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"Jede Epoche schreibt seine
eigene Geschichte. "

Leopold von Ranke ( 1795 -1886 )
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PROIOOG

Rotterdamr herfst 19 38

In een kleine kamer op de eerste verdieping van het pand !'Tester-
straat 3, het Eoofdkantoor van de N.V. Rotterdamsche verzekering-
Societeiten (R.v.s.), titde Mr. J. van wijngaarden met enige moeite
de schrij fmachine van een ladenkast en zette het loodzware aPparaat
voorzichtig op zijn bureau. Het was reeds over vijven, tloch hij had
besloten koste wat kost zijn verslag deze avond af te maken.
zorgvutdig legde hij de carbonbladen tussen de ve1len papier en
draaide alles in één geoefende beweging in zijn machine. terwijl
hi] overdacht vJe1k een vreemde en onverwachte wending gebeurtenissen
soms kunnen nemen.
Toen hij als bedrijfsjurist, vanwege het feit dat hij vroeger
journalistiek werk had gedaan en daarnaast amateur-historicus was.
van zijn directie de opdracht had aanvaard een boek over de honderd-
jarige geschiedenis van het bedrijf - dat in 1838 was oPgericht -
te schrijven, had trij j-nderdaad nlet kunnen vermoeden dat hij zou
stuiten op een voorval dat even ongelofelijk als luguber !ras.
Hoèwel, ongelofelijk toch nog meest, dacht van Wijngaarden. tervrij 1

hij begon te typen. Het was van belang de directie in ieder geval
van zijn bevindingen op de hoogte te stellen. En misschien de
politie? Hij haalde de schouders op. Dat zou zinloos zíir,. ze
zouden het toch niet geloven, en in Íeder gevat ging het om zaken
die te lang geleden gebeurd waren. Vijftig jaar om precies te zijn.
Eij zou waarschijnlijk uitgelachen worden. De directie moest dan
maar zien wat te doen. Het sprak vanzèlf dat in het Herdenkíngsboek
hierover met geen \,{oord gerept zou worden. Buiten de directie mocht
niemand het weten.

Uur na uur werkte van Í'íijngaarden gestaag door. Àf en toe stopte
hij even om een sigaret op te steken. om ]§,rart voor tien leunde hij
achterover in zijn stoeI. en overwoog of hij de volgende dag Inaar
het \nrerk zou voltooien. Ach, hij kon misschíen beter maar doorgaan.
Nog hooguit een of twee bladzijden, dan zou hij klaar zijn-
Hij !Íierp een blik in de richting van de deur, rraarachter hij enig
gerucht meende gehoord te hebben. Waren er buiten hem nog mensen in
het gebouw? Hij dacht van niet' maar ja, misschien had hij zich
vergist.

Rotterdam, winter 19 88

"we kunnen aannemen. " zo typte
inspecteur van politie op ziln
van Wijngaarden nooit onder de
gekomen .

ruim 50 jaar later een zekere
tekstverwerker, "dat het verslag
ogen van de directie van de RVs

van
is
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zijn naaste collega Íías deqene die 's morgens vroeg van wijngaarden
dood aantrof achter zijn schrijfnachine. Doodsoorzaak? volgens de
d.okter een hartverlanming als gevolg van hevige schrik- Het gezicht
was afschuwelijk verwrongen. Maar van het verslag was geen sPoor
meer te bekennen.
Diefstal? wellicht mooral? ÍÍet bewijs is destijds niet geleverd. " De

inspecteur stopte met tyPen en keek nadenkentl voor zich uit. Zijn
naam vías D.,r. Bruins.
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HOOFDSTUK 1

OVER[,lERK

"Prognoseberekeningen? " De wenldcrauwen van Mr. Joachirn Broeklander,
hoofd van de sector Pensioenen, UitkeÍingen en Lijfrente Polissen
(P.U.L.P.) gingen omhoog. Hij hras nog slechts enkele maanden in
functie en overzag nog niet altijd de draagwj-jdte van toezegginqen,
die hij soms gedwongen was belangrijke cliènten te doen.
"Precies!" kraakte de stem aan de andere kant van de telefoonlijn.
toebehorende aan Jack P. Jawolski. managing director. "Het gaat om

een kostenprognose voor 25 jaar voor de Rotterdamse rijwielfabÍiek
"Saturnus", 700 personee ls leden. Er is een maand geleden om gévraagd,
en vandaag zouden de cijfers klaar zijn. Men heeft vanmiddag onze
directeur zelf. meneer De Grooti gebeld, hrant ze hadden nog niks,
en De Groot heeft mij gebeld, om informatie. I/íe1nu, Broeklander?
Hoe staan de zaken er voor?"
"Ik za1 het navragen. Ik bel je zo tex\g," antwoordde Broeklander'
Hij verbrak de verbinding en sloeg zelf een numÍner aan-

"Met Montijn, RvS, goedemiddag, " hoorde hij de stem van de souschef
?ens ioenbërekeningen.
"Met Joachim Broeklander. Is meneer Àtblas op zijn plaats? of \íeet
jij toevallig iets van prognoseberekeningen voor contract "saturnus"?"
"Nee, meneer Broeklander. Mij niets van bekend," antwoordde
Koos Montijn. "En meneer À1blas is even Í/teg. zal ik vragen of hij u
terugbelt?"
"Ja. en graag zo spoedíg mogelijk. "Broeklander legde de hoorn neer
en wreef zenuwachtig over zijn kin. Hij vermoedde weer problemen'
Dat vermoeden was nog nooit zo juist ge\^teest

"saturnus?" vroeg Joop Alblas. afdelingschef Pens ioenberekeningen
verbaasd. Hij was een gedrongen. breedgeschouderde man met een
enorme pikzwarte baard. À1 vete jaren leidde hij de afdeling met
ijzeren hand,
"Vroeg Broeklander daarom? Ik dacht dat alles eergisteren de deur
was uitgegaan?"
"Jawe1, maar dat waren gewone mutaties," zei Montijn. "Hij had het
over prognoseberekeningen. "
"Àllemachtig!,.." Àlbtas ti.et zich op zijn stoel vallen. "Ja, nou
je 't zegt.... Daar heeft die tussenpersoon het over gehad. Wanneer

moet dat klaar zijn?"
"Geen idee,r zei Montijn. Broeklander vroeg of je hem even wou

terugbellen. "
Alblas stond op. "Ik ga \^,el even naar 'm toe."
Nog geen kwartier later vías hij terug. en wenkte Montijn. "Koos!
Problemen I Kunnen jullie overwerken vanavond?"
Montijn dacht snel na. Het was woensdag, en die avond zou er een
wedstrijd in het kader van het EuroPacup I tournooi rechtstreeks
uitgezonden worden.
"rk zal even vragen \^rie er kanr'r zei hij. "zeLf kan ik j anuner

genoeg onmogelijk. Ik moet mijn schoonmoeder van Schiphol gaan

ophalen. "



"Eigenlijk...." zei À1b1as peinzend, "eigenlijk is één man vol-
doende. Í,Ie kunnen gewoon uitgaan van 't mutatie-be stand r nietr^'aar?
I,Íe hebben alleen iemand nodig die een prograÍmaatje schrijft met
\arat basisgegevens, zoals salarisstijging, stijging van de Aow, en
een bepaald sterfteverloop. I,fie kan dat 't beste? Van Druten, zou
ik zeggen. "
"zo denk ik er ook over." zei Montijn onmiddellijk. Het l'ras de
bekende gang van zaken. Ergens aan de top van het concern l«vam een
paniekte lefoontj e binnen. Dit had een vanzelfsPxekende reeks
telefoontjes ten gevolge, in neerwaartse richting langs de
hiërarchische tadder. tot men tenslotte bij van Druten terechtkwamr
de grote coÍnputerspecialist van de afdeling. Aangezien deze geen
mensen meer onder zich had was hij degene alie het eigenlijke werk
moest doen. waarna het resultaat langs dezelfde hièrarchleke ladder
weer zijn weq naar boven vond. Afg,ezi.er\ hiervan wist hij al bij
voorbaat dat het geen zin had de collega's van Van Druten te
polsen. Hij kende de uitvluchten waarmee ilezen voor de dag zouden
komen al lang uit zijn hoofd, variérend van zieke en zieli.ge
echtgenoten tot groentetuinen die bemest moesten worden' om van
ondernemingsraadvergaderingen maar te zr,íi j gen.
Hij knikte. "Ík za1 hem even roepen."

De heer Van Druten was op de afdeling de enige man die attijd mèt
zijn achternaam werd aangesproken. Waarschijnlijk vanweqe het feit
dat hij van middelbare leeftijd was, en altijd in een steÍÍlmig
driedelig kostuum op kantoor verscheen. De meesten van zijn
coltega's wisten zijn voornaam niet eens. Hij \ías er ook de man

niet naar om in deze situatie verandering te brengen. Het comPuter-
werk, waarmee hii belast was, was iets waar hij helemaal in op
ging. en met andere zaken bemoeide hij zich nauwelijks. Uit hoofde
van zijn functie was hij vaak genooalzaakt over te \'rerken' maar
mer]s,raardig genoeg, en in tegensPraak met zijn eenzelvige natuur'
witde hij dat nooit in zijn eentje doen. Hij eiste dat er altijd
iemand hen zou helpen met het maken van invoerfiles en dergelijke.
De reden hiervoor \4?as een eigenaardig soort ruimtevrees waaraan hij
Ieed. De afdeling P.U.I.P. was op een enorm grote zaal gehuisvest,
en van Druten voelde zich beklemd en nièt op zijn gemak wanneer hij
daar 's avonds helemaal alleen moest zitten.
wat dat betreft zag het et deze keer vervelend voor hem uit' Noch
À1blas, noch Montijn slaagdè erin anderen voor het noodzakelijke
overwerk te strj-kken. Het Europacupvoetbal insPireerde de manne-
lijke medewerkers tot volkomen níeuwe, nooit eerder vernomen
smoezen, waarbij rnen zelfs niet schroomde doodzieke bloedvern'anten
en weggelopen huisdieren ten tonele te voerenr terwijl de dames op
dusdanige krachtige toon q'eigerden dat de ruiten ervan trilden.
Het was ui-teindelijk l4r. BroeklanaleÍ zeLf, die Van Druten met enige
stroopsmeerderij . schone beloften en een paar dikke sigaren wist te
bepraten. overgewerkt moest er vTorden. De klant \^ras koning, en de
directeuÍ ltas keizer. van Druten gaf toe. Na (op kosten van de RvS'
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dat wel) in zijn eentje een bord krootjes met sPeklappen en een
tinnetie Bulgaarse yoghurt te hebben verorberd zette hij zich om

precies half zes achter zijn beeldscherm.

Bertus B. Beukèrs, de breedgeschouderde portier van de Rvs' stond
op van zijn zetel in de portierstoge en rekte zich omstandig uit'
Het liep tegen negen uurt tijd voor zijn avondronde. Op zijn balie
lagen de lijsten r/íaaroP per afdeling aangetekend stond wie' om wat
voor reden dan ook, nog in het kolossale Pand met zijn vele oude en
nieuw aangebouwde gedeelten, aanwezig waren. Dat waren er bij
elkaar nog aardig wat. zo lYas er op de derde verdieping een speciale
directievergadering aan de gang ter gelegenheid van het komende
jubileum van de Rvs. DirectieledenT procuratiehouders en andere
topmanagers van het concern waren thans juist bezig met het in-
studeren van het RvS-Iied. nodig ter handhaving van de identiteit
van het bedrj-jf . Beukers was er die avond aI eerder langs geweest
en had nog steeals een brok van ontroering ín de keel. verder was er
een vergadering van de Ondernemingsraad over het onderwerp: "Moet
de fietsenstalling ook 's nachts bereikbaar ziin?" E^ tenslotte
waren er natuurlijk de overwerkers.
Eij besteeg de trap die vanuit de hal, terzijde van het Bedrijfs-
restaurant. naar de eerste verdieping van het pand westerstraat 11

leidde, Daar moest, volgens zijn lijst, nog één man aan het werk
zijn, een zekere van Druten. nii auwde de deur open die oP de gang

uitl§vam, en bleef toen onbeweegtij k staan. Halverwege de gang

stapte juist een vreemde gestalte met bedaarde tred in ale lift' De

onbekende dÍoeg, zo zag Beukers nog juist voordat de liftdeuren
zich sloten, een lange geklede jas en een ouderwetse hoge hoed' De

wandelstok in zijn rechterhand maakte het beeld van de figuur uit
het Rvs-logo compleet.
De eerste impuls van Beukers was de man vj-a de traP achterna te
rennen om te zien of hi'i met een grapjas in de mèest letterlijke
betekenis te maken had, maar het volgende moment dacht hij aan zijn
veiligheidstaak. De geheimzinnÍge figuur kon een indringer zijn, en

volgens zijn gegevens vras er nog ienand op de afdeling. Haastig
trok hij de deur open en keek speurend rond. Niemand te zien.
Niemand? Bij één der beeldschermen brandde de bureaulamp.
van Druten zag hij aanvankelijk niet. De reden daarvan was dat deze
languit op de grond 1ag. ontzet boog Beukers zich over de be\íeging-
loze gestalter en deinsde achteruit toen hij diens gezicht zaql dat-
verwrongen was in een uitdrukking van onmetelijke schrik en afgrijzen'
Langzaam lsÀ'aÍn de portier. in de bijna tastbare stilte die oP de

afdeling heerste, weer overeind. Rond hem stonden de bureaurs met
hun vertrouwde ladingen mappen, stapels paperassen en dossiers,
typemachines en computeraPParatuur. Toch was de atmosfeer onzegbaar
luqrber en dreigend. op een of andere afschuwelijke manier was
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dui-delij k dat zich hier iets macabersr
gespeeld.
Een pani-ekgevoel dreigde zich even van
Hij week achteruít, maar vermande zich
dichtstbij z ij nde te lefoontoestel.

iets boosaaraligs had af-

Beukers meester te maken.
toen, en greeP naar het

l4et een peinzende blik overzag insPecteur D.J. Bruins van de

Rotterdamse recherche de naargeestige ruimte van de nagenoeg ver-
laten afdeling Moordzaken. Het liep tegen vijven. Alleen zijn
adjudant Lucas van Dam t as nog aanwezig. Een geruststellende
gedachte vond Bruins, terwijl zijn blik even bleef rusten op de

massieve gestalte aan het bureau naast zich. In de afgelopen drie
maanden hadden maar liefst vijf van zijn onderqeschikten de lucra-
tieve overstap van het Haagse veer naar het bedrijfsleven gemaakt'
Een zorgwekkende situatie vond Bruins, die een politieman v'as in
hart en nieren.
van Dam leek zijn gedachten te raden. "Geen zorqen chef." zij hij,
in een poging zijn meerdere wat op te beuren. De kolos leunde
achterover en begon met grote tederheid een banaan te pellen' I'U

moet maar zo denken: door die uittocht zijn we nu gelukkig óók
verlost van de binderlijke aanwezigheid van van EPscheuten ' " Als om

dit feit te illustreren nam hij een ferme hap van de banaan' Zijn
\n angen bolden zich.
gruins knikte, terwijl zijn gezicht opklaarde. Ruim een iaàr lang
had hij de persoon van Jacob van Epscheuten als stagiaire op zijn
afdeling moeten dulden. Het liefst had Bruins aleze betvreterige
rechtenstudent (bijvak: criminologie) er na drie dagen al weer
uitgegooid. Slechts het feit dat het hier een volle neef betrof van
hoofdcornrnis saÍis Berestein had dit verhinderd. !'laar tvíee maanden
geleden had Van Epscheuten. de tijalgeest volgend, de baan van

" security-officer" aang:enomen bij een groot Rotterdams concern'
Bruins kon zich er niet eens meer de naam van herinneren, zo blij
was hij eindelijk van deze van onbekwaamtleid ovelkokende Persoon
verlost Le zLjr-. Àan het afscheidscadeau had hij, samen met Van Dam'

een stuiver bijgedragen.
"Vanavond Europacupvoetbal op de T.v.' hè chef," merkte van Dam

handenwrijvend op, terwijl hij uit zijn stoel opstond en de lege
bananeschil in de prullebak mikte- "Ik heb vanochtend maar alvast
een kratje pils koud gezet." Hij hees zich in zijn jas' "Dus mocht

ik morgen een uurtje later verschijnen, dan ....."
op dat moment werd de deur van de afdeling met kracht opengevíorPen
o* doorgung te verlenen aan ale vlezige gestalte van hoofdcoÍnmis saris
Èerestein. zí)\ gezLcr.L stond op onvreer-
"Problemen Dick! Goed dat je er nog bent!" (De aangesprokene dacht
daar anders over, doch besloot dat het verstandiger was deze

wijsheid voor zich te houdën). Met een dramatisch gebaar wierl:
Berestein een zli'are ordneÍ op het bureau van de inspecteur ' "Ik
kreeg zojuist een sPoedte le foontj e van de burgemeëster! De minister
wif zo snel mogelijk een overzicht van de voortgang in het ondërzoek
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naar die dubbele moord in Crooswijk. Daar houd jij je toch rnee

bezíg!? Die zaak schijnt politiek gezien nogal moeilíjk te liggen."
De rood aangelopen hoofdcommissaris wees naar het enorme Pak
papier. "Het ministerie wil een samenvatting van drie paqinars van
dit alossier, Iiefst morgen. zíe )i.1" - zijn blik viel op van Dam,

die aI bijna de deur had bereikt - "zien julli-e kans om dat van-
avond nog te doen?" Berestein sprak het vraagteken uit al-s een
uitroepteken.
van Dam keek berustend naar zijn chef en hing zijn jas weer aan de
kapstok. Misschien, zo overlroog hij, diencle hij ook maar eens naar
een andere betrekking uit te gaan kijken.
"Ík zat zien wat ik kan doen," mompelde Bruíns. "Eigenlijk komt het
me niet zo goed uit, ziet u' want vanavond...."
t'Prima Bruins," dreunde de hooggePlaatste politieman- "op jou kan
ik bouwen. Ats het klaar is gooi je het maar op de fax, je h'eet
víel, dat nieuwe apparaat." Hij maakte een vaag gebaar met zijn
rechterhand. "Ik moet nu weg, want ik heb vanavond nog dringende
verplichtingen e1ders. "
"rk kan wel zo ongeveeÍ raden waaruit die " verplichtingen" bestaan",
mopperde van Dam jaloers, terÍíijl Berestein snel ale afdeling
verliet. "Doen we ieder de helft, chef?"
Bruins trok de hoes van zijn schrijfmachine. "Prima. ÀIs we doox-
werken kunnen we nog net de tweede helft zien. Iloe laat precies
begint die? "

Gedurende enige uren werkten beitle mannen gestaag door. Buiten werd
het langzaam donker. Íenslotte rukte van Dam met een zucht van
verlichting het derde en Iaatste velletje Papier uit zijn Remlington'
"Ík zaL het direct even doorfaxen chef, dan kunnen we terfiinste
weg." De adjudant vrierp een blik op de klok en spoedde zich heen'
Stilte volgde. maar niet voor lang. De telefoon rinkelde.
"Ja, Bruins hier, afdeling l4oordzaken. . . . . Ííat!? waar?.. "
$iesterstraat 3?...... Ja, ik heb het genoteerd..... Ja. ja'. "
goed. Neer nergens aankomen. .... Ja, we komen meteen!" Bruins wierp
de hoorn op de haak en keek op. van Dam stond voor zijn bureau'
"Àh, eh. tja.. van Dan. zegt moet je horen' een beetje vervelend,
maar eh. ... "
"Ik heb het a1 gehoord chef. Tk za1 de wagen vast voorrijden' l'íe

lezen de uitslag morgen Yrel op de sPortpagina. "

"Hier is het." Met een Iuid geknars van remmen parkeerde inspecteur
D.J. Bruins zijn overjarige Kever op de hoek van (le westerstÍaat en

het víillemsplein en schakelde de motor uit. De beide Politiëmannen
stegen uit. IIet \4ras inmiddels geheel donker ge'rorden. Vanuit het
zwarte water van de Maas steeg traag een dikke mist oP, die nu
bezig was om de straten in de directe omgeving in een klarnme mantel
te hullen-
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"ttu, gezellig is anders zeg," nerkte van Dam oP, texwij t hi'j de
kraag van zijn regenjas hoog opzette. Éij vroeg zich af of er in de
Europacup ontÍroeting wellicht al was gescooïal.
Bruíns zei niets. gij drukte zijn hoed wat vaster oP ée schedel en
liep de víesterstraat in. van Dam volgde zuchtend.
"rws verzekeringen" nompelde Bruins, het verlichtè uithangbord
lezend. waar had hij die naam eerder géhoord? :{ij besteeg het
kleine bordes en beLde aan.
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HOOFDSTUK 2

NACHTWERK

Een man, die over het stoffelijk overschot van de heer Van Druten
geknield zat, kv/am overeind en stelde zich aan Bruins voor als
dokter H. vermout. bedrijfsarts van d.e RvS.
"Aangenaam, dokter", zei Bruins. "En? hoe staan de zaken ervoor?rr
"Toen ik van huis ging was het nog nul-nul," antwoordde cle medicus,
"maar het kan natuurlijk inmiddels...r'
"Ik bedoel met die meneer daar op de vloer," ontlerbrak Bruins hem.

"Kunt u me wat inlichtingen verschaffen?'r
"Eh, tja... Hij leeft niet meer, vrees ik." De arts krabde zich op
de kruin. "zijn r.,reduwe heeft vanaf dit moment recht op een r^'eduh'en-
pensioen dat vanaf de eerste van deze maand ingaat, volgens tarief
19 wOC... "
"Dat zal best!" zei Bruins ongeduldig. "ltaar wat is de doodsoorzaak?
En hoe lang is-ie al dood? Dat interesseert me meer!"
"Hoe lang? Nog maar kort!" zei dokter Vermout. "gij moet vlak
voordat de portier hem vond het leven hebben gelaten. En de doods-
oorzaak is een steek met een lang' Puntig voorwerp door de hart-
streek. Een rapier of zoiets."
"wat!?" Deze uitroep was van Beukers. de portier. afkomstig. "Maar
dan..." Hij greep Bruins bij de schouder. "Inspecteur! Dan... Ik
heb de dader weg zien lopen ! Dat kan haast niet a!ders!"
En hij vertelde de speurder van ale geheimzinnige, op de man uit het
Rvs-beelalmerk gelij kende verschijning die hij vlak voor zijn
lugubere ontdekking in de Ilft had zien vertlwijnen. Bruins wendde
zich tc)t Van Dam.

"A1s de btiksem naar beneden! Let er op dat niemand deze tent
verlaat, en telefoneer om versterking om de rest af te zetten. Het
zal wel te laat zijn, maar \^re mogen geen risico's nemen."
"Maak u geen zorgen inspecteur," zo l§dam Beukers tussenbeide.
"Nadat ik u gebeld had heb ik meteen gezorgd dat alle uitgangen
werden afgesloten. De kans is volgens mij groot dat de moordenaar
nog in het gebouw is!"
"Aha!" Bruins dacht even na. "Dat moet na te gaan zijn. Misschien
kunt u ervoor zorgen dat iedereen in dit gebouw hier naartoe komt?
Ik neem aan dat er zoiets als een intercom aanwezig is?ri

Twee in witte jassen geklede ziekenbroeders waren inmiddels met een
brancard op d.e afdeling verschenen. zij weralen op de voet gevolgd
door de ríjzLge gestalte van niemand minder dan de algemeen
directeur van de RvS, de heer C. de Groot. Hij maakte een geknakte
indruk. zijn door de vele zorgen die zijn functie meebracht door-
ploegd gelaat stond nu ronduit ontdaan.
Bruins kvJam hem tegemoet en drukte hem de hand. (op de juiste Plek
waar dit gebeurde zal binnenkort een herdenkinqstege 1 worden
aangebracht).
"tr{at een drama," stamelde de Rvs-leider met bevende stem.
"Vermoord ! op de lrer]q)lek nog wel. Afqrijselijk."
"En hi-i was getrouwd ook, niétwaar?rr vroeg Bruins meelèvend.
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De heer De Groot knikte. "Ik zal zorgen dat zijn weduwe op de
hoogte wordt gesteld. !Íe hebben daar een speciale functionaris
voor' inspecteur. wij ats RvS zijn de enige maatschappij die nog
een echte leedaanzegger in dienst heeft. Ik zal hem meteen ont-
bieden. "
"Een leedaanzegger? Dat bestaat toch aI tang niet meer?" vroeg
Bruins verbaasd. "Dat is toch iets uit de vorige eeuw?"

"Eigenlijk vre1. Maar de RvS hecht nu eenmaal aan tradities," zei
De Groot. "Trouwens, het is bij ons een echte fulI-time baan' Hij
moet niet alleen mensen van overlij densgevallen op de hoogte
steI1en, maar ook aan allerlei andere onaangename alingen bekendheid
geven. Dat kan van alles zijn. ontslag op staande voet bijvoor-
beeId.. Maar ook gedwongen overplaatsingen, salarisverlagingen r

overwerk. lunchpauze-inkortingen, eigenlijk teveel om oP te noemen'
Kortom, hij is iedere dag eiqenlijk constant nodig, en vaak ook

's avonds en zelfs 's nachts. Hij woont dan ook hier aan de oveÍ-
kant. "
Op dat moment kwam Van Dam r^reer binnen.
"Klein probleempje, boss! De portier heeft geprobeerd via de

intercom te regelen dat iedereen die nog in het pand is, zich hier
komt melden. I,laar volgens hem is dat een beetje lastig. Ten eerste
heeft hij de sleutel van de telefooncentrale niet zelf, en bovendien
zijn er veel te veel mensen in 't gebouw om ze hier allemaal naar
toe te halen. Hij zèi dat u ze beter in het Bedrij fsrestaurant kon
laten komen. Daar is meer ruimte."
"zijn er dan zó enorm veel?r' vroeg Bruins verbaasd. "rk dacht dat
de normale werktijd voor kantoorklerken meestal zo om een àur of
vijf, half zes eindigde?" Hij wendde zich tot de Rvs-directeur' "Ís
het altijd zo druk hier 's avonds r meneer De Groot?"
"Hrn, ja, dat komt nog wel eens voor," antwoordde De Groot ongemakke-
lijk. "Een paar maanden geleden heb ik een Plakkaat uitgevaardigd
onder de titel "Gouden Regels", met bevelen om tot een beter en

uitgebreider dienstbetoon aan onze relaties te komen. Dat kost de

mensen een hoop extra tijd, vanzelfsprekend, \a'aardoor ander \''erk
vaak overdag niet gedaan kan worden. Dat moet dan 's avonds gebeuren,
begrijpt u? Sorunige medewerkers blijven zelfs wel eens hier over-

"uàntè". 
Maar dat zijn uitzonderingen, hoor. Meestal zlin ze v6ór

middernacht wel klaar." Hij verandeÍde snel van onderwerp' "En
eh... wat dat verzamelen betreft! de sleutel van de telefoon-
centrale zal \^/e1 bij onze security-officer berusten. Misschien kan

meneer Beukers hem even oppiepen.... Of wacht evenl Daar komt hij
juist aan. "
Hij knikte in de richting van de deur aan de andere kant van de
afdeling, waar juist iemand binnenl§,'ram. Bruins Ííierp een vluchtige
blik op de aangeduide gèstalte en kreeg toen de schrik van zÍjn
1even. zijn adem stokte en zijn ogen puílden uit als orgelknoppen'
zijn hand zocht de steun van de kraehtige schouder van van Dam,

doch ook deze scheen ineen te schrompelen-
Een afschuwelijk bekend iemand kwam met uitgestoken hand op de

beide uit het lood geslagen opsporingsbeambten toeloPen.
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"Inspecteur Bruins! Nee naar! En u. brigadier, eh... Hoe heet u
ook alweer? $lat een verrassingl"
" Zeg d.at wel!r' steunde Bruins. Hij had zijn vroegere tijdelijke
assistent en IsJelgeest herkend.
"van Epscheuten ! ! ! Jij hier?"
"En niemand anders," bevestigde de ander op zijn bekende, Pedante
toon .
"Ik ben nu Hoofd veiligheid, Bewaking en controle in dit bealrijf .

Een verantwoordel ij ke post, inspecteur. Maq ik hoPen dat we in deze
zaak even voortreffelijk als vroeger zullen kunnen samenwerken?r'
"Natuurlijk mag je dat hopen," bromde Bruins, die zich nog niet
geheet had hersteld van ale schok. "Iín, goed. Je kunt beginnen met
ervoor te zorgen dat iedereen die nog' om Ídat voor reden ook. in
dit gebouw aanvíezig is, zich meteen naar het Bedrij fsrestaurant
begeeft. En graag zo snel mogelijk. En daarna doe je een uit-
gebreide ronde door d.e hele tent om et zekeÍ van te zijn dat
nj-emand, ik herhaal: niemand. ergens is achtergebleven, waar dan
ook. Duidelij k?"

Niet veel later stroomde het Bedrij fsrestaurant vol met medev'erkers
(velen met hun walkman-radj-o nog op het hoofd.), directeuren.
Onderneminqsraadleden, P. V. -functionari ssen en anderen die om

diverse redenen aI dan niet vrijwillig nog in het Rvs-pand aanwezig
bleken te zij n.
Bruins wachtte tot iedereen een plaatsje gevonden haal en nam toen
het woord.
"Dames en heren! Het is nijn Plicht u van een treurige gebèurtenis
in kennis te stellen. Hedenavond is hier, in dit gebouw, één van uw

collega's om het leven gebracht!"
Tot zijn storÍEÍIe verbazing barstte er na deze woorden een donderend
gejuich los. Hij zweeg verbluft, maar weldra \{as duidelijk wat 

'leoorzaak h'as. Precies tijdens zijn woorden was in de Europacupwed-
strijd een doelpunt gescoord, waarvan de aanwezigen via hun víalk-
man-radio's in kennis waren gesteld. BÍuins haalde diep adem.

"fk zou het op prijs stellen, als u die radiotoeste lletj e s even zou
willen afzetten. Ik wil twee dingen van u weten- Ten eersté. er is
hedenavond op ale afdeling waar de moord heeft plaatsgegrepen een
verdactlte vreemdeling gezien. Het signalement doet sterk denken aan
de figuur van de oude heer uit het logo van uw bedrijf. I^lie kan mij
daar nadere informatie over versctraffen? En verder: víie heeft iets
op te merken of mee te delen. wat enig licht op deze zaak kan
werpen? "
"Ik \ril er voor de duideJ,ijkheid nog aan toevoegen, " zo vulale de
heer De Groot aan' "dat het slachtoffer van de misdaad werkzaam vÍas

op de afdeling P,U.I.P.. Het was de heer Van Druten' de meesten
uwer welbekend. "
Een der aanwezigen stond op. "Mijn naam is Gé Cletz, collega van
van Druten. Dit is een slag voor ons, inspecteur. De heer
van Druten was de belsÀ,aamste computerdeskundige van onze afdeling.
Dat is de reden dat hij vaak moest overwerken. Híj was de enige die
voor bepaalde \arerkzaamheden in aanmerking kwam. "
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"En u dan?" vroeg Bruins. "U bent collega, zeq u' !íaarom was u dan

nj,et op de afdeling?"
"Ík ben hier niet om over te werken," verklaarde cletz' "Ik ben 1id
van de ondernemingsraad, en vanavond hadden we een vergadering'"
"Inderdaad, inspecteur," bevestigde een dunne bleke man met een

kaal hoofd en dermate dikke brilleglazen dat Bruíns de sterkte op

zeker min vijftien schatte. "Mijn rlaam is Majoor. Maxentius Majoor'
Ook ik ben 1id van de ondernemingsraaal en collega van de heer
van Druten. Ik aarzel niet hier van een hoogst ernstige zaak te
spreken, die het beleid van onze afaleting op de tocht zet' Het is
eàn spaak in het wiel van het hele rekentechnische gebeuren van de

afdeling P.U.L.P. ! "
Bruins fronste de wenldcrauwen, maar er kwam nog meer'
"Het beleid van P.U.L.P., ja van het hele bedrijf," zo voer Majoor
voort. "was afgestemd oP snellere en betere dienstverlening door
ver doorgevoerde automatisering. Hiertoe hadden èn directie èn

ondernemingsraad een plaatje ontÍr/ikkeld, waarin aan de heer
van Druten een centrale ro1 was toebedacht. Ik, eh." wij (hij
wierp een blik op cletz die ernstig knikte) betreuren het dat wij
nu aàn dit plaatje niet het gewenste stuk invulling kunnen geven.''
"Ja, erg sneu," zei Bruins' die enige moeite ha'l zijn irritatie
over het taalgebruik van de heer Majoor de baas te blijven' en er
het liefst ter plaatse een fikse bekeuring voor had uitgeschreven'
"!Íe1, dames en treren. Laten $e ons tot de essentièle punten
beperken. Wie van u is hj-er vanavond gebleven j-n verband met
ovèrwerk: Laat die zijn hand opsteken-" Hij keek rond naar de

talloze opgeheven handen.
"Juistr ja. femand van u iets verdachts opgemerkt? Nee?" Hij
wachtteevenenkniktetoeninderichtingvandeuitgang.''Namens
de directie geef ik u toesteÍuning om u nu meteeD naar huis te
begeven, nadat u uw naam aan de security-officer hebt opgegeven '
AIs u voortmaakt, kunt u het laatste stukje van de wedstrijd nog

zien op de televisie I "
De heer De Groot rees overeind. "Maar wacht eens" .'' begon hij
verbolgen, doch reeds waren de over\'íerkers als één man weggestormd'
zo'n buitenkansje moest aangegrepen r,vorden. zo was de algemene
gedachte. met name onder diegenen die eigenlijk tot ver na midder-
nacht testhrerk voor de nieuwe computerprogramma ' s hadden moeten

verrichten, welke dan in de verre toekomst vooÍ een fikse werk-
bespaÍing zouden kunnen zoÍger.t
"Kijk. dat scheelt aanmerkelijk," zei Bruins oPgewekt' "Àls ik het
wel heb \nas er ook een vergadering van uw ondernemingsraad gaande?

!{ebt u daar overdag geen tijd voor?"
"Jawel. maar bij lange na niet voldoende," zeí de heer G' cletz'
"Je kunt nanelijk niet AÍ,TUD van je plaats zijn' Er moet ook af en

toe wat contact zijn met de collega's op de werkplek' Tenslotte heb
je een stuk verantwoorde lij kheid. "
"Naar je achterban toe," vulde de heer Majoor aan'
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"ongetwj- j feld.. r' zei Bruins geprikkeld, "maar ik wi1 toch even weten
wat u nou preciés juist vanavond te bespreken had." Hii trok zijn
notitieboekje en hield zijn pen in aanslag. "Ik luister?"
"Nu, als plaatsvervangend vice-voorzitter van de interim-ad hoc
impasse commj-ssie belast met het doorsluizen van kvral iteitsdoe 1-
stellingen, ook we1 kwado's genoemd, was het mijn voornemen om met
de heer Majoor samen de fine-tuning te bespreken. anders gezegd de
deregulatie van bestaande produktiestromen in het licht van conver-
sie der oude systemen I zoa]',s deze d.oor de O.R. geleidelijk zullen
worden teruggekoppeld. Eahter, het punt is..."
"Laat u verder maar zittenl" De beroemde speurder had zijn schrijf-
werk gestaakt. Hij scheurde de bladzijde uit zijn boekje en verfÍom-
melde die tot een prop die hij wegwierp alsof het een rot ei was.
"Ik snap het. U kunt naar huis, vTat mij betreft. van Epscheuten!
Noteer dat steMn u bent. ..?í zo richtte hij zich tot een kleine
bebrilde man die vooraan was blijven zitten.
"Mijn naam is Àrie Maasr inspecteur, secretaris van de Personeels-
vereniging RVS," luidtle het antwoord, op zorgvuldige en hoffelijke
toon uitgesproken. "Ílij bestaan dit jaar 40 jaar, en we hadden
vanavonal met het complete bestuur een vergadering ter voorbereiding
van de festj-viteiten. We waren juist toe aan het punt "zakloPen
voor directieleden" toen we hier naartoe werden geroepen."
Bruins keek Maas peinzend aan, en bedacht dat de secretaris van een
personee lsvereniging er inderdaad aIleen maar zó en niet anders uit
kon z ien.
"Dank voor uw informatie," knikte hij. "Ik neem aan dat u me ook
verder weinig kunt vertellen?"
"Helaas, inspecteur." Het nijvere bestuurslid schudde het hoofd.
"A1leen wil ik nog even memoreren de grote verdiensten die de heeÍ
van Druten voor onze vereniging heèft gehad. Bij klaverj asavonden
was hij het die de zorq had voor de puntentelling."
Een korte stilte volgde op deze sobere trerdenkingswoordën.
"Dank u. ook u kunt gaan," mompelde Bruins. Hij overzag het aantal
overgeblevenen.
Hoelre t dit nog slechts een gering aantal personen blèek te ziin
wogen zij wat hun gezamenlijk salaris betrof ruimschoots op tegen
de grote groep medewerkers die inmiddels vertrokken was, vermoedde
de speurder.Hij kuchte.
"Tja heren, u als leden van de directie hebt uiteraard het volste
recht om hier 's avonds te btijven a1s dat nodig is. Niettemin wil
ik graag Íreten of er voor vanavond een speciale reden hras. Meneer
De Groot? "
"Het ging over ons jubileum." De directeur wapperde met zijn
Rvs-stropdas. "!{e bestaan dit iaar precies 150 jaar, inspecteur. en
we hadden een vergadering om te overleggen hoe \,/e de viering op
gepaste wi-jze kunnen ccrrnbineren met promotie van ons bedrijf. we
zijn erg bekend, iedereen kent ons beeldmerk, en dat moet dit jaar
op krachtige wijze worden onderstreePt. Pogingèn om onze identiteit
te ondergraven moeten de kop ingedrukt worden! Ík zag laatst een
paar medewerkers met zorn blauw-rood gestreepte stropdas van eh.-.
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Nou ja, ik krijg de naam niet uit m'n mond. Maar die zijn nog niet
jarig. Moge binnenkort ons RvS lied weer wijd en zijd klinken!
Misschien kunnen we er een video-clip van maken."
"I,Íie weetr' zei Bruins. "Ik zou nu graag vrillen dat u a1len u!Í naam

aan meneer van Epscheuten opgeeft. dan kunt u uw lied verder in het
café hier aan de overkant gaan repeteren. Doet u de barkeeper mijn
groeten. "
Hij wachtte tot het toPkader uit het gezíchL h'as vëralwenen en
wenkte het achtergebleven Hoofd veiligheial.
"Heel het gebouw gecontroleerd. van EPscheuten?"
"Van zolder tot kelder, inspecteur'í antwoordde deze ferm. "En ik
kan u verzekeren dat er niemand meer was. Nergens."
"Goed." Met de handen op de rug bleef de befaamde pol-itieman enige
ogenblikken. in peilloos diepe gedachten verzonken, voor zich uit
staren. t{ad zich in het grote gezelschap, dat hij hedenavond voor
zich had qezíen, een moordenaar bevonden? was het soms één der
overwerkers geweest? of was de dader vóór zíjn komst aI uit het
gebou,í ontsnapt? wat kon het motief geweest zijn? Roof? onzin!
wÍaak? onwaarschij nlij k. Hij haalde de schouders op. wat kon híj nu

nog hier uitrichten? Hij zou meer over de achtergronden van
van Druten en diens werk moeten weten. Eij pakte hoed en jas'
"o.K. Van Epscheuten. Iedereen is rÀteg r dus je kunt laten afsluiten'
Morgenochtend kom ik terug voor nader onderzoek- !Íelterustenlr

Niet veel later heersten de stiltè en duistexnÍs van de nacht in
het Rvs-pand. Slechts bleek maanlicht wierp een zwak schijnsel door
de ramen. Langzaan ging, ergens op de derde verdieping ' een onop-
vallende deur open. Een duistere gestalte kwam tevoorschijn, en

bleef luisterend staan. De stilte om hem heen vTas bijna tastbaar'
Geluidloos spleet de mond van de gedaante open in een afschuwelijke
grijns. Toen draaide hij zich om en verdween in het ingev'ikkelde
gangenlabyrint van de RvS. De duisternis verzvíoIg hem.
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I{OOT'DSTUK 3
EEN PAARD VAN TROJE?

Het hart klopte J.L. van Epscheuten ' security-officer van de RvS,
in de keel. Dit zou in zijn nog jonge loopbaan bij het beroemde
Rotterdamse verzekeringsconcern een grote dag worden. Het was kwart
voor acht in de morgen, en ieder ogenblik kon de Politie arriveren
om een uitgebreid onderzoek te gaan instellen. De directie had hem
geinstrueerd om iedere gevíenste assistentie te verlenen, en
van Epscheuten was alvast begonnen met een lijst aan te leggen van
alle personeelsleden die op de afdeling P.U.L.P. I'erkz aam waren.
opgewonden drentelde hij in de grote hal heen en v7eer, totdaÈ hij
Íemand in de draaideur zag verschijnen. De politie was het echter
nog niet. De gebogen gestalte van de beer G. Bronkhorst' de leed-
aanzegger van de RvS, r.rerd zichtbaar. In alle vroegte had bij
reeds, op telefonisch verzoek van de heer De Groot, een circulaire
opgesteld om het personeel van de afzichtelijke gebeurtenis van de
vorige avond op de hoogte te stellen. Na een kort knikje voor
van Epscheuten verdween de oude functi-onaris in de richting van de
drukkerij .
Nauwèlijks een minuut later vírong ale kolossate gestalte van briga-
dier L. van Dam zich naar binnen, gevolgd door inspecteur Bruins.
Het hart zonk Bruins in de schoenen toen hij van Epscheuten op zich
af zag komen stevenen. Hij had gehoopt met iemand van het management
te maken te krijgenr maar enfin.
"Goedemorgen. inspecteurr" zei Van EPscheuten. "Frisjes vandaag,
niet? De herfst zit a1 in de ]ucht."
"waar kunnen we ongestoord zitten?" vroeg Bruinsr aleze meteorolo-
gische analyse negerènd. "Hier misschien?" Hij wees op een vlak
naast de draaideur gelegen kamer '
"Eh, ja. rk denk het we1," zei van Epscheuten. "IÍet is de kamer van
meneer E.A. de Visser. de administrateur van de Personeelsvereni-
ging. Ik denk dat hij wel toesteÍming za1 geven."
Alvast op deze toestemming vooruitlopend had van Dam zich meteen
reeals een stuk papier toegeèigend, daar met een viltstift "verboden
toegang - Politie" op gekalkt en dit met kracht op ale deur van de

P.V.-kamer bevestlgd.
Brui-ns trad binnen en keek goedkeurend rond. PÍecies v,at hij nodig
had.
Hij nam op de stoel van de heer De visser Plaats en knikte
van Epscheuten \,re1wil1end toe.
"Mooi zo. Je had geloof ik a1 een lijst met collega's van het
slachtoffer opgesteld? Geef maar eens hier, dan zal ik die eerst
eens doornemen. ondertussen kun jij misschien even koffie voor ons
gaan halen. "

Mr. Joachim Broeklander, hoofd sector
het mogelijk \^ras op korte termijn naar

P.U.L.P., vroeg zLch af of
Àustraliè te emigreren.
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vandaag \ías het de dag dat hij een korzelige klant en zi)n zo
mogelijk nog korzeliger managing director moest uitleggen dat de
gevraagde prognoseberekeníngen voor Ri jwielf abriek saturnus voor-
lopig niet geleverd konden worden. De enige man die hem uit de

problemen had kunnen helpen lag op dit moment opgebaard in Rouw-

centrum "Dies Írae".
A1 jaren waren computerdeskundigen bezig een níeuw automatiserings-
systeem voor P.U.L.P te ontwerpen, maar eÍg lukken wilde het
allemaal niet. Het ambitieuze project "Algernene FinancièIe Gegevens

Admj-nistratie - Nu Geautomatiseerd" (A.F.G.A-N.G.) had niet het
succes gehad dat men ervan verwacht had, ondanks de belq^'ame buiten-
Iandse leiding. Het nieuwste project om een oplossing te realiseren,
het Systeem Herzien Ínformatie Transport (S.H.I.T.) r stond nog
steeds ln de kinderschoenen.
Broeklander beqon te begrijpen waarom hij deze functie zo gemakke-

lijk had kunnen krijgen. Er \r,as eenvoudig nienand anders die zich
er aan \^,agien wilde. Af en toe keek hij steels naar zijn telefoon-
toestel, in de verwachtinq dat het wel niet lang zou 

'luren 
tot het

zou gaan rinkelen. Índerdaad gebeurde dat spoedig. Het was niet
Jack P. Jawolski, maar zijn directeur C. de Groot zelf'
"Meneer Broeklander?" klonk de bekende, bedaarde stem' I'Kunt u even

naar mijn kamer komen? "
Met Iood in de schoenen begaf het hoofal P.U.L.P. zich naar de derde
verdieping. De stem van de heer De Groot had dermate kalm en rustig
geklonken dat er slechts groot onheil op handen kon zijn' Hij
klopte aan.
De heer De Groot was niet alleen- Bij hem zaten de afdelingschef
Pens ioenberekeningen Joop Alblas en chris Klots' een van de leden
van het S.H.Í.T.-team. A1len keken somber. De heer De Groot nam

meteen het víoord.
"caat u zitten, meneer Broeklander- weet u wat een computervirus
is? "
De vraag bracht Broeklander uit zijn evenwicht' Híj had verwacht
dat het gesPrek over de dood van de heer Van Druten zou gaan' of
over de berekeningen die niet gemaakt konden worden' was er nog

iets anders aan de hand? chri-s Klots kuchte. "Misschien kan ik het
in een paar woorden uitleggen? Een computervirus is een klein,
verborgàn program[aatje, dat zich in een computersysÈeem nestelt en

zicinzeLf dan verder kan verspreiden, een spoor van vernietiging
achterlatend. Het ergst zijn de virussen die met een zogenaamde

teller zijn uitgerust. ze worden dooÍ een kwaadwillig iemand in het
systeem ingevoerd waarna ze geruime tijd inactief blijven' Maar a1s

die teller een bepaalde ',íaarde heeft bereikt gaan ze plotseling
werken en beginnen informatie, Programmagegevens , ja hele bestanden
te verwoesten. Men spreekt ook wel, heel toepasselíjk. van een

"Paard van troje". "
Hij zweeg. Broeklander staarde zijn directeur onthutst aan'
"Ongelofetijk. Nooit eerder gehoord. Maar eh... wie doet zoiets? En

waarom? "
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"Er kunnen ta1 van redenen zíir,t" zeí De Groot. "!Íaarom worden
tramhuisjes en zo vernield? Vernielzucht. Vandalj-sme. Maar er
kunnen ook seri-euzere redenen zijn. Zoals wraak, En... chantage.
Begrijpt u? A1s men er eenmaal in is geslaagd zo'n virus in het
computersysteem j-n te voeren kan men ons onder enorme druk zetten.
Men kan geld of andere zaken van ons eisen onder dreiging van
vernietiging van een vitaal deel van onze administratie." Hij
wendde zich tot Alblas. "IÍeeft u de tekst nog? van die onheils-
boodschap bedoel ik. "
Alblas haalde een stuk PaPier tevoorschijn. "Hier heb ik het.
Vanmorgen bij het opstarten van onze terminals verscheen op a1le
schermen deze tekst, meneer Broeklander.'r Hij schoof het blaadje
naar zijn superieur.
Die las het volgende:

Uw computersysteem is in mijn macht!
Om dit te bewijzen heb ik voorlopig één uwer bestanden
vernietigd. Àndere zulIen volgen.
Tenzij u mijn instructies strikt opvolgt.
Deze ontvangt u binnenkort.

Het Geraamte achter het Beeldscherm.

"Het Geraamte achter het Beeldscherm?" vroeg Broeklander stom-
verbaasd. "SÈond dat er echt bij?"
"Letterlijk zó," bevestigde Alblas. "onder normale omstandigheden
zou je aan een flauwe grap van een zeker iemand denken. Maar de
omstandigheden zijn natuurlijk niet normaa1."
"Denkt u dat dit verband houdt met de moord op de heer Van Druten?tl
vroeg Broeklander aan zijn directeur.
"l,togelijk." De heer De Groot knikte bedachtzaan. "Het is in eIk
geval mijn voornemen om inspecteur Bruins hiervan zo snel mogelijk
in kennis te stellen. En als u, of meneer Alblas, j-ets verdachts
signaleert in onze computerbestanden dient u dat onmiddellijk aan
mij te melden. "
Hij fronste het voorhoofd, en een schaduw gleed over zijn nobele
trekken. "Nu we het toch over computerbestanden hebben.-. Iloe staat
It eigenlijk met Rijwielfabriek Saturnus? Die mensen zullen natuur-
lijk een beetje begrip voor deze afschuwelijke omstandigbeden
moeten opbrengen. Maar wie gaat nu de berekeningen maken?"
"rk weet 't niet..." BroeklandeÍ keek Atblas vragend aan. "Heb je
aI iemand anders?"
"Koos l4ontijn gaat er vanmorgen aan beginnenr" deelde Alblas mee.

"Ik zal hem vragen om al z'n andere werk ervoor opzij te zetten.
overigens verwacht ik niet dat de directeur van Saturnus vanochtend
nog hier op de stoep staat."
Maar dat had hij mis.
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Koos Montijn, bijgenaamd "swinging James" vanwege tle manier waarop
hij zich, meestal op zijn sokken, over de afcteling voortbewoog,
typte juist zijn passwortl in om de noodzaketijke verbinding met de
computer tot stand te brengen toen Joop Àlblas op ale afdeling
terugkeerde. Hij bleef bij Montijn staan en keek over diens schouder
mee naar het scherm.
"zou 't lukken denk je, Koos?" vroeg hij.

mompelde de ander. "Er is iets geks... Ik krijq het
bestand niet te pakken...'r Hij voerde de nood.zakelijke numnercode
opnieuw in.
"Raar j-s dat..." Hij keek zijn chef verbaasd aan.
Alblas kreeg een vreselijke gedachte. "Je wilt toch niet zeggen dat
het bestanal..."
Montijn haalde de schouders op. "Tja... volgens mij is het Pleite,
Joop. "

"Uitgerekend Saturnus!" Mr. Joachim Broeklander trok de knoop van
zijn Rvs-stropdas omlaag en maakte het bovenste knoopje van zijn
overhemd los. Hij staarde ÀIblas ontzet aan.
"ook dat nog! Hoe lang duurt 't om zo'n bestand opnieuk' in te
voeren?rr

Àlblas keek somber. "Het lijkt met het beste dat u meteen
met Saturnus contact opneemt en hen de toestand uitlegt. Dat we het
deze maand zeker niet kunnen redden. Dat is in elk geval beteÍ dan
lrachten totdat zij ons bellen."
Broeklander knikte. 'rJe hebt gefijk. rk bel ze nu meteen-" Maar het
was al te laat. Zijn telefoontoestel rinkelde, met een volgens
Alblas onheilszwanger geluid. I{et \.vas de portier-
"Meneer Broeklander? Kunt u even beneden komen? Er is hier iemand
van Rijwielfabxíek Saturnus alie u sPreken wil. Een zekere meneer
T. Japetus.'l
"zeg hem dat ik eraan kom. " Broeklander verbrak de verbindinq en

liet zich op zijn stoel neervallen. "Japetus! Dat is ale directeur
zelf! Die staat beneden op me te víachten! zou dÍe man niets beters
te doen hebben dan... Enfin."
Alblas keek zijn superieur vo1 meegevoel aan-
"wat gaat u doén? Naar hem toe?"
"Ex zaL weinig anders opzitten, niet?" steunde Broeklander ' "Nou,
tot straks, of anders: vaarwel!"
En met bezwaard gemoed verliet hij zijn kaner.

"Dit lijkt me belangrijk, inspecteur! " Met een gewichtig gezicht
schoof J.L. van Epscheuten een blad papier op het bureau van
Bruins .
"Medealeling aan het Personeel" stond erboven.
"ceachte collega's" luidde de aanhef, gevolgd door een sobere
beschrijving van de droevige gebeurtenissen van de vorige avondl
ínclusief een korte levensbe schrijving van de heer van Druten'
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"Zi-jn nagedachtenis zaL tot in lengte van dagen in ere worden
gehouden, " besloot het memo r met het onderschrift: "Namens de
Directie: G. Bronkhorst, teedaanzegger. "
Bruins keek op naar van Epscheuten.
"Nou en? Dacht je dat ík hier nog niets van afwist?" Hij stond op
het punt het blad in de prullebak te laten glijden toen hij zich
bedacht.
"wacbt even. Dj-e meneer Bronkhorst... !íit je die even naar me toe
sturen? Ik wil heÍn we1 eens spreken."
Een paar minuten later klonk er een bescheiden tikje op zijn deur
en c. Bronkhorst, leedaanzegger van de RvS, trad binnen. Bruins zag
een oudere man voor zich, wat gebogen. een gegroefd maar vriende-
lijk gezicht, leeftijd wat moeilijk te schatten, dacht hij, maar
toch niet ver van zijn pensioendatum af. zo te zíer,. Hij drukte hem

de hand.
"Meneer Bronld:Iorst? Aangenaam. Gaat u zitten." Hij liet het memo

zien dat hij zojuist van van EPscheuten gekregen had. "Ik heb uw

circulaire gelezen. Dat behoort tot uw taak hè? onaangename dingen
bekend maken? Hebt u dat werk altijd aI gedaan? Bij de RvS bedoel
ik?"
"ÀItijd. De Rvs heeft vanaf zijn oprichting een leedaanzegger in
dienst gehad," antwoordde de oude man. rtDe functie bestaat bij
andere maatschappijen niet neeÍ, maar bij ons nogi \'íe1." Eij gliÍo-
l-achte. "Het is simpelvreg nooit afgeschaft. En maar goed ook. Eet
is eigenlijk geen echt leuk werk. Je moet het kunnen. En bij ons is
er behoefte aan.. Nu meer dan ooit."
"U bedoeft de dood van de heer van Druten?'r vroeg Bruins, doch de

oude aanspreker schudde het hoofd. "och nee. De laatste tijd
gebeuren steèds dingen die voor Rvs-medewerkers niet prettig zijn'
En die hun aangezegd moeten worden, begrijpÈ u? zo is onlangs de

lunchpauze met een l§,,rartier ingekort. En momenteel worden aller1ei
maatregelen tegen parttimers voorbereid. ze mogen niet meer varia-
bel werken, om maar iets te noemen. 'r

"Maar wie neemt die maatregelen dan?" vroeg Bruins verbaasd.
"Dat weet niemand." Bronkhorst haalde de schouders op. "Ptotseling
zi.1n ze er. wie ze neemt, en waarom. daar is niet achter te komen.
zo is er steeds wat. rk kom vaak tijd te kort."
"Ja, dat beqrijp ik." Bruins dacht snel na. "I^Iat denkt u, meneer
Bronkhorstr zou de dooal van meneer Van Druten daar iets mee te
maken hebben? "
"zeer zeker nietr" antwoordde de oude man met grote stelligheid.
"De heer van Druten is het slachÈoffer van een misdadiger ge\'rorden.
Een verdorven iemand. die het op ons bedrijf. op de RVS heeft
voorzien ! "
De vriendelijke uitdrukkinq op zijn gezicht was verdlrenen. zijn
stem trilde. 'rHonderdvij ftig jaar bestaan we nu, inspecteur ' en we

mogen niet toelaten dat er straks geen RvS meer in Rotterdam is!"
"waarom zou dat dan niet het geval zijn?" vroeg Bruins onqerust.
"van Druten is niet zomaar verÍnoord r " zei Bronkhorst. "De dader
heeft iets met de coflputer uitgehaald, inspecteur ! Ik hoorde het
net van meneer Alblas. Hij sprak van een "Paard van Troje". Meneer
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De Groot zal u zo wel opbellen. t' gij keèk Bruins oP eigenaardige
wijze aan. "vinal die mooralenaar, inspecteur. En snell Anders is het
gedaan net de RvS ! I'

I'Ja, maar..." begon Bruins verbluft.
"Excuseert u mij verder, inspecteur. " Bronldlorst stond op. "Ik heb
nog veel te doen. De bepalingen omtrent de ATv-alagen worden lteer
gewijzigd. Het wordt nu de opzet, dat werkelijk niemand er nog wat
van mag begrijpen. Ik moet weer aan het werk.'r
En meteën was hij, zonder afscheid, verdwenen. Bruins bleef
peinzend. zitten.



HOOFDSTUK 4

EEN MEESTERBREIN \ERTELT

"Binnenl" riep eruins, de hoorn van het telefoontoestel oP de haak
leggend.
De deur ging open en een kleine I gezeLLe man betrad het vertrek.
Onder zijn rechterarm torste hij een dikke aktentas.
"coedemorgen inspecteur Bruinsr" zej- hij. Mag ik u even storen?"
Bruins knikte zvíijgend. De bezoeker sloot de deur achter zich en
nam plaats op de stoel die voor het bureau stond.
"Mijn naam is van der Zee," zo stelde hij zictt voor. "Ik heb u,
vrees ik, een nogal lang verhaal te aloen. Uiteraard in verband met
de moord die glsteren in dit gebouw is gepleegd."
Bruins keek de man doordringend aan. waar had hij diens gezicht
eerder gezien? "Ik ben een en a1 oolr meneer van der zee." Hij
klapte zijn notitieboekje open en schroefde de dop van zijn
!{aterman. "Mag ik eerst van u weten wat uw functie is binnen dit
bedrijf?" HÍj keek de man die voor hem zat vragend aan-
"zeker mag u dat. Ik ben Hoofd Kwal iteitsbewaking van de afdeling
Systeemontvrikke ling. En daarnaast ben ik belast met het op schrift
stellen van de rijke geschiedenis van dit bedrijf- U moet weten dat
we dit jaar ons lso-jarig jubileum vieren. inspecteur ! " À1s om zijn
woorden kracht bij te zetten opende hij zijn tas en deponeerde een
enorme berg sterk vergeelde paperassen op het bureau.
Bruins intussen groef in zijn geheugen. Tegenover anderen pochte
hij er altijd op nooit een gezicht te vergeten. En dat van
Van der zee kwam hem bekend voor. ln gedachten aloorliep hij de
dossiers die hi-j op het Haagse veer onder zijn beheer had, maar
l§ram er niet uit.
"U moet het me niet ki^,alij k nemen' maar uw gèzicht komt me bekend
voor." zei hij. "Hebben wij elkaar \arellicht niet eens ergens
ontmoet? "
van der zee dacht even na. "Niet.dat ik \íeet inspecteur, of.... Ik
heb ooit eens aan een T.v.-quiz rneegedaan. Misschien dat u...."
"Ah! rnderdaad ! Det is het! Ja, en uw team won toen! En nu u het
zegt. dat was het team van de RVS! En li werd tot Mèèsterbrein
uitgeroepen ! Nu weet ik het weer.'r Bruins glunderde. Hij was dol op
breinbrekende quiz-spe lletj es. "Als ik me goed herinner }íist u het
antwoord op de vraag wie de oprichter was van de Kwo Min-tang
beweging ! ?"
"Ooohh!!? Soen Yat-sen!? Maar dat is toch makkelijk, dat weet toch
iedereen!?" Het "meesterbrein" lachte krakend.
Bruins besloot tot zaken te komen. "Juist, meneer van der Zee. U

kunt mij dus iets vertellen over dat computervirus, waar meneer
De croot me zojuist over heeft gebeld?"
Ilet antwoord verraste hem. "Een virus? Nee, daar weet ik niets van'
Nee, ik kom voor heel vrat anders." Hij verschoof de stapel papier
op het bureau iets en vervolgde: "Zoals ik u al zej- houd ik me

bezig met de historie van dit concern. En nu zult u denken: wat is
er nou saaier dan de geschíedenis van een levensverzekerings-
bedrij f ! ?"
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Bruins \ías te beleefd om op deze vraag ant\{'oord te geven, maar

zoiets dacht hij inderdaad. In gedachten zag lr.L) al stapels fotors
voor zich van kantoorklerken met gesteven boorden, nors kijkende
afalelingschefs met enome bolknakken in het hoofd en uitpuilende
archieven vol met vergeelde kopiepolissen en rijen correspondentie-
dossiers, voor het merendeel bestaande uit aanmaningen tot het
tijdig betalen van de Premies.
"In 1838 richtte ene Abraham van Heeckeren dit bedrijf op," ver-
volgde de bedrij fshistoricus , die inderdaad niet op een antwoord
gerekend scheen te hebben. Hij trok een groot portxet uit de stapel
papier te voorschiin en plaatste dit schuin op het bureau' Een

streng ogende heer met een paar enorme bakkebaarden keek Bruins
recht in het gelaat.
"Enkele maanden geleden ontdekte ik bij toeval dat er eigenlijk nog

een mede-oprichter was, ene Cornelis Suyderas." van dex zee
produceerde een t\^reede portret van een zo mogelijk nog weerbarstiger
tijt<ena heerschap. Bruins begon het bePaald benauwd te krijgen van
dat dubbe 1 paar borende blikken dat vanuit de vorige eeuw op hem

gevestígd was .
"De conbinatie was ideaal: Van Heeckeren bezat een begrafeni sonder-
neming, en suyderas beheerde een klein fonds voor uitvaartverzeke-
ringen. Ín 1838 besloten beide heren te fuseren"'
"!{at u me d.aar al-lemaal vertelt is werkelijk hoogst interèssant '
meneer van dèr zee. Ík beqrijp alleen niet wat dit van doen heeft
met...."
"Een ogenblik." Het meesterbrein haalde een Paar oude kranten-
kaipseis te voorschijn en spreidde die voor zich uit' "u zult het
misschien wel vreemd vinden, inspecteur, maar ergens ha'l ik er al
een vermoeden van dat er een dezer dagen iets ver schrikkelij ks zou

gebeuren I "
"!Íat ! ? "
van der zee schoof naar het puntje van zijn stoel' "Kijk' op

2 oktober 1838' enkele dagen dus nog maar na de fusie, verdween
Suyderas plotseling van de aardboden! zomaar. ineens! Er werd nooit

^aat ""n ipooa .rut hem teruggevonden. Niemand weet wat er met hem

is gebeurd, of wat er van hem geworden is! En dat tot op de dag van

vanàaag ! van Heeckeren kreeg het aandeel van Suyderas in handen en

zette de zaak alleen voort. vandaar dat hij - eigenlijk dus ten
onrechte - a1s de enige stichter van ons concern wordt beschouvrd'
Een raadsel. inspecteur ! "
"Ja, maar...."
"En dart nu het belangrijkste," ging de ander door' Hij vouwde

enkele velletjes papier open waarop een reeks data stonden vermeld,
\raarachter enige opmerkingen stonden gieschrevèn.

"Dit zijn mijn eigen aantekeningen insPecteur. In 1838 dus verdween
suyderas. van Heeckeren overleed op 2 oktober 1888 onder nogal
mysteÍieuze omstandigheden. Dood door shock, zei men' Ànderen
hielden het op een hartaanval of op een beroerte. In 1938 stierf in
dit gebouw een zekere Mr. Johan van I'íijngaarden, bedrijfsjurist'
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onder nooit heleÍnaal opgehelderde omstandigheden. Hij zat op
2 oktober 1938 's avonds te werken aan het boek over de toen
100-jarige geschiedenis van het bedrijf. De volgende ochtend vond
men hem dood achter zijn schrijfmachine. De politie dacht aan
moord. Er heeft nog een tijdje een onderzoek gelopen, maar dat is
door de oorlog en het bonbardement van mei '40 naar de vergetelheid
gedrongen" .
"En uw conclusie is....?"
"cisteren vond er in dit gebouw een moord plaats, insPecteur ! En

als ik ne niet vergis was het toen precies...."
"Twee oktober 1988!" vulde Bruins verrast aan- I'u bedoelt dus
dat...?"
"Precies inspecteur. we zijn h'eer vijftig iaar verder. Gísteren
heeft het noodlot, of víat of wie het dan ook wezen mag, voor de
vierde keer toegeslagen binnen de muren van dit Pand!"
De beide mannen staarden elkaar een tijdlanq zwijgend aan. Het was

Bruins die tenslotte de stilte verbrak. "Het kan toeval zijn."
peinsde de beroemde sPeurder hardop.
"of niet natuurlijk," opperde de ander onniddellijk' zijn aanteke-
ningen ordenend.
"luister, meneer Van der zee. Ik moet u vragen aleze informatie
voorlopig voor u te houtlen. Eet klinkt allemaal zó fantastisch"'
Bruins dacht ingespannen na, met zijn vingertoppen zijn kalende
schedel masserend. Plotseling kreeg hij een ingeving.
"I"leet u, als bed.rij fshistoricus . of Van Heeckeren een archief heeft
nagelaten? En zo ja. waar bevíndt zich dat dan?"
"Dat eh... oh ja! Dat is er zeker, inspecteur. Toevallig heb ik dat
juist vanochtend aan Arie Maas uitgeleend, de secretaris.van onze
personeelsvereniging. Die vertelde me dat-ie het ergens voor nodig
had. "
"Àha, Maas hè? Die heeft het zeker meegenomen, niet!?" Bruins
noteerde nauwgezet de naam van het nijvere P.v.-bestuurslid in zijn
boekje. "Mogetijk veralacht" schreef hij er bij. "En waar kan ik
Maas vinden?"
"Dat wordt wat lastig. Hij heeft deze middag dacht ik vrij af
genomen. "
"Dat zuIlen we dan weer even ongedaan maken," zei Bruins resoluut'
"Ik $'i1 dat u dat archief weer onder uv, hoede neemt en voor mij het
volgende uitzoekt." En in de nu volgende minuten ontvouwde de
politieman aan zijn steeds verbaasder kijkende toehoorder zijn
ideeèn.
Eij besloot: "Ik weet dat d.eze theorie u víellicht fantastisch of
onzinnig in de oren klinkt ' tneneer Van der zeet maar we moeten het
in ieder geval proberen na te gaan! Als het verhaal van
Edgar Allan Poe, "De gestolen brief'r, u iets zegt, dan weet u wat
ik bedoel." Bruins klapte zijn notitieboekje dicht en stond op.
van der zee volgde zijn voorbeeld. Hij propte de stapel papier weer
in zijn aktentas. "Reken op mij, insPectetx," zei hij. "Ik za1 rnijn
uiterste best voor u doen." Ei-j schudde de ander de hand.
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"Uitstekend, meneer Van der zèer" zei Bruins. "Àlvast bedankt....
Eh, wacht eens even...."
Nadenkend leunde hij op zijn bureau. 'rEven iets anders: die dood
van meneer van Wijngaarden, 50 jaar geleden hè? U zei dat híj de

geschiedenis van de RvS aan het schrijven wasí nietríaar? wat is
daarmee verder gebeurd? "
"Gewoon gepubliceerd, voor zover ik weet. Maar op de avond van zijn
dood vras Van !Íijngaarden ergens anders mee bezig. IIíj had tijdens
zijn archie fonderzoek iets bijzonders ontdekt, iets dat niet voor
publicatie geschikÈ was. En daar ging dat verslag aan de directie
over. overigens is dat verslag die avond verdwenen. l4aar de aan-
tekeningen die van wijngaarden erover gemaakt heeft zijn er mis-
schien nog wel. "

vroeg Bruins opgewonden. "!Íaar zouden ze dan zijn?"
"In het gemeentearchie f. " Het meesterbrein keek \^'revelig. "Meneer
Ja\arol ski heeft het hele Rvs-archief daarheen laten overbrengen.
Voor mij weJ- lastig hoor."
"Denkt u ze terug te kunnen vinden?" Gespannen staarde Bruins de

bedrij fshistoricus aan, die breed grijnsde.
"NatÉirlijk. Nee, dàt lukt me I^'eI hoor!"
"Prachtig," zei Bruins. Ik alenk dat we iets zul}en ontdekken dat
een hoop zal verduidelij ken, "
"De toekomst zal het leren inspecteur." van der zee sloot zijn
aktentas en verliet het vertrek. Bruins met een gefronst voorhoofd
achterlatend. Mocht het komend onderzoek van het meesterbrein
opleveren wat hij al vaag vermoedde, dan kon deze moordzaak utel
eens een zeer lugubere wending gaan nemen. zo overpeinsde hij. Het
fraaie uitzicht dat hem vanuit de ka&er over de bocht van de rivier
de Maas en het Noordereiland werd geboden, kon niet verhinderen dat
hij tangzaam door een onzegbaar gevoel van angst \íerd beslopen'

Zijn sombere gedachten werden onderbroken door de zeer concrete
verschijning van Lucas van Dam in het vertrek. Het gelaat van de

brj-gadier vertoonde een gek\delde uitdrukking. Met een diepe zucht
plofte hij op dezelfde stoel neer a1s waarop van der Zee zo)!íst-
zijn opmerkelijk verhaal had gehouden'
"Nou. de kerel die hier heeft gezeten gaat ook nog niet dood zeg!"
gromde hij, en ging even verzitten. "En, chef. bent u aI iets
rÍij zer geworden? "
Bruins wendde zich van het raam af. "Mogelijk. En jij?"
"Ik heb de heren cletz en Majoor ondervraagd. "
"En" Í
De brigadier wierp een korzelige blik in zijn notitieboekje; de
bladen ervan waren dicht beschreven. "wel, eh, echt iets concreets
heb ik er niet uit kunnen krijgen."
"oh nee?" Bruins raadpleegde zijn horloge. "volgens mij heb je ze
anders minstens drle uur lang aan de tand gevoeld-" Hij fronste de

wenkbrauwen en keek van Dam vragend aan.

-26-



"wel.-.. als u het precies wilt weten.... Ik heb ze ondervraagd
over de automatiseringsproblematiek. Ik dacht, oR-leden hebben daar
natuurlijk een kritische en zelistanalige kijk op. U weet víel,
mogeli j ke conf Iictstof r overwerk, uitgerangeerde mealewerkers, banen
die verdwijneni spanningen onderling en dergelijke. Bovenalien h'aren
ze beiden collegars van Van Druten."
"Ja, en? "
"Eh, even zien." Van Dam raadpleegde zijn aantekeningen. "volgens
de heer c. Cletz - ik citeer - is de aliÍectie nog bezig om het
kosten-baten plaatje inzake het automati seríngsgebeuren rond te
breien, terwijl de heer M. Majoor op een gegeven moment een stuk
spanningsveld naar de achterban toe constateerée. Beide heren waren
overigens de overtuiging toegedaan dat dit issue in de eerstkomende
oR-meetings nog verder diende uit te kri stal liseren. "
Er viel een kleine stilte.
"zo. Ja, ja. Nou ja, Van Damr laat dat verder maar zitten. Daar
vrorden we inderdaad niet veel wijzer van." Bruins zweeg en dacht
even na.
"Luister Luuc ! Àllereerst dien je nu binnen dit bedrijf Aríe l'laas
voor me op te sporen, je weet wel, die Pv-man. Eij beeft vandaag
een vrije middag. Ga naar de hal en vang hem daar op. Het gaat me

om een oud archief dat-ie in ztn bezi-lu heeft. Ík zou daar graag
eens een kijkje in nemen ! rr

"In orde chef." van Dam keek opgeluctlt. Concrete opdrachten en een
beetje actie. dat lag hem persoonlijk gezien wat meer. Het denk- en
praatwerk liet hij graag aan Bruins over. opgewekt spoedale hij zich
heen .

In de hal aangekomen zag van Dam het hoofd van de sector P.U.1.P.,
Mr. Broeklander, aan een klein tafeltje zitten' in druk gesPrek
gewikkeld met een hem onbekend persoon. vreemd genoeg, zo consta-
teerde zíjn getrainde politieblik, droeg de man aan beide broeks-
pilpen kleine metalen c1ips. Hij lette er verder nièt op, stapte
naar de portiersloge en wenkte BeukeÍs.
"Zeg, kunt u de heer Maas even voor me Iaten omroepen?"
"Maas. Arie Maas, ale P.V.-secretaris? Dat is ook toevallig! Die
liep zojuist naar buiten net twee grote pakketten onder zijn arm."
Beukers wees naar buiten. "Kijk, daar gaat-ie, op de fiets' met die
grote canvas tassen aan z'n bagagedrager. À1s u snel bent dan...."
"Bedankt!" van Dam stormde naar buiten, maar de afstand tussen hem

en l"laas was inmiddels a1 te groot geword.en om nog met een sprintje
overbrugd te l§lnnen worden. De brigailier kèèk om zich heen. Tegen
de pui stond hem een gloednieuwe herenfiets uitnodigend toe te
flonkeren. En niet op slot! Een buitenkansj e ! van Dam griste het
rij!íiel naar zich toe - een topmodel Saturnus, zag hij - en wierp
zich in het zadel, "Ín naam der wet," mompelde hij' de stoep
afbonkend. wegracend kon hij vanuit zijn ooghoeken nog juist zien
hoe de man met dè cllps aan zijn broekspijpen, die hij in de ha}
had zien zitten. Iuid schreeuwend en met zijn armen molenwiekend
het RVS-pand uit ls,van rennen.
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Maas reed a1s een duivel. In een orunenselijk temPo rondde hij
schuin hangend de bocht en vloog toen de Nieuvre Leuvebrug' ove,.
zijn gestalte werd snel kleiner.
Van Dam vloekte. kÍram uit het zadel" o[troog en schakelde met een
luid gelmars van tandraaleren het rijwiel in een hogeÍe versnelling'
Na een krankzinnige achtervolging over de gehele lengte van
Boompjes en Maasboulevard achteÍhaalde hij de Pv-secretaris ter
hoogte van woudestein.
"Halt!" brulde tle brigadier buíten adem. Hij gooiale zijn stuur naar
rechts en sneed Maas van het fietspad af. sPaken braken en remften
knarsten.
"zeg, bent u nou helemààl
lraardiging krabbe lde Maas
linker gLas vertoonde een
haak.
"Politie!" zei van Dam zvJetend. "u veÍvoert belastenal bewij smate-
riaal!" Eij vrees op de uitPuilende canvas tassen. "Ik neem alles in
beslag ! "
"Belastend! ? Bevri j smateriaaM I' Maas struikelde over zijn eigen
woorden. "waar hééft u het over!? Ik q'eet nergens van-.. Ík,.."
"Genoeg! Bewaar die opmerkingen maar voor de inspecteuÍ. vooruit,
omkeren en meekomen. r' van Dam raaPte de zwaar gehavende Saturnus op

en escorteerde Ae uit het Lood geslagen Pv-toFnan terug naar 
'lewesterstraat. Een mooi stukje actie en een geslaagde aanhouding, zo

compl irenteerale de brigatliet zíchzel.f in stilte. Bruins kon tevre-
den zijn.

gek geworden...!" Stotterend van veront-
overeind en schoof zijn bril recht. Het
grote ster. In zijn jas zat eeu winkel-
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HOOFDSTUK 5

ALÀRM !

lnspecteur Bïuins en brigadler van Dam keken vanuit het raam van de
Pv-kamer naar een ongewoon drukke westerstraat. Een groot aantal
politiemannen was bezj-g om de !íeg aan beide kanten met dranghekken
af te zetten. Een dichte mensenmassa begon zich samen te trekken.
SoÍmigen droegen boralen en spandoeken met zich mee.
"wat is er aan de hand chef ?r' víilde van Dam vreten.
Bruins toond.e hem het ochtendblad, In vette koppen werd gemeld:
"Dictator Erda1 II, regerend. tiran van san christobal, brengt
omstreden staatsbezoek aan Rotterdam". Hij zei: "Ik hooxde van
collega's dat ze moeilijkheden verwachten. Demonstraties en zo, je
weet wel. Die Erdal IÍ houdt er, naar het schijnt, in eigen lanal ale

wind nogal flj-nk onder. AIs ik het goed heb begrePen komt hij hier
straks langs om met de sPIDo een rondvaart door de havens te gaan
maken. Nou ja, dat is niet ons probleem." voordat Bruins zich van
het venster afwendde zag bL) nog juist de heer T. Japetus, de
directeur van Rijwielfabriek saturnus. langs komen 1oPèn. Het
gelaat van de topmanager vertoonde een korzelige uitdrukking. Aan
de hand voerde hij zijn sterk in waarde gealaalde fiets meale. Het
was de inspecteur duidelijk dat het contact tussen de Rotterdamse
rijwielbaron en de RvS die dag niet op een bevredigende wijze was
verlopen.
Hij keek op zijn horloge; het Í,ras half twèe. "Goed. Aan het werk
van Dam. Ga naar ale sector P.U.L.P. en informeer daar naar degenen
die het beste met Van Druten op konden schieten. Het wordt hoog
tj-jd dat we eens wat meer concrete informatie over die man krijgen.
zoek die personen op en ondervraag ze."
De brigadier knikte. "O.K. boss. fk ga meteen."
Bruins bleef alleen achter, maar niet voor 1ang. van Epscheuten
klopte aan en stapte meteen naar binnen, een ge!Íoonte die Bruins
mateloos irriteerde.
"rk heb iets belangrijks ontdekt inspecteur!" meldde de security
officer op gewichtige toon. "zal ik het u vertellen?"
"coh... Ja zeg? Nou, doe voor mij geen extra moeite hoor" momPelde
Bruins. tlaar het was al te laat.
"cisteravond heb Ík. zoals u weet, van iedereen die in hèt Bedrijfs-
restaurant aanwezig was de naam genoteeral. En nu is me gebleken dat
er naast aI deze personen nog iemand in het gebou,í was op tret
tijdstip van de moord ! "
"liaarschi jnli j k de moordenaar, " merkte Bruíns droogjes op. "Trouwens,
hoe ben je dat te weten gekomen? Helenaal zelf uitgezocht? Hm?"

De jonge speurder kleurde hevig. "Beukers, de portier, vertelde het
me," gaf hij rnet tegenzin toe. "ziet u' gisterenavond heb ik die
lijst met namen per ongeluk in het Bealrij fsrestaurant laten Iiggen
en toen heeft..." Hij zweeg abrupt. "Ëh, is er iets, inspecteur?r'
"Neef niets, ga maar door met je verhaal Jacob." Bruins had zijn
ogen gesloten; uit zÍjn keel lrram een zacht gekreun.
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"Eh, waar was ik? Oh ja! I^7e1, en toen heeft Beukers de papieren
gelukkig gevonden en zojuist aan mij terug gegeven. Hij vertelde me

dat hij de lijst eens had doorgenomen; en víeet u, inspecteur: hij
beweeràe bij hoog en bij laag alat hij een zekere Boris Blokzijl, de

prograÍmeur van afdeling Boekhouden, gisterenavond laat met de rest
van de overwerkers het gebouw had zien verlaten!"
"Ja, en?"
"I^Iel, diens naam komt niet oP deze lijst voor!'r Van Epscheuten
wapperde met de papieren. "En \,íat meer is: in de portiersloge ligt
attijd een lijst van alle mensen die om wat voor reden dan ook
's avonds nog in het gebouw aanh'ez íq zL)n, meestal voor overwerk'
Dat wordt allemaal nauwkeurig bijgehouden. Blokzijl staat er niet
bij. votgens de tijdregÍstratie-apparatuur heeft hij normaal om

17.30 uur uitgekloktt en een telefoontje naar zijn chef, de heer
van Toulon, bevestigde dat er gisteren op de afdeling Boekhouden
niet is overgewerkt ! "
"Dat is interessant... dat is zéér interessant. . . . " Bruins bestu-
deerde aandachtig de lange rij met nanen. "Heb je daÈ zelf uit-

van Epscheuten schuifelde ongemakkeli'jk heen en weer' rJar etr,
nee... dat is te zeggen: Beukers had dit allemaal aI nagetrokken
toen hij me de lijst teruggaf. Het is een erq hulpvaardige man.''
Bruins vond dit noq te bescheiden uitgedrukti v'at hem betrof was

Beukers onderhantl toe aan een Po litie-onderscheiding ' "Nou ja' hoe

dan ook, dit helpt ons flink vooruit. O.K. van Epscheuten, en

verder?"
"Ëh. . . Wat verder?"
Het gekreun dat nu uit het keelgat van de getergde inspecteur
op$,e lde leek op dat van een uit zijn winterslaap gehaalde holenbeer'
"it bedoet natuurlijk je onderzoek manl waar bevindt zich afdeling
Boekhouden? wie is Blokzijl? Wat deed hij hier gisterenavond? tlie
hebben hem toen nog meer gezien? waar is hij nu? Hoe was zijn
relatie met van Druten? Dat zijn zo van die dingetjes die IK me af
zou vragen! "
"Eh... óh ja. natuurlijk. Ehr daar heb ík nog geen tijd voor gehad

inspecteurl" mompelde hij zwakjes. "rk 9a er nu meteen achteraan' r'

"Ja, doe dat, Van EPscheuten."

"Een spoor van Dam!" zei Bruins handenwrijvend toen de brigadier
was teruggekeerd. En hij schetste de ander de loop der gebeurte-
nissen. van Dam knikte. "Prima chef! Dan heb ik informatie die u
zal bevallen! van Druten was een nogal eenzelvig persoon' Hij had

niet veel vrienalen, integendeel. Hij lag met nogal \^Íat mensen

overhoop. En één daarvan vras de progralnmeur van afdeling Boek-
houden ! Koos Montijn hoorde eens van Druten tegen hem zeggen: "Pas
op je telten. Blokzijl, anders za1 ik je illegale praktijken hier

"à." ".n 
de grote klok hangen!" volgens Montijn ging het om gèrot-

zooi met een computerprogramma of iets dergelijks' Dat gesPrek vond

twee weken geleden Plaats. "
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"Aha! Dus alweer die Blokzijl ! DaÈ kan geen Èoeval meer zijn.
Prima werk van Dam!" Met een tevreden gegrom nam Bruins plaats
achter zijn bureau. Hij ptaatste ale vingertopPen van beide handen
tegen elkaar et zeít bedachtzaam formulerend: "Alles lijkt inder-
daad te kloppen: Blokzijl is een computerde sl(lrndige met chantage-
plannen. In de avonduren rommelt hij ongemerkt aan de prograrrna-
tuur. Van Druten had daar lucht van gekregen. ook gisterenavond
weer dacht Blokzijl ongemerkt achter te kunnen bliiven - hij klokte
gewoon om 17.30 uur ult en schreef zijn naam ook niet op de over-
werkers-Iijst - om een "Paard van Troje" in de progranuRatuur van de
sector P.U.L.P. in te bouwen. voor de zekerheid had hij een vermom-
ming bij zich. Maar plotseling ging er van alles mis. van Druten
moest onverwachts overwerken en betrapte hemi dat kostte de arme
man het leven! Beukers zag hem in de lift stappen. Beneden aan-
gekomen vond Blokzijl de buitendeuren reeds geblokkeerd. Hij
besloot de vermomming. die hem nu eerder zou verraden dan bescher-
men, af te leggen. Nadat hij zich (nu moet ik gissen) een paar uur
in een w.c. had schuil gehouden liep hij brutaal met de rest mee

naar buiten, toen die gisterènavond de kantine verlieten om naar
huis te gaan. Het zou hëm nog gelukt zijn ook a1s niet Beukers.. - -"
"op een w.c.?" onderbrak van Dam hem verwonderd. Ik dacht dat
van Epscheuten het gebouv, geheel had uitgekamd?"
"Daarom juist," antwoordde Bruins. "onze jeugdige ex-stagiaire moet
nog heel wat leren. oh, daar zul je hem net hebben."
Inderdaad stapte op dat moment ale security-officer naar binnen. op
zijn gelaat lag een trek van herwonnen zelfvertrouvren. Hij stak
direct van ural.
"oe afdeling Boekhouden ligt pal naast die van de sector. P.U.l.P.l
inspecteur. Blokzijl is momenteel aanwezig, ik heb dat gecontro-
leerd. En tenslotte heb ik bij Pz zrn dossier opgehaald en door-
genomen. " Hij overhandigde Bruj,ns een grote map en ratelde door:
"Tot voor enkele jaren werkte BlokzijI bij de "oude crooswijksche
van 1672", een nogal dubieuze schademaatschappij met een kleine
pens ioenportefeui lle. Nu denk ik dat hij met zijn actie t\aree

vliegen in één klap wilde slaan: chantage. èn bedríj fsspionnage in
conbinatie met valse concurrentie. "
"Dat laatste snap ik niet helemaalr" me rkte van Dam oP.
van Epscheuten glimlachte superieur. "Simpel, m'n waarde brigadier.
De o.c. wi1 natuurlijk het lucratieve contract "Saturnus" van de
RVS overnemen ! "
van Dam stond op. "zal ik die Blokzijl eens even gaan oPhalen chef?
voor een babbeltje, bedoel ik."
Bruins knikte. "Ik wilde het je juist voorstellen, Luuc."

overhemdmouwen enkele slagen
een andere aanpak. Hij

van Dam rolde
op en besloot

de manchetten van zi jn
dat het tijd werd voor
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plaatste zijn beide behaarde handen op de stoelleuningen van de
uitgeputte Blokzijl, leunde zover naar voren alat z'n gezicht tot
vlak voor dat van de ander k!íam en snauwde hem op een afstand van
slechts enkele míllimeters toe:
"Beken, man! Je spel is uit! IÍe hebben bewijzen! Harde bewijzenlr'
De prograÍruneur van afdeling Boekhouden knipperde met zijn ogen
tegen het felle licht van de bureaulamp, dat hem van korte afstand
pa1 in het gezicht scheen. zweet Parelale op zijn voorhoofd. A1 meer
dan anderhalf uur onderging hij een derdegraadsverhoor in het van
sigarenrook bolstaande Pv-kamertje. Het was duidelijk dat hij op
het punt van insÈorten stond.
Bruj-ns schoof z'n stoel achteruit en liep langzaam om het bureau
heen. "Ontkennen heeft geen enkele zin Blokzijl. vertel oP: wat
deed je hier gisterenavond in dit gebouvJ?" Hij produceerde een
verse rool§/o1k en naam plaats achter de stoel van de verdachte -

"wercl je soms betrapt door Van Druten. of had je een andere reden
om hem naar de eeuwige jachtvelden te sturen?"
"Ik heb u geloof ik aI tien keer verteld dat ik die moord niet heb
gepleegd!" kreunde B1okzijl. "Ik was op de afdeling ernaastí
toen...." Hij zweeg abrupt, te laat beseffend wat hij had gezegd.

"Àha!" grauwde van Dam. "Hoorde ik dat goed!?" Hij greep de program-
meur bij zijn revers en sleurde hem half ult zijn stoel omhoog.

"vertel!" brulde híj. "Je was dus vrel degelijk hier' stuk ellende!
Je gaf het zojuist toe!" zijn aanpak had succes- "Ja, ja, ik !ías
hier," piepte Blokzijl. "Laat me los, dan zal ik u alles Í,at ik
weet vertellen. "
"HeeI verstandig van t," zeí Bruins vrj-endelijk. "Laat hem maar
los, van Dam." De gespierde brigadier liet met enige tegenzin zijn
slachtoffer a1s een baal vuil wasgoed in de stoel terugvallen. van
diens prachtige colbert was weinig meer over dan een gekreukeld
vod .
"o.K. Laten we tot zaken komen, meneer Blokzijl-" Bruins na]rl ldeer
achter zijn bureau plaats en blies de ander een lange straal rook
in het gezicht. "U \{as dus gisterenavond in het gebouw? I'

"Ja, van half zes tot aan mijn vertrek. Hoe bent u dat overigens te
weten gekomen?"
"Beukers. de portier, zag u vertrekken. U had uw naam niet op de

overwerklij st geschreven, hè?"
"Eh, nee. Ik klokte uit bij het Bedri j fsre staurant, maar vertrok
niet. Ik had....ik had nog víat te doen' inspecteur."
"En vrat was dat dan wel, meneer Blokzijl?"
De ander aarzelde evèn. Van Dam deed dreigend een staP naar voren.
De progranmeur wierp een schuwe blik op de kolos en zei snel:
"coed. Laat ik open kaart met u spelen." Hij pauzeerde even al-
vorens zijn bekentenis te doen. "M'n zwager is directeur van de
o.c., een kleine Rotterdamse verzekeringsmaatschappij, gespeciali-
seerd in brand- en inboedelverzekeringen, " zo begon hlj zijn

-32-



verhaal. rrHij heeft geen geld voor een dure computer. Ík besloot
hem een handje te helpen. A1s prograÍmeur heb ik hier toegang tot
a1le grote systemen. 't

"Ja, nou en?" vroeg Bruins. "wat deed u dan?"
"Ik bégon eerst in het klej-n. op de computer hier draaide ik af en
toe enkele berekeningen voor hem, in de avonduren. Het ging heel
makkelijk. Niemand merkte het. rr

"Ga door. "
"Het werd steeds meeri computertijd is vresel-ijk duur, weet u."
"En dat aIles ]§,raln dus voor rekening van de RVS."
"Eh, ja, zo kunt u dat wel stellen.r
"Ik heb begrepen dat Van Druten daar lucht van had gekregen.
Eerverl-eden week nog sprak hij u aan over uw illegale praktijken."
Blokzj-jl verbleèkte. rrHoe r.reet u dat?"
"Beant\{oord mijn vraag: is dat zo of niet?"
"Eh. jawel. dat is zo. Maar u denkt toch niet dat ik...."
"Ik denk nietsrI snauwde Bruins. "Ik analyseer alleen de feiten. En
ik constateer dat die feiten allemaal naar u wijzen!" Zijn vi-nger
priemde beschuldigend naar voren. Hij somale op: "U pleegt hier op
grote schaal computerfraude, bouwt vervolgens een I'Paard van Troje"
in met de bedoeling chantage te plegen...."
"Daar \rèet ik niets van!"
"onderbreek me niet! ...en a1s u daarbi-j wordt betrapt door
van Druten weet u niets beter te doen dan hem te vermoorclen! "
"Nèe! Dat is niet waar!"
"Oh nee? En waarom dan wel niet?"
"om de eenvoudige reden dat ik gisterenavond de moordenaar zelf heb
gezien ! "
"wat zegt u me daar? Moet ik dat geloven? waar zag u hem?"
"In de spiegel van het toilet zeker," gromde van Dam.

"Nee, ik meen het. "
Bruins keek de ander strak aan. "vertel döor."
"ziet u, ik kon dat toch onmogelij k uit vrije wel toegeven! Hoe had
ik dan nijn eigen aanwezigheid hier moeten verklaren? Die was toch
immers ook illegaal?"
Bruins ademde zwaar. Hij zei: "Dat zoekt u maar met de leiding van
dit bedrijf uit. Mij interesseert alleen de moordenaar. Wie zag u?"
Blokzijt herademde licht. I'Het was avond en donker," ant!Íoordde
hij. "Ik kwam juist terug van het printerhok om een uitdraai oP te
halen. zoals u weet ligt mijn afdeling pal naast die van de sector
P.U.I.P. Ik lrilde juist de deur weer achter mij sluiten - door het
glas ervan kon ik de gang goed overzien zonder zelf alirect te
worden opgemerkt - toen ik de deur bij P.U.L.P. zag opengaan. Dat
vond ik vreemd. Ik dacht dat daar niemand aanwezig was. Tot m'n
stomme verbazing zag ik een zeer vreemd gekleed iemand naar buiten
komen, een gestalte die sprekend leek op de oude heèr in het
RvS-1ogo ! "
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Bruins onderbrak hem. "Hoe laat was dat?
"Eh... Dat zal om ongeveer kwart voor negen zijn geweest."
De beide politiemannen konden diÈ laatste maar met moeite verstaan-
van buiten drong er een enorm rumoer in de kamer door. van Dam keek
naar buiten. "Het gaat geloof j-k een beetje uit ale hand loPen
boss," rapporteerde hij, 'tzo te z)-en begint die demonstratie tegen
Erdal II het karakter aan te nemen van een grootscheepse vecht-
partij.r' Het was duidelijk dat zj-jn handen jeukten om zijn
collega's buiten op krachtige wijze te hulp te komen '
"En vercler heeft u niets opgemerkt?" vervolgde Bruins het verhoor.
"r-k zag net die vreemde persoon in de lift staPpen toen Beukers aan
het andere einde van de gang verscheen. Hij keek nogal verbaasd-
vervolgens zag ik hern door dè deur van de afdeling P.U.Í,.P. ver-
dwijnen. "
"En u had er geen vermoeden van dat er een moord was gepleegd?r'
"Hoe kon ik dat weten? Ík had er weinig behoefte aan door Beukers
opgemerkt te worden' of door wie dan ook. Toen een kwartier later
al die drukte losbarstte. Ieek het mè het meest verstandig me oP

een w.c. schuil te houden. Toen ietlereen ineens massaal het gebouw

begon te verlaten, besloot ik brutaal te zijn en gewoon mee te
lopen. Pas deze morgen vernam ik van collega's en uit ale krant wat
er rarerkelijk was gebeurd. Pas toen beqreep ik dat ik de moordenaar
had gezien. "
Bruins keek Blokzij1 peinzend aan. Het rumoer was inmiddels uit-
gegroeid tot een oorverdovend kabaal. Het staatsbezoek van de
dictator bleek de gemoederen behoorlijk te verhitten.
"Een fraai verhaal. Hoe lreet ik dat u niet zélf die verklede figiuur
was en dat u dit alles vanochtend heeft zitten te verzinnen?"
Maar Blokzijl bleek nog een troef achtergehouden te hebben. En die
speelde hij nu uit, zorgvuldig gedoseerd. Bruins strak aankijkend
zei hij: "Beukers zaq var, de moordenaar slechts diens rug. Ik
ectlter inspecteur..... keek hem recht in het gelaat, al was het 

'lanmaar voor een ogenblik. "
"Dus u weet...?" Bruins kwam half uit zijn stoel overeind.
"Ja. rk heb d.e moordenaar herkend. HeÈ enige dat u hoeft te doen'
inspecteur ' is het alibi van die persoon voor gisterenavond na te
gaan. En ik kan u nu al verzekeren dat hij dat niet heeft!"
De spanning was om te snijden. Geen van de drie personen in het
vertrek lette meer op het lawaai buiten, dat nu het volume had
bereikt als vrerd er een complete veldslag uitgevochten.
Bruins hernam het woord. "En wie meneer Blokzijl, ik herhaal: wie
heeft u dan geneend te heÍkennen!?"
"I^re1 inspecteur, tot mrn stomme verbazing keek ik xecht in het
gezicht van....."
Maar de rest van zijn woortlen ging verloren in een orkaan van
geluid. Vreemd genoeg l§,{am dat niet van buiten. Het gehele Pand
\areergalrnde van een cloor merg en been gaand alarmsignaal.
"wat is dat, voor de duivel?" schreeurrde van Dam.
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Blokzijl \,ras opgesprongen, a1s door een adder gebeten. "Dat is het
" slow-whoop" -s ignaal, " kreet hij. "Dat kan maar één ding betekenen:
dit gebourí staat in BRAND! ! !" En voordat de beide politiemannen het
konden verhinderen stormde hij de kaner uit, de hal in.
"vervloekt!" Bruins veerde uít zijn stoel omhoog. "van Dam, er
achteraan. Laat hem in geen geval ontkomen! "
Dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. De zvíaargebouwtle brigadíer
stortte zich door de deuropening naar buiten en zette een woeste
achtervolging in.
Bruins bleef alleen achter. Í{at Blokzijl ook mocht zijn' verdachte
óf getuige, de man was voor hem beLangrijk. Hij wierp een blik in
de hal. Die was inmiddels het toneel geworden van een onbeschrij fe-
lijke paniek. Enorme mensenmassa's trachtten zich naar buiten te
werken. Het gehele gebouw weergalmde van de kÍeten en tlet lawaai
van talloze rennende voeten.
"Vreemd," mompelde Bruins, tervrij t hij voor de zekerheid zijn
papieren en andere spullen vast bij elkaar begon te zoeken in het
Pv-kamertje. Hij noest denken aan het oude gezegde: "Geen rook
zonder l'uur". Dus omgekeerd, zo redeneerde hij, is er ook geen vuur
zonder rook. Dit leidt tot de conclusie: geen rook = geen vuur =
geen brand! I4lant de enige rook die hij kon waarnemen hing in zijn
eigen kamer, en die was afkomstig van zijn sigaren. De asbak puilde
uit van d.e vele peuken. Hij }ÍrikÈe tevreden.
Plotseling dook van Epscheuten naast hem op, zijn gelaat verwrongen
van ontzetting. "tk.....ik...ik wilde om politieversterking bellen"'
hijqde hij. "Gezien ale situatie... Buiten, bedoel ik. Maar het
bleek de verkeerde knop. "
Bruins trok wit víeg. "wat bedoel je: verkeerde knop?"
De security-officer stamelde: "Die van ale rechtstreekse verbinding
naar het politiebureau." !{ij moest schreeuwen om zich boven het
dreunende lawaai van de nog iÍlrner loeiende sirene verstaanbaar te
maken. "Die zit. vlak naast die van de brandmelder. Ik... Het was
een vergissing. . . "
Het gelaat van de inspecteur werd asgraul,. "wat! !?? Jij hebt dit oP
je geweten? Ga uit mrn ogen, Van Epscheuten, snel, of ik vermoord
je met m'n eigen handen! !r' Bruins wendde zich af, steun zoekend aan
de deurpost, en zag niet meer dat zijn verslagen ex-stagiaire door
de mensenstroom werd verzwolgen en meegesleurd naar de uitgangen
van het gebouw. Hij liep de Pv-kamer weer in en probeèrde rustig na
te denken.
Hij wierp een blik uit het raam en oÍeÍzag d.e westerstraat.
Daar bereikten de gebeurtenissen inmj-ddels hun tragisch hoogtePunt.
Een enorme politiemacht vras er bijna in geslaagd de demonstranten
enkele zijstraten in te drijven. Er werden verbitterde gevechtèn
geleverd. op dat moment echter, toen de M.E. de overhand verkregen
meende te hebben, kLram er voor de in het nauw gedreven actievoerders
tegen de tiran van san christobal hulp uit onverwachte hoek opdagen.
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De deuren van het Rvs-pand barstten open en een verwarde stroom van
mensen vocht zich een weg naar buiten, dwars door de afzettingen
van de politie heen. Het slagveld veranderde nu plots van karakter'
onder de demonstraten klonk een blij gehuil op. Een zee van dÍie-
delige kostuums en stropdassen vermengde zich met de spandoeken.
leren jassen en bromfietshelmen van de z\'raargewapende betogers' Met

energie \arerd de tegenaanval i-ngezel.
Hoofdcommis saris Berestein stond rechtop in het zijspan van een
politiemotor, a1s een rots in de branding. Door een megafoon brulde
hij zijn instructies. Plotseling wankelde de linie van M.E'-ers
voor hem, vJeek terug en verbrak tenslotte de formatie geheel'
vanuit zijn waarnemingspost zag Bruins zijn superieur in de gol-
vende menserunassa ten onder gaan.
En nog was de climax niet bereikt. vanuit het raam van de Pv-kamer
zag Bruins op de hoek van de vÍesterstraat en het WilleÍnsplein het
rollend materiaal van de brandweer verschijnen. En daar tussendoor
zaq ]ní) tot zijn ontzetting de figuur van Blokzijl in volle vaart
verdhrijnen. Tien meter daar achter worstelde de kolossale gestalte
van Lucas van Dam zich door de menigte. a1s een bulldozer door een
berg puin. verder kon Bruins niets meer zien, omdat de brandweer-
autors posities begonnen in te nemen. Blijl&aar had hen intussen de

melding van vals alarm bereikt' want er gebeurde niets. Een officier
van de M.E. renale naar de grootste wagen - het was het h'aterkanon
de "Hercules III", constateerde Bruins - en begon met opgewonden
gebaren iets uit te leggen aan de brandweerconÍnandant ' Die knikte
dat hij het had begrepen en gaf enkele korte bevelen. De loop van
het waterkanon werd zorg"vuldig gericht, en enkele seconden later
\,rerd de mensenmassa door een muur van water teruggedreven' Bruins
\rendde zich van tret raam af en sloot de ogen.
Meer wilde hij niet zien.

Het liep tegen de klok van zes uur. Na de hectische gebeurtenissen
van de afgelopen mi-ddag heerste er thans een schj-er onwezenlijke
stílte in het Pv-kameÍtje.
Bruins had besloten om nog wat te blijven, teneinde het archief van
van Heeckeren op zijn gemak door te }itrnnen nemen. Dankbaar had hij
van het aanbod van de kok gebruik gemaakt om een wanne maaltijd in
het Bedrij fsrestaurant te nuttigen, waarvan de kosten - van soep
tót dessert (fruit naar keuze) - voLledig door RvS Levensverzeke-
ring nv gedragen zouden worden. Gezetën tussen de vele overwerkers
had de inspecteur met smaak zijn kotelet met spruitjes naar binnen
gewerkt.
À1 daarvóór was van Dam naar huis vertrokken, na een sterk ver-
kreukelde Blokzijl aan een arrestantenwagen meegegeven te hebben'
Gezeten tussen een groot aantal verhitte anti-Erdal-demonstranten
was de prograÍuneur onder extra zware bewaking naar het Haaqse Veer
afgevoerd. Iets mompelend over een "videoband Cupvoetbal" en "vrouw
en kinderen weer eens zien" had dè brigadier zich tenslotte richting
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metrostation begeven. OP dat moment was hij er nog ongewis van dat
zijn vrije tijd die avond slechts van korte duur zou zijn.
En zo kon het gebeurën dat Bruins, met een gevulde maag en gezeten
in een verder leeg vertrek. omstreeks zes uur die avond de touwtjes
van de beide grote pakketten doorsneed, er de vele papieren en
mappen uitnam en begon te Iezen.
Na ongeveer drie kwartier vond hij wat hij zoctrl, of, bel.-et gezegd,
vond hij wat hij hoopte aan te zullen treffen. Eet betrof de
rekening van de kostenr verbonden aan de begrafenis van een zekere
Maarten Nicolaas Dijkshoorn' overleden 29 sePtember 1838 en begra-
ven op 2 oktober daaropvolgend. Bruins constateerde d.at het document
door van Heeckeren eigenhandig was oPgesteld. Hij vouwde het paPier
zorgvuldig op en stopte het in zijn binnenzak.
De speurder dacht even na, en tastte toen naar het telefoontoestel -

"Ik zal en moet het weten, vandaag nog," mompelde hij vastberaden.
Hij nan ale hoorn van ale haak. en in het nu volgende kt'artier
pleegde hij een groot aantal korte telefoontjes. Na voor de laatste
keer de verbind.ing verbroken te hebben. ginq hij in gedachten het
kleine gezelschap na dat door zijn toetloen binnen enkele uren zou
samenkomen op een víe1 zeer vreemde Plaats, om aldaar getuige te
zijn van een nog veel vreemdere gebeurtenis. op het gezicht van de
inspecteur verscheen een grimmige trek.
Hij raadpleegde zijn horloge. zeven uur. De afspraak was oP negen
uur bepaald. Dat gaf hem nog twee uur respijt. Hij las en zocht
verder.

Het tijdstip van vertrek naderde. Bruins stonal op het punt de
laatste map dicht te klappen' toen zijn blik bleef rusten op een
belangrijk ogend document. "Acte van fusie", stond erboven. Het was
gedateerd op 24 septe[Èer 1838, en droeg de handtekening:en van
Abraham van HeeckeÍen en Cornelis Suyderas.
Daaronder \^ras nog toègevoegd: "Àls meale-belanghebbenden en getuigen
hebben getekend: ....." waarna nog enkele nagenoeg onleesbare
handtekeningen volgden. Eén van deze signaturen lsdam Bruins bekend
voor. Hij pijnigde zijn hersens waar hij die eerder had gezien,
maar moest het oPgeven. GePrikkeld omdat hij er nj-et op kon komen

las hij de vele juridische Llepalingen door. Het vroeg-negentiende
eeuíse Èaalgebruik kwam hem ouderwets en gezwollen voor' Hij wilde
het papier alweer in de map terugleqgen, toen zijn aandacht werd
getrokken door een zinnetje geheel onderaan ale pagina. Hij las: "En
tenslotte zullen ondergetekenden, of bij eerder overlijden de
directe erfgenamen, ieclere 50 jaar bijeenkomen in het pand
víesterstraat 3 te Rotterdam, om inzake winst en verlies....r' - hier
eindigde de tekst, zodat Bruins genoodzaakt was de pagina om te
slaan teneinde het vervolg ervan te kunnen lezen de rekening
te vereffenen. "
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HOOEDSTUK 6
DIEPGFÀVEND ONDERZOEK.

Steèds dieper groeven de beide mannen, vochtige bonken klei met

regelmatige bewegingen omhoog werpend. De berg aarde naast de

groeve nam gestaag in omvang toe. Het waren vaklui, die h'isten wat
ze deden. Een stormlantaarn wierp een flakkerend licht oP hun

arbeid.
Dat Iaatste was geen overbodigheid, víant het was verder donker op

de kleine begraafplaats, die gelegen was aan de achterzijde van de

St. Alfonskerk te croos'.,rijk. Een kill-e herfstavon'I. Het motregende,
tererij 1 de wind de dode bladeren tussen de zerken voortjoeg' Een

hond blafte, ergens ver weq- zo verstreek de tijd.
Niemand sprak. InsPecteur Bruins keek zwijgend toe, de kraag van
zijn regenjas hoog opgetrokken. Van Dam rookte een sigaret' De oude
BronkhoÍst stond er als uit graniet gehouwen bij. De beide
dírecteuren De Groot en Jawolski stonden dicht bij etkaar. duide-
Iijk niet op hun gemak. ook dokter H. vermout was aanwezig, evenals
van aer zee, de bedrij fshistor icus. De beheerder van het kerld:tof
hield de stormlantaarn vast, waaraloor zijn gelaat, geteken'l door de

aard van zijn weinig vrolijk beroeP, op spookachtige wijze víerd
verlicht. Naast hem tenslotte stond een oude en grijzende man, die
aan zijn ouderÍ^retse zwarte pak en wit gesteven ronde boord als een
geestelijke te herkennen viel.
A1 sinds vele jaren beheerde pater van !ÍeerÈ de St' Alfonskerk aan

de Goudse Rijweg, met het daarbij behorende kleine kerkhof en het
ernaast gelegen enorme kloostercomplex. De kerk zelf !'erd al lang
niet meer als zodanig gebruikt, en ook het klooster stond leeg'
Maar omdat zowel kerk als klooster onder MonumenLenzoÍg vielen, was

afbraak orunogeLijk. Daarnaast wist het hoofd van zijn orde eigen-
lijk niet goed Írat hij met de hoogbejaarde en enigszins excentrieke
pastoor moest aanvangen. En zo bleef pater Van l^Ieert als een
eigentijdse kluizenaar geheel alleen achter, gelijk een kapitein op

een verder reeds verlaten schip. Hij zelf was overigens we1 de

laatstè die in deze toestand verandering wilde brengen.
T{et kerkhof, begrensd door de achterkant van de beide gebourten en

door een grote bakstenen muur die de afscheiding vormde met de

daarachter gelegen Spiegelni sserkade, tag vo1 en werd a1 sinds het
begin van deze eeuw niet meer benut. Dit verklaarde het gehee1

ontbreken van elke moderne vorm van verlichting. A1s men niet beter
wist, zou men zich zo'n honderd jaar in de tijd terug wanen""
Plotseling weerklonk er een holle en tegelijk doffe klap' Er ging
een kleine schok door de aanwezigen. De spanning - of was het de

angst? - viel nu haast tastbaar waar te nemen - voorzichtj"g groeven
de werklieden verder. Het metaal van hun gereedschappen schraapte
over het hout van het deksel.
"Geef het breekijzer eens aanr Kees!" De aangesProkene greep
zwijgend achter zich en rej-kte het zvrare stuk gereedschap aan
r,{aarom zijn collega had gevraagd.
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Bruins deed nieuwsgierig een stap naar voreni de beide directéuren
deden een stap achtenrraarts. Het geheel leek veel op een kleine
"Danse Macabre", zo gecopieerd van een laatmiddeleeuvJs fresco op
een graftonbe.
"Kunnen we. inspecteur?"
"Ja, ga je gang mannenr" antwoordde Bruins. Met een akelig hol
geluid knapte het verrotte hout toen het breekijzer er tussen werd
gezet.
Langzaam kvram het deksel omhoog. Bruins nam de stormlantaarn van de
beheerder over, stapte in ale groeve en lichtte zíc}, zeLf bij. zou
zijn op louter vermoedens gebaseerde theorie kloppen, of-'.?
Het gele schijnsel van de lamp viel op een vervíarde massa been'leren
en kledingresten. Bruins boog zich naar voren en bekeek aandachtig
de lugubere inhoud van de kist. Even stokte hem de adem in de keel.
Twee schedels, nog bekleed met flarden huid en Plukken haar'
grijnsden hem met hun holle oogkassen toe. T'wee ! zijn theorie
klopte dus! Dat stemde hem tevÍeden, maar tegelijk realiseerde hij
zich dat het nog lang niet alles verklaardè.... Nou ja, voor
vanavond moest dit voorlopig voldoende zijn.
Hij ]§ram overeind uit zijn gebogen houding. "rk heb gelijk Luuc,
het klopt! Kijk zetf maar.n Bruins sPeuraie enthousiast over de rand
van de kuil, op zoek naar zijn brigadier. "van Dam?"
vanachÈer een dikke eik drongen enige onsmaketijke geluiden tot hem

door. "sorry chef," verontschuldigde zíc}:, zíir. ondergeschikte ' met
een bleek gezicht weer naar voren ln het lichtschijnsel tredend.
Hl-j wi"erp een korte ptichtmatige blik op het macabere toneeltje en

keek toen weer snel een andere kant op. "Ja, inderdaad. Twee lijken
in één kist. Eh, h,at bewi-jst dj"t nu?"
Bruins ant\^roordde: "WeI, ik ben er bijna zeker van dat we hier de

stoffelijke resten van Cornelis Suyderas hebben opgegraven, de in
oktober 1838 zo Ptotseling en mysterieus verdwenen mede-oprichter
van de RvS!" Opge'íekt klom Bruj-ns weer naar boven en ríchtte het
woord tot dokter H. vermout. r'Wilt u zo vriendelijk zijn het l-ijk
te onderzoeken, dokter? In feite hebben we hier toch te'maken met
een oud RVS-medewerker. "
Met enige tegenzin daalde de bedrijfsarts in de kuil af. AI na
enige tièntallen seconden was hij weer terug.
"wel inspecteur. dat was niët zo moeilijk! De schedel van de
bovenliggende persoon is van achteren ingeslagen, waarschijnlijk
met een zwaar en bot vooníerp. " vermout sloeg de aarde van zijn jas
en zei zonder omhaal van woorden: "Moord dusr zonder enige t\4'ijfel."
De andere leden van het gezelschap dromden om Bruins heen. Het
gezicht van De Groot stond bedrukt. 'Àls ik het goed begrijP
inspecteur, wilt u dus beweren dat een van de oprichters van ons
bedrijf" - hij wees naar de gÍoeve - "150 jaar geleden werd ver-
moord?"
"Ja. " Bruins knikte.
"Maar.... Door wie?" Het was Jack P. Jawolski die deze vraag
stelde.
"Daar heb ik wel een vermoeden van," kwam van aler zee tussenbeide'
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"Ik denk...." Maar Bruins onderbrak hem snel. De ander strak
aankijkend zei hij. "Ik heb geen ideë. weet u, meneer Jawo1ski, dat
uitzoeken ligt in feite meer op het terrein van een historicus dan
op dat van een politie-inspecteur ! " Van der zee begreep de wenki
blijkbaar wilde Bruins een en ander liever nog even stil houden.
Bronkhorst had tot nu toe gezwegen. Maar nu stapte hij naar voren
en vroeg: "En wat heeft dit alles meÈ de moord oP Van Druten te
maken?"
Nu hoefde Bruins niets voor zich te houden. "Daar heb ik nog geèn
duidelijke ídeeën over, meneer Bronkhorst. of beter gezegd, ik heb
weL enkele id.eeën, maar dat zijn niet meer clan vreemde vermoedens. "
"Oh. Eh, nog iets. Hoe weet u eigenlijk zo zeker dat dit Suyderas
is?" onwillekeurig deed van der Zee ztjn mond weer oPen om iets te
zeqger,. maar Bruins was hem voor. "A1s ik u dat nu vertel, meneeÍ
Bronkhorst, dan zou ik u ook direct mijn vermoedens onthullen over
wie ik aIs de mogelijke dader van dit mísdrijf beschouw. En zoals
ik daarnet al tegen meneer Jawolski zei: ik weet het nog niet."
"En die andere persoon in de kist, wie mag dat dan wel wezen?"
wilde De croot weten. Het was de beheerder van het kerl&of die hem
het antwoord gaf. Met eeÍ! stem dië klonk als droeg hij een "tn
I4emoriam" voor een pas overleden goeale vriend voor, zei hij: "Dat
is wijlen de heer Maarten Nicolaas Dij kshoorn, handelaar in bedrukte
katoenen stoffen, garen en banal. geboren 13 juni 1750, overleden te
Rotterdam 29 septemlcer 1838. Rijk geÍrorden in de oost, vreet u wèl,
maar ja, in je laatste hemd zitten geen zakken!" Hij lachte kakelend.
"Zeg inspecteurr" merkte Jack P. Jawolski op, "kunnen we deze
bijeenkomst onderhand niet als beèindigd beschouwen?" Het was
duidelijk dat de sfeer hem op de zenu\íen begon te werken.
"\,íel. voorlopig valt er hier voor u inderdaad weinig meer te doen
heren. Ik zou zeggenr bedankt voor uw aanwezigheid. O gaat nu terug
naar de Rvs, neem ík aan?r'
Beide mannen knikten. "Jazeker, inspecteur," antwoordde De Groot.
"onze vrerkdag is nog lang niet geéindigd. U moet weten. de concur-
rentíe ligt immers ook dag en nacht op de loer! Het is een harde
bedrijfstak, voor je het vreet 1ig je eruit of ben je door een ander
overgenomen ! "
"Ja, ja. dat begrijp ik. Wel, dat komt dan goed uit heren. Ik moet
nu eerst met meneer van der zee spreken, en daarna rijd ik nog even
langs hèt Haagse Veer om een arrestant verder te verhoren. En als
alles een beetje meezit heb ik u, vanavond nog, heel vTat spectacu-
laire onthullingen te doen. Een uur of tienr schikt u dat?"
"fn orde, inspecteur, \^re wachten uw komst af .r'
De beide topmanagers, gevolgd door de oude Bronkhorst, namen
afschej-d en verdwenen in de duisterris, op weg naar de uitgang van
het kerkhof.
ook dokter vermout vertrok, na Bruins beloofd te hebben hem een
rapportje te doen toekomen. De beheerder bleef bij de groeve
achter, om toezicht te houden op het weer dichtgooien van het graf.
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Even daarvoor hadden de beide 'rerklieden, op aanwijzingen van
Van Dam, de stoffelijke resten van Suyderas uit de kist van
Dijkshoorn verwijderd en in een rubber zak gedeponeerd.
"Stuur het hele zaakje maar naar het Haagse Veer, mannen," zei
Bruins, een etiketje aan de zak met knekels hechtend. "Het is
be\arij smateriaal I zL) het misschien lichtelijk veroud.erd. "
"En naar wie kan ik de rekening sturen?" vroeg de beheerder oP

kribbige Èoon. "U denkt toch zeker niet dat wij van de wind kunnen
leven?"
"Eh, nee, vanzelfsprekend niet.'t Bruins dacht even na. Waarschijn-
lijk zou Berestein, met zijn hang naar bezuinigingen. dit nooit
willen betalen. "Tja, ík zo\r zo zeqgelr stuur maar naar de RvS ' op
naam van directeur De Groot. Ik zou niet weten hrie ik er anders
voor zou kunnen laten opdraaien. "
Ilij liep weg van het graf. Àchter zich hoorde hij de tloffe ploffen
van de neervallende aarale, een bewijs dat de eeulrige rust van
Dijkshoorn, díe avond zo wreed verstoord, op kiese wijze hersteld
werd.
van Dam volgde zijn chef op de voet, en overdacht dat hij het
verder afkijken van de videoband met het CuPvoetbat voor vanavond
$rel rustig zou kunnen vergeten.
zo bleven van het gezelschap alleen noq de pastoor en van aler zee
over .
Tegen de achtergrond van de machtige contouren van het kerkgebouw
Ieken hun gestalten nietig. Hoog torende de zwarte steenmassa boven
hen uit, maar het meesterbrein leek weinig geimponeerd. Hij voerde
een geanimeerd gesprek met de Pastoor, of liever, hij sprak en de
ander luisterde. Blijkbaar, zo constateerde Bruins, ging het
gesprek over architectuur, vrant van der Zee gebaarde druk net zijn
armen en wees herhaaldelijk naar boven, om de aandacht van de
pastoor te richten op bepaalde details aan de achterkant van het
priesterkoor en de beide zijbeuken.
".... en daarom is dit dus een we1 bijzonder fraai voorbeeld van de
neo-gotische bouwstijt, weet u," hoorde hij de amateur-historicus
omstandig uitleggen. "Een driebeukige kruisbasiliek, eerwaarde,
gebou\ard in. naar ik dacht, het jaar 1884 door de architect Kayser,
een leerling van de beroemde CuyPers!"
ongetwijfeld zou de pastoor nóg een overvloed van nooit-vermoede
feiten over zijn eigen kerk hebben moeten aanhoren, als oP alat
moment Bruins niet het wetenschappe lij ke betoog had ondeÍbroken.
"Ah, pater Van weert? U nog hièr? Nog bedankt voor uw toestemning
het graf te mogen openen. Dit is immers een katholiek kerld:]of . U

bent toch ook pastoor van de kerk hier aan de Goudse Rijvíeq?" Hij
wees op het imposante bouwwerk.
"Eh ja, inderdaad. En wat die toesteÍnming betreft: het was geen
moeite. Het kerkhof wordt aI zeer lang niet meer gebruikt, ziet u.
Het heeft maar een geringe omvang, het ligt vo1." Hij vrees om zich
heen. De door wj-nd en regen verweerale en gebarsten zerken, de
verzakte en scheef hangende grafmonumenten en de met mos en onkruid
overwoekerde grindpaden vormden zijn sti1le getuigen.
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"Ja, ik ziè het," zei Bruins. Hij richtte zich toÈ Van der zee.
"En. hebt u nog vorderingen kunnen maken met uw onderzoek?rr
De aangesprokene had even moeite om van onderwerp te veranderen.
Maar toen overtrok een brede grijns zijn gelaat. "Jazeker
inspecteur ! Ik heb alle aantekeningen die Van víijngaarden indertijd
heeft gemaakt compleet teruggevonden, tezamen met zeer veel ander
materiaal. Ík heb daarvoor de hele middag doorgebracht op het
geneente-archief. Alleen.. ., "
"Alleen wàt. meneer van der zee?" vtoeq Bruins gesPannen.
Het meesterbrein aarzelde alvorens antwoord te geven. "Allereerst
dit, inspecteur ! vÍaÈ ik aantrof was zo onzegbaar l-uguber, dat ik
betwijfel of u wel zult geloven wat iku heb te vertellen...."
"Geen probleem", gromde Bruins. "Daar begin ik zo langzamerhand aan
gevrend te raken, zeker na vanavond. Vertel maar op."
En in de nu volgende minuten deetl de bedrij fshistoricus een uit-
gebreid verslag van zijn bevindingen. Af en toe knikte de beroemde
speurder, zonder het betoog van d.e ander te onalerbreken. In zijn
gedachten begonnen de stukjes van de puzzle lanqzaam in elkaar te
schuiven en een compleet beeld te vormen. Toen van der Zee einde-
lijk zweeg vroeg hij: "En van lÍijngaarden noemde in zijn notities
nergens de naam van de, eh. "moordenaarr'. zal ik maar zeggen?"
"Nee, j anuner genoeg niet. Uit een paar losse krabbels kon ik
opmaken dat hj-j daarover niets op papier wiltle zetten, en zijn
bevindingen enkel wilde vermelden ín zijn eindverslag aan de
directie. En zoals ik u reeds eerder vertelde: dat verslag is op de
avond dat hij werd vermoord vertlwenen. "
"weet u ook of het mogelijk is zijn onderzoek opnieuw uit te
voeren? tr

"Ilet antwoord daarop weet ikr insPecteur, en dat luidt negatief.
Àlles wat ik u zojuist vertelde had van I'íijngaarden ontleend aan
het archíef van de Rosaliakerk aan de Houttuin. Op 14 mei 1940
verdween die in een hel van vuur en ge\,íeld, mèt het archief." De

stem van het meesterbrein had bij de laatste woorden een drama-
tische klank gekregen. "Kortom, nooit zuIlen we de naam van de
persoon te weten kunnen komen die, misschien wel zonder dat hij het
zelf wist, de mooralenaar was die van Heeckeren in 1888 om het leven
bracht....'l
Hij zweeg, en voegde er tenslotte nog op nuchtere toon aan toe:
"Maar wat maakt het verder uit? Ook die moordenaar moet nu aI lanq
dood zijn, evenals degene die in 1938 van wijngaarden om het leven
bracht. Blijft alleen de vraag: wie vermoorddë van Druten?'r
Bruj,ns antwoordde niet. verwezen staarde hij voor zich uit. Ín ale

lange stilte d.ie viel hoorden de anderen hem mornpelen: n.... zullen
ondergetekenden ied.ere 50 jaar bijeenkomen om inzake vrinst en
verlies de rekening tè vereffenen."
"zei u iets, chef?" vroeg van Dam bezorgal.
Bruins keek hem aan, met zijn gedachten naar het leek mijlenver
verwijderd van de plek waar hij zich bevond.
"Hè, wat zeí )e? oh, eh, nee/ niets. Ik herinner me nu alleen
plotseling waar ik een bepaalde handtekening a1 eens eerder heb
gezien.lk geloof dat ik de zaak nu doorheb, Luuc. Een paar kleinig-
heden ontbreken nog. jammer genoeg."



Het was tot ieders verrassing pastoor van weert die nu het woord
nËtm -

"Ik was zo brutaal u$, boeiend verhaal aan te horen, meneer
van der Zee," zeL hij. En zich tot Bruins richtend3 íHet za1 u
wetlicht vreemd in de oren ktinken, maar ik vermoed alat ik r^'eet
weJ"ke kleinigheden u nog ontbreken. Ik tlenk tlat ik u een zeex
belangrijke mededeling heb te doen, inspecteur...."

Het liep tegen tiènen. Van Dam zat achter het stuur van ale auto.
Met draaiend.e motor wachtte hij op zijn meerdere, die vijf mi,nuten
gèleden het Haagse veer lras binnengegaan, op weg naar de cel van
Boris Blokzijl. Plotseling zag }.L) de draaideur in beweging komen;
de gestalte van de beroemde speurder wentel-de naar buitén en
spoedde zích naar de Keverr de hoed nog in zijn hantl.
"De zaak is nagenoeg roncl, van Dam!" opgëwekt liet Bruins zich in
de stoel naast die van de chauffeur neerploffen. "zet koers naar de
westerstraat. Als alles meezit kunnen we vanavond tot arrestati-e
overgaan. Ik heb zojuist nog even van weert gebèIal. De val is
gesloten! "
De brigadier schakelde hèt voertuig in de eerste versnell"ing en gaf
gas, op weg naar de ontknoPing van een zaak, die een bizar hoogte-
punt zou gaan vonnen in de toch reeds zo rijk gevulde annalen van
de Rotterdamse politië.
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HOOFDSTUK 7

DIEZELFDE ÀVOND.

Dë klok in de luxueuze directiekamer van de heer C. de Groot wees
aI over tienen. Er werd rreer volop overgewerkt, die avond, doch
voornamelijk door personeelslèden die in een aanmerke)-ijk lagere
salarisklasse viel-en. Hier. op de derde verdiepi-ng, was het rustig,
en het hele gezelschap kwam na dè barf,e ervaringen op het Croos-
wijker kerkhof weer een beetje tot zícf'zeLf I mede door een paar
fikse thermoskannen koffie, die de heer De Groot had laten aanruk-
ken.
De oude Bronldrorst had eigenlijk meteen naar huis willen gaan, maar
toen Bruins hem erop gewezen had dat hij als aanspreker aanwezig
moest blijven I gezíer, het macabere karakter van de mededelingen en
onthullingen die hij nog had te doen, had hij ermee ingestemd,
zodat het gezelschap uit zes pexsonen bestond: behalve Bruj-ns en
dj,ens breedgeschouderde adjudant waren de topkaderleden
Jack P. Jawolski en natuurlijk De Groot zelf aanwezig.
Tenslotte was er ook Van der Zee. llet grote meesterbrein leek de
enige van het gezelschap die zich volkomen op zijn gemak voelde.
zí)n gezíc.:nl. straalde oPqewekt en hij maakte de indruk dat hij DIT
nu eens een gezellige avond vond.
Jawolski \{as een indrukwekkende persoonli j ld:eid met een imPonerende
gestaltè en een sonore stem. Er gingen geruchten dat zijn tech-
nische kennis niet aI te uitgebreid h/as, maar daar stond tegenover
dat er een grote autoriteit van hem uitging, waardoor iedereen a1s
vanzelf alles wat hij zei voor waar aannam, al ll'as dat niet altijal
terecht. Hij was ook nu de eerste die het woord nam.
"!íat een avond. " zo klonk zijr. zware cloch weltuidende stem. "Dus,
inspecteur, u hebt precies 150 jaaÍ na dato de spoortoze veÍdwij-
ning van een mede-oprichter van ons bedrijf opgehelderd. van eh-.-
hoe was zijn naam ook alweer?"
"cornelis Suyderas." Bruins zette zijn koffiekop neer- "Ik neem aan
dat u voldoende van de voor u ongevrone ervaring van hedenavond bent
hersteld. Zo ja, zet u dan schrap, want ik heb u een paar dingen te
vertellen die voor de geschiedenis van uw bedrijf lrat minder fraaie
kanten tlebben. verrassende zaken, denk ik, behalve voor meneer
van der zee.Í Hij knikte het meesterbrein toe. "Ik vermoed dat Ír

wel doorheeft hoe de vork in de steel zit, nietrraar?"
"TÉrirlijk! Dat is vrel zó makkelijk," grijnsde de ander breed, en
keek zijn directeur glunderend aan.
"Ik zal het daarom zo kort mogelijk samenvatten 

' 
" hernam Bruins.

"Veel van wat ik u nu ga vertellen weet ik dankzij de grondige
naspeuringen van meneer Van der Zèe, die mij zojuist nog, op het
kerkhof, zrn laatste schokkenale resultaten meedeelde van wat hij
vanmiddag in het gemeente-archief heeft gevonden.
Welnu dan. In 1,838 blijkt u!, bedrijf door de heren Van Heeckeren en
Suyderas sàmen te zijn opgericht, \,íaarna Suyderas spoorloos ver-
dween.
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get lijkt nu weI zo goed als zekeÍ dat hij door zijn compagnon werd
vermoord. Er vond die dag, 2 oktober 1838, juist een begrafenis
plaatsr namelijk van de heer Maarten Nicolaas Dijkshoorn, en wat
was voor van Heeckeren, als directeur van de BegÍafenisonderneming.
simpeler dan in de lijkkist, naast het tichaam van ale overledene,
dat van zijn vennoot Suyderas op te bergen? wie zoekt een lijk nu
juist in een lij kkist?
Denkt u maar eens aan dat verhaal van Edgar Allan Poe, I'De gestolen
bríef". Daarin speurt een dozijn agenten dagenlang in een groot
herenhuis rond om een verborgen brief te vinalen. Tevergeefs. Dan
víandelt de speurder c. Auguste Dupin naar binnen' om na korte tijd
weer naar buiten te komen, mét tle brief. De schurk in het verhaal
had de brief gewoon in het bri-evenhoudertj e op zijn bureau gestoken.
ceen van de agenten k\ram op de gedachte om op deze zo voor de hand
ligqende plaats te kijken. "
Bruins pauzeerde even. Toen vervolgde hij: "Zo moet het gegaan
zijn. Het bewijs voor deze theorie heb ik u vanavond kunnen tonen.
De feiten haalde ik uit het archief van van Heeckeren zelf. dat ik
vanmiddag even heb, eh.... geleend, zal ik maar zeggen, van de heer

van Dam bestudeerde aandachtig het plafond. zijn meerdere hernam:
"Nu is het eigenaardige, daÈ Van lleeckeren tot zijn dood vaak last
van angstaanvallen gehad schijnt te hebben. Hij was volgens over-
geleverde verhalen uit ilie tijd vaak ten prooi aan buien van vrees
en zelfs pani-ek- "
"Waarschijnlijk gewoon wroeging om zijn misdaad?" merkte Jawolski
op, maar Bruins schudde het hoofd.
"Nee, dat vras 't niet. Of in ieder geval niet alleen. I{et was meer
dan dat. zoals in het verhaal "A christmas carol" de geest van
l4arley aan Scrooge verscheen, zo ongeveer moet rt van Heeckeren
vergaan zijn. Ik vermoed zelfs nog erger. Vergeet u niets we

spreken nu over 100 jaar geleden. de tijd van gaslantaarns en zo.
vraarin de mensen gevoeliger waren voor zaken, die wij nu als
onbewijsbare onzin van de hand wijzen. Ik ben van mening dat de
geest van Suyderas hem tenslotte het graf heeft ingedreven. "
Bruins keek rond om het effect van zijn woorden gade te slaan. !íat
dat betreft kon hij tevreden zi)n. ZeLfs van der zee was onder de
indruk. Bronkhorst staarde strak voor zich uit. De heer De Groot
l§rchte .

"8h... u dacht aan zelfmooral, inspecteur?"
Bruins gaf niet dadelijk antwoord, maar overrroog hoe hij zijn
antwoord zou formuleren.
"Nee. Het hras anders. Hoe kan ik uitleggen wat ik bedoel-... zeqL
de naam "exorcisme" u iets?"
Duiveluj-tdrij ving f " klonk de kraakstem van Van der zee. Hij wj-st

wat er nu komen ging.
Bruins knikte. "Inderdaad. Het is een kerkelijke term, tot voor
kort weinig bekend, sinds de Middeleeuwen steeds meer in onbruik
geraakt. Maar sinds een paar jaar is die benaming "exorcist" weer
bekend geworden dank zij een of andere horrorfilm over dat onder-
werp. lielnu heren, daar komt-ie dan: van Heeckeren is precies
1OO jaar geleden vermoord door een bezetene! Iemand die in fej,te
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"zLcb zeLf niet was", maar bezeten door een k\'rade geest! om precies
te zijn: de op wraak j agende geest van zijn vermoorde compagnon
cornelis Suyderas ! "
"wat!?" De uitroep l§,{am als uit één mond van De Groot en Jawolski.
Van der zee scheen mincler verrast. Bronkhorst knikte slechts alsof
hij zoiets had verrracht.
"Dat betekent dus eigenlijk," vervolgde Bruins, I'dat er van justi-
tieel standpuÍlt uit gezien, geen moordenaar is aan te wijzen! Het
heeft wat weg van het geval van Jeky1l en Hyde, u weet wel, die
roman van Stevenson. Je zou kunnen zeggen dat suyderas ale moord
heeft gepleegd' maar dié was al 50 jaar dood. Lichamelijk althans .l'
"Maar wie heeft het dan wè1 gedaan? En hoe weet u alat allemaal?rl
vroeg Bronkhorst.
"Toen de mooÍdenaar weex tot zLctlze]-f was gekomen", zei Bruins, de

eerste vraag negerend, "moet hij beseft hèbben rrrat er aan de hand
met hem vras. Hij meènde van de duivel bezeten te zijn, wat ín
zekere zin inderdaad het geval was. Hij heeft zj-ch oÍn geestelijke
hulp tot de pastoor van zijn kerk gewend- "
"Tegenwoordig zouden we wellicht eerder geneigd zijn om een aÍts of
èen psychiater te raadplegen, " merkte Jawolski op. De tÍ'íijfel over
alles wat hij te horen kreeg was van zijn gezicht af te lezen.
"Ja, misschien wel," zei Bruins vaag. "Eet is echter maar de vraag
of die in dit geval iets hadden kunnen uitrichten. Í'lant weet u""'
Hij onderbrak zíc},zeLf en veranderde van onderwerP.
"Die kerk !Íaar ik het zojuist over had bestaat nu overigens niet
meer. I{et \^ras de Rosaliakerk aan de Eouttuin, vlak bij de Plek \íaar
nu die nieuwe Gemeentebiblíotheek staat- In de meidagen van 1940 is
heel die buurt van de aardbodem lreggevaagd door het bombardement
van de Duitschers," Bruins Pauzeerde èven om een sigaar oP te
steken. iets \rat hij de hele avond aI van plan was ge!íeest'
"Die kerk ging dus in rook op' net als deze bolknak, wat in meer

dan één opzicht erq j arnner is geh'eest. Want in het archief van die
kerk moet een verslagi bewaard zijn gebleven van de activiteiten van
de exorcist van het dekanaat Rotterdanr die door de Pastoor van de

Rosaliakerk was ingesctrakeld. Begrijpt u? Die exorcist moet pogingen
hebben aangewend om onze moordenaar - laten we hem verder x noemen -
van de geest van Suyderas te bevrijden..-. Àanvankelijk leek hij
succes te hebben. De toestand van X \'reral weer normaal. Dit was

reden voor een besluit van de Rvs-directie om de zaak niet aan de
politj-e over te geven. Men was er. aloor toedoen van pastoor en
exorcist' van overtuigd geraakt dat x niet voor zijn daad verant-
woordelijk was, en dat de geest van suyderas door alè dooal van
van Heeckeren zelf ook we1 tot rust zou zijn gekomen. De zaak werd
dus, om zo te zeggen I officieel in de d.oofPot gestoPt."
"En dat was dus het einde van de geschiedenis?" vroeg
Jack P. Jawolski.
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"!Ías het maar \^raar. rr Bruins tikte de as van zijn sigaar op De Groots
vloerbedekking. "Dan zaten \íe nu niet hier. In het begin van deze
eeuw was de toedracht van van Heeckerens alood al in vergetelheid
geraakt, maar in 1938 kreeg een zekere Mr. Johan van Wijngaarden de
opdracht een boek te schrijven over ale geschiedenis van de RVS. Die
bestond toen namelijk precies 1oo jaar. In dat opzicht was hij dus
een collega van u, meneer van der zee.
Nu. toen deze van Wijngaarden in de archieven zat te neuzen voor
zijn materiaat ]§^,am hij dat directiebesluit tegen om geen werk te
maken van d.ie mysterieuze dood van van Heeckeren. Die zaak moet hem
dermate gefascineerd. hebben dat hij op zoek ging naar de achter-
gronden. zo zal t:.íj het optreden van die exorcist hebben achter-
haald. om daar meer van te weten te komen heeft hij aan tle kerke-
lijke autoritèiten toestemming gevraagd olrt in het archief van de
Rosaliakerk onderzoek te mogen doen.
Omdat die geschiedenis toen al 50 jaar oud \aras heeft hij, naar \íe
mogen aannenen, die toestenming gekregen, en is op d.ie wijze achter
d.e ware toedracht gekomen.... En ook achter de identiteit van X!r'
Bruins rolde zijn sigaar naar de andere mondhoek en zag dat zijn
toehooralers aan zijn lippen híngen. opgewekt vervolgde hij:
"Het is zo goed a1s zeker dat van wijngaarden zijn bevindingen op
schrift heeft willen zeLten, maar een voLled.ig verslag is nooit in
handen van de directie gekomen. I,Íant op de morgen na zijn ontdek-
king werd hij levenloos achter zijn schrijfmachine aangetÍoffen.
Toeval? Misschien. l"laar naar mijn vaste overtuiging mag de mogelij k-
heid geenszins uitgesloten víorden geacht alat víe te maken hebben met
een nieuw slachtoffer van Suyderas, althans zijn geest. Noem het
voor mijn part Het Spook van de RVS!'I
Dit werd voor de heer De Groot, een nuchter en bedaard man, wat al
te fantastisch.
"Met a1l-e respect. inspecteur' u gaat ons toch niet vertellen dat
we een bedrijfsspook hier hebben?"
Bruins breidde de armen uit. "Ik ben geen deskundige op dat ter-
rein, meneer De Groot. maar er was iemand erg veel aan gelegen dat
de identiteit van d.e moordenaar van van Heeckeren nooit onthuld zou
worden, 50 jaar geleden. Natuurlijk is er naar de dood van
van wijngaarden een onderzoek ingesteld, maar dat leverde niets op.
En kort daarna gebeuÍde er iets dat alle naspeuringen orunogelijk
maakte.... Een andere Kwade Macht sloeg toe. En niet zo zuinig
ook. "
"U bedoelt zeker de oorlog?" vroeg Jawolski ' en Bruins knikte.
"Inderdaad, en meer speciaal het bonbardement van 14 mei 1940.
Daarbij werd de Rosatiakerk verÍroest. Het archief was dus vernie-
tÍgd, dacht men. De moordenaar kon gerust zijn. Àlle sporen hraren
door de Duj-tschers voor hem uitgewist."
"U zegt: de moordènaarri zei De Groot. "Maar u bedoelt dan dat
geheimzinnige spook, of die geest zeker? De èchte moordenaaÍ zal
toch 52 jaar na dato niet meer geleefd hebben?"
"Eh.,. Tja. Ik verspreek me," zei Bruins. "Hm, ja. Zo is het."
"En dus," vulde Jawolski aan, "zullen we diens identiteit nooit
meer te weten komen. JaÍmer.r'
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"Maar.... als in 1938 de moordenaar van van
natuurlijke wijze was overleden, wie pleegde
van l,lijngaarden, al dan niet bezeten door tle
vroeg Van deÍ zee.
Bruins gaf geen antwoord. Hij keek rond waar hij de

sigaar zou laten en gooide hem tenslotte in een der
kopj es ,

"vijftig jaar langrn vervolgde hij, "heeft de geest van Suyderas
zich niet meer gemanifesteerd. Toch vermoed ik dat de huidige
moord, op van Drutenr ook op zijn rekening moet vrorden bijgeschre-
ven, en niet op die van Boris Blokzijl. En ik moet en za1 er het
mijne van Íreten. Als we die moord opgelost hebben is naar mijn
mening tlet hele mysterie opgelost!"
"Dan is het des te spijtiger," merkte De Groot op, "dat dat kerk-
archief verbrand is. Dan waren we misschien een stuk wijzer gelreest."
Bruins glimlachte. 'rNiet zo somber ! I{e z13n dichter bij de oplos-
sing dan u denkt. want ik heb nog 'n verrassing voor u!"
Hij z\^/eeg even om de spanning wat op te voeren en onthulde: "Wat
slechts heet weinig mensen weten is dit: koÏt voor het borbar'lement
van 1940 is het archief van de Rosatiakerk in z'n geheel naar een

andere kerk overgebracht, en is daar nu nog steeds! Het is nog
helemaal intact ! "
De verrassing na deze onthulling stemde hem tevreden' Ex klonken
uitroepen van verbazing door elkaar.
"waar is het archief nu dan?" Het \ías de heer Bronkhorst die dat
vroeg.
"rn de St. Alfonskerk aan de Goudse Rijweg!" zei Bruins triom-
fantelijk. "Het kerkhof waar vÍe vanavond geweest zijn behoort bij
die kerk. De pastoor ervan vertelde het me. Pater Van weert"'
"Maar dat is dan prachtig, niet\'raar?" vroeg Jawolski ' 'tU gaat zeker
zo snel mogelijk een ondeÍzoek instetlen?"
"Dat is precies wat ik van plan ben," beaamde Bruins' I{ij keek op

zijn horloge.
"Het loopt tegen middernacht. Ik ga m'n bed eens opzoeken. maar

morgenochtend ga ik naar de Goudse Rijweg. zo lroeg mogelijk' De

ontknoping van deze zaak naakt."
I{ij stànd op en drukte zijn hoed op zijn schedel ' "fk 'íens u allen
we1 thuis en welterusten, heren. voor vandaag tlebben víe \^'el génoeg

emoties gehad. "
Maar niets was minder waar.

Heeckeren aI oP een
dan de moord oP
geest van Suyderas?"

peuk van zijn
lege koffie-
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HOOFDSTUK 8

',EN DE BoEKEN WEFDEN GEOPEND'' (OPENB. 2OII2).

"opschieten, van Dam!" fn hoog tempo was Bruins de trappen af-
gesneld, op de voet gevolgd door zijn reusachtige assistent' die
zich wel wat over deze haast verbaasde. Er vraren' zo tegen het
middernachteli j ke uur' niet veel mensen meer in het gebouwi slechts
enkele overwerkers maakten hun slaapzak gereeal voor de nacht, om de
volgende morqen weer bijtijds het werk te kunnen hervatten.
"Hebt u veel sIaap, chef?" vroeg Van Dam, toen beiale nijvere
recherchemedevrerkers eenmaal buiten waren. "Ik bedoel: dat u zo
snel naar bed wilt? "
"Niks naar bed!" zei Bruins kort. "Ik heb me net bedacht, Van Dam.

Ik wilde morgenochtend naar de st. Alfonskerk, voor dat archief-
Maar bij nader inzien kunnen we beter nu meteen erheen gaan-t!
"Is het zó dringend?" vroeg van DaIn verbaasd.
"Ja. Ik heb zelfs sterk het idee dat vre geen ogenblik te verliezen
hebben," klonk het verrassende antwoord. "laten we voortmaken. waar
hadden we de auto ook aI \teer geparkeerd?rr

"Ik heb een vralkie-talkie bij me," zei Bruins, terwijl van Dam 
'loorde bocht scheurde van de Coolsirgel naar het HofPLein, rechtsaf

richting Pompenburg. "ÀIs we straks bij die kerk zijn Parkeer je op
de hoek van de Hugo ale Grootstraat, tegenover de ingang. Ik ga naar
binnen. De pastoor vJeet dat ik kom en wactrt op me. Ík ga samen met
hem naar een torenkamer, vlak onder de klok, daar bevindt zich dat
archief. Jij blijft in de auto zitten on een oogje in het zeil te
houden r begrepen? Let vooral goed op het kerlq)ortaal, want het is
niet onmogelijk dat je een tijdje na mij nog lemand naar binnen
ziet gaan. Dan roep je me meteen oP via de walkie-talkie. om te te
waarschuwen. Dui de 1ij k? "
"Jawel, maar ik snap er verder niks vanr'r bromde Van Dam, in voIle
vaart het oranje stoplicht passerend op het kruispunt Àdmiraal cle

Ruyterweg en Jonker Fransstraat. voor hen reeds de hoge torensPits
van de St. ÀIfonskerk reeds boven de huizen oP. "IÍat gaat er dan
gebeuren? ver\íacht u iemand?"
"Inderdaad. Ik kan je nlet zeggen wie, nog niet althans. Maar het
zou kunnen dat ik bezoek krijg van iemanal die lijkt op het RvS-
mannetje," zei Bruins raadselachting. nEnfin, we zien vrel- Hièr
zijn we er. Nu, je l^Ieet wat je te doen staat. Tot straks."
Hij stapte uit, stak snel de straat over en verdween in tle kerk.
van Da]n doofde de lichten van de auto en schakelde de motor uit. De

stÍlte nam 'íeer bezit van de straat. Langzaam liet de brigadier
zich een stukje onderuit zakken. welk gruwetijk slot zou deze lange
en bewogen dag nog voor hem en Bruins in Petto hebben?

"Het is bijna ongelofelijk. Maar alles klopt precies," zei Bruins
opgewonden. Hij schoof een aantal vergeelde, dicht beschreven
ve1Ien papier terug in de stofmap waar hij ze had uitgehaald en

reikte ze over aan pater Gregorius van weert CssR.
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Afbeelding 1. 

Plattegrond van de St. Alfonskerk, begane grond. 

 

 
 

 

Afbeelding 2. 

Plattegrond van de St. Alfonskerk, eerste verdieping. 

 

 
 

 

 

Verklaring van de afkortingen. 

A  = altaren  O = orgel-speeltafel 

S  = schoorsteen W = wenteltrap 

Bi = biechtstoel 
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"U had gelijk. meneer pastoor. we hebben onze man' de moordenaar. "
"Een ongelukkíge, " verbeterde de oude geesteli.jke. "Iemand die door
de gèest van een lqíaad.wil-lige gestuurd wordt en voor zijn daden
zelf niet verantwoord.elij k kan \^'orden gesteld."
"o nee? Ík weet het nog zo net niet," zei Bruins. "Iteeft-ie wel
geprobeerd zich aan die invloed te onttrekken...? Of juist niet?"
Hij wierp nog een blik op het honderd jaar oude verslag van een
poging tot duiveluitdri jving, exorcisme, dat hij zojuist bij
kaarslicht had zitten Iezen. Daar de kerk niet meer in gebruik Í,,'as

ontbrak er electrisch licht in de torenkamer. en Bruins had toen
maar uit de kerk de eerste ale beste koperen standaard vol kaarsen
de trappen op gesjouwd en ze boven allemaal aangestoken om Èoch het
nodige licht te hebben. De torenkaner was er duidelijk alleen oP
berekend om bezoekeÍs overdag te onÈvangen. hoewel dat. gezien de
dikke lagen stof, niet overmatig veel scheen te gebeuren.
"wat gaat u nu doen?" vroeg de bejaarde redemptorist, maar op dat
moment kraakte de walkie-talkiè van de inspecteur.
"Chef? Met Van Dam. Er gaat hier op clit moment een onbekende de
kerk in. wie het was heb ik in het donker niet kunnen onderscheiden.
Maar hij is nu binnen."
"O.K. Over en ui.t." antwoordde Bruins. Hij víendde zich tot de
priester.
"Bezoek. pastoor. Houdt u rustig. Er kan rreinig gebeuren."
Hij schoof zijn stoel achteruit en wachtte rustig tot voetstapPen
hoorbaar werden, die langzaam de houten wenteltrap op}§damen. steeds
hoger. steeds dichterblj. Nu waren ze vlak achter de deur. Bruíns
ging staan, zijn gestalte spookachtig verlicht door het flakkerende
kaarslicht. De deurknop werd voorzichtig omgedraaid. de deur ging
open. Er kwam een man binnen. tlie zichtbaar schrok toen hij de
beide anderen ontwaarde.
"Komt u binnen. Ik verwachtte u a1," zei Bruins hoffelijk. "Goeden-
avond, meneer Bronldrorst ! "

De stilte die op deze víoorden volgde was dermate zwaar geladen dat
het kleine torenvertrek onder hoogspanning leek te staan. Ilet \^ras

alsof de tijd met een onverhoedse schok tot stilstand was gekomen.
onbeweeglijk stonden daar de drie mannen: Bruins, kalm met zijn
handen op zijn rug, pastoor Van weertr dÍe plotseling de lugubere
waarheid begon te vermoeden' en a1s derde dramatis persona de door
de inspecteur a1s Bronkhorst aangesprokene. De figuur j-n de deur-
opening had inalerdaad veel vrèq van de lèedaa\zeggeÍ van de RVS. Het
was onmiskenbaar dezelfde gestalte, doch het waren de ouderhretse
kleding, waarin hij inderdaad sterk aan het mannetje van het
Rvs-logo deed denken, en vooïal de vreesaanjagende uitdrukking op
zijn gezicht die de parochieherder plotseling grote angst in-
boezemden. ook Bruins voélde zich inwendig ongerust. Had hij niet
te troog spel gespeeld? wellicht had hij het niet tot deze confron-
tatie hoeven laten komen... Maar dan zou er ook nooit de zekerheid
zijn geweest die hij nu wè1 had. Itij schraapte zijn keel.
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"Tja meneer Bronlchorst. ik ben bang dat u hier voor niets bent
gekomen. Ík kan niet toestaan dat u zich meester maakt van de

archiefstukken !íaarin uw naam voorkomt. Ik weet niet eens of ik u

wel kan arresteren..... ook aI hebt u dan enkete moorden gepleegdlrr
"Geen moorden..." De sten van Bronkhorst klonk vervormd, en leek
van heel ver weg te komen. "Het is de rekening.-."
"Die moet vereffend worden., Bruins }:nikte. "fs dat ile reden dat u
meneer Van Druten hebt veflnoord? voor dié moord kan ik u in ieder
geval in arrest stellen. Niet voor de moord op Mr. J. van I'lijnqaarden'
of die op Àbraham van Heeckeren. Dat is te lang ge1eden. Honderd
jaar om precies te zí1nt Boventlien hebt u die moorden waarschijnlijk
niet zelf gepleegd. U was een ander... net a1s nu. Daarom vraag ik
me af: bent u eigenlijk oP dit moment Gerrit BÍonkhorst wel? of"'
bent u soms... Cornelis Suyderas!?"
Suyderas grijnsde. "Eigenaardig hè. inspecteur? Een leedaanzegget r

die nog gewoon in functie is, in dit jaar 1988! En nog een drukke
functie ook, daar zorgt de directie we1 voor. Nooit is iemand op

het idee gekomen eens na te gaan hoe lang Bronkhorst aI bij de RvS

werkt. Hij hoort bij de ínventaÍis. niet? Vanaf de datrrm van
oprichting ! "
"vanaf 1838," beaamde Bruins. "vanmiddag kreeg ik de "Acte van
fusie" onder ogen, met daarop Éw signatuur van getuige. Ik kan me

daarin niet vergissen, want precies dezelfde handtekening trof ik
vanochtend aan onder het door u geschreven overl ij densbericht van
Van Druten. Pas vanavond, nog maar enkele uren gele'ten dus, reali-
seerde ik me de overeenkomst. of, beter gezegd, de gelijkenis
tussen beide." De inspecteut zweeg even. Langzaam zei hij: "Dan
bent u dus, eh.,. bijna 200 jaar oud! Hoe kan dat?"
"Bronkliorst is blijven leven. Hij is nooit gestorven' omdat ik dat
niet hebben wilde!" schreeuwde Suyderas. "]k had hem nodig! zijn
lichaam moest mij aIs verblijfPlaats dienen wanneer ik dat nood-
zakelj-jk vond! zo kon ik MÍJN bedrijf, de RvS, blijven behoeden,
nadat Van Heeckeren mijn oorspronkelijke lichaam had vermoord' En

wat de dood van van Druten betreft: u denkt dat hij iemand had
betrapt die een computervirus wilde invoeren nietwaar? Dat is dan

mis, waarde inspecteur! van Druten is zèlf de dader! Hij wilde de

Rvs chanteren, wellicht onherstelbaÍe schade toebrengen, en is
daarom door mij gedood ! "
Bruins zei niets. I"tat hij vagelijk vermoed had nadat hij achter de

ware identiteit van Bronkhorst was gekomen was dus juist. Hij moest
denken aan de woorden van Rvs-d.irecteur De Groot over een bedrijfs-
spook. Inderdaad had de geest van de in 1838 door van Heeckeren
vermoorde Suyderas zicht op gezette tijden van het lichaam van
Bronkhorst meester gemaakt om steeds opnieuw het noodlot toe te
laten slaan. was het Ííel of geen toeval dat dit steeds precies om

de 50 jaar plaats vond.? Bruins haalde de schouders op- waarom aI
dtie spiritistische of theologische beschouwingen? op tle keper
beschouwd was het zijn taak een moord op te lossen. welnu' hier had
hij de moordenaar; desnoods was-ie duizend jaax oud. Hij wendde

zich tot pastoor Van weert.
"U hebt het gehoord, meneer pastoor. Dat vras een bekentenis,
waarvan u getuige bent geweest. Goed, meneer Bronkhorst, dan stel
ik u in arrest op beschuldiging van moord."
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Bronkhorst bewoog zich snel. Niet naar de deur, zoals Bruins
verwacht had, maar juist de andere kant op. IIij sProng naar voren
en trapte met een snelle beweging de zware standaard vol brandende
kaaÍsen omver. Met een dreun l§ían het koperen gevaarte op de vloer
terecht, enkele kaarsen rolalen, nog brandend, tussen de aÍchiefmap-
pen die, bestoft en kurkdroog, onmiddellijk vlam begonnen te
vatten.
"Ki-jk uit!" schreeuwde Bruins. zo snel hij kon zette hij de stan-
daaÍd weer rechtoP en probeerde de brandende papieren uit de kast
te trekken, maar het leek aI te laat. Razendsnel begon het vuur in
de kleine met paperassen volgetaste ruimte om zich heen te grijpen.
Achter zich hoord.e hij Bronkhorst in hoog tempo de ÍíenteltraP
afdalen. Hij greep ale vralkie-talkie.
I'van Dam! SIa alarm, en vlug! Er is brand. hier in ale toren' en
Bronkhorst gaat ervandoor ! onmiddellijke assistentie! Uit!'l
Hij wenkte de pastoor. "!{egwezen hier, en snel! Er is geloof ik aI
geen redalen meer aan. "
En inalerdaad laaide het vuur op alsof alle aanwezige dossiers en

ouale documenten al die tientallen, ja honderden jaren naar de
vlamnen hadden gesmacht en er nu uitbundig van genoten. De uit de
galmgaten van de klokketoren afkomstíge luchtstromen wakker'len de

brand in een oogwenk aan tot een vuurzee.
HaIs over kop stormde Bruins de wenteltrap af, de bejaaÍde redemP-
torist met zich mee trekkend. Brorktrorst zag hii niet meer. Zou die
al buiten zijn? Half struikelend bereikten beide mannen het noorder-
portaal en wierpen zich op de deur. Toen kreeg Bruins een nieuwe
schok te ven^rerken. De deur was dicht! En op slot-

Met uitpuilende ogen keek Bruins naar de zware kerkdeur. Potdj'cht,
en onwriklcaar op slot gedraaial. Daarna alrong het tot hem door dat
Bronkhorst op zijn vlucht onmogelijk de tijd gehad kon hebben om

dit te doen. Dat hield dus in dat hij het gedaan had vóór hij naar
boven h,as gekomen, en bovendien dat hij nog in het kerkgebouw moest
zijn! Itij draaj-de zich om.

"Hoe komen we hier het snelste vandaan, meneer Pastoor?" vroeg hij
zo kalm mogelij k.
"Door de kerk." van weert wees richting middenschiP. "Ín de noorde-
Iijke dhÍarsbeuk zit een zijdeur, die op de pastorie en het kerkhof
erachter uitkomt. "
"vlug dan." Beide mannen snelden door het gangPad richtinq priester-
koor en sloegen daar linksaf. De gehele wand van het noordertransept
\^rerd in beslag genomen door een glas-in-lood venster, voorstellen'le
het Laatste oordeel. Bleek maanlicht scheen naar binnen, zodat 

'leapocalyptische afbeeldingen in groteske vormen oP ale stenen vloer
werclen geprojecteerd.
Bij de zijdeur gekomen haalde de geestelijke een grote bos sleutels
tevoorschijn en begon zenuwachtig te zoeken naar de juiste, terwijI
Bruins overal rondkeek of hj-j nog ergens een glimp van Bronkhorst
zag. Plotseling greeP hij de Pastoor bij de schouder en wees zonder
iets te zeggen naar de overkant van het middenschip.
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op het triforium (de smalle zuilengaleri-j boven de bogen van het
middenschip) was een gestalte verschenen, die zich kalm in de
richting van de opgang naar heÈ koor begaf.
Bruins kon zijn ogen niet geloven. "Hij gaat terug! Naar de toren,
ziet u dat?"
"Naar het koorrrr verbeterde van !{eert, en inderdaad \''erd even later
de deur naar de recht boven het hoofdportaal gelegen koorruimte
geopend en Bronkhorst kwam tevoorschijn.
Hij maakte geen enkele aanstalte om zich uit de voeten te maken,
hoewel de eerste roolsíolken uit de toÍen reeds de kerk in begonnen
te drijven. Gebiologeerd bleef de inspecteur toekijken. wat was de

ongelukkige, door de geest van Suyderas bezeten, leedaanzegger van
plan? víegkomen kon hij niet meer. À1s hij langs één der triforia
zou willen ontsnappen zou Bruins hem gèmakkelijk oP ]§rnnen vangen'
Een verschrikketijk vermoeden rees op in de speurder, dat luttele
ogenblikken Iater tot zekerheid groeidè. Bronkhorst (of Suyderas)
had achter het orgel plaatsgenomen, en daar barstte het "Toccata"
uit de orgelsymfonie van widor als een explosie de kerk in.
A1s aloor de donder getroffen staarde Bruins omhoog. Pastoor
Van víeert haalde cliep aden. "Hij wil. eh-. toch niet...?r'
"Hij wil helemaal niet ontsnappen, " mompelde Bruins neerslachtig'
"of... juist wel, in zekere zín- Dit is de kans voor Bronkhorst on
aan Suyderas te ontkomen. Ik vrees alat we voor geen van beiden nog
iets kunnen doen. "
Achter het orgel- begon een rode gloed zichtbaar te v,orden. I{et was

duidelijk dat d.e torèn nu geheel in lichterlaaie stond en dat het
vuur zich in de richtinq van het middenschip en de zijbeuken van de

kerk begon uit te breiden. Heel in de verte meende Bruins het
geluid van enige brandvreers irene s te horen. ongetwijfel'l had
Van Dam alarm geslagen, maar voor Bronkhorst zou iedere hulp te
laat komen.
Stukken van brandende balken begonnen oP het koor neer te koÍnen '
Door de hitte raakten de orgelpijpen uit hun model, zodat ook de

klanken van het "Toccata" begonnen te vervormen- Plotseling zweeg

de muziek. Een donderend geraas \'rerd hoorbaar.
"De toren..." stamelde dè pastoor. En gelijktijdig met het oor-
verdovende lawaai waarrnee de toÍenspits instortte werd ook het koor
door rook, vuur en vallend puin aan het oog onttrokken. Snel opende
Bruins de buitendeur. Àan alle kanten om hem heen waren nu signalen
van brandweer en politie te horen.

De kerk brandde drie uren en door dè inspanningen van de brandweer
kon worden bereikt dat het grootste deel van mj-ddenschip en dwars-
beuken bleef staan. Het dak was verwoest en de toren vías geheel
afgebrand. Binnen in de kerk was de ravage onbeschrij fe lij k '
Buiten, op de hoek van de Eugo de Grootstraat, had Bruins, geflan-
keerd door zijn breedgeschouderde adjudant en pastoor van Weert. de

verrichtingen van de brandvíeer gaalegeslagen. Àchter een haastig
aangebrachte afzetting verdrongen zich vele nieuwsgierigen, ondanks
het feit dat het over drie uur in de nacht was.
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zodra het sein rBrand meesterr was qegeven \arilde Bruins zich naar
binnen begeven, maar juist werd door twee brandweermannen een met
een wit laken bedekte brancard naar buiten gedragen, samen met de
ir[niatdels gearriveerde bedrijfsarts van de Rvs, dr. H. vermout r

boog de inspecteux zíct, er overheen en sloeg het laken opzij - rÍij
gaf een schreeuw van afgrijzen. Ook de dokter slaakte onwillekèurig
een uitroep.
"Is hij dat vrerkelijk?" vroeg hij.
Geschokt keek Bruins naar het gezicht van de Ievenloze Bronld:rorst.
Dat gezicht was zó veranderd, en ale schrik bij het zien daarvan
alermate hevj-g, dat hij enige moeite had zijn zelfbeheersing te
herwinnen.
"Hij is het wet degelijk," zei hij tenslotte. "Herkent u hem niet?"
"Jawel," mompelde ale arts, "maar hij is,.. zo ontzettend oud."
En zo was het. op de brancard 1ag het lichaam van een onvoorstel-
baar oude man, met nog slechts enkele plukjes spierh'it haar, een
doorgroefd en vermagerd gezícbl, de gestal-te ineen geschrompeld.
Maar het gezicht was onmiskenbaar dat van Bronkhorst ' die in de
dood zijn ware leeftijd had herkregen.
"Het archief klopte," zei Bruins langzaam. Itij keek oÍd:)oog naar de
smeulende resten van de kerktoren. "Bronkhorst was meer dan 180 jaar
oud... maar het bewijs is vernietigd. Niemand zal me geloven."
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tíe schrj,jven vier dagen later' maandagavond rond negen uur' Voor de

tweede keer binnen een week stonden inspecteur D-J. Bruins en

brigadier Í,ucas van Dam bij een vers gedolven groeve op de kleine
begraafplaats achter de St. Alfonskerk, of l^'at daar van over was'
Achter hen reeds het geblakercle geraamte van het kerkgebou'í op' Het
bood een treurige aanbli-k.
Eigentijk Í/erd het kerkhof niet meer voor begrafenissen benut' maar
Bruins en pastoor van !{eert hadden het passend gevonden om de

stoffelijke resten van zowel Bronkhorst als suyderas hier, ín één
gÍaf t :Ler aarde te bestellen.
De ook nu weer aanwezige beheerder gaf aan het kleine ploegje
aloodgravers, dat zich tot nu toe bescheiden op de achtergrond had

opgehouden, een teken dat ze konden beginnen. De in steÍmig zwart
gestoken personen stapten naar voren en grepen de touwen beet met
een geroutineerd gebaar. Langzaam lietèn zj-j, één voor één, de

beide kisten in de kuil omlaag zakken.
Bruins ontblootte het hoofd (ook Van Dam nam zijn pet af) en

overdacht hoe vreemd bepaalde zaken konden lopen. Nu, na 150 jaar'
\araren Bronkhorst en Suyderas eindelijk vreer herenigd. thans defini-
tief.
Hii keek naar de groeve. Een grafzerk of iets van dergelijke aard
ontbrak. wat zou er trouwens op moeten staan: "lIier rust
c. Bronkhorst, geboren 1802, overleden 1988?" ofr "Hier rust
C. Suyderas, overleden 1838, begraven 1988?" De inspecteur glim-
lachte wrang. Nee, het was beter zó.
Hij werd in zijn overpeinzingen onderbroken door cle stem van
p."toot Van weert, die de begrafenis zelf leidde: """ want stof
Zifi gr), en tot stof zult gij wederkeren," klonk plechtig de stem

,.n aà tuu"t.lijke, die zijn u'oorden vergezeld liet gaan van enig
wij\íater, dat hij op beide kisten sPrenkelde.
Ook nu weer liet de oude tekst niet na om indruk te maken' Zowel

Bruins als Van Dam beseften dat, mèt deze begrafenis, een der meest
bizaxre zaken in hun loopbaan tot een eínde was gekomen'

De kleine plechtigheid was afgelopen, en pastoor van weert sloot
zijn missaal. De weinige be lanqste llenden begonnen de begraafplaats
te verlaten (een correspondent van de P.v.-Koerier noteerde on'ler
de aan\rezigen de Rvs-directieleden C. de Groot en J.P' Jawolski,
bèiden in jacquet met hoge hoed, en het topkader van de Personeels-
vereniging, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de

administrateur) .
samen met de trlree politiemannen liep de pastoor terug in 

'le 
richting

van de pastorie, die wonder boven wonder voor het vuur gespaard was

gebleven. Niemand sprak. Mistroostig keek de rèdemPtorist naar de

ruine van zijn kerk, die nog steeds enigszins narookte en een

scherpe brandgeur versPreidde.
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Uiteindelijk lras hij het zelf die de stilte verbrak. Wijzend op het
gehavènde bouwwerk zei hij: "Het zal jaren duren vooralat de schade
zaL zí7rr hersteld, inspecteur. Gelukkig waren zowel kerk als
klooster goed tegen branal verzekerd. Financieel zijn er dus qeen
problemen, zoals de zaak zich nu laat aanzien." Hij zvreeg even' en
stapte toen over op een ander onderhterP. "Uw ontlerzoek is nu
afgerond.?"
Bruins knikte. "Inderdaad. vanmorgen heb ik mijn eindverslag bij de
hoofdcommissarj,s ingèleverd, en enige uren geleden heb ik directeur
De Groot op de hoogte gesteld en mijn bevindingen, waarbij ik hen
ale verzekering heb gegeven dat aIles buiten de pers zal worden
gehouden. althans zoveel mogelijk. op de eerste plaats zou toch
niemand het hele verhaal geloven, en ten tweede zou het de RVs

a1leen maar niet-verdiende negatieve publiciteit opleveren - TÏouÍÍens,
zoals de zaken er nu voor staan is het zeer waarschijnlijk dat er
in het geheel geen rechtszaak komt. want officieel is het nu zo dat
Van Druten zich schuldig maakte aan computerfraude en om die reden
door Bronkhorst werd vermoord. Het bevíijs tegen hem is waterdicht,
omdat een overwerker ' een zekere Boris Blokzijl, de man op het
tijdstj-p van de moord de afdeling P.U.L.P. had zien verlaten.
Nogmaals, ik geef u nu de versie zoals die naar de media toe door
ons naar buiten is gebracht. De dood van Bronkhorst. van de da'ler
dus. als gevolg van een ernstige brand, betekent tevens de afslui-
tj,ng van de gehele affaire. Einde politierapport - 

rr

"En neemt de pers daar genoegen mee?n

"Naar het schijnt wel ja. Ik zag vanochtend even de grote ochtend-
bladen in. Die vraren bijna geheel gevuld met grote artikelen over
dicator Erdal II. de demonstraties tegen zijn bewind die overal
worden gehouden' en met achtergrondreportages over de miserabele
toestand in san christobal, Íraar een burgeroorlog oP het punt van
uitbreken staat, naar men berreert. De rest van de Paqinars omvatten
de op maandag gebruikelijke sPortbijlaqes. Dië zj-jn meestal nogal
omvangrijk. wat onze zaak betreft: hier en daar een zeer klein
stukje op een binnenpagína' verder niets."
De alrie mannen zwegen. van op een afstand zagen zL) toe hoe de
groeve werd gedicht. lraarna de doodgravers hun gereedschappen
bijeen zochten en, met in hun kielzog de beheerder, het kerkhof
verlieten. Slechts de vers omgespitte grond bewees dat hier een
begÍafenis had plaatsgevonden. Binnen enkèl"e maanden zou het
onkruid weer bezit hebben genomen van dit kleine stukje terrein.
"Kerkelijk begraven in ger,rijde grond, inspecteurr" zo sprak de
geestelijke vroom. "f,aten we hopen dat de opgejaagde geest van
Suyderas nu, ten lange leste, de rust zal hebben gèvonden die hij
zo La::!g, anderhalve eeuw, heeft moeten ontberen"'
Bruins zei niets. Ín gedachten liep hij naast van weert voorti
passeerde de pastorie en volgde toen het pad dat naar de uitgang
van het kerkhof leidde. Pas bij het hek hield hij hatt' draaide
zich om en zei:
"!Íeet u eeÍwaarde, laten we dat maar hoPen. dat van die gevonden
rust bedoel ik. tíant in feite is tlet zo dat vre dat Pas over 50 iaar
met zekerheid zul-len kunnen zeggen."
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Hij lichtte de hoed, schudde een verbijsterde pastoor van weert ten
afscheid de hand en 1iep, gevolgd door van Dam, naar zijn auto' Nog

éénmaa1 wendde hij zich om en keek met gemengde gevoelens naar de

nu spitsloze toren van de St. Alfonskerk. Zr',íjgend nam de grote
Rottàrdamse sPeurder naast zijn adjudant Plaats en reed heen, in
het besef dat ook deze zaak nu tot het verlealen behoorde ' wellicht
zullen wij i,n de toekomst nog van hem hoÍen-. '.

De geestelijke bleef de beide politiemannen nog enige tijd nakijken'
tot de duj,sternis van de avond hem dit verder orurogelijk maakte'
van ondeÍ zijn soutane haalcle hij een sleutelbos tevoorschijn'
Knarsend draaide hij het hek, vooÍ de laatste keer en definitief
ditmaal, zo realiseerde hij zich, in het

SLOT.
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Tot zover ons verslag van dè gebeurtenissen, dat onder de titel
"Het geraamte achter het beeldscherm" de geschiedenis in zal gaan.
Is al1es nu opgelost? Naar onze mening wel. trfiners, deze kroniek is
gebaseerd op het eindraPport van inspecteur D.J. Bruins zelf, en

dat laat aan volledigheid gewoonlijk weinig te lrensen over. Niet-
temin hier nog enkele korte aanvullingen.

Zowel voor B. Blokzijl a1s voor J. van Epscheuten kdam de ontslag-
brief niet als een volledige verrassing. De ex-Prograromeur dÍent
binnenkort voor de rechter te verschijnen inzake diefstal van
kostbare computertijd. De gewezen security-officer is d.ruk op zoek
naar een nieuwe betrekking, iets waarin hij nog weinig vooruitgang
geboekt schijnt te hebben.
Met de " oude crooswijksche van t672" tieP het slecht af. De Pastoor
van de St. Àlfonskerk bleek zijn brand- en inboedelverzekering bij
deze vennootschap ondergebracht te hebben. De uitkering van het
schadebedrag, geraamd op vele miljoenen guldens. betekende het
faillissement van deze ongelukkige assuradeur.
van het "geraamte achter het beeldscherm" is nooit meer iets
vernomen.
Dit \íettigt het vermoeden dat ale beschuliliging van Bronkhorst (of
was het Suyderas?), a1s zou het Van Drutèn zelf zijn geweest die
het in de progranunatuur had ingebouwd. op waarheid berust. of zou
de vermoorde programneur van de aftleling P.U.L.P- een teller hebben
verborgen in zijn "Paard van ltroje", die wellicht in de al dan niet
nabije toekomst alsnog af za\ gaan. met aIle l§^'alijke gevolgen van
dien? we weten het niet. Desgevraagal kon ook Chris Klots. lid van
het S.H.I.T.-team. hierover geen uitsluitsel geven.
Enkele dagen na de bewogen gebeurtenissen brak er bij de Rotterdamse
rijwielfabriek Saturnus een vrilde staking uit. oorzaak vormden de

vastqelopen cAo-onderhande lingen. Directeur Japetus slaagde eÍ niet
in om het personeel voldoende harde pens ioengaranties te bieden'
zijn zwakke verweer i dat hij. buiten zijn schulcl om, nieÈ kon
beschikken ovèr het benodigde c ij fermatetiaal, wèrd door de bonden
als lariekoek en een bewuste poging tot het laten mislukken van de

onderhandel ingen verworpen. Het conflict duurt voort-
Een prettig voorval tot slot. Het feest van de Personeelsvereniging
der RVS werd. een groot succes. op grootse wijze werd het jubileum
gevierd.
Eet hoogtepunt van de avond was de huldiging van Arie Maas, de

nijvere secretaris. AIs dank voor zijn onvermoeibare Ínzet werdl hem

namens het voltallige bestuur een staande schemerlamp en een
gloednieuwe saturnus fiets aangeboden.

Rotterdam, maart - juli 1988
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Lijst van publicaties 
 

Romans, novellen en toneelstukken 
 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

 Drie Dode Directeuren (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 – 1984) 

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

 Onrust op St. Gregoria (toneelstuk in drie bedrijven – 1986) 

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

 Het Geraamte achter het Beeldscherm (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 2 – 1988) 

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

 De Vloek van de Kluizenaar (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 – 1991) 

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1993; ongewijzigd herdrukt in 2002) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

 De Ondergang van St. Gregoria (korte eenakter – 1994) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 1994; ongewijzigd herdrukt in 2004, gevoegd achter “De Man uit Gent”) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

 De Terugkeer van graaf Ewout (kort historisch blijspel voor de jeugd in drie bedrijven – 1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

 Het Mamba Project (Rotterdams kantoordrama; Metropool-trilogie deel 1 – 1999) 

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

 Operatie ‘Zeemeeuw’ (stormachtig kantoordrama; Metropool-trilogie deel 2 – 2002) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 2002; ongewijzigde herdruk uit 1993) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004; gevolgd door een ongewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 Het Klooster van Knarsel (postmoderne graal-roman – 2005) 

 Het Uranus Complot (historisch kantoordrama; Metropool-trilogie deel 3 – 2006) 

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 De Patriotten (opera in vijf taferelen – 2011) 

 Het Veemgericht (kerstvertelling – 2011) 

 De Zaak Pontius (paasverhaal – 2012) 

 De Man met de Baard (kerstvertelling – 2012) 

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2012) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 2014; iets gewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 

Kerstsprookjes en andere verhalen voor de jeugd 
 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 De man aan het raam (2006) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 De rijke verhalenverteller (2011) 

 De poppenkast (2012) 

 De nieuwe berg (2013) 

 Het draaiorgel (2014) 
 
Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen. 

Imprimatur: kardinaal-aartsbisschop Ignatio de Spada, hoofd van de Spaanse Inquisitie. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


