe zLen, weet je nog? Dus over dat probleem hoeven we ons
hoofd verder niet te breken. Kom, we Saan weer naar de voorkant.rr
Hij wilde zich omdraai-en, maar op dat moment gneep van Dam hen bij de
schouder. Hij zei niets, maar wees naar het parLerre-razrm op de verste
hoek. En nu zag Bruins heL ook! dat raam stond open!
Hij knikte van Dam zwijgend toe en hrees op de bomen tegenover he! raam'
omzlchtig slopen beide opsporingsbeamblen voorwaarts onder de dekking
van de dikke beukenstammen.
ttwat nu?rr sisle van Dam. ttNaar binnen?rr
trl{e }rachten hier en houden dat raam in de gatenrtr fluisterde Bruins
terug. trAls lre niets zien oF horen klim jij naar binnen terwijl ik door
de voordeur naar binnen ga. Dat lijkt me.... héla! LeL oplrr
Hij hj-eId zijn adem in. Binnen was iets (of iemand) zichtbaar geworden.
Aandachtig tuurden de inspecteur en de brigadier door de duisternis.
rrsnellrt bee! Bruins zijn medewerker toe. trDaar komt iemand ! Loop achter
die bomen om tot je vlak naast dat raam bent, en r.rachi tot die vent naar
buiten komt. Dan grj-jp je rm en hou rm Ín bedwang.rr
Van Dam liet zich dit geen twee keer zeggen. Eindelijk actie! Enkele
seconden Iater had hij zijn poslLie in8ènomen en wachtte vol ongeduld.
Langzaam werd het raam opgeschoven en t,íee benen werden zLchLbaar. Ze

maaiden even rond, op zoek naar vaste grond.
Tn 6én sprong was van Dam tevoorschijn gekonen, greep de onbekende bij
zijn kl,edin8 en Lrok hem met een geÍreldige ruk naar buiLen. Het volgende
momenL vloog zijn gebalde rechtervuisi met een brede zwaai onhoog en
trof de kaak van de ander met de krachl van een moker.
Reeds stond van Dam klaar om er zo nodi8 nog een tweede enorme peer over-
heen te geven, maar dat bleek niet noodzakelijk.
Bewegingloos lag de lndringer in de sneeur,r. Voldaan boog de brigadier
zich over hen heen. ttzíezo, ventje, Ik ben benieuvíd wie je bent! zo,
even die peL af en dan.....rl
Zijn stem stierf weg a1s een plotseling stroomloos geraakte graflmofoon.
Het was hem te moede of iemand hem onver$rachb een puts water over het
hoofd had geworpen.
!tCaramba!rr brulde van Dam. rrChef , kijk eens wie 1k gevloerd hebttr
trvíat!?rr grauwde Bruins, die ook aan lras komen lopen. rrAllemensen!rr

Het licht van de julst door de wolken brekende maan viel op de bleke
trekken van J.L. van Epscheuten, jurldisch student, met als biivak cri-
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minologie,
Bruins zuchtte. Het klonk als een vrachtwagen die zijn luchtremnen aanzeí.
rronnodig te vragen waÈ die hier klran doenrrr mompelde hij. rrHad weer een
theorie. Wilde de boel op eigen houtje onderzoeken. Help die sukkel over-
eind, van Dam.rl
Van Epscheuten begon weer tekenen van Ieven ie vertonen. Langzaam kwam

hij r,reer LoL zi-chzeLf en uiteindelj,jk kon hij bij stukjes en beeijes
bevestigen wat Bruins al vermoed had.
rrErg vervelendtr ze1 Bruins meewarig. Maar rt is je eigen schuld. Wees
voortaan zo versiandig mijn instruclies op Le volgen. De brigadier brengt
je $rel even thuis . rr

Hij lrendde zich t,ot van Dam. ÍJe kunt we1 gaan. Neen hem maar nee a1s je
wiIL, Ik ga nog even binnen kijken, en dan ga ik naar huis. Ik zíe ie
morgen wel op de RVS. Dan zien we wel verder.rr

Een k$rartier later stak Bruins dë sleutel in het slot van zj-in huisdeur.
0p zijn gezicht was niets te zien, maar inwendig was hij inderdaad enj-ge
Iichtpuntjes gaan ontdekken. Misschj-en maar een voorgevoel maar toch.'.
als hij gelijk had zov deze gecompliceerde zaak binnen korte tiid een
onverlrachte maar sensationele ontknoping krijgen,
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Hoofdstuk 8 Onthulli.ngen

Inspecteur Bruins zat de volgende ochtend al om half acht vreer achter
zijn bureau. Met een nog slaperig gezichí dronk hij een kop koffie en
vouwde de verschillende kranten open, die hij beneden Ín de hal van
Stevens, de portier, had gekregen.
Hij had min of meer ven^racht dat de tvÍeevoudige moord binnen de RVS wel
meL grote koppen op de voorpaginars van de Iandelijke ochtendbladen zou
staan, maar daarin kwam hij bedrogen uit. De meesLe kranten vermeldden
het nieuws slechts op dén der binnenpagj,na I s. Het was hem snel duidelj-jk
traarom.
Alle grote ochtendbladen begonnen meL hetzelfde onderr^rerp, zag hij. De

Telegraaf meldde: I'Krakersrellen in Rotterdam; M.E. moet ingrijpen , bet
Algemeen Dagblad vroeg zich af rrl.Iordt centrum Rotterdam een tweede Nieuw-
marktbuurt?tr, met daaronder een foto van chargerende M.E.-ers, en de
Volkskrant opende met de vetgedrukte kop rrveldslag in centrum RoLberdamrr t
met als ondertitel: trFelle gevechten tussen poliiie en krakersgroepenrr .
Bruins las nieuwsgierig verder, want hij had nog geen tijd gehad om bii
zijn collegats van de straatpolitie Le informeren víat er gistenenavond
in de nabijheid van het BVS-gebouw nu precies was voorgevallen.
r!0m ongeveer zeven uur gisterenavond, tr zo be8on het hoofdarbikelr rrzette
de M.E. in het Rotterdamse zakencentrum om nog onduidelijke redenen en-
kele straten af. Het betrof het líi.11emsplein, de trlesterstraatr de Houl-
laan en het Westplein. Hoofdcomni.ssari s van polÍUi,e Berestein vrilde 8is-
terenavond nog geen commentaar geven, maar het sterke vermoeden bestaat
dat het, doel van de actie de ontruiming van enkele gekraakte panden in
de Houtlaan betrof. In ieder geval voelden de daar aanwezl8e krakers
zich door dit provocerend optreden van de politle sterk bedreiSd. Na hun
woning gebarricadeerd te hebben, alarmeerden zij de verschillende kra-
kersgroepen in nolterdam en in de omliggende gemeenten, die aan deze op-
roep massaal Sehoor 8aven. Het doel wasr zo verklaarde een $roordvoerder
rran de krakers, om door een vreedzame blokkade een ontruiming te verhi-n-
deren. Dat dib mislukte tag niet aan ons, aldus de zegsman. 0p relIen
beluste jongeren begonnen met stenen te gooien en autots in brand te
sleken, waarna de M.E. hardhandÍg optrad. ook de krakers raaklen in de
strijd betrokken, die, atdus de polj.tie, rrfel en hardri lras. Pas nadat
versterkingen waren aangevoerd, slaagde de politie erin de buurt schoon
te vegen.
Het optreden van de M.E.,tt zo besloot het artikel tlheeft de krakerswereld
in Botterdam volkomen verrast. Hun relatie met de politie was goedr en
men i ng sverschillen werden tol dusver aan de tafel uitgepraat. Waarom
nu plotseling tot deze harde lijn is besloten is nog onduidelijk. Voor
vandaag hebben de krakersgroepen een vreedzame demonstratie aangekon-
digd tegen het politie-optreden. rl

rrNou, nourr mompelde Bruins, rrl'Iat een puinhoop! rl

Op dat moment werd de deur van de afdeling opengeworpen en trad hoofd-
commissaris Berestein binnen. Zijn gezicht stond op o reer.
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rrvervloekt Bruins, wat heb je in Godsnaan aangerlchtltt buLderde de po-
Iitiechef, rrHeb je de kranben a1 gezien? Hoe haal je het in je hoofd! De
M.E. waarschuwen om een pand te omsi.ngelen waar een dubbele moord heeft
plaatsgevonden ! Besef je dan touaal niet vrelke gevolgen dit kan hebben?tt
Met een woeste zwaai wierp hij een krant op Bruinsi bureau.
De inspecteur gaapte zijn meerdere me! open mond aan.
rrEh, wat bedoelt u eigenlijk? Ik begrijp totaal niet waar u het over
heeft. tíat moet ik daar nu van af weten?'r
Het !Ías nu de beurt aan Berestein om verbaasd te kijken. Hij ptofte in
een stoel neer en stanelde verbou$rereerd: rrJa maar, wacht nu eens even!
Ik hoorde gisterenavond laat van inspecteur de KorLe, heL hoofd van de
Mobiele Eenheid, dat hij omstreeks zes uur van jour., afdeting he! tetefo-
nische verzoek binnenkreeg om zo snel mogelijk een blok panden in het
cenirum van nolierdam door de M.E. te laten omsingelen. Er zouden daar
terroristen van het rtProletaries Bevri jdingsfrontrt zijn gesignaleerd,
tot de landen gewapend en klaar voor actie. Er zou reeds een dode zijn
gevallen ! rr

Bruins knikte. Er glng hem een licht op.
De deur van de afdeling ging voor de tweede keer open en de heer J.L.
van Epscheuten strompelde naar binnen, zijn hoofd zwaar omzwachteld.
rrGoedemorgenÍ mompelde de assistent limide tegen de beide hooggeplaat-
ste politiebeambten, Een ijzig sbllzwijgen hras het ant$roord.
Bruins kwam langzaam overeind, uiterlijk vol-komen ka1m. rruit mrn ogen,
van Epscheuten! tt grauwde hi j. ttNu is de maat voMk treb mezelf nÍ nog
in bedr^rang, maar ik sta nieb voor de gevolgen in als je nog dén seconde
langer hier blijf! ! Í
Nu, dat was duidelljke taal. De jurist begreep dat zijn kansen op een
snelle carrière binnen het potitie-apparaat aanmerkelijk waren geslon-
ken. Vervuld van zelfmedelijden en gekwetste lrots verliet hij het
hoofdkÍ.rarli.er van de politie. AIs ze daar geen gebruik wensten te maken
van een $retenschappel i jk geschoold criminoloog, dan moesten ze dat ver-
der zelf maar weten, zo overwoog hij.

Ir. van Buyten kwam net op zijn flets aanpeddelen, toen Bruins en van
Dan hel gebouw van de RVS wilden betreden, met het doel het gisLerena-
vond afgebroken onderzoek krachtdadig voort te zeL|'en.
rrcoedemorgen herenrr zei de atoomgeleerde, het rijlriel (een damesmodel,
zag Bruins) tegen de pui plaatsend. trAl weer vroeg uit de veren, zie ik.tl
Hij trok de clips van zijn broekspijpen en volgde de beide politieman-
nen mee naar bj,nnen. Zijn fietssleuteltje overhandigde hij aan de por-
tier .
rrzeg Willemrr zei hij tegen de breedgeschouderde nan in de portierstoge,
rrzou je zo vriendelijk willen zijn om mi-jn fiets even in de rijwielstal-
ling te parkeren? Dan kan ik intussen deze beide heren verder helpen.
En eh, oh ja, wees er alsjeblieft voorzichti8 meerr voegde de fysicus er
nog bezorgd aan toe, rrhet is namelljk de fiets van mijn vrouw. Ik nocht
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hem alleen van haar lenen a1s ik er erg zuinig op zou zijn.rr
Een kbrartiertje laier had Bruins alle reden om het organlsatorisch ta-
lent van de president der Amfas luide te prijzen. Hij had een ei8en ka-
mer toegewezen gekregen, en voor hem op het bureau lagen een uitdraai
van de vertrektijden van a1le medewerkers die gisteren het Sebouw verla-
ten hadden, èn eèn lijst,je van de directe ondergeschikten van wijlen de

heer Ploeg. Achter twee namen, zo zag Bruins, r.ras zelfs nog haastig iets
geschreven. Hij las:
rrF. Bastiaanse: heeft zich vanmorgen telefonisch ziek gemeld (Iichte
griep); H. de Greep: heeft gelefonisch om een vrije dag verzocht i.v'm.
problenen thuis.?r Verder bevonden zich nog op het lijstje de namen van
P. Lacroix, I. de Vries en P, Di.jkhuis.
De inspecteur sloeg de andere lijsb open en zocht de verLrektijden van
dit vj-jftal op. Na enig zoeken had hij ze gevonden. In een nette kolom
schreef hij ze op het andere papier over. Het resultaat was $reinig spec-
taculair. F. Bastiaanse was om vier uur vertrokken, I. de Vriesr P. La-
croi.x en P. Dijktruis aIle drie rond halfvijf, en H. de Greep was a1s
laatste om vijf uur naar huis gegaan. De uitkloktiiden gaven een duide-
lijk bewijs, Bruins herinnerde zich bovendien de opmerking van de Ba1

van gisterenavond: die had Lacroix rond half vlif zien vertrekken.
Voorlopig, zo concludeerde Bruins, waren Bastiaanse en de Greep het
meesl verdacht. lneens een dag vrij, dat was !íeI erg toevallig. Mis-
schien zat ddn van hen beiden, of misschien zelfs weI alle twee, nu $rel
in een vliegtuig op $reg naar Timboektoe. Vooral de Greep zou hii eens
duchLig aan de tand moeten voelen, zeket na de uitlatingen die de Ba1

gisterenavond over hem had gedaan.
Bruins besloot om deze twee verdachte figuren maar eens direct op te
gaan zoeken, voordaL het daarvoor reeds te laat zou kunnen ziin. Van
Dan kon dan die andere drie we1 even ondervragen.
Hij deelde zijn conclusies mee aan de brigadier, die net de kamer had be-

treden, een groot dienblad met daarop een kan koffie en een stapel be-
legde broodjes voor zich uit houdend. Met een Leder gebaar zette de ko-
Ios het blad op het bureau van zijn superieur neen.
riEen prima i-dee cheftr zei hij. rrMaar voordat te beginnen is het ÍIisschien
aan te raden een klein ontbijt te nuttigen.rr
Lucasfl zei Bruins, Itje bent een kei. rrHoe heb je dat zo snel kunnen or-

ganiseren?rl

'rconnecties in de keuken" grinnikte de brigadier, in een kadetje happend.
En i.n de nu volgende minuten deden de beide hardwerkende mannen zich te-
Soed aan een stevig ontbijt met enkele koppen koffie,
ondanks alle ellende, zo overpelnsde de inspecteur terwijl hij een brood-
je kaas naar binnen werkte, begon hij zich hi-er al aardig thuis te voe-
len. Met van Buyten viel tenminste door te vJerken, Pieterse was zonder
meer een geschikte kerel, die er steeds weer in slaagde Slasheldere anaLy-
ses te geven, de broodjes smaakten prima en als rechtgeaard notterdammer
bewonderde Bruins het schitterende uitzicht dat hij vanuit zijn kamer

over de Rotterdamse havens had.
needs bij het binnenireden van de kamer die morgen tlad hij de inhoud van
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zijn propvolle tas in een Bezellige chaos over zijn bureau ultgespreid,
zijn jas over een stoel geworpen, de kachel wat hoger gezet, r'eL polj.tie-
dienstrooster rnet een punaise aan een kastdeur bevestlgd, en tensloLte
het portret van zijn vrou$r, geflankeerd door hun twaalf kinderen, schuin
voor zich op het bureau geplaatst.
Het begon er bepaald knus te worden, dacht hij, en ging wat gemakkelijker
zitten in de comfortabele bureausLoel. Maar aan deze dagdromerljen kwam

a] spoedig een eind, evenals trouwens aan het ont,bijt,. Er was immers een
drievoudige moord op te lossen! En r^rie weet of er nog meer zouden voI-
gen... Er diende dus vaart achter het onderzoek gezeí Le r^rorden. De beide
poliiiebeambten pleegden nog even kort overleg en gingen toen Íeder huns
weeSs .

Het was 09.47 uur (exacle tijdsopgaven zljn nu eenmaal belangrijk in een
goede detective; dilettantisme i.s uit den boze), dat D.J. Bruins van de
Botterdamse recherche aanschelde blj F. Bastiaanse. Lag de man inderdaad
ziek op bed, of i.ras hij er vandoor, het geheim van de duistere moorden
met zich meevoerend?
Deze gedachtenspinseLs vonden hun nuchter einde toen de voordeur geopend
werd. Een door griep ondermijnd persoon keek de speurder met een lodde-
rige blik in het gelaat.
ÍGoedemorgen,tt sprak Bruins enigszins bedremmeld. Het Ieek op het eersbe
gezi-chL een duidetijke zaak dat hij een zwaa" zie]Ke uit zijn bed hàd ge-
haald.
rrNeem me niet kwalijk, maar u
Bruins, inspecteur van politie.
komen stellen. rl

De in pyaÍaa en kanerjas Behulde
trad binnen.
De huiskamer maakte een gezellige indruk. overal lagen stapels boeken en

tijdschriften, op de tafel bevonden zich bladmuziek, een dhrarsflui.t en
nog andere muziekinstrumenten, en in een hoek van het vertrek stond een
schildersezel. Atlerlei schetsen en tekeningen lagen over de vloer ver-
spreid. Bastiaanse bleek over een brede culturele belangstelling te be-
schikken.
rfcaat u ziílel, i-nspecteur.rr De stem van Bastiaanse was naultelijks meer
dan een gefluister, en het votgend moment barsL§e hj.j los in een oorver-
scheurende hoestbui.
t'Hèhè... sorry....rr reutelde hij tenslotte, ,tTja... vanmorgen had ik !Íat
koorts... vèrkouden... u kent dat. 'n Griepje. Maar ja! !Íe zijn tegen-
woordig verplicht om meteen onze bedrijfsarts schriftelijk te informeren.
onderdeel van een nleu$re ziekmel dingsprocedure. Eers! moest ik een for-
mulier met 23 bijlagen zo nauwkeurig mogelijk invullen, wat me een bars-
tende hoofdpijn opleverde. Toen moest ik de hele zaak natuurliik posten.
Nou ja.., U hebt gemerk! dat er een snijdende noordooster sLaat. En de

brievenbus is nog een aardig stukje lopen....Ik ben bang dat ik nu een
fikse longontsteking heb opgelopen ! r!

ttDat verbaast me nietstr zei Bruj-ns getroffen. rrlk zal het dan maar zo

bent meneer F. Basbiaanse? Mijn naam is
Ik ben bang dat 1k u enige vragen moeL

zieke deed een stap achteruit en Bruins
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kort mogelijk maken, meneer Bastiaanse. Daarna gaat u maar meb bekirame

spoed onder de vrol. Me! een fikse neut zou ik zeggen. Dat doe ik zelf ook
vaak. ook als ik niét ziek ben troulíens ! rt

De ander knikte met een flauwe glinlach. rrHel gaal zeker over de noord
OP meneer de Graafrr mompelde hij.
rrMin of meerrr antwoordde Bruins, de vraa8 ontwijkend. rrKunt u me aller-
eerst vertellen, neneer Bastiaanse, lraar u gisterenavond, dirèct na uw
verLrek van kantoor, allemaal benb geweesi?rr
De zieke keek hem vragend aan. ttcisteren? Wel, ik ben na de klok van vier
uur direct naar huis gegaan. Ik voelde me fllnk beroerd. Ik heb een kop
thee gedronken, want honger had ik totaal niet, en ben na het innemen
van een paar asperientjes om een uur of negen naar bed gegaan. Maar r"rat

heefL dat met de craaf te maken?rl
Bruins Bing hier niet op in, en vervolgde zijn ondervraging.
irHeeft u vanmorgen de krant a1 gezien, of het nieuws gehoord?tr
De ander schudde het hoofd. rrNee, hoezo?rl
rru weet dus nog ni.et (de stem van de inspecteur klonk dramaiisch) dab
korLe Lijd na u!Í vertrek van kantoor er in het gebouw van de BV§ twee
moorden hebben plaatsgevonden, namelijk op de heer Wringer en op de beer
P1oeg, uw afdelingschef! ?rr

Bastiaanse keek hem verbijsterd en onbzel aan. rrwringer....en Ploeg!
Vermoord!? Maar hoe..,, Als u soms denkt, dal ik...tt Zíin korte lach
werd door een nieuwe hoestbui onderbroken, en zijn gezicht liep paars
aan.
Bruins bègreep, dat verder vragen onder deze omstandigheden víeinig zin
had; de man hras werkelijk doodziek. trlk spreek u nog wel, meneer Basti-
aanse'r zei hij. rrAls ik u was, belde ik zo snel nogelijk mijn huisaris
op, want het gaat lang niet best met u.Blijft u maar zitten' ik kom er
zelf we1 uit.rt En na hem veel beberschap Loegewenst te hebben, verlÍet
de beíaamde speurder heb perceel.

Buitengekomen raadpleegde hij zijn adressenlijslje om te ontdekken waar
Henk de Greep vÍoonde.
lrNee maar, in de Houtlaanlrt nompelde de politiechef zacht voor zich heen.
ttDat is vlak achter heL gebou!, van de RVSlrr

Hij dacht even na. De daken van de tvree panden staan dus meU elkaar in
verbinding, en de Greep zou dus eventueel - gesteld dat hij de i$ree moor-
den heeft gepleegd - gelroon via een dakraam of zo hebben kunnen ont-
snappen. Bruj.ns dacht nog eens ieru8 aan zijn gesprek Ínet de BaI, Siste-
renavond. Dè Greep !ías een progressief en artlstiek figuur, zoveel !.ras

hem van het !Íaarschijnlijk ni-et al te objectieve verslag van de BaI we1
bi.jgebleven. Typisch dus een man, die zich met harde mÍddelen zou kunnen
keren tegen het beleid van Wringer, en Levens tegen de kunstzinnige wan-
smaak van een man a1s Ploeg. Korlom, zo overhroog de inspecteur, het was
een verdacht persoon.
Hij stapte in zijn overjarige Kever en repte zich met daverend moforge-
weld (de knalpot had hei een week geleden begeven) naar zijn volgende
doe1.
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De Houtlaan bood na de bewogen gebeuntenissen van de vorÍge avond een
treurige aanblik, Grote gedeelten van de straat waren opengebroken, en
verschillende ramen hadden het geweld niet overleefd. Chaos overheers-
te het slraatbeeld.
De inspecteur trof Henk de Greep aan blJ de voordeur, of líat daarvan
over $ras. De vredesacLivist was juist bezig om de ergste schade net be-
hulp van enkele planken te hersbellen.
rrcoedeÍnorgentr groette de inspecteur. Mijn naam is Bruins, inspecteur van
de Rotterdamse politle. Ik wilde u enkele vragen stellen inzake de ge-
beurtenissen van gisterenavond . rl

De aangesprokene lcxikte kort. Hei Íras duidelijk daL hij Seen groot wiend
lras van hel bevoegd gezag.
ItMaar allereerst moet ik u mijn verontschuldigingen aanbieden voor Inrat

hier gisterenavond 1s gebeurd. Het r^ras totaal niet de bedoeling van de
politie om dit pand ie ontruimen. Altes berust op een tragisch misver-
stand. Ik zal ervoor zorgen dat u voor de aangerichte schade een vergoe-
ding zuIL krijgen. rr

De Greep keek verrast op. Redelijke taal uit de mond van een politieman!
Hi.j bekeek Bruins met andere ogen.
rrJa, ja, hre zullen r,rel zien. Wat wilde u oven gisteren weten?rl
rrHoe laat verliet u gisieren het gebouw van de RVS?rt

De Greep dacht even na. rrEh, laat eens zien, dat za1 ongeveer rond viif
uur zijn gerrees!, dus ongeveer twee uur voordat de eersle M.E.-busjes
arriveerden . rt

'rJa, dat klopt met mijn gegevens. Wist u gisterenmiddag dat uw chef, de

heer Ploeg, na hal-fzes in het geborM zou bli.jven in verband met eën ver-
gadering om zeven uur?rr

'rDat eerste wist ik, maar dat tweede niet. Hij had tegen ons vijven gè-
zegd, dat hij na hatfzes nog even zou bliiven doorwerken vanwege de gro-
te drukte. Maar dat hij dat deed omdat hij boch voor een vergàdering
moest blijven, nee, dat wist ik niei. De anderen troulrens ook niet. Jack
r^ras gisterenmiddag nogal kortaangebonden. Hij had een slechte bui. Ik
denk da! de lunch hem niet goed was bekomen of iets dergelijks. Hii is
namelijk nogal een stevige eter.ri
rtíastr zei Bruins, en keek de Greep strak aan.
rrHoezo, !Ías? Is hij dan vanaf vandaag plotseling op dieet Segaan?rr graÈ
te de pacifisL. ttzeg, wat heeft Ploeg eigenlijk met de gebeurtenissen
van gisterenavond te maken?tr HÍj wees op de in8eslagen deurr die daarmee

tot het, zwljgende symbool van de onlusten lrerd verheven.
rrMeneer de Greep, heeft u vanochtend de krant Selezen?rl
trDe krant? Nou nee, alleen even de voorpagina. Ik had víel wat anders te
doen. Bovendien noest ik een geplande demonstratië gaan voorbereiden.rr
Hij fronsLe de wenkbrauwen. rrl.Iat !íi1t u nu eigenlijk van mij weten? U

wilt infoflnatie over gisLerenavond, en het enige víaar u over praat is
hoe laat ik naar huis ben gegaan, mljn afdelingschef en het ochtendblad.rr
De inspecteur dacht snel na. Dus de Greep wist ook nog van niets! 0f was

dat slechts schijn? Dekten hij en Bastiaanse elkaar?
ÍMeneer de Greep, ik geloof dat ik een misverstand uit de wereld moet
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helpen. !íe verstaan beiden onder het begrip rgisterenavondr twee totaal
verschlllende dlngen. U denkt aan wat er buiten het Sebouw der RVS plaats-
vond, ik echter bedoel de gebeurtenissen, die zich daar binnen - de in-
specteur $rees achter zich - afspeelden. Korton, ik bedoel de dubbele
moord op Wringer en Jack Ploeglrr
De vredesactivist keek hem ongelovig aan. rtDe wàt!?" stamelde hii ten-
slotte. rrEen moord, ik bedoel....twéé moorden?rr Hij leunde zwaar tegen
de deurposL. trMaar....daar !Íeet ik niets van! En dat is Sisteren ge-
beurd? En ik heb Jack gisteren om vijf uur nog gezien, toen ik naar huis
ging. Ik was de laatste die de afdeling verliet...'r Pas na enige secon-
den besefte hij de inhoud van zijn eigen Hoorden.
IJa, als laatste...tr herhaalde hij. rrHor wacht eens even inspecteur, ver-
denkt u mij soms ervan, wat is dat voor onzin!?rr
ttlk verdenk niemandri loog Bruins. Ik ÍrLl alleen alles precies weten. Zo

r{eet ik dat u een verklaard tegenstander was van het beleid van de heer
Wringer, daL u de hëer Ploeg niet mocht omdat hii af en toe u!,, vrerk af-
keurde, wat daar ook de reden van mag zijn geweest, en tenslolte weet ik
dat u vanuii uw hui-s heel genakkelijk over de daken het, pand van de nVS

kunL bereiken. rr

ItMaar...dat is volkomen waanzinnigrr antwoordde de ander. rrTen eerste
haat ik aIIe geweld, en len twèede was ik de hele avond hier aanwezig.
Dat kunt u aan aIIe zes de leden van de comnune vragen. En dan: mag ik
eens weten, hoe laat ongeveer werden de moorden Sepleegd?rr
trRond halfzestr antwoordde de inspecteur. trÀIthans, van het tijdstip van
de moord op Ploeg zijn $re nog niet geheel zeker.rl
De Greep keek opgelucht. IRond die tljd was ik met twee anderen druk in
de keuken bezig oÍ0 he! avondeten klaar Le makentt verklaarde hij. rronbe-

spoten groente, macro-biotische appelmoes, aardappels uit de reform!,rin-
kel, boomstronkpudding en vruchtensap. Erg lekkerr en vegelarisch natuur-
Iijk. We zijn trouwens julsl een landelijke actie tegen het houden van
mestkalveren en Legen legbatterijen geslart. ZaLerdae houden $re in Bar-
neveld een actiedag ter bestrijding van..,ri
trJar iarr onderbrak Bruins de langharlge idealist. tiDat geloof ik aIIe-
maal graag. lr1k r.rilde nu eerst Sraag die twee door u genoemde personen
ondervragen. ir

Toen inspecteur Bruins na een kvíartiertje weer naar buiten stapte, was
hij niet erg veel opgeschoten. De Lwee vroulrren, die zich kort!íeg hadden
voorgesteld als Ank en Mieke, bevesti8den het verhaal van Henk op alle
punten. In gedachten voerde de speurder de vredesacti-vj-st af van zlin
lijstje met verdachten.
Met de hoed diep in de ogen gedrukt, en met zijn handen op zijn ru8t
slenterde hij langzaam terug naar heL AMFAS-gebou$rr ziin hoofd vol met
dui zel ingr,rekkende gedachten. Hij besefte dat dit één van de moei.lijkste
Sevallen lras die hij ooit had behandeld. En de oplossing van deze zaak
lras nog lang nlet in zicht. Sterker, die leek verder I^Ieg dan ooib.
Tenzij natuurlijk.... Bruins stond even stil, en dacht diep na. rrDeze

zaak...tt herhaalde hij langzaam. rrMisschien moet ik het vÍeI anders for-
muleren. ALs ik er nu eens vanuit ga, dal....tt En nadenkend liep hii
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verder .

Brigadier van Dam had aardig wat te rapporteren toen Bruins op zL in ka-
mer iras beruggekeerd. Hij plofte in zijn stoel neer, stak vervolgens de
brand in een enorme sigaar, en verzocht tenslotte de brigadier om zijn
bevindingen in zrn eigen woorden te schetsen.
De kolos schraapte zijn keel (het leek of er een gootsteen leegliep) en
begon zijn relaas, dat hij vanuÍt een belachelijk klein nolitieboekie
oplas.
ÍTen eerste heb ik de drie aanwezige medewerkers, namelijk de dames de

Vries en Dijkhuis en de heer Lacroix, ondervraagd. Ze waren zeer gescholat

over het gebeurde. Ze konden enkel hun vert,rektijden nog eèns mondeling
bevestigen, Verder was hun gisterenmiddag niets vreemds opgevallënr be-
halve dat Ploeg in een nogal slechte bui leek te zijn.
Vreemde dingen heb ik op de afdeling niet aangetroffen, ondanks dat ik
met een paar mannet,jes van de recherche de zaak grondig binnensiebuiten
heb gekeerd.rr Hij pauzeerde even en raadpleegde zijn notlties,
rrTen tweede het dak. Ik ben daar persoonlijk een kijkje gaan nernen. Er
zijn maar twee toegangen daar naartoe, en rond beiden Iag een dik pak
sneeuw. Voetslappen of andere sporen heb ik er niet op aangetroffen. rl

Bruins knikte. Dit bevestigde heÈ verhaal van de Greep.
rrDe moordenaar,t! zo vervolgde de brigadierr had dus alleen kunnen ontko-
men vla de ui-tgangen van WesterstraaL 3 en 1/, omdat a1le andere in- en
uitgangen na halfzes automalisch worden geblokkeerd. Het is dan $re} de
vraag, hoe en wanneer de moordenaar is binnengekomen. Daarvoor heeft men

namelijk een speciaal personeelspasje nodig. Behoorde de moordenaar dan

toch tot he! personeel? DaU j.s nogelijk, Iijkl ne. Daarom heb ik de beide
portiers ondervraagd, vooral over het punt of ze rond klÍarb voor zes nog
iemand het pand hadden zien verlaten. Die van WesterstraaL 17 had inder-
daad rond die tijd nog iemand zien vertrekken. Ik vroeg hem, of he! een
vreemde of iemand van het personeel wasr maar dat wist hii niet' Hii
werkt hier namelijk pas twee maanden en kent dus nog niet iedereen. Hii
kon slechls een zeer vage beschrijving van de man geven.rl
van Dam raadpleegde andermaal zijn noiities. trNormale lengter regenjas
met opstaande kraag en een hoed. I'1e1, dat is natuurliik een dertien in
hel dozi jn-beschrijving. Maar deze persoon kon niet iemand van het per-
soneel zijn, want die hadden allen om uit,erlljk halfzes uitgeklokt. De

Iijst met de uitkloktijden is ons bewijs. Blijft dan weer de vraag: hoe
is die vreemde binnengekomen. . . " De brlgadier krabde zich het hoofd.
rrTenslotte ben ik nagegaan of de nysterieuze persoon, die om kwar! voor
zes het gebouw verliet, een van de leden van het topmanagemënt had kun-
nen zijn. Dit bl,eek niet het geval. vlant je kunt namelijk Íre1 na halfzes
het gebouw verlaten (zoals ook onze man van k$rarL voor zes deed), maar
niet meer binnenkomen. Dat gaat aIleen maar met speciale hulp van de
portier. En de beide portiers hebben mij verklaard dat ze na halfzes nie-
mand meer hebben binnengèIaten tobdat wij gisterenavond arriveerden.
0h ja, lenslotte nog ditrr zej. van Danr zijn boekje dichtklappend.
'rDe Puntegaalstraat heeft nog gebeld. Er schljnen daar zeer interessante
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dingen aan het licht te komen, fraar ze vermoeden nog wel enkele dagen
nodi8 te zul1en hebben om een goed overzich! op de zaak te krijgen."
Bruins knikte goedkeurend. rrPrj-ma r^rerk, van Damlrt
E:r vervolgens zette hij in kortè zj-nnen aan zijn collega uiteen, wat hij
zelf die morgen had bereikt.
rrl-uister, van Damrrr zei Bruins, nadat hij zijn versLag had beëindigd.
rrlk heb een theorj.e ontwikkeld, maar dj-e is nog zeer voorlopig. Aller-
eersi jouh, verhaal. De feiten zijn me allemaal zo helder a1s glas, maar
lraf betreft je gevolgtrekklngen heb Je volgens mij iets over het hoofd
gezien.rr Hij fronste de grenkbrawren en dacht even na.
rrlk heb mijn theorie gebouwd op de gegevens waarover we nu kunnen be-
schildaen. Hoe hel verband tussen de moord op maandagavond en de t$ree van
gisterenavond gelegd moeu r,rorden weet ik nog niet precies. Het is nog een
hoogst duiste"e zaak. Mijn theorie biedt dan ook alleen een verklaring
voor de twee noorden van giaterenavond. Jouw ge8evens ziJn daarbij van
essentieel belang, met name die van de uitklok- en vertrektijden. WeI-
iswaar mis ik nog een belangrijk stuk belrijs, naar dat vinden lre hopelijk
nog $re1. Alles àldus overziende kom ik lot de volgende conclusies . . . . rr

En in het kwartier dat nu volgde, legde de befaamde speurder zijn ideeën
voor aan zijn medevrerker, die, naarmate het, verhaal vorderde, steeds on-
geloviSer gine kij ken,
rrDat de dader dus iemand van het personeel gevreest moet zijn, zal je dus
nu we1 duidelijk zijn, Lucasrrr zeL zijn meerdere tenslotte, zj.ch achter-
over ín zijn stoel $rerpend, HÍj haalde een grote sigaar tevoorschijn en
stak er de brand in. Rook kringelde naar het plafond.
De telefoon rinkelde en van Dam nam op.
rrvoor u, chef ,rr zel hij en gaf de hoorn aan Bruins. Zelf nam hij de ver-
klikker, om het gesprek mee te kunnen volSen.
rrJa, mel Bruins. Met vÍie spreek ik?rr
rrcoedemorgen, inspecteur. Zwarbs hierrrr klonk het aan de andere kant van
de 1ijn.
rrlk zit momenteel bij de heer Klap, in het gebou$, van de Nationale Neder-
landen. Wij hadden het juist over de gebeurtenissen van gisteravond, en
toen schoot oe plotseling weer Lets te binnen.rr
trJa? En i.rat mag dat dan lrel zijn?rr vroeg Bruins. ttls het iets van belang?rl
rrNou, misschi-en nietrrt antwoordde heb hoofd Produclontwikkelj-ng, rr maar
ik vind dat ik het u toch naar even moet vertellen. tíeet u nog dat we
gisteravond, op vreg naar de afdeling van Ploeg, in een gesprek ver$rikkeld
$raren? Ik wilde toen juist zeggen, lraarom ik gisteren niet zijn afdeling
ben opgelopen. Ik was dat, namelljk wel van plan, ziet u. Maar net loen ik
u dat wi.Ide vertellen, werd ik door uw collega onderbroken. rr

De beide politiemannen lmikten elkaar zwijgend toe. Ze herj-nnerden het
zi. ch precies.
trlíelrrr vervolgde Zwayus, Itin de consternati-e van de resu van de avond ben
ik geheel vergeten om mijn verhaal af te maken. Ik was flink in dè war,
net aLs alle anderen trouwens. Maàr zojuist dacht ik er weer aan.rr
Bruins had onder het luisteren zijn sigaar laten uÍtgaan. Hj vermoedde,
dat Z!Íarts iets zeer belangrijks te zeggen kon hebben.
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rrJa, Baat u vooral verderrrr zei hij, toen deze even z!íeeg. ttlk ben een
en a1 00r . rr

rrcisterenavond dusr,r zetle de ander zijn verhaal voorb, tr het was precies
half zes herj-nner ik me nog, liep ik door de gang die naar de bewuste af-
deling voert. Ik was van plan om al die kleinzielige onderlinge ruzies
met Ploeg eens uiL Le gaan praten. We haddèn nog ruim de lijd voordat de
vergadering begon. Bovendien vond ik mrn plan $rel goed in de nieuwe team-
geest passen. Ik $riIde a1 naar binnen stappen, toen ik door de gLazen deur
iemand anders op de rug keek. Die persoon kon mij dus onmogelijk gezien
hebben, Blijkbaar was hiJ net voor mij de afdeling opgelopen, Ploeg zelf
kon ik vanuit de gang nlet zien zitten. Ik dacht da! er op de afdeling
overgewerkt werd of zo, Daarom besloot ik mijn gesprek maar Lo! een later
tijdstip uit te stellen. Ik wilde het, namelijk graag onder vler ogen doen;
ik ben toen direct doorgelopen en teruggegaan naar mijn eigen afdeling.tt
De ogen vàn Bruins vernauwden zi.ch tot spleten, en ook van Dam - die nog
steeds meeluisterde - $ras tot het uiterste gespannen.
rrwat u daar verielt, meneer Zwarts, i-s voor ons van het grootste gelrichtlrl
riep Bruins opgelronden door de hoorn. rru brengt ons namelijk precj,es het
ontbrekende stukje bewijs, da! we nog nodig haddenlrr Hij keek de briga-
dier veelbetekenend aan. Toen vroe8 hij: rru bent er zeker van, meneer
Zviarts, dat u zich niet vergist in de juiste tijd en in de identitej-t van
die persoon?rl
rrNee inspecleurrir klonk het stellige antwoord. trDaarover kan geen twijfel
bestaan. Ik ben zeker van mijn zaaklrl
Bruins $ras opgestaan; zijn vuist klemde zich vaster om de telefoonhoorn.
rrEn wie, meneer Zwarts, ik herhaal3 wie was die bewusLe persoon dan lrel!?rr
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Hoofdstuk 9 Climax

Met een grlmmig gezicht legde Bruins de telefoonhoorn neer. Als Zvrarts
de waarheid had gesproken, werd hem nu veel duidelijk. Het zou ook veel
raadsels rond de moord op de Graaf wegnemen.
Van Dam was opgetogen. rrEen reuze meevaller, is heb niet, chef?rr vroeg
hij glunderend. rtwe kunnen de dader nu elgenlijk neteen weI gaan arres-
teren, zou ik zeggen. En als-ie zich wil verzetten sla ik rm tot pulplrr
rrDat lreet ik zo net nog nietrtr zei Bruins aarzelend. ,tstel je voor dat
Zvíarts gelogen heeft? Als hiJ zélf nu eens de moord op Ploeg heeft ge-
pleegd? En dit verhaal alleen maar heeft verzonnen om zich in te dekken
en een ander verdacht te maken? Kijk, hier heb ik notities, die ik gister-
avond heb gemaakt. Ik zal alle gegevens eens netjes onder elkaar zetten.rr
Hij voegde de daad bij het woord, en liet het resultaat aan zijn assis-
tent zien. Die 1as het volgende:

trP laatsbepal ing leden management 17,30 - 17.38 uur.,
1. Van Buyten had een klej.ne voorbespreking met de heren Klomp, Bouter

en Klap;
2. Tichelaar bevond zich ten tijde van de moond op Wringer in het ge-

zelschap van Waldemar;
3. Sehiesser zaE Ír,er', de Bal in de kanline een kop koffie te drinken;
4. Stahlnann bevond zich bij Beukers op dÍens kaner;
5. Z$rarts liep ca. 17.30 uur op de gang die naar de afdelin8 van Ploeg

leidde. Hij keek even naar binnen, en liep toen direct(?) door naar
zijn eigen afdeling. Geen getuigen.

onder de tuee laatste woorden zelte Bruins een dikke streep. Zuiver ob-
jectief beschouird was Zlrargs dus eigenlijk nog het meest verdachl, meen-
de hij. Het was de enlge persoon, die geen sluitend alibi had voor hef
tijdstip van de moord op lírínger. Tenzij natuurlijk dat verhaal van hem

waar lras. Bruins wist nieu wat hij daarvan denken moest, Maar ja, hèt
kon de zaak tot- een oplossing brengen....
Van Dam moest ioegeven dat de zaak bÍj nader inzien wa! minder simpel
was dan hlj aanvankelijk gedacht had.
rrl'Iat bent u nu van plan chef?ri vroèg hij.
rrlíe nemen zelf het initiaLief in handenltt antwoordde de speurder vast-
beraden. rrHet wordt hoog tijd voor $rat actie, van Dam! Desnoods forceren
we de oplossing. Ik denk dat ik nu wel weet $rat ons te doen staat, maar
er zitten wel Ííat voorbereidÍngen aan vast. Ik zal nu eerst meneer van
Buyten op de hoogte bren8en. Daarna gaan we ons plan de campagne op-
stellen en uitwerken. rl

Aangezlen de heer van Buyt,en nieu aanrnezig bleek zat Bruins even later
te8enover de heer P. Klomp, die hij van de stand van zaken op de hoogbe
bracht. Natuurlijk behoorde Klomp eigenlijk, als deelnemer aan de Vijver-
hofconferentie, tot de verdachten, naar heel Bruinsr mensenkennls ver-
zeíle zicrL tegen het idee dat het sympalhieke Hoofd Financiele Zaken,
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die hij al geruime tijd kende, een needogenl,oze moordenaar zou zijn.
Hlj besloot hem in vertrour\ren te nemen en stelde hem zelfs op de hoogte
van hël telefoongesprek, dat Z$rarts zojuist met hem gevoerd had, en de
naam n de man, die ten ti.jde van de moord op Ploeg in diens kamer door
Zwarts gezien zou zijn.
Í(lomp bleef, nadat de inspecteur $ras uitgesproken, een Lijdje zwijgend
voor zich uitstaren.
rrMaar aIsrtr zei hij, eIs cóIlega Zwarts r,ré1 de waarheid heeft gesproken,
dan betekent dai nog maar een gedeelleli.jke oplossing, inspecteur. Het
verklaart a1leen de laatste moord.., die op Jack Ploeg!'r
De heer Klomp schudde mismoedig het hoofd. rrHet is een tragische zaak,
inspecteur. Drie dode directeuren... alle drie vermoord! En dan op zulk
een mysterieuze manier! Neem nu die moord op de heer de Graaf. Hoe heeft
dle toch in Godsnaam kunnen plaatsvinden ! ? ti

rroh, dat?rr antlÍoordde Bruins. rrDaar ben ik at grooendeels achter. Inge-
wikkelde zaken blijken soms verrassend simpel ln elkaar te ziiten, als
je eenmaal de oplossing hebt, gevonden. Maar motief en gelegenheid, dat
zijn zaken die me nog dwars zitten.ti
Klomp keek verbaasd. rrDus u ,Íeet hoe dat is gedaan?rr
rrzeker lreten doe ik nietsrrr antwoordde Bruins. rrMaar ik heb in ieder ge-
val a1 sterke vermoedens.
Ik verzoek u om met uw collegars nog niet te spreken over wat wij nu be-
sproken hebben. Dat zou alleen maar nodeloze vemrarring stj-cht,en. Ik
reken op u.rr
Hij schudde de man tegenover zich hanLelijk de hand en verliet de kamer.
onder zijn schedel had zich de laatste seconden een gedurfd plan gevormd.
Het leèk hem het beste dit ook zo snel mogelÍjk ten ultvoer te brengen.
rrEr zib beweging in de zaak, van Damrrr zei Bruins opgewekt, nadat hij op
ziJn kamer Íras teruggekeerd. Zijn rechterhand had intussen in de afwezig-
heid van zijn superieur een effectief gebruik gemaakt van de telefoon,
door namelijk de kantine op te bèllen met, heu vri.endelijk verzoek "een
Iunch voor vier personenrr te bezorgen. Het resultaat van dit telefoontje
- een l€n koffie en een scfraal broodjes - stond uitnodigend op het bure-
au uitgestald. De brj-gadier, die bij het binnentreden van zijn meerdere
juist aan zijn zevende broodje was begonnen, schroefde dè dop van de
thermoskan en schonk de inspecieur een kop koffie in.
l,tet weLbehagen slurpLe Bruins het donkere vocht naan binnen, en zeÍ.Le
vervolgens zi.jn tanden in een broodje kaas.
[Ik heb een idèe, van Damrtr zei hij tussen twee happen door.
rrZoals ik je al gezegd heb gaan we tot actie over. LuisLer goed, dan
vertel lk je $rat jouw ro1 zal zijn in he! plan dat ik ontwikkeld heb.rl
Hij boog zich over he| buneau naar voren en zeÈte ziJn strategie uiteen
aan de aandachtig luisterende brigadier.

De lepenlaan in Krimpen aan den IJssel lag er verlaten bij, toen rond
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kwart voor vier een ?rit volks!Íagenbusj e langzaam de laan in khran rijden,
en voor nr. 49 een parkeerhaven indraaide. De motor werd afgezet, en de
stilte keerde terug in de straa!. Vreemd genoeg stapte er niemand uit.
AIs men een blik in de achterruimle had kunnen lrerpen (maar dat gi.ng
niet, rrant de ruiten van de achterdeur vraren geblindeerd) had men de rè-
den daarvan kunnen vermoeden. De ruimte $ras volgesbouwd met geavanceerde
meetapparatuur, radiors, telescopen en andere technische vindlngen, kort-
on, allemaal zaken die de politj,e bij de bestrijding van de misdaad goed
van pas kunnen komen,
Bruins en van Dam zaten op de bank, die zich aan de rechterzijde bevond.
Dè eerste hield een slerke infrarood-kijker in de hand, en richtte deze
door een kier van het gordljn op de deur van nr. 49.
Nr. 49 was een groot en stevig gebouvrd huis. Beneden vras heL donker, maar
op de eerste etage kon men achter de Bordijnen licht zien branden.
rrlk hoop, dat-ie snel komtrtr bronde van Dan. trlk sterf het af van de kou
in dit onverwarmde wrak! rr

rrHet moet lukkenltt sprak Bruins met k1em. rrDitn - hij wees op heL huis
voor bem - rris de woning van Nico Zwarts. Als a11es volgens plan ver-
loopt, moet hij in de val 1open. Dat kan niet nissen.'r
Hij zweeg even en voegde er toen op grimmige toon aan toe:rtof ik zou ne
aI heel erg moeten vergissen!rt
De tijd verstreek. Bruins had al zijn aandacht gerichL op de woning, rnaar
van Dam, die niet van r.rachten hield, zat onrusti.g op en neer te schuiven.
HIJ werl{t, e graag met zijn meerdere samen, maar al-les had zo zíjn grenzen.
Met weemoed dacht hiJ aan de krootjes met dooffegen spekLappen, die zj,jn
r,roul, hem die ochtend in het vooruilzichl had gesteld. Hij meende ze zeLf s
te ruiken. Hij keek op zijn horloge: zes uur! Het leven van een hard-
werkend brigadier liep niet over rozen, dacht hij zuchtend,
0p dat moment porde zijn superieur hem niet bepaald zacht in de zij.
rrHé, wakker r,rorden man! Daar heb je hen! tr

Met een schok ontwaakte de politiefunclionaris uit zijn lichte sluimer
en schoot rechtop. Hierbij stootLe hj-j zijn hoofd net een doffe klap
tegen een stalen buia.
Van Dan mompeldè iets ondrukbaars en wreef zich de schedel. Voorzichtig
boog hij zich naar voren en schoof het gordijntje iets opzij, IngespaÍmen
tuurde hij naar buiten.
Aan de overkant van de straat naderde een man, gehuld in eèn lange, bruine
regenjas. Zijn hoed had hij diep in zijn ogen gedrukt, en de kraag van
zijn regenjas stond rechbop.
irDe man van k$rart voor zesltt si-ste van Dam. trDus hij ís hetttt
Ze zagel de man in de regenjas even aan de deur morrelen, en toen naar
binnen stappen.
rrsnel van Dam! Nu $rijltt Bruins opende het portier en de llÍee mannen
sprongen naar buiten. Bi.nnen enkele seconden hadden zij de inmiddels weer
gesloten voordeur van nr. 49 bereikt. De inspecteur haalde een sleutel
uit zijn jaszak en stak dle met de uiterste voorzichtigheid in het slot.
De deur zwaaj,de onhoorbaar open en de beide politiemannen slopen de hal
in. Luisterend bleven ze staan, de zenulren tot het uiterste geapannen.
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PlotseLlng drong er een zacht gekraak tot hen door.
rrHij is in de huiskamerrrr fluisterde Bruins. Hij stapte de gang in, open-
de de huiskanerdeur en draaide de lichtknop om.
In het midden van het vertrek sLond de man meL de regenjas.
rrcoedenavondrtr zei Bruins. rru komt zeker een beleefdheidsbe zoekj e af-
leggen om te zien hoe het met u!, collega gaat.rt
Als aan de grond genageld keek de ander hem aan.
I'Vervloekt!rr siste hij, rrHet was dus een list, ji.j snerige politiehond!
Dit overleef je niet !'!
Snel greep hij in zijn jaszak. Er weerklonk een kort,e klik; een stiletto
blonk j-n zj.jn hand. Maar op dat moment stapte de reusachtige gestalte
van Lucas van Dam naar voren, en met een resoluut gebaar dur,Jde htj zijn
meerdere opzij; dit was zíín terrein. Het denkwerk mocht Bruins dan voor
zijn rekening nemen, dit echter was zijn specialiteit. De man tegenover
hem zou daar dan ook spoedj-g achter komen.
Loerend keken de tr'ree mannen elkaar aan, tergrijl ze ]anezaam om elkaar
heendraaiden. Plotseling schoot de hand met het mes uit, maar van Dam

was sneller. Een slalen bankschroef sloot zich als een bereklem om de
pols van de man, en r.rrong hem het mes uit de handen. Kletterend vlel het
wapen op de grond, en de onbekende brulde het uit n de pijn. Maar hij
!Íist zijn tegenwoordigheid van geest te bewaren: zijn tot een vuÍst ge-
balde vrije linkerhand schoot uit en trof zijn tegenstander vol in het
SezichL, hard genoeg om iemand een maand in het ziekenhuis te doen be-
Ianden.
De reus Imipperde alleen even me! de ogen. Als voornalig kampioen zwaar-
gewicht boksen van Zui.d-Holland (1964) kon hlj tegen een stootje. Zijn
eigen linkervuist (dezelfde die in 1964 Bet,onnen Bertus, de kolos van
Rhoon, in de toulren had doen belanden, en daarna j,n een revalidatiecen-
trum op de VeLuwe) flltste omhoog en trof de man precies tegen heb puntje
van zijn kin. Er weerklonk een droge knap, en zonder nog een zucht te
slaken srnakte de ander tegen de grond. De strijd was ten elnde.
Van Dam sloeg bedaard hei stof van zijn kleren, haalde toen een paar
handboeien voor de dag en sLoo! die de bevrusteloze met een scherpe klik
om de polsen. De dader bevond zich i-n handen der politie!
Bruins trad naar voren, en rukte de man de breedgerande hoed van he!
hoofd. HiJ staarde in het bleke gezj-cht van Pierre Lacroix.
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Hoofdstuk 10 ontknoplng

Met een traag gebaar haalde Bruins zijn sigarenkoker uit ziin binnen-
zak, koos zorgvuldig een enorne bolhlak uit en stak deze op zijn Semak
aan. Nico Zwarls, directeur nVS over de sector Produktontwikkeling r had
het bij het rechte eind Sehad met zijn telefonische mededeling. Hii
knikte van Darn waarderend toe.
Itcoed werk Luukltr Daar zuIlen we er binnenkort víe1 eentie op nemen. Haal
meneer Zwarts maar voor de daB. Hij zit in het neterkastjelrr
En inderdaad bleek de olijke Fries zich daar, in aflrachting van het ver-
loop van de vijandelijkheden, schuil8ehouden te hebben, ziin knieun te-
gen zijn kin geperst.
De breedgeschouderde brigadier verloste hem uit deze benarde posj.tie en
vergezelde hem naar de huiskaner, lraar juist Pierre Lacroix de ogen op-
sloeg,
rrHèt is voor de bakkèr, meneer Zl'rartsrr begroette Bruins hem. rrl.Iilt u even
officieel bevesti8en dat deze eltendeling dezelfde figuur is als die,
welke u gisteravond om half zes Sezien hebt in het kantoor van vÍiilen
Jack Ploeg?rr Hij porde met zijn voeb in de liggende gestalte van de

moordenaar .

'rJawel inspecteur. Geen t$rijfèI nogeliik.rr
ItMooi.rr Bruins richtte zich tot Lacroix.
rruw naam is Pierre Antoine Jean-Marie Lacroix. Ik arresteer u wegens

noord en pogíng tot moordlir
Lacroix wierp hem een giftige blik boe. 'rDat za1 ie berouwen lnspecteur!
Je benb nog lang niet klaar net ne! Een oom van mii i8 LoevaIIiS substi-
tuut-griffier bij het Gerechtshof in Den Haa8. Ik zal wel zorgen dat ie
in je hemd komt te staan!
Bruins wenkte tr^ree flink uit de k1uÍten gewassen geuniformeerde kla-
bakken. rrNeem hem nee, en stop hem op het bureau in de allersmerigste
cel dle we hebben. En behandel hen vooral niet te zachtzlnninglrr
Nadat Lacroix met zijn gespierde escorte het perceel verlaten had oor-
deelde Bruins het moment riip om de hoogste nvs-functionari s van de

ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Hii draaide dj-ens telefoonnum-
mer; het duurde even voor er werd opgenomen.
Itzeker aI naar bedt! bromde Bruins. rroh nee....toch niet....rr
ÍHallo, met van Buyten, Volvo Carsrri klonk een slaperige steÍn. rrAch,

...eh, pardon ! Ik bedoel! met...rr
rrJa, ja, meneer van Buyten, met Bnuinsrt onderbrak de vermaarde speurder.
Itl-uistert u goed! Morgen víil ik a1le betrokkenen i.n deze zaak spreken.
Dus in ieder geval aI u$, collegars met wle u op de Viiverhof geweesf
bent. Ik wi1 een paar dlngen vragen, en za1 ook zelf een verklaring af-
leggen. Ik heb nameli-jk zoJulst een arrestatie verricht'rr
rrEen arrest...Maar dat 1s fantastisch! Uitnemend gedaan r inspecteur.rr
Er klonk bewogenheid in de stem van de hooggeplaatste geLeerde. rrMag ik
u vragen wie hel 1s?rr
ItPierre LacroÍx, Ploegrs naaste medewerkerrr verklaarde Bruins op dramati-
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sche Uoon. trlíe hebben hier, ten huize van meneer Zwarts, een val voor
hem gezet lraar-ie is ingeLopen. Miin assistent heeft hem overmee§terdt
en hij 1s nu op weg naàr zijn kerkerlrr
rrongelofetijk! Maar, inspècteur' weet u aI of hij aue
gepleegd heeft?rr
ttMorgenochtend zal i.k u en uI^, collegars daar meer over
woordde Bruins ont$riikend. trDenkt u dat u iedereen blj

frJalrel . DaL zal wel lukken. Hoe laat inspecteur?rl
ItTien uur precies graagrrt zeÍ Bruins. rrl,Ielterusben, meneer van Buyten.rl

Bruins ordende zijn aantekenLngenr Sezeten op de plaats van de voorzit-
ter in de grote ver8aderzaal r WestersLraat 3. Voor hem lagen de karakte-
ristieken van de topmanagers r opgestèl,d door oTv-man Gertian van der
Woude. Veertien korte beschriivingen van de deelneoers aan het RVS-top-
beraad op de'Uijverhof.
Peinzend keek Brui.ns de kring rond. Na het ongehoorde drama van de afge-
Iopen dagen waren er nog maàr elf over... En mlsschien, zo oveIaloog hj-i t

was het drama voor de RVS nog niet ten einde. Hj-i schraapte ziin keel'
rrl.Ielkom heren. llet moment is thans aangebroken om u op de hoogte te
stellen van mljn onderzoekingen die, zoal u rraarschiinlijk allen inmid-
dels weet, gisleravond geleid hebben to! de arrestatie van Pierre La-
croix. rl

Hier werd hij onderbroken door John llaldemar r de Amerikaan. rrsorry dat
ik u onderbreekr inspector, maar Lacroix kan onmogelijk de dader zijn
van de moord op meneer de Graaf! Hlj was niet op de Vijverhof en....rr
ÍDaar kom ik dàdelijk weL op, meneer I'laldemartt sneed Bruins heu betoog
af. rtlk za1 nu alle dri,e de moorden behandelen r maar in om8ekeerde volg-
orde. Of beter Sezegd! In volgorde Yan ontdekkinglrl
Hij pauzeerde even om op zijn gemak een sigaar op te steken. Daarna ver-
volgde hij !
rrlacroix heeft de noord op Jack Ploeg ats volSi gepleegd ! 0m half vijf
rs middags verlie! hij het kantoor, maakte op de gang nog een praaLje
meb meneer de Bal van Stuypendregt en begaf zich per llft naar de hal.
Daar klokte hij met ziin pasie neUjes uit ën ging door de draaideur van

Westerstraai 3 naar buiten. Dat is dooP meerdere Setuj-gen bevestigdr ter-
wijl we bovendien de automatische tiidregistratie ter controle hebben'
Hierna begaf hij zich over straat naàr de verderop Selegen andere ingang
van het conplex, WestersLraat 17! onderweg sloeg hli de kraag van zijn
jas omhoog, en zette een pet en een bril op, die hij tevoren bii zich
had gestoken.
A1dus vermornd k{ram hij, }rederom met zi,in pa.sJe, weer binnenr door de an-
dere ingang, waar de portier verder geen enkele aandacht aan hem schonk.

Per 1if! bereikte hij de vierde elage, waar hii zich ergens verborg. Ver-
moedelijk op een boitetr waar hii zich ook weer van ziin vermomrtring ont-
deed . rr

drie de moorden

vertellenl ant-
el,kaar kunt krii-
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Bruins blies enkele rookr,rolken naar het pLafond en keek zijn aandachtig
gehoor betekenisvol aan.
iru ueet inmiddels natuurlijk waar Lacrolxis fout school. U had die avond
een vergadering belegd, èn was dus nog in het Sebouw, of onderweg daar-
naartoe. Lacroix had daar geen flauw idee van. Hij had alleen van P1oe8,
zijn directe chef, gehoord dat deze na half zes nog op ziin afdeling
zoo ziil, en besloot deze gelegenheid aan te grijpen zich van hem te
ontdoen, in de $reUenschap dat hij zelf de enig mogelijke opvolger voor
de funct,ie zou zi jn. rr

rrHad-ie dat plan al lang?tr Ínformeerde Schiesser, en Bruins aarzelde
even.
tiwaarschi jnl i jk niet. Maar het sloob wel prachtig aan op de moord op de
Graaf. Ik kom daar straks op terug. Welnu heren. Het is dus even over
half zes en LacroLx verlaat zljn schuilplaats, loopt over de Sang naar
de àfdeling van P1oeg, openL de deur en Baat naar binnen.... Nauwe-
Iijks 1s hij door de deur of om de hoek va de gang, vanaf de andere
kant, verschijnt de heer Nico Zvrarts, eveneens op r,reg naar Ploegrs af-
deling! Met de bedoeling om een gesprek met hem te hebben. Hij ziet ech-
ter juist door de glazen deur iemand naar binnen 8aan. Hii constateert
dat het Lacroix is, maan staat er verder ni-et bij stif. Hii vindt het
een doodnormale zaak dat LacroLx bij Ploeg binnenloopt en weei niet dat
Lacroix officieel eigenlijk het pand verlaten heeft. Hj.j bedenkf dus
dat zijn gesprek maar even uiUgesteld moet worden en naakt rechtsom-
keert, wat hem vermoedelijk het leven heeft gered. Minder fortuj-nliik
echt,er was r.rijlen uw collega, de heer Wrin8erlrr
ttDus u bedoell...rt Deze keer was het de zware stem van B. Beukers die
de inspecteur onderbrak. rrDus Wrj-nger werd vermoord nà Ploeg als ik het
goed begrijp !tr
rrlnderdaadrr knikte Bruins. trNadat Lacroix zijn chef met diens RVS-strop-
das gewurgd had sleepte hij het lijk naar een kast om het voorlopiS uif
zicht te hebben. Juist was hij bezig om Ploegrs stoffèIiik overschot in
die kast te werken Loen plotseling de deur openging en de heer Wringer
binnentrad. In édn oogopslag moet die gezlen hebben welke afschulrelijke
misdaad hier gepleegd was. Ieder van u dle onver!.rachts net een derge-
Iijk schouwspel zou ríorden geconfronteerd zou perplex en aan de grond
genageld blijven staan. Zo ook Wringer en dat, werd hem fataal. Lacroix
besefte onmiddellijk dal hij geen keus had. ook Wringer zou uit de weg
geruimd moeten worden. Hij wierp zich op hem,..een worsteling volgde,
waaruit Wringer zich in eerste instantie wist tos te rukken. Hij stonm-
de de gang op, maar bij dè ballustrade van het trappenhuis $rist Lacroi-x
hen te achterhalen. Hij sloeg hem neer, en wierp hen eenvoudig over de

Ieuning! In die enorme diepte....rr
Hij zweeg. Doodse stilte heerste nu in de vergaderzaal. Allen waren in
de ban van de weerzinwekkende tragedie die Bruins zo beeldend Seschil-
derd had.
rrlacroixrtr hervatte de vermaarde speurder zijn verhaal, ri$ras inmiddelst
zonder te wachten op de afgrijselijke klap waarmee Wringer op de kelder-
vloer te pletter r.ras gevalIen, over de vierde etage dr,rars door de nieuht-
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bourívleugel naar het gebouw op nr. 17 gelopen. Daar is hii per lift, in-
middels weer vermomd r naar de begane grond gegaan en bedaard langs de

portier naar buiten Selopen. Deze heeft hem toen we1 Sezien, maar verder

nj.et speclaal om hem geIet.
Tot zover de toednacht. Wel, u begriipt: Ik stond aanvankeliik voor rn

raadsel. Dat de moord op WrÍnger gepleegd $rerd als een gevolg van de

moord op Ploeg kon ik in het begin naLuurli-ik niet weten. Dat ik me me-

teen op de moord op Ploeg concenlreerde kwam, omdat ik vond dat die
moord er wat neer doordach! uitzag dan de andere. Eerst gewurgd en daar-

na in een kast verborgen.... Dat zag er wal.- oeer weloverHogen uit dan

i-emand zomaar over een leunj-ng du!,ren, waar trouwens twee mensen Setuigen
van waren, zoals u weet! de heren Tichelaar en Víaldenar, die dit zagen
gebeuren,
Al snel ging miin verdenking richting Lacroix. Nog afgezien van het
feit dat hij het besle motief had was er nog dit: Kijk, als je zo !Íei-
nig mogelijk verdenking op ie $ri1t laden .kun je je natuurlijk het beste
zo gelroon en normaal mogeliik gednagen. Lacroix was dus de ochtend na

zijn $ralgelijke daden 8eÍíoon op zijn werk verschenen, maar ziin twee

mannelijke colle8ars toevallig niet! Bastiaanse l,as zi'ek en de Greep

bleek slachtoffer gerrorden van een ondoordachte actie van mijn tiideliik
assistent, de heer van Epscheuien. Je zou op tt eenste gezicht zeggen:

wie er niet is laadt verdenking op zich, maar als de dader dit zelf
ook doorheefL za1 hij kost wat kost zorgen vooral niet weg te bliiven!'r
ItEn de beide meisjes, Irma en Petrair informeerde dra' Tichelaar' rrHebt

u die ook als verdachten beschouwd?rr
lrDal verhoede de henelrr zei Bruins woom. trJe noet natuurlijk meb aIIe
mogelijkheden rekening houden, maar ik acht ze fysiek toch geen llan bei-
den in staat om iemand van het postuur als wiiLen de heer tÍringer over
een trapleuning te t{èrken ! rr

De heer Klomp nam het woord.
trMaar inspecteur r als u ul, verdenking optelt bij de mededeling van col-
tega Zr"rarts, dle Lacroix de kamer van Ploeg heeft zien binnengaant dan

had u hem toch meteen kunnen arresteren?rl
trDat had gekundrr gaf Bruins toe. trMaar vergeet u niet dao de be$,1izen

tegen Lacroix op dat moment nogal zwak !Íaren. Hij had een vrij redelijk
alibi met die auLomati,sche tl j dregistratie , en verder was het gev'oon

het woord van Zwarts tegenover het ziine! Ik had hem misschien kunnen

overbluffen rmaar dab is erg moeiliik bii iemand die klaarblijkelijk in
staat is op koele wiJze tÍree moorden te plegen. Bovendien was daar de

mogelijkheid dat zwarts lnderdaad nieL de waarhei.d Sprak. }Iie },eet I^IaS

hiJ zelf de dader en wilde hij meÈ ziin telefoontie de verdenklng op

i.emand anders afwentelen!
De enige oplossing leek nii Lacroix in een hlnderlaag te lokken' rs Mid-
dags sprak ik Petra Dijkhuis en zorgde ervoor dai brigadier van Dam tii-
dens ons gesprek zou binnenkomen. HiJ moest mij dan vertellen dat ZI^Iarts

die dag weliswaar niet op kantoor wasr maar zojuist gebeld had' Hii
(Zwarts) vÍilde nij graag persoonliik §preken omdat hi-j met groLe zeker-

heid kon zeggen wie de dader was' aan8ezien hii na half zes nog in het
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gebouw aanr4rezig iras geweest. Alvorens echter met ernstige beschuldigin-
gen te komen r.rilde hij mij onder vi.er ogen op de hoogte brengen. Ik anf-
woordde van Dam da! dat uitstekend was en zei hem Zwarts terug te bellen
met de mededeling dat ik diezelfde avond onstreeks zes uur bii hem Iangs
zou komen.
Ik rekende erop dat Petra dit belangrijke nieu$rs onmiddellijk aan haar
collegats zou doorvertellen, en dat Lacroix zich genoodzaakt zov zLen
in allerijl zich naar zwartrs huis te spoeden voordat ik er zou zijnt
tenelnde ook hem voorgoed het zwj-jgen op te teggen. Dat zou dan tussen
vier en zes uur dienen te gebeuren. 0m vier uur immers zou hij weg kun-
nen èn voor zes uur zou het achter de rug noeten ziin.
Het spreekt vanzelf dat Írij aI geruime Lijd van tevoren ons ter plaatse

in een hinderlaag hadden gelegd on hem te verrassen. Toen had ik zeker-
heid.rr
Itcoed lrerk, inspecteur.rt Ditmaal lras het de Rvs-Leven directeur K. Bou-
ter die de mening van zijn col"legars vertolkte. rrHet 1likf ne dae u
hiernee de zaak voLledig uit de doeken heeft gedaan. Maar nu het drama

r^raarmee deze helë tragèdie is begonnen ! De moord op collega de Graaf in
de Vijverhof! Die kan Lacroix ioch in feite niet gepleegd hebben? 0f lrel?rl
Bruins antwoordde nieb dadelijk. Hi.j overdacht even zorgvuldig hoe hii
zijn antgÍoord zou formuleren. Toen zei hij langzaaÍl:
ItNeen meneer Bouter. U heeft volkomen Seliik. Lacroix is aan de noord
op de Graaf volkomen onschuldi.g. Sgerker nog: hij weet evenmin als u wie
de dader is geweest! Bovendien was hij tot dat tijdstip nog niet serieus
van plan zelf lemand te vërmoorden. Dat idee lceeg daarna pas SestaLte bii
hem: het kwam inmers prachtig uit? Stel u voor: er i.s een moord gepleegd,

en de politie is koortsachti8 op zoek naar de dader. AIs er dan kor!
daarna een Lweede moord plaatsvindtr sraar dezelfde personen bij betrok-
ken zijn a1s bij de eerste, dan neemt iedereen natuurlijk aI snel aan
dat ze door ddn en dezelfde persoon gepleegd zijn. Dit bracht Lacroix op

het idee zijn superieur, die zijn carriere in de $reg stond' te liquide-
ren l{aarna de verdenking als vanzelf naar de dader van de eerste moord
zou moeten gaan. En ik moet bekennen! zelf had ik aanvankeliik ook niet
door dat de bweede en derde moord volkomen losstonden van de eerste.rr
ItEn die eersté noord...rr vroeg Schiesser ademloos. rrlíeel u dan nu wie
die wè1 gepleegd heefb?'t
Bruins haalde diep adem.
rJa.ir
Even viel er een zwaargeladen stilte. Het lras de anders zo kalme F. KIap
(Schade) die deze stilte hèt eerst verbrak. Hij was nu aan he vi8e opwin-
ding ten prooi.
tU wdét het? Maar inspecteur, hoe..., Ik bedoel, wij zijn er allemaal
bij geireest en we weten dat het niemand van ons gelÍeest kan zijn! tr'las

het ienand van buitenaf? rt

Bruins antvroordde nlet rechtstreeks.
ttluister, neneer Klap, en luistert u a1lenr heren! Tracht u het momenf

dat u vanuit de bibliotheek het schot hoorde lreer voor de geest te ha-
len... U, neneer KIap, was in de ennaast gelegen vergaderzaal-. Tevens
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!.raren daar de heren van BuyLen, Bouter, Schiesser, Wringer, Tichelaar,
Beukers, Waldemar en Ploeg. Boven waren de heren Klomp, de BaI van Stuy-
pendregt, Stahlmann en Zwarts, die echter op het lawaai en de conster-
natie snel beneden waren. Herinnert u zich uw reactie? U vermoedde, zeer
terecht, dat er ieis ernstigs mèt de heer de Graaf r^ras gebeurd, for-
ceerde de deur en drong naar binnen, waarbiJ het u vooral trof, dau die
deur aan de bínnenkant op slot zaLl Hoe kon da!? Hoe lras het in Gods-
naam mogelijk dat die sleutel aan de binnenkant in het slot zat, en er
binnen geen spoor van een moordenaar was te bekennen? De vèrklaring
daarvoor heren, is simpelweg deze: de man die he! ddrst zijn arm door
het kapotgetrapte deurpaneel stak, had die sleutel i.n zijn hand en stak
hem ongemerkt voor de anderen aan de binnenkant in het slot, waarna hij
de deur eenvoudig opendraaide !0et de mededeling! Ja, de sleutel zLE i.n-
derdaad aan de binnenkant. En die man was de noordenaar van Gerrit de
Graaftrr En voor de aanwezigen van hun verbijstering líaren bekomen ver-
vol8de Bruins met stemverheffing3 rtlíie drong er het, eersi in de afgeslo-
ten kamer door? Dat was ulrl
Hij strekle zijn arm uit en zijn vinger wees priemend in de richting van
drs. W. Ti-chelaar.

Langzaam Íras Tichelaar opgestaan. Zijn baardig gezicht was rood aange-
lopen en vertrokken van woede.

'rwab betekent dit?n snauwde hij. nDit is laster! Ik zou de Graaf ver-
moord hebben? Belachelijk! Toen hel schot viel was ik in de vergader-
zaalt Dat- kan iedereen hier bevestigenlrr
ttTja, dat is waar, inspecteurri kwam nu de tri.Llende stem van ir. vàn Buy-
ten. onUzetting stond op zi.jn gezicht te lezen over deze nieuwe, volsla-
gen onverwachte ongwikkeling. Het zag ernaar uit dat hem een vierde di-
recteur ging onfvallen.
A1s antwoord bukte Bruins zich, pakte zijn tas en haalde daar een kleine
draagbare cassetle-recorder uit. ttMag ik dan even u!, attentie heren? Wat
u hoorde vanuit de bibliobheek was dil....rl
Hij drukte een toets in ën onmiddetlijk lras de ruiÍ0te gevuld met de schit-
terende muzlek van het nAndante ull Schubertrs vlerde symfonie.
ÍLet oprr sprak de speurder. rrNu komt het...rl
Ui.t de luidspreker klonk plotsellng, dwars over de muziek heen, een har-
de, scherpe knal, lraarna de muziek weer rustig voortging.
trDit bàndje hoorde urrr zei Bruins, en het schot kwam niet uit een rèvoI-
ver, naar uit de speaken-boxen ! U, meneer Tichelaar, had dat bandje van
tevoren in het casselle-deck gestopt, nadat u uw collega de Graaf had
neer8eschot,en! Hierna starlte u het bandje, dat u vantevoren geprepa-
reerd had. Een half uur na het begLn had u een opname van een revolver-
schot ingelast. U verliet de bibliotheek, draaide de deur op slot en
stak de sleuteL in uw zak. Toen u, mijne heren, de knal hoorde, was Ger-
rit de Graaf aI een half uur doodlrr
rrGrote onzin!ri Tichelaar keek verwilderd rond. Zijn ogen puilden uit als

88



orgelknoppen. rru kletst! Kunt u mij een reden geven waarom ik de Graaf
zou r,rillen vermoorden? rr

rrDiverse redenenrr antlroordde Bruins onbewogen. rrDe administratië van de
Graaf is door ons in beslag genomen en op de Puntegaalstraat naur"rgezet
onderzocht. Daarbij zijn allerlei interessante dingen aan het licht geko-
men. U benb directeur beleggings zaken, nietr.raar? ZeEL de naam Euronep
B.V. u lets? 0f Drijfzand Funderingen B.V.? En de scheepsirerf Titanic
Inc.? En de AII American Trans World Shipping Company, gevestigd in Loon
op Zand? AllenaaL uilerst dubieuze bedrijven, lraarin u gigantische som-
men hebt Seinvesteerd! AIs tegenprestatie heeft, u steekpenningen opge-
streken die u toevertrouwde aan het Samenwerkingsverband Uitgebreid
Netwerk voor Invesleringen en Leningen, de S.U.N.I.L.-Bank 8.V,, die
niet voor niets adverteer! met de slogan: rrl.Iij maken aI uw zwarte geld
$reer stralend sriilrr Van dat Iaatsbe was de Graaf niet op de hoogte, maar
over uw onverantwoorde beleggingen lÍist hij bijna alles, en u wist dat
hij het wist ! rr

De rode kleur van Tichelaar had langzamerhand plaats genaakt voor een
angsilrekkende bleekheid. Zljn ogen hadden een zleke uitdrukking.
Bruins staarde hen doordrlngend aan en zei toen langzaam: Er is trouwens
nog meer, meneer Tichelaar. Ik wil u iets laten zien, iets waar u, denk
ik, wel belang in stelt...rr
En terl.rijl in de kamer niets anders hoorbaar vías dan Schubertrs meesle-
pende muziek haalde Bruins een boek tevoorschijn. Het was een paperback,
getiteld: rrHet Rampjaarrr. 0p de onslag r,\ras het porlret van een hi.sto-
risch figuur net lang haar afgedrukt dat a1len, met de heer Klomp als
eerste, onmi.ddelli. jk herkenden.
Het, zelfde portret had in de bibliotheek van de Vijverhof gehangen: Jo-
han de Witt, raads pensionaris van Holland, vermoord in 16721
Zwijgend legde Bruins het boek voor Tichelaar neer en keek hern strak
aan. De anderen za8en tot hun grote verbijstering, dat Tlchelaarrs ge-
zicht een ware metamorfose onderging. Het lras vertrokken van razende woede.
Brandende haat sprak uit zijn bloeddoorLopen ogen. Zijn handen trilden.
rrlnderdaad...Johan de Wittrr zei Bruins t,enslotte. rrln het rampjaar op
afschuwelijke r.rijze om het Ieven gebrachl door een menlgie opgehiLst ge-
spl1s. Maar door lrie opgehilst?rr Hij keek de kring rond en onthulde: rrDoor

een zekere Willem Tichelaar ! rr

irJuist! En terecht!rr schreeuwde een andere V'lillem Tlchelaar hees. ItMijn
voorvader heeft ervoor gezorgd dat oranje weer aan de macht kwan! Hij
heeft het vaderland gered en bevriJd van een verrader, zoals 1k ons be-
drijf moest redden! Ik was he! aan mj.jn nagedachtenis verplichtlrr Plot-
seling vervLel zijn stem tot een bijna onverstaanbaar gebrabbel. ITrou-
$rens....ik moest wel...,de Graaf was de Wittts oom en gnootste mede-
stander....dus evengoed een verrader. . . . Zijn dood was noodzakelijk.rr
Met een nietszLende bllk staarde hiJ uit het raam en fluisterde ien-
slotte: ÍJa, ik heb de Craaf gedood.'r Hlerna zakte hij in elkaar.
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trlk kan het nog steeds nauwèlijks gelovenrr prevelde Nico ZwarLs. Ruim
een half uur ïras verstreken sinds W. Tichelaar was weggeleid.
ItHoe is het mogeLljk! I'IiIlen Tichelaar de dader! Ik ken hem zeker aL 15
jaar. Ik kan me hem gewoon niet in de gevangenis voorstellen . . . . rr

rrwaarschi jnli jk komt hij niet in de gevangenis,rr zei Bruins. rrlk durf er
zelfs r"rat om te verwedden dat hij niet eens zal lrorden berecht.rr En hij
tikte veelbetekenend mel zijn vinger tegen zijn voorhoofd.
ItHet is vreemd,rr vervolgde zuarls. trlk heb wel eens gemerkt dat híi last
van nervositeit had. Ik had altijd de indruk dat zj.jn functie eigenlijk
te zwaar voor hem vras, maar nooit dat hij eigenlijk min of meer krank-
zinnig lras .rr
rrTjal Ik denk dat het een ongelukkige samenloop van diverse factoren sras r 

rr

meende de inspecteur. rtom te beginnen was er de spanning van ziin werkt
dat hij nauwelijks aan kon, en dat, gecombineerd met de gretenschap dat
de Graaf vroeg of laat achter ziJn onverantwoorde beleggingsmanipulaties
zou komen, maakte dat zijn zenuvren met hem op de loop gingen. In zijn
r.ranhoop begon hij uiteindelijk moordplannen te maken, maar Jar tusaen
denken en doen ligt nog een enorme afstand. Dat hij er toch toe kwam de

daad bij hèt woord te voegen r.rerd door een eigenaardige tik verrcorzaakt t
dj-e hij vàn jongsaf al, gehad moet hebben. Hij stamt namelijk af van een
zekere líillem Tichelaar, die 300 jaar geleden barbier was i-n Piershil .

Deze Tichelaar sras 1n het iaa" 1672 de centrale figuur in een complot om

de gebroeders Johan en Cornells de Hit! via een valse aankl-acht lregens
verraad te laten veroordelen. Dat mislukte half. HÍj bereikte slechts
dab ze in Den Haag gevangen werden gezet. Daarop hilste hij het volk ui!
de achterbuurten op die gevangenis te bestornen, de Sebroeders de Wilt
eruit !e slepen en te vermoorden. Dat is ook gebeurd, zoals u allen uit
de geschiedeni sboekj es lreet. Het maakte de weg vrij voor de verheffing
van de prins van oranje tot stadhouder Ííillem I1I.
Welnu, ónze Tichelaar, die ongelukkig genoeg ook nog dezelfde voornaam
had als zijn voorvader, was door deze geschiedenis dermate gefixeerd,
dat hij zich steeds meer met hen was Saan vereenzelvi8en. De fiSuur van
Johan de ïfitt was hij daardoor gaan zien als een schurk, die slechts zijn
verdj.ende loon had geltregen. En toen, op ur.I conferentie, hangt in de bi-
bliotheek uitgerekend een levensgroot portret van diezelfde Johan de Witt!
Dat heeft n binnen bij hem een of andere stop doen doorslaan.
Hij projecteerde zi.jn haat jegens de Wit,t op de Graaf, die een bedreiging
voor hem vormde, en besloot dat hel zijn plicht rías deze te doden. onge-
lukkigerr,Íijze heette een van de !íj-ttts voornaamste medestandersr tussen
haakjes, ook nog de Graaff!rr
B. Beukers, die geen klap van geschiedenis r,rist, maar toch ook iets ver-
standigs te berde wilde brengen, informeerde: rr!ías die historische Tiche-
laar soms familie van Balthasar Gerards? Daar ls toch pas een of andere
herdenking van gelreest? rl

trJazeker! Het Íras zin broerlrt snauwde Bruins kribblg. Hij had een hekel
aan mensen di-e hr:n eigen geschiedenis ni.et eens kenden. Als het nou nog
Waldemar geweest was. ÍHei waren troulrens aIIebel neven van Floris V,
die door Napoleon tol kardinaal werd benoemd rtr voegde hii er honend aan
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toe .

De heer Klap nam het lroord. rtEr zi"jn me toch nog een paar dingen niet
helemaal duidelijk, inspecteur. 0m maar vrat te noèmen: die muziekcasette.
U zegt dat Tichelaar daarop dat geluld van dat schob had opgenomen. Maar
waarom heeft-ie dat dan niet meteen verdonkeremaand? Het was toch bewiJs-
stuk nummer één?rr
rrDat heefb-1e ook!rr grinnlkte Bruins. Maar ik ben dinsdagnacht nog eens
teruggegaan naar de Vijverhof om het casettedeck nog eens te beki.iken 

'met de le.sb r.íaarj-n de casettes stonden. Nou, de 4e symfonie van Schubert
stond er niet bij. Toen had ik reeds een vemÀoeden daÈ heb schot, het ge-
luid ervan althans, niet uit een pistool $Ías gekomen, maar ergens anders
uit. AI gau$, kwam ik op de theorie van dat geprepareerde bandje. Wat ik
u zojuist heb laten horen $ras een soortgelijk bandje, dat ik zélf, met
plstoolschot en a1, gisberavond thuis heb opgenomen ! rr

rrwonderbaar! Wonderbaar! rr kwam het enthousiaste geluid van dr. Claus
Stahlmann. Hij keek zijn co]legars aan met ogen die blonken van bei,ron-
dering. rrKolossaal ! Deze kriminaal inspecteur ! Zo een kerel , wat? rr

trJao-Jaoltr vlel nvs-Leven machthebber K. Bouter hen bi-i. rronze complj--
menten, meneer Brui.ns. Dus als ik u goed gevolgd heb heeft Tichelaar in
feite de moord aI gepleegd toen j.edereen nog op zljn kamer aan het in-
pakken was? rl
rrJuislrrr lmikte Bruins. rrDe Graaf verlie! zijn kamer om kwart over achtt
en kwam op de gang nog de heer Wringer tegen, die op vreg !ías naar het
loilet. Ze wisselden enkele woorden, die door Tichelaar opgevangen vrerden.
HiJ had nanelijk de kamer ernaast, Zodra hij I'lringer had horen lreggaan
ging hij naar beneden, naar de bibliotheek. Hij loste enkele schoten op
de Graaf met een van een geluiddemper voorzièn pistool, dat hii waar-
schijnlijk onmiddellijk daarna naan buit,en wierp door de balkondeuren t
die hij daarna sloob. Het wapen zou spoedig door de neervallende sneeuw
onzi.chtbaar worden. We zuIlen het binnenkort lÍe1 terugvinden. 0m te voor-
komen dat lijkverstijving zou optreden le8de hij hët lichaam vlak voor
de fel brandende open haard. Daarna plaatste hij het muzlekbandie in het
casettedeck, startte de zaak en verliet de bibliotheek weer. De deu' deed

hij op sloi, en de sleutel stak hiJ in zljn zak. Even voor half negen
was hij weer op zljn eigen kamer Uerug, waar hij rustig bleef lrachUen tot
hij de heren van Buyten, Schiesser en nog enkele anderen naar beneden
hoorde gaan. Hij sloot zich er doodkalm bij aan en begaf zich naar de

vergadèrzaal, om daar heL zogenaamde pistooLschot af te wachten!rr
rr}íel enorm brutaal, zàgltr Deze opmerking was afkomstig van mr. H. de BaI
van Stuypendregt. riNu 1s me een hoop duidelijk over die Ti-chelaar! Ik
heb alt,ijd al gevonden dat de vent boven zijn stand leefde.tr
'rlets der8elijks vertelde de belastingdienst mij ookrrr gaf Bruins toe.
rrHeg leverde mlJ de laatste schakel in mijn theori-e. Daarmee was de zaak
practj-sch rond ! rr

Hij keek de anderen aan. rrDat vras het, heren! Ik meen hiermee de zaak
volledi8 opgelost te hebben en zal nu verslag Saan ultbren8èn aan miin
hoo fdcomml ssaris, de heer Berestein.rl
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De voorzilter van de Raad van Bestuur stond op,
trlk wilde graag nog een enkel $roord spreken, nu !Íe alles achber de rug
hebben. Daar zag ik ook graag enkele andere leden van ons leidi-nggevend
personeel bij aamrezig, nef name onze procunatiehouders de heren Pieterse
en van Sneek. Mi-sschien wilt u, meneer Waldemar - hij richtte zich tot
de Amerikaan, die naast hem stond - hen even bellen? Dan zal ik intussen
even iets te drinken gaan halen uit de koffie-autonaat. Wat kan ik voor
u meenemen, inspecteur?rr
ttzÍnarbe koffie graagrr zei Brulns. riMet veel suiker als het niet te las-
tig i-s.it
rrui-tstekend. En de andere heren?rr
lrlk graag koffie met alleen melkrrr zel K. Bout,er.
rrEn ik chocola.rr Dit laatste verzoek was uiteraard afkomstig van Henk
de BaI van Stuypendregt,
Verder bleek de heer Klonp thee zonder suiker te wensen, Beukers koffie
met melk én suiker, Zwarts thee met dubbel suiker, Waldemar weer koffie
met suiker en extra melk, Schiesser koffie met melk en extra suiker, Klap
Fanta en Slahlmann tenslotte cola, waarvoor hij eerst een tientje moest
wisselen (bij Schiesser uiteraard).
Even duizelde hei de kernfysicus, Maar hlj had in zijn roenrijke loop-
baan r,rel voor hetere vuren gestaan en keerde korbe iijd later met een
voLgeladen dienblad weer terug.
Waldenar legde juist met een somber gelaat de telefoonhoorn op de haak.
rrProblemen, boss! De heer Pieterae kan helaas nj-et meer konen.rr
rroh, waarom dan wel niet?rr vroeg de geleerde, een teug koffie nemend.
rr}Iell, ik verneem zojuist dat de heer Pieterse dood in zijn kamer werd
aangètroffen, een nes tot het heft tussen zÍjn schouderbladen gestoken!rl
Ir. van Buyten verslikie zich dermate in zijn koffie dat de hete drank
hem door de neusgaten naar buiten spoot.
Waldenar klopte zijn meerdere op diens schouder.
rrRustig maar, boss. Het lras maar een grapjerrr legde de Amerlkaan uiL.
riEven de spanning wat breken.rl
Langzaam kwam de atoomgeleerde $reer tot zicr,zeLf. Het ldiote gevoeL voor
humor van John tíaldemar lras hem aI een tijd een doorn in het oog. Maar
goed. HeL rrgeval Waldemarrr $ras een noódzakelijk klraad. Hij moest ten-
sloite zuinig zijn op zijn deertijk uitgedunde managenent.
0p dat moment stapten de heren Pieterse en van Sneek de kamer bi.nnen.
Pieterse, onbewust van de opachudding die zijn persoon teweeg had ge-
bracht, werd door Bruins hartelijk begroe!. Uit de mondhoek van het
meesterbreín stak dlens onafscheidelijke pijp. Van Sneek hie1d, zoals
gewoonlijk, een balpen tussen de tanden geklemd.
Nadat iedereen $ras gaan zitlen nam van Buyten het groord.
ÍHeren, de polilie heeft thans beide daders gearnesteerd. De misdaden
zijn opgehelderd, ons bedrijf kan de toekomst lreer onbevreesd legemoet
treden ! ri

De kernfysicus keek opgewekt de kring rond; een loden last leek van zijn
schouders gewenteld.
rrDe donkere tunnel zijn lre nu gepasseerd. Natuurlijk, r^re hebben flinke
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klappen opgelopen, zoals het verlies van enkele collegars (hier zweeg de
voorzitier even), maar over het algemeen zou lk dat lrillen beiltelen als
flinke blikschade, en niet als een loLal loss. HeL chassis van ons be-
drijf bleef ongeschonden, het motorj-sch gedeelte functioneert nog steeds
uitstekend ! rr

De hooggeplaatsge zakenman raakte nu goed op dreef; ondernemingslust
blonk uit zijn ogen, en hij Ieek in enkele minuten jaren jonger ge$rorden.
rrln de fljd, die nu voor ons ligt, zullen Íre de wegligging van onze firma
versterken. Natuurlijk blijven we daarbij de concurrentie van andere be-
drijven als zi jwindgevoeligheid ervaren, maar lre moeten opererén vanuit
de r,retenschap, dal i,re een goed produkt leveren!
In hef opbouwtempo van onze verzekeringsportefeuille zullen we in een
hogere versnelling overschakelen. Dit zal mogelijk !Íorden gemaakt door
reorganisatie en aubomatisering, zodat ons concern meer gestroomlijnd
wordt. rt

rrZeer goed r 
rr mompelde Stahlmann.

rrvanaf nurn vervolgde de spreker, tris klantgericht bandelen in, en amb-
tenarij is ult! We hoeven niet neer bang te zijn om het vroord rverkoopr
in de mond te nemen, a1s zou dat ieLs elitairs zijn. Laat ons de naam
van de RVS uitdragen en hooghouden. l{anL het ls nog altijd waar3 fu haar
soliditeit en haar vrijgevigheid is drRVS, ja drnVS bekend! ! !rl
Begeesterd door deze Bloedvolle woorden waren alle di-rectieleden als één
man overeind gerezen. En mel vuur en geestdrifl klonk in de grote ver-
gaderzaal voor het eerst na vele jaren weer het aloude RVS-lied:

Stoere strijders! Wegbereiders !

Naar het geluk van stad en land.
onverdroten, vastbesloten
(zoo de kleinen als de grooten)
vormèn rrij één hechte band.
Rustig onder eene leiding
Welbewust, haar taak bezLend I

Gaan wij voor$raarts, ríars van scheÍding
Brengen ,rr onze bliJde tijding
Itzij aan vijand of aan vriendt
Ja, wlj juub?len als in koor,
vol van geestdrift rt leven door:

0m haar soliditeit en haar vrijgevigheid,
is, lraar men zich ook henen i,rendu,
0m haar soliditelt en haar vrijgevlgheid,
is diRVS, is drRVS bekend!

De oudere direcbieteden Klomp en Stahlmann konden hun ontroering niet
verbergen. Zij hadden elkaars handen gegrepen. Stahlmann stonden de
waLerlanders j-n de ogen. De heer Bouler moest zich even afwenden. Zelfs
Beukers zag bleek.
ook Bruins, de geharde politieman, lras belrogen. Deze vergadering, zo be-
sefte hij, was een historische geweest in de bijna 15o-jarige geschledenis

93



van het beroemde Routerdanse verzekerings-concern.
van het oude vertrouwde bedrijf was nu definitief
hem tevreden dat hij daartoe het ziJne had mogen
Íras nu volbracht. Het was tijd om op te stappen.

De eenheid in de top
een feit. Het stemde
bljdragen. Zijn taak
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Hoofdstuk 11 Besluit

trwe krijgen vast nog meer sneeuwÍ zei Bruins. Hij was samen met nr.dr.
A.S. Pieterse naar de grote hal van heb Rvs-hoofdkwartier gelopen en
keek door de brede glazen wanden naar buiUen. rrEindelijk een Witte Kerst,
meneer Pieterse, Tenninste, dat hoop ik. Ziet u die zr^rare !íol-kenmassar s?rr
rrJa$rel rrr antvroordde Pieterse, rr maar nieu elke bevrolking geeft neerslag,
inspecteur! Voor neerslag is nodig dat rroLkendeeltjes zo groot worden,
daL zíj met merkbare snelheid gaan vall,en. En dat kan dan weer gebeuren
df door condensaLj-e dan we1 sublinatj,e, df door sanenvloeiing van lrater-
druppeltjes met andere waterdruppel bjes of iJsdeeltjes! Tja... Zijn er
alleen maar waterdruppeltj es, dan krijgen we niets meer dan motregenlll
ruajarrr zei Bruins, die al beseft had dat hij beter zijn mond had kunnen
houden. tDat klimaat, dat is me wat...rr Maar het was al te laat om Pie-
terse noB af te stoppen.
Deze begon aan een uitgebreid klimatologisch vertoog, dat hem via a11er1ei
oeteorlogische wetenswaardigheden zoals atmosferische straling, algemene
luchtciculatie en luchtelectriciteit uiteindelijk voerde naar de IJstijden.
Er $raren er verschÍIlende geweest, zo vernan Bruins, die voortdurend van
zijn ene op zijn andere been ging staan, en een geinteresseerd tro ja?'
afwisselde net een $Zozottt of rrls het heus?rr
Ze u"aren voorgekomen in hel Cambriun zowel als in het Slluur, Trias, Jura
en Eoceen!
Uiteindelljk werd de beroemde polÍtieman gered doordal in de draaideur
de massieve gestalte zichtbaar werd van brigadier Luuk van Dam, die zijn
superieur kwam ophal-en.
Bruins kreeg een brok j.n de keeI, want het drong tol hem door dat dit
avontuur thans ten einde was.
Hlj schudde Pieterse langdurig de hand en vol8de daarna zijn assisuent
naar buiten. Pieterse zelf was meegelopen en keek hel bweetal na, dat ln
een politiewagen had plaatsgenonen en rreldra om de hoek van hef Willems-
plein verdÍ,renen was.
De ogen van het grole meesterbrein dwaaLden omhoóg naar het zwaarbevrolkte
zÍ,rerk. Maar juist op dat moment brak éven de zon door de dikke wolkenlaag
en víierp zijn stralen precies op het fonkelnieur^re Rvs-uithang bord .

Pieterse glimlachte. Toen draaÍde hij zich om en ging weer naar binnen.

EINDE
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Nasahr.ift

Tot zover dus ons verslag! Vele vragen zlJn thans beantwoord, doch vele
nieuwe hebben zich inmiddels aangediend!
Nog geen week na de ontknoplng van het drama, dat thans als 'rDrie Dode
Directeurenrr de geschiedenis ingaat, vernaoen de verbijsterde nedewerkers
van de RVS dat de heer van Buyten, voorzitter van de naad van Besbuur,
plotseling r,Ías afgetreden....
tíat zj.t hier nu weer aohter? Een nieuw, ondoorgrondeliJk raadsel!
Heeft het lets te naken met het opblazen van zijn schitterende Volvo?
Wie hèeft dat, trouwens op zljn geweten? Iedere verklaring hlervoor ont-
breekt in feite nog. Hoe is dlt gedaan? En }íAABOM inrs Henelsnaam?
tíelk eLl-endig spel speelt in dil verband het Nationale-Nederlanden con-
cern? Navraag van lnspecteur BruLns bij Nationale-man F. Kl-ap leverde
§lechts nog neer raadsel§ op. KIap ver$rees onze speurder naar treasury-
topman Schiesser, maar lrat blèek? Inderdaad, ook deze lías innlddels met
ontslagt Toeval?
Kortom, nau$re1iJks is het moord-nysterle ontrafeld of er is voor Brulns
en zi jn meder.rerkers r.íeer volop !,rerk aan de !í1nkel. líellicht valt in de
nabiJe toekomst nog een verslag hierover te venÍ'rachten.
U hoort nog van ons.
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De pers oordeel-de over dll boek:

Na een aanvankelijkë rust van twee jaar werd er een nieu!, deeltJe aan
de zogenaaode rrBruins-reeksrr toegevoegd, lraarmee dus de hetze tegèn
onze nooie bedrijfstak lrordt voortgezet. I,leU klen raden $re onze lezers
dan ook af om kennis Le neBen van deze inferleure lektuur. Het AMEAS-
konsern vÍordt konsekwent in dlskrediet gebracht door deze naksimale
nonsens.

A.L.A.M. van R. in t'Het Verzekerlngsbladrr

Het is verheugend te constateren, dab in Uoenemende mate naatschappe-
liJke problemen hun literaire weerslag vinden ln de voortbrengselen van
de NederLandse thriller-schrijvers. rrDrie dode directeurenrr mag daarvan
een geslaagd voorbeeld worden genoend.

rrde Volkskrantrr

Fel-reallstlsche lhrLLler over de harde assurantie-wereld. Waarom ver-
schijnen er nlet meer van dit soort meesterwerken?

rrDe Gidafl

En rrj-j, a1s redactie, kunnen u verzekeren: Tegen elke verzekeringsagenf,
waarbiJ vre dit smaadschrift in de boekenkast zullen aantreífen (denk
aan onze naandelijkse, intensieve controle) r zulIen represailles van
onze kant, in de vorm van royement uit het NVA, niet uitblljven. En

erger.
ItDe Verenj.gde Verzekeringapersrr

orlglneel en boeiend tot de laatste pagina.

'rVri j Nederlandrr

Di! boek zal in linkse krlngen weI met voldoening vrorden ontvangen. Ty-
pisch een tendens-geschrlft.

rrDe Telegraafrl

Eindelijk is dan de Nederlandse detectlve vohrassen Seworden. trDrie do-
de directeurenrr beÍrLjst dj.t ten vo1le.

íDe Tiid

onLangs werd de ttBruins-reeksi ultgebreid met itDrie dode directeureni.
Een must voor de liefhebber van de klassieke gesloten-kamermoord, vol-
gens de beste tradities (J.D. carr) geschreven.
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ttThrillers en Dètectivesrt
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