


De Vloek van de Kluizenaar

assurantiethriller

RVS-trilogie deel3

Leo Knoops en \Mim Knoops

Capelle a/d IJssel & Rotterdam, augustus - november 1991



Copyright O tekst:
Leo Knoops en Wim Knoops, Capelle a/d Ussel & Rotterdam, 1991

Copyright @ Knoops-logo (handboeien):
Versie 1990: Gerard Neerscholten, voormalig illustrator bij de RVS, Rotterdam, 1990

Versie 201 1: John Hellewegen, Rhoon, 201 1

Copyright @ illustraties voor- en achterkaft:
John Hellewegen en Wim Knoops, privé-collectie, Rloon en Rotterdam, 2014

Technische realisatie @:

John Hellewegen, alleskunner op computergebied, Rhoon, 2014

Geheel achterin dit verhaal treft u zoals gewoonlijk een lijst van onze publicaties aan.

Illustratie voorkaft: "De sten'ennacht" van Vincent van Gogh (1889).

Nieuw!
Bijna al onze kerstverhalen en sprookjes zijn sinds kort op internet te vinden. Bezoek onze

gloednieuwe website: gggÈ4sgp§@dgglb4!
De nog ontbrekende exemplaren worden het komende hal{aar geplaatst. Medio 2015 zullen
dan alle verhalen (en trouwens ook onze overige publicaties) hier digitaal beschikbaar zijn.
Met veel dank aan John Hellewegen te Rhoon voor het bouwen van deze prachtige website.



De vloek va! de kluizenaar

Àssurantie-thri.Ller

IJeo K[oops en wiD Froops

',En de engel zeide xot nijt schrijf op."

(openbaring 19:9)

Rotterdan !.991

-t-



§§+vs-§\\\-

/<r\t§'è

n; rt /,

§l

V#

olwéér een



Eoofdstuk 1. Te laat I

"Een d.ag van duisternis en donkerheid,
een dag van volken en dikke dqisterheid."
(Joël 2.2)

't was op een schoonen Àugustusavond van het jaar onzes Heeren 1368, dat
een bende speerruiters in gestrekten draf langs den heir$reg reedf die naar
het verwoeste slot van den Heer van BulgersÈeyn voerde. Ongetwij feld hadden
zij een waÍmen rit achter den rug, want een wit schuim liep den paarden
langs de zijden, en de kleederen der ruiters waren met stof bedekt. Het was
een heete dag geweest, zoo heet aIE het in de hondsdagen maar zijn kan. De
zon had den ganschen dag a1s een gloeiende bol aan den wolkenloozen hemel
geschitÈerd en hare verzengende stralen naar het aardrijk geschoten. Nu
daalde ze langzaam ter kiÍÍune en stond op het punt van onder te gaan. Toch
bleef het nog warm, zelfs drukkend in de lucht, en er bestond grond voor de
veronderstel ling, dat er wel eens eene donderbui zou kunnen volgen.
Het stof van den uitgedroogden weg vloog dwarrelend van onder de hoeven der
th,ee voorste paarden omhoog en hulde de overige ruiters in eene zoo dichte
wolk, dat slechts aan het geraas van de stampendè paardehoeven en het luide
wapengekletter viel op te maken dat het hier eène taLrijke bende betrof,
die, zonder op of om te zien, in groote haast voortjakkerde.
In de voorste ruiter viel de krachtige gestalte van baljuw Bruno, heer van
Poeldijk, te herkennen. zijn nobele gelaatstrekken werden door een donker
floers overschaduwdi duidelijk was dat. hij door de somberste voorgevoelens
werd gekweld. De gouden sporen aan de hielen, waarmede hij onophoudelijk de
flanken van zijn vurige schirnmel berrerkte, toonden aan, dat hij niet alleen
edelman, maar ook ridder waE. zijn forge gestalte waE van top tot teen in
blinkend staal gehuldi in Eierlijke pLooien golfde hem een blauw fluweelen
mantel om de schouders. Àan den gordel, dien hij om zijn middel droeg, wag
een groot slagzwaard bevestigd. Àan alles viel op te maken dat we hier te
maken hadden met een persoon, gewend om te bevelen.
zoo ook nu. steeds weer verhief heer Bruno zich uit het zadel, om, staande
in de stijgbeugels, zijn taLrj-jk gevolg tot meer spoed te bewegen, ieÈs r,r,at
zj-jn naastè metgezel, de zwaargebouwde hopman Lucas van Damme, maar
ternauwernood gelukte. Het zweet gutste hem in stroomen van het gelaat.
De baljuw lette er niet op. Het bevel van hertog Àl-brecht, ruwaard van
Beerensteyn, klonk hem nog duidelijk na in de oren: "ca Bruno, en haast je,
bij de heilige Jacob, en verhinder die vrederrèchteL ij ke terechtstelling van
di-en kluizenaar tot el.ken prijsl Laa! dat Hoeksche addergebroed hun snoode
plan niet ten uitvoer brengen! Ín naam van de Moederkerk, bej-jl je!"
De ruwaard had zijn woorden met een dermate zware vuistslag op de met rijk
beeldhouwwerk versierde eikenhouten tafel vergezeld laten gaan, dat heer
Bruno wist geen Eeconde te mogen verliezen. Hij had alleen maar kort
geknikt, zich de bepluimde helm op de kalende schedel gedrukt en zich in
het zadel geworpen, spoorslags begaf hij zich herwaarts, in de richting van
de stad Rotterdam.

Loodkleurige wolken pakten zich gamen en de eerste bliksemflitgen vlogen
door de luehtt j-n de verte rommelde de donder. Juist toen de voortijlende
ruiterbende de top van een lichte terreinplooiing had bereikt, stak er een
hevige wind op, die onmiskenbaar een scherpe brandlucht met zich meevoerde.
Met een schok haalde heer Bruno de teugels van zijn ros Bterk aan en hief
de zwaar geschoeide hand op. In een wolk van stof kwamen hopman Lucas en de
overige speerruiters achter hem tot stilstand.
"Te laat!" mompelde de baljuw knarsetandend. "Bij de heilige Jacob, kijk
daar Luca6!" En hij wees in de verte.
Voor hun ogen ontrolde zich een naargeestig schouwspel. Het totaal
verwoeste slot van de heer van Bulgersteyn bood een troostelooze aanblik.
Zwartgeblakerde balken staken door tot puin vervallen vestingmuren. Het was
de aanEchour^'ers duj-del,ijk dat de ongelukkige eigenaar van het EIot, heer
Reinald van Bokelr weL een heel hooge tol had moeten betalen voor zijn
verkleefdheid aan den Kabeljauwschen zaak. Toch was het niet dit tafereel,
hoe ellendig ook. dat den ingespannen aandacht trok van dè ruiters, die
dezelfde partij waren toegedaan als de heer van Bulgersteyn.
vlak naast de adellijke woonsÈede verhief zich een enorme brandgtapeL.
opgebouwd uit takkebossen, van waaruit een donkere rookkolom zich traag
hèmelwaarÈs verhief. Àan een in het midden geplaatate staak waa een persoon
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geketendr die aan zijn sobere grauwe pij als een heremiet of kluizenaar te
herkennen viel. Reeds tekten de vlaÍnmentongen begerig aan zijn uitgeteerde
gestalte. waaruit alle leven reeds geweken scheen. Heer Bruno knerste met
de tandeni machteloos moest hij zLchze:-f bekennen dat hier geen hulP meer
kon baten. Een zware nederlaag voor de Kabeljauwsche partij. De toorn van
hertog ÀIbrecht zou vreeselijk zijn...
PlotsèIing stootte Lucas van Damme hem aan. "Kijk baas, luisterl Hij... hij
Ieeft nog... Radboud. bedoel ik. Hij roept ieta...l Hoor zelf!"
En inderdaad leek de geketende gestalte zich op buitennatuurl ij ke wijze nog
éénmaal op te heffen. vanaf zijn ver verwijderde uitzichtpunt zag heer
Bruno bij he! spookachtig schijnael van het herhaaldelijk flikkeren van de
bliksem dat de kl-uizenaar wild de armen bewoog en met korte kreten iets
riep tegen een protserig rijk uitgedoste ruiter die zich op enige afBtand
van de brandstapel ophield. Maar de afEtand was te groot om er iets van op
te kunnen vangen. Het h'as een apocalyptiBche aanblik.
Plotseling r.ras aIles afgelopen. Een ateekvlam brak zich loeiend baan uit
het binnenste van de brandstapel en deed de kluizenaar in ènkele secondèn
geheel verachrompelen. Tegelijkertijd knetterde er een zware donderslag en
sloeg de bliksem ratelend in de brandstapel, zodat de vuurzee die opsteeg
vanaf de aarde en de lichtstraal die neerdaalde vanuit de hemel heel even
één geheel leken te vormen. Een voorteken? zwarLe magie? Tovenarij? Hogere
Machten? De baljuw sidderde; hopman Lucas bekruiste zich snel. zware
rookwolken stegen nu uit de brandstapel omhoog, roode vlammentongen lekten
daar tusschendoor. Het leek of men in de muil van de hel keek.

líinuten verstreken. wat was er precies gebeurd? viel dit te begrijpen? In
een oneindig traag tempo trok het onweer weg, en allengs doof,de het vuur
uit. Alles leek weer normaal te worden. De baljuw vermande zich als eerste
en nam de situatie voor hem in ogenschouw. Die was weinig bemoedigend.

"Te laat!" herhaalde heer Bruno dof, Vol haat richtÈe hij zijn blik op de
geheel in het zwart gehulde ruiter tot !n,ie de laatste woorden van de
terechtgegtelde ger.i-cht waren geweest, en herkende in hem de ongure
gestalte van de schurkachtige Wolfram II, de 9lrede, heer van Honingen en
éen fe1 partijganger der Hoèkschen. Een vettige zwarte baard ontsierde zijn
toch aI àtzicÈiefiife gelaatstrekken, die op dat moment vertrokken waren in
eene afschur.relijke grijnslach. Blijkbaar genoot hij nog na van de ongehoord
'^,rede terechtstelling van zojuist. Dacht hij well"icht dat de duivel hem een
handje had meegeholpen door zijn hellevuur !n de vorm van een bliksemstraal
te sturen? Het zou heer Bruno niet verwonderen.
Een wilde groep wolfshonden kronkelde zich rond het paard van wolfram de
wredei Elechts door regelmatig met een lange zii,eeP op ze in te ranselen
wist hij de beesten in bedwang te houden.
"Het is wolframl wie anders..." onwillekeurig tastte heer Bruno naar zijn
sl,agzwaard, en trok werktuigelijk het vervaarlijke wapen al een stuk uit dé
schède. ook Lucas van Damme gespte reeds een zware goedendag van zijn
gordel en rroog het stalen moordtuig liefkozend in zijn enorme handen. Vol
óngeduld vroeg hii: "zullen we. baas?" HooPvol blikte hij de ander in de
ogen, de riem van zijn stormhoed vrat vagter aanhal,end.
uàar de baljuw schudde het hoofd. welk doeL zou er op dit moment gediend
zijn met eene kloppartij? De heremiet Radboud kon niet meer i'rorden gered,
en dat was toch het doel van de missie geweest. Bovendien, zo zag }fL)l
stond er iets naar achteren een overmacht aan soldeniers opgesteldi het zou
een ongelijke strijd norden. Er zouden zich in de toekom3t nog gelegenhedén
genoeg voordoen om de wapenen met wolfram de llrede te kruisën. Aan de
partijstrijd ]eek voorlopig geen einde te komen.
Heer Bruno vermande zich. liet de ruiterbende wenden en keerde op zijn
schreden terug. Dit keer hadden de Hoekschen de overhand gehad... somber,
de blik teneergeslagen. gaf de baljuw zijn Paard de sporen. De rest volgde,
en al snel verzwolg de duisternis van de nacht de kleine ruiterschare.

Heer Bruno had op de terugtocht maar weinig oog voor zijn omgeving, hij had
genoeg aan zijn èigen, neèrslachtige overdenkingen. Daarom bemerkte hij
niet wat een eenzame monnik vanuit het zolderraam van het klooster waartoe
hij behoordè wel zag: een heLdere komeet die aan de hemel zichtbaar was,
een vurige staart achler zich aantrekkend.
Lange tijd bleef de Àugustijner pater het natuurverschij nsel observeren.
toeÀ sloot hij het raam. n€un plaats achter zijn sobere schrijftafel en
doopte heÈ puntje van zijn ganzenveer in de inkt' Hij noteerde!
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"In het Jaar onzes Heeren 1368, op de 29e Àugustus. zag i,k, pater Gerardus
van Woerden, van het klooster Steyn te Gouda, een komeet aan het uitsPangel
verschijnen. De grote helderheid verbaasde mij, en daarom..."

Nog lang bleef de pen van de ijverige monnik over het perkament kraesen.



Eoofdstuk 2. Eea bra[dènde krdestie.

"En ik zal een vuur aansteken ín haar voud,
dax za7 verteren a7 wat rondom haar is."

(JeÍénia 21:14 )

voor een normaal mens vormt een koude, regenachtige en vooral donkere
novemberavond niet de meest voor de hand liggende tijd om zich nog buiten
de deur op te houden als dat niet echÈ noodzakelijk is. En uiteraard iE
onder die omstandigheden een verblijf in het nauwelijks verlichte Kralingse
BoE helemaaL een afrader voor het verstandige deeL der natie. Wie daarom
echter tot de concLusie neigt dat daar 's avonds dus wel niemand zaL kunnen
worden aangetroffen. slaat evenwel de plank mis. zeker, zo rond de klok van
zes uur ve;laten de laatste reguliere wandelaars en hondenuj-t laterg het bos
en spoeden zich naar huis, met in hun achterhoofd het vaste voornemen daar
tot de volgende ochtend ook te blijven. Maar hun plaats wordt aI snel
ingenomen door een geheel ander slag mensen. Enorme aantallen in bonte
ÈrainingBpakken gehulde figuren beginnen zwoegend, sjouwend en zwetend
tussen het geboomte door te i-jIen, veelal opgejaagd door oP fluitjes
blazende en aanwijzingen schreeuwende lrainers. Kortom, duizenden rennen
zich in georganigeerd verband uit de naad als aanlooP naar de Rotterdam
marathon van april 1992. Compacte massa's vullen de donkere boapaden over
de volle breedte. De verlate wandelaar doet er goed aan naar de zijkant uit
te wijken, want stoppen of inhouden ia er natuurlijk niet bij; in een goed
uitgebalanceerd trainingsschema zit nu eenmaal weinig rek.
Maar dan, zo rond hatf negen, negen uur, begint ook deze drukte ri,eg te
ebben en neemt de nachtelijke rust eindelijk bezit van het Kralingse Bos.
lllen zou haaEt zeggen: een doodse stilte...

Kees struik was van deze dageLijkse gang van zaken goed op de hoogte. Hij
kende de golfbeweglngen van de diverse groepen bezoekers, zoals een zeeman
de getijden. ook hij bereidde zich iedere herfst en winÈer voor op de
enorme krachtproef van de 42 kln. en 195 meter. maar anders dan de meesten
verkoos ttij alleen te trainen, 's avonds laat na tien uur in het donkere en
uitgestorven bos. De onaardse rust die er dan hing inspireerde hem enorm.
Hij vond het heerlijk om in de nachtelijke stllte naar de soepele cadans
van ziJn eigen snelle voetstappen te luj-steren, het gemak waarmee hij liep
te voelen, de ademhaling ernaar te regelen. Dat was sPort...
Met afschuw dacht hij soms terug aan zljn jeugd toen hij, gedwongen door
zijn vader, als junior bij een voetbal"club speelde en zich daar elke
zondagmiddag op een weilandje door 21 bemodderde idioten in puin liet
trappèn, mei a1s enig doet een stuk leer in het net te werken. En dat allès
onder het mom van de zogenaamde cl,ubgeest en sportj-viteit, die zoveel zou
bljdragen aan de karakterbouw van het opgroeiende kind.
De duisternis hinderde struik nauvreliiks. ÀIs geboren en getogen
crooswijker kon hij de vele paadjes wel droÍneni iedere bocht, kuil en
oneffenÉeid lag in zijn geheugen opgeslagen. Bovendlen was de lucht. ginds
hlj van start was gegaan, dusdanig opgeklaard dat hier en daar sterren aan
het zwerk zichtbaar waren geworden. Het herinnerde struik aan de komeet,
dj-e al meer dan een week 's nachts bii helder weer aan het firmamènt te
zien was. Kranten en televisie hadden er al uitgebréid aandacht aan
besteed, niet in het minsl wegens de opvallende helderheid. volgens sommige
deskundigen was het zelfs de helderste sinds eeuwen. Niettemin was hij voor
de bevolking pas één keer goed waarneembaar geweest, vanwege het bewolkte
weer. uaar misschien, zo dacht struik, krijgen we hem vannach! nog te zien.
Liefst voor ik weer thuis ben. Hij keek om zich heeni nog minder dan een
kilometer van heÈ Hertenkamp. . .
Met plezier luisterde hij naar zijn regelmatj-ge ademhaling, in Perfecte
harmonie met zijn lange, krachtige Passen. ondanks de hoge snelheid viel er
geen spoortje van zuurstofschuld te bekennen, merkte hij. Struik glimlachte
en verhoogde het tempo nog iets' Het ging werkelijk buitengewoon goed
vanavond...

Door de windrichting rook hij het vuur eerder dan hij het zag. Het dichte
gebladerte rra6 door de herfat a1 wel verkleurd, maar nog niet aan het
jaarlijkse stervensproces ten prooi gevaLlen. Een vreemde stank drong hem
in de neusgaten, vreemd althans voor de tijd van het jaar. zou het nu
auguatus zijn geweest. bedacht struik verderlopend, dan had het de rook van
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een barbecue kunnen zijn geh,eest. Maar nu, begin november, kwart voor elf
's avonds in het Kralingse Bos? Terwijl hij hieraan dacht rondde hij j-n
volle vaart een bocht en belandde op een weide, een open plek in het bos.
Ineens zag hij de vuurgloed. ongeveer 200 meter voor zich uit.
Op het eerste gezich! leek er een enkele boom in brand te staan, en dan
alleen nog maar de stam. struik kreeg een heel vreemd gevoel over zichi hoe
kon een boom op een regenachtige avond ala deze vlam vatten?
Het antwoord kwam bijna meteen. Met zijn rechtervoet stootte hij tegen een
metalen obstakeL. wat een hol]e, blikken qalm veroorzaakte. SlechtE met
moeite wist struik een valpartij te voorkomen. En weer vertelde hem zijn
neua eerder dan zijn ogen wat er aan de hand rnas! het blik rook sterk naar
benzine. Hij vloekte zachtjes om deze vreeÍnde onderbreking van zijn
trainingi wie stak er nou een boom j-n brand en liet vervolgens een leeg
benzineblik rondslj-ngeren? Struik besefte dat hier iets heel vreemda aan de
gang was. I'Íaar bang uitgevallen was hi-j nieti op zijn hoede lieP hij door.
Je had tegenwoordig zoveel gekken rondlopen...
En toen ineens zag hij het' maar het duurde ettelijke seconden voordat zijn
ver8tand de beelden had vertaald in begrijPelijk Nederlands; het leek wel
of zijn hersens de woorden ervoor niet konden vinden. om het letterlijk
onzegbaar gruvrelijke voor hem te beschrijven.

Àan de boomstam hing, stevig vastgehouden door zware kettingen. het reeds
half verkoolde lichaam van een mens. Het was een weerz inrn ekkende aanblik.

Rotterdam, 4 november 1991 vertrouwelijk en Geheim !

Àan: hoofdcommissarisBerestein,HaagEeveer.
Betreft3 de moord op mr. J, Brotier van 2 november 1991.

Na zorgvuldige Iijkschouwing is ons gebleken dat J. BroÈier na kneveling
door dèrdegraads verbranding om het leven !s gekomen. Hij was 78 jaar,
al,leenstaand en leidde een zeer teruggetrokken Ieven van studie en reizen.
De aard van zijn overlijden doet een moord vermoeden. De psychiater van ons
instituut meent! óf de moordenaar wil op deze manier een spoor verdoezelen,
óf we hebben te maken met een zwaar gestoord persoon' In het laatste geval
is de grootste voorzicht j-gheid geboden, want dan kan dit drama zich
wellicht herhalen.
rn verband met het voorkomen van paniek onder de burgerbevolking adviseren
wij u dé zaak zoveel mogelijk stil te houden.

Hoogachtend,

Dr. Braambos, R.K. Brandilrondencentrum St. Jeanne d' Àrc.

***

Het stilhouden bLeek geen probleem te zijn in de dagen erna. zowel wat
betreft de identi-teit van de dader a1s over het eventuel'e motief tastte de
polltie volkomen in het duister. Familj-e, vrienden of kennissen bezat het
slachtoffer nauweti-jks, de pers kon op een afstand worden gehouden, de
hardloper Struik was een zwijgzame natuur, en hoofdcommissaris Berestein
ten slotte was zelfs in het geheel niet aanwezig. De hooggeplaatste
ambtenaar bevond zich op een studiereis naar Àmerika, vraàr hij in de stad
Baltimore de nieuwste onti,r'ikkel ingen op het gebied van de misdaad en de
bestrijding ervan bestudeerde. Het was dan ook pas bij terugkeer, om
precieg te zijni op woensdag 9 november, dat hj-j de nota van dr. Braambos
onder ogen kreeg. Tegenover hem zat insPectèur D.J. Bruins.

"Ceweldigè stad, dat Baltimore' Dick. een gerreldige stad! M'n collega daar
hoeft maàr te kikken en hij kriigÈ wat hij hebben wil! wapens, munitie,
overvalteams. kogelvrije vesten, arrestatiebevelen, gepantserde auto'E,
waterkanonnen. . . aIlesl Geweldige stad, dat Baltimore.."' BereaÈeln wierp
een blik vol afgrijzen op het aftandse meubilair om hem heen. "AIIes..."
mompelde hij nog eena zachtjes voor zich heen.
Hj.j keek Bruins aan.
"E;, hier nog wat qebeurd tijdens mijn afwezigheid? Ik vond tussen mijn

-7-



post een vertrouweLijke notitie over die moord op BroÈier. Ílat i3 dat voor
een gek zaakje, Dick? Hoe vordert het onderzoek?"
Bruins schraapte zijn keet. "Niet zo best. hoofdcoÍnnlssariE. In fej,te iE
onÉ enige aanknopingspunt een leeg benzinebliki dan begin je niet veel."
"Nee, dat zal wel. vreemd, vreemd." Beresteln luisterde maar half naar zijn
ondergeEchikte. Hij zat met zijn gedachten nog in BaLtimore.
"weet je wat daar" - de hoofdcommissaris wees in de verte - "momenleel het
allerniéuwste ia? De 'serial killer'. een gestoorde die om de een of andere
duistere reden hele groepen mensen om zeep helpt. ze 

^-)D 
haast niet te

pakken, want hun gedachtenkronkels zijn niet te volgen. In New York zL)n ze
óp zoek naar vijf van die gekkèn, en in Baltimore schijnen er ook twee rond
te lopen. De een vermoordt aLleen maar negera met één been, de ander heeft
het vooral voorzien op vrouwen met een paardeataart. ze hebben er zelfs al
een veearts bijgehaald om de dader te kunnën vinden!" BereEtein snoof. "Iíe
lopen aqhtër Dick, zowel wat betreft de mi8daad als het materiaal. Ik zeg
je: hopeloos achter ! "
Bruins knikte alleen maar. Het irriteerde hem matelooos dat zijn meerdere
hem steeds bij zijn voornaam noemde, want hij was een man van ouderwetse
principes. En wat dat zogenaamde achterlopen betrofr Bruins kon dat geen
probleèm vinden. Àan seriemoordenaars in Àmerikaanae stijl had hij totaal
geen behoef,te, en miBdaden, zo vond hij, loste je met je hersens op, en
niet door een overdosis aan tot geweldescalatie leidend materiaal in te
zetten. Hij deed er dus maar het zwijgen toe.

JaÍuner voor hem echter raakte dë achterstand op BaltÍmore in de weken erna
snel weggewerkt, maar niet op materieel terrein. Na enkele dramatische
gebeurtenissèn bereikten de volgende twee nota's het bureau van de breed
georiënteerde hoofdcommissar i s.

Rotterdam, 11 november 1991 Vertrouwelijk en Geheim !

Aan: hoofdcoÍunissarisBerestein, Haagseveer.
Betreft! de moord op Ií. van Toulon van 9 november 1991.

waÈ onze psychiater al vreesde blijkt werkelijkheid te zijn ger'rorden. De
heer M. vàn Toulon, 67 )aar, als weduvrnaar een solitair beBtaan leidend' is
eveneens door verbranding om heÈ ]even gekomen. l'loord rrordt gevreesd. wij
vonden hem met een prop in zijn mond en gekneveld aan een paal in de
achtertuin van z!jn woning aan de Essenlaan te Kralinqen. De houtblokken
van zijn eigen open haard lagen tot aan zijn borst opqetast en waren met
benzine overgoÈen. De toegesnelde buren - het was drie uur 's nachts -
kwamen te laaÈ om nog redding te kunnen bieden. De brandweer kon slechts
nabluswerk verrichten. We vermoeden hier met een gevaarlijk gek van doen te
hebben. Het benzineblik is teruggevonden.

Hoogachtend,

Dr. Braambos, R.K, Brandwondencentrum st. Jeanne d' Àrc.

Rotterdam, 18 november 1991 vertrouwelijk en Geheiml

Àani hoofdcommissaris BereEtein, llaagseveer.
Betreftr de moord op P. Metelerkamp van 16 november 199L.

Ik adviseer u snel actie te ondernemen, zoaLs de instelling van een
bj-jzonder onderzoeksteam met uitgebreide volmachten, om het uitbreken van
een grootschalige paniek te voorkomen. ook de heer ).Íetelerkamp, een
gepensioneerde, gescheiden man van 74 )aax, is door derdegraadg verbranding
óm- het leven gekómen. Hj-j werd zwaar gekneveld aan een Eteunbalk bij hem op
zolder aangetroffen, overgoten met benzine. Het benzineblik lag als een
visitekaaraje op de overloop van de eerste etage. Uiteraard iE het huís
gèheel uitgèbraàd. ook deze man was bejaard, alleenstaand, woonde in de

'iiit< xratingen (de Jericholaan) en leefde als een kluizenaar. Niet het type
peisoon dus dat veel vijanden maakt. we denken wat betreft de mogelijke
dader in een andere richting, zoals u weet.
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P.S. uijn secretaresse vroeg me dèze ochtend of ze een standaardbrief moet
ontwerpen voor het beschrijven van deze gevalleni dat scheelt veel typewerk
in de toekomslt zeí ze. Ik heb haar gezegd daar nog even mee të r^'achten.

Hoogachtend,

Dr. Braambos, R.K. Brand$rondencentrum st. Jeannne d' Àrc.

In dè ogen van Berestein gloeide een opgetogen licht. voor de zoveelste
keer laE hij de drie memo'e door en staarde toen opgewekt voor zich uit.
"Een aeriemoordenaar I Ín Rotterdam nog well Prachtigt Dat moet ik m'n
collega in Baltimore gaan vertellenl" Hij vermande zich en dacht aan zijn
verantr^,oordel ij kheden. "Ik bedoel, dit is een ernstige zaak."
Hij greep naar de telefoon, maar niet om naar het buitenland te bellen. Dat
kon weL even h,achten. ui-sschien kon hij het ter sprakè brengen aanstaande
januari, op het jaarlijkEe politiecongres te Baltimore... Hij sloeg een
intern nununer aan en trommelde met zijn vlezige vingers op het blad van
zijn bureau, Een speciaal team. die suggestie sprak hem we1 aan.
"Ha1Io? centrate? Berestein hier. verbj-nd me door met inspecteur Bruins...
Ja, afdeling Moordzaken. ]4et spoed graag.'l
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Eoofdstuk 3. AaD de 9le6terÈtraat;

"En de gansche vergadering der kinderen Ísraë-Is
mez'muteerde Xegen líozes en tegen Aàron in de woesxijn."

(Erodust 16,2 )

In het ooit zo trotse verzeker ingsbolwerk aan de WeEterstraat, dat wij
allen zo goed kennen, bevindt zich, ergens op de eerste etage, de grote
afdeling Pensioenen, Uitkeringen en Lijfrente Poliasen (P.U.L.P.). in
vroeger dagen geleid door de befaamde mr. Joachim Broeklander.' Na dienB
overplaatsing naar de Verenigde Staten was hij opgevolgd door een zekere
mr. schotemej-jer, wj.ens kamer in een smal gangetje achter de afdeling was
gelegen. Ter herinnering aan Broeklander had een grappenmaker dit gangetje
het ' Broeklanderpaadj e ' gedoopt.
Trree figuren met zorgefijke gezichten begaven zich, op zekere ochtend, door
deze corridor naar de kamer van het nieuwe afdelingshoofd. De een was een
wat gedrongen figuur met een onstuimige zwarte baard, .roop À}b1as genaamd.
Hij was chef van de PensioensecÈor van P.U.L.P. De ander had een mager,
aristocratisch voorkomenr een hoog, intellectueel voorhoofd, en eveneens
een baard. Dit was Frangois d'Aspremon!, de r,i,aarnemend chef en tevens hoofd
van de groep Internationale Pensioencontracten. De dikke dossiers en andere
stukken, dj-e de beide door de wol geverfde pensioen-expertE met zich mee
torsten haddén betrekking op het mega-contract 'Rijwlelfabriek saturnus'/
een voortdurende bron van moeilijkheden.
De deur van de kamer van Schotemeijer sÈond open. "H!j j-s er zèlf nog niet
eens." bromde ÀIbl-as, die geen hoge dunk van zijn nieuwe superieur had.
"Heb jij die ouvre dossiers nog kunnen regelen, Frana?"
"Àugust.i-nus komt ze dadelijk brengen, " zei d'Àapremont. "Hij moest ze uit
het archief halen, en het zal wel een flinke stapel zijn. Ik ben bang, dat
ons èen bultengemeen zware hoeveel"heid werk wacht."
"Wie bedenkt ook zoiets." zei Àlblas wrevelig, Hij wierp zijn paperassen op
de grote tafel in het midden van de kamer en ging zitten. "Een
wingtdel j-ngsregel ing met terugwerkende kracht tot L970f En anders gaan ze
de boel in eigen beheer nemen! Pure chantage ! En dat nadat we pas de hele
regeling hebben gewijzigdl ze hebben toch ook partnerpensioen bijgesloten,
is het niet? "
d'Aspremont ging tegenover zijn chef zitten en knikle. "Ja. Zelfs voor
partners van eh... gelijke sexe." Een Èrek van afkeer gleed over zijn
gezicht. "Buj-tengemeen smerig, maar ja, dat moet tegenwoordig allemaal maar
kunnen. De klant is koning. En dit zou dan de nieuwe wlnstdeling worden!
het Alternatief uitermate Gecompliceerd Investeringen van Àctiva Systeem. "
Hj-j sloeg een dik pak papier open. "Àfgekort À.U.G.LÀ.S. Geen sterveling
ureet precies hoe 't in elkaar zit, laat staan hoe 't berekend moet rtorden,
dus dat wordt nog lachen. Ik vrees dat Kwak over zaL moeten i^,erken. "
Àlblas stak een Bigaa! op en grinnikle. Kwak was de roepnaam van Hendrik
Kwakkernaat, de computerspecial ist die na de vele mislukte pogingen van
externe specialisten om tot een gestroomlijnde automatisering van de vele
complexe pens ioenregel ingen te komen. vaster dan ooit in het zadel zat.
"Daarna krijgen we trouwens nog de hele conversie..." begon hij, maar op
dat moment klonken voetstappen op de gang en mr. schotemeijer betrad het
vertrek. Hij was een magere, blëke, humorloze carrierejager, die a1 snel dè
antipathie van Frangois d'Àspremont had verworven door zijn gewoonte het
\.roord 'contract' als 'kontrakt' te schrijven. I'let kracht sloeg hij de deur
achter zich dicht en maakte toen een Luchtsprong van schrlk. Twee hardboard
platen in het plafond hadden losgelaten en stortten omlaag.
"Àllemachtig!" stamelde het hoofd P,u,L.P. verschrikt. Hij achoof zj-jn bril
recht. "Dat is aI de derde keer dat zoiets gebeurt! cisteren en vorige week
had ik het ook. De Interne Dienst heefÈ me nog wel verzekerd dat alleg
muurvast zat. Hoe kan dat nu?"
"Buitengemeen merkwaardig, " gaf d'Asprernont toe. "Het gebeurt overal in het
gebouw en het lijkt wel met de week erger te worden. Ik heb het ook van
anderen gehoord. À1 weken vallen op allerlei pLaatsen tegels uit de muur -
laatat nog in het trappenhuis - en stukken kalk uit het plafond, en
vanochtend Lag op het toilet een spiegel op de grond. in scherven. Het kan

fn dit hoofdstuk zal de
achter het Beeldscherm"

Iezer diverse personen uit "Het Geraamte
(Rotterdam 1988) de hand kunnen drukken.
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zijn dat het gebouw aan het verzakken is. men rreet het niet"'
"Typische zaak," prevel-de schotemeijer, nog wat bl-eekjes. "Ik zal de
lnterne Dienst maar weer bellen. overigens I koffie. heren?"
"Oh, eh... gaarnel À1s ik u niet ontrief." antwoordde d'Àspremont, terwijl
zijn superieur een intern telefoonnuluner aansloeg.
"Met schotemeijer. Mag ik mevrouw sirius?"
ÀIbIaE wendde zj-ch inmiddels tot zijn collega. "Die reserves zijn toch
hopelijk weL berekend, Frans ? "
"Oh, maar natuurlijk." d'Àspremont haalde een pak comPuterpapier tussen
zi-jn paperassen tevoorschijn. "Kijk eens, erat dacht u hiervan?"
"Mooi." ÀIblas knikte goedkeurend. Hij schoof de stapeL door naar
schotemeijer, die weer was gaan zitten.
"De reEerves hebben we. Nu is alleen de vraag: wie maakt de rn,instdelings-
prognose? Kwakkernaat komt er niet uit, en dat verbaast Íne niets. Ik
begrijp er ook weinig van. wat denkt u ervan?"
Schotemeijer nam met een gefronst gelaat het overvloedige cijfermateriaal
van het contract 'saturnus' (987 actieve deelnemers) door. Het zei hem
nieta, en de À.U.c.Í.À.s.-regellng was hem even duidelijk als een ÀrabiBch
gedicht. Hij had erop gerekend dat Àlblaa en d'Aspremont het wef zouden
redden. Hij dacht snel na.
"sommige details zijn me ook niet duidel-ijk." zei hij. "Maar wacht èens...
meneer Egmont was, voor hij hier werd benoemd, hoofd beleggingszaken bii de
'oude crooswijksche'. Ik denk dat we zijn advies kunnen vragen. "
"De directeur?" Alblas knikte. Dat leek inderdaad het beste. De nieuwe RVs-
directeur etond in vakkringen als een beleggingsexPert bij uitstèk te boek,
en kon op dat gebied op een schitterende carriere bogen. Na bij diverse
maatEchappijen en grote assurant iekantaren de aandaqht oP zich te hebben
gevestigd als financieet en fiscaal degkundige, was zo'n twee iaar geleden
zijn benoeming gevolgd tot algemeen dlrecteur van de Rvs, alE opvolger van
de legendarische De Croot, di-e, na een controverse over het naderende
sa$enóaan met de grootste verzekeringsgigant van hèt ganse koninkrijk, was
opgestapt, en een sigarenzaak was begonnen in de oekraïne.
Het hoofd buitendienst. Jawolski, was eveneens van het toneel verdwenen, en
Ieidde, voor zover men wist, een kommervol bestaan a1s handelaar in
Èweedehands kunstgebitten.
schotemeijer had opnieuw de teLefoon ter
zijn drukbezette superieur aan de Lijn te
wendde hij zich opgelucht tot zijn beide
"Hij komt dlrect. Kunnen jullie ervoor zorgen
uit het archief gehaald worden?"
"I9 al gebeurd," zei ÀIb1as. "Àugustinus kan
dus we kunnen meteen aan de slag. "
"Prachtig gewoon, " mompelde d'Àspremont.

hand genomen, en het gelukte hem
krijgen. Na een kort gesprek

medewèrkers.
dat alte dossier6 vanaf 1970

ze elk moment komen brengen,

De komst van drs. coriolanua P. Egrnont, algemeen directeur Yan de Rvs, viel
nagenoeg samen met dj-e van Marcus Johan Àuguatinus, de Kluisbeheerder, een
magere, 

-aI wat oudere man, met diePliggende, stekende ogen in een gegroefd
geàicht. rn zijn mondhoek hing, zoals gewoonlijk, een zelfgerolde sigaret.
Hij stond bekend als zeer zwí)qzaam, en weinig gestel-d op gezelschap. Het
grèotste deel van de dag bracht hij in de kluis door, waar de vele dossiers
Àtonden opgetast. Hij had uiteraard zijn eigen bureau op de afdeling' maar
daar zat hij meestal alleen 's morgens vroeg aan. Hij verscheen altijd voor
dag en dauw op zijn werk. soms zelfs nog voor de komst van de Portier, in
alle vroegte. llaarom wist niemand. In ieder geval- niet om 's avonds vroeg
naar huis te kunnen, want vaak zag men hem na zes uur nog rondscharrelen.
De enkeling die hem durfde te vragen waarom hij niet naar huis ging kreeg
of in het geheeL geen antwoord. of werd afqesnauwd. zijn bijnaan 'de
kluizenaar' was daarom zo al,gemeen ingeburgerd, dat sommige medewerkere
niet eens zijn werkelijke naam wisten.
zonder een woord te zeggen rolde Àugustinus een steekwagentje de kamer van
schotemeijer in en begon een Lading dossiers op diens tafel op te stapelen.
"Bedankt, meneer Augustinus, " zei Àlblas, waarop de ander, na een norse
knik, verdween.
Drs. Egmont, die niet van tijdverspilling hie1d. nam onmiddellijk het
oudste ter hand, en sloeg het open, terwijl À1blas grinnikte.
"Ik had haast per ongeluk 'meneer de kluizenaar' gezeqd, " lachte hij. "Zo
noemt iedereen hem nameLijk," voegde hij er ter verklaring voor Egmont aan
toe, die in een ongelooflijk tempo door het dossier en dlverse Etukken van
Frangois d'Àspremont tegeliik bladerde. zijn ogen leken overal te zijn.
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zijn gezicht vertoonde een steeds diepere frona, en tenslotte leunde hij
achterover en staarde hij uit het raam. Een bleke kleur overtoog zijn
trekken,
"Ziet u grote problemen, meneer de directeur?" vroeg Schotemeijer. en
Egmont knikte Langzaam. Hij nam twee documenten uit de staPel en hieLd ze
omhoog. "De zaak is nog vëel gecomplicèerder dan j-k eerst dacht. Bereid u
voor op moej.lijkheden zoals we ze nog niet eerder meegemaakt hebben."

Het waa een kille, mistige herfstdag, en derhalve vroeg donker. Na half zeE
bLeven nog slechts enkele overwerkers op de afdeling P.U.L.P. achter, maar
zo rond half tien hielden ook dezen het voor gezien, en laq de enorme
ruimte er verlaten bij. Maar neen, toch niet helemaal. Achter een bureau
za! nog een eenzame gesÈalte een gtapel maPPen en ordners te sorteren. Een
oude man, in wie wij snel Àugustinus. de 'kluizenaar' herkènnen. zoals
gewoonlijk was hij de laatste die nog ter plaatse was, en af en toe vroeg
;ijn directe meerdere, de heer van der worm, zich af of hij eigenlijk
iiberhaupt we1 ooit naar huis ging.
Uit een la van zijn bureau haalde Àugustinus een klein transistorradioot j e
en zette dat aan op het taagste geluidsvolume. Door de ruimte klonk zacht
de 'DanEë t{acabre' van saint-saëns. De oude man vervolgde zijn bezigheden,
toÈdat achter hem de deur van de afdeling open ging. verstoord keek de
'kluizenaar' om. was dat nu a1 de portier, die zijn ronde krram doen? Doch
neen, het was iemand anders. Hij liet zijn op het voorhoofd geschoven bril
zakken om de late bezoeker beter te kunnen zien, en keerde zich toen weer,
na een gemompeld. "Oh. bent u het?" naar zijn mappen.

Even later bewoog zich èen donkere gestalte door het in diepe duisternis
gehulde ' Broeklanderpaadj e ' . Een gestalte. die ieÈs zwaars voortBleePte. Ín
de richting van de kluis...
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EoofdEtuk 4. Bureau Eoflaa[,

"Voor hetzelve verteert een vuur,
en achter hetzelve bÍandt eene vlam-"

(JoëL 2,3 )

In de zuid-oostelijke hoek van de Rotterdamse wijk Kralingen ligt de
Hoflaan, die de verbinding vormt tuEsen de oudedijk en de Honingerdijk. Het
is een laan, die een rustige welstand ademt. Er bevinden zich diverse
kapitale patric iërghuizen, en aan het eind staat een oud, bijna historisch
politiebureau dat nog uit de vorige eeuw dateert.
wanneer wij, kort geleden, een blik door een der vensters hadden kunnen
L,erpen, zouden wij achter een ouderwets cylinderbureau een krachtig
gebouwde man van middelbare leeftijd hebben zien zitten. met lichÈ
grijzend, achterover gekamd haar, gekleed in een tijd- én vormloos bruin
pak, en in de mondhoek een fikse bolknak.
Het eras nu bijna twee maanden geleden dat deze man, in wie onze trouwe
Iezers onmiddellijk inspecteur D.J. Bruins van de Rotterdamse recherche
(afdeling Noordzaken) herkend zullen hebben, van het hoofdbureau Haagse
veer naar de Hoflaan was overgeplaatsÈ; overigens op eigen verzoek. Het
bureau stond eigenlijk op de nominatie gesloten te worden, maar Bruins had
er op aangedrongen het aan hem en zijn aasistent brigadier Lucas van Dam
toe te wijzen. Daar had hij diverse redenen voor, Eornmige duidelijk
beredeneerd, soÍmige persoonl-ijk, andere zuiver qevoelsmatig.
De directe aanleiding was van ]ugubere aard. Hoewel de pol it ie-auÈoriteiten
hun begt hadden gedaan om het verschijnsel zo veel mogelijk uit de kranten
te houden tèneinde paniek te voorkomen, kon niemand er meer omheen: In
Rotterdam, en meer speciaal in het oostelijke wijken Krallngen en
crooswijk, had een reeks van moorden plaatsgevonden die dusdanig veel
gruwelijke overeenkomsten vertoonden, dat ze ongetwijfeld door dezelfde
dader of daders begaan waren.
voor de zoveelste keer bladerde Bruins in het loodz$rare dossier. In de
maand november was het begonneni kort achter elkaar waren drie moorden
begaan volgens een vast, weerzinwekkend patroon, Daarna, in het begin van
de maand december, Ieek er een einde aan te komen, maar dat bLeek een
vergissing te zijn. De score kwam zelfs hogèr uit: vier tegen drie in de

Daar had je, bijvoorbeeld, het geval van Gerardus de Vrieg, een lj-cht
gestoorde zwerver zonder vaste h,oon- of verblijfplaatE, bekend a1s 'Gekke
cerrj-t'. Het half verkoolde lijk van De vries was op een ochtend door
voorbijgangers achter een heg aan de Groene wetering aangetroffen. zijn
handen waren gebonden en hij was, klaarblijkelijk na neergeslagen te zijn,
met benzine overgoten en in brand gestoken. Het lege benzineblik had de
poLitie teruggevonden, achteloos weggegooid onder een Paar struiken. Roof
kon onmogelijk het motief zijn geweest, maar wat dan wel was vol3lagen
onduidel ij k.
Minstens zo raadselachtig was de brand, die korte tijd later in een huis
aan de Lambertusstraat had gewoed. De bejaarde bewoner, Àrie van Putten,
dj-e een eenzaam en teruggetrokken bestaan Leidde, was omgekomen. Niet zo
vreemd, want hij was door een onbekende muurvast op zi-jn bed vastgebonden
en met benzine overgoten. ook hier was het motief een raadseL. wel vond de
politie, na enig zoeken, een leeg benzineblik, weggeborgen in het
nachtkastje van het slachtoffer.
Het meest tragisch vond Brqins de dood van de oude pastoor Van weert, van
de s!. Alfons-kerk aan de coudse Rijweg. die hij persoonlijk goed gekend
had.z van weert, die ala een kluizenaar achter de inmiddels gesloten kerk
leefde, $ras j-n de tuln. annex begraafplaats, overvallen en neergeslagen. Na
aan een verzakt grafmonument te zijn vaEtgebonden, waE ook hij met benzine
overgoten en verbrand. HeÈ ceruggevonden lege benzineblik liet geen andere
conclus!e toe.
En nog geen week geleden - het was op dinsdag 17 december - had men het
Iijk van de a} dagen vermiste 7o-jarige dr. schoonhoven, een voormalig

maand november. En de maand was nog
maandag 23 december. Het waren stuk
Bruins de aangrijpende verslagen van

Zie "Het Geraamte achter het
ia deze publicatie niet meer

nlet ten eindei de kalender wees
voor stuk gruwelijke zaken, Nogmaal 1as
de laatstè weken.

Beeldscherm" (Rotterdam 1988). Helaas
in de boekhandel verkrijgbaar.
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actuaris, die na zijn pensionering een teruggetrokken bestaan leldde, vroeg
in de ochtend ontdekt in het park Rozenburg, aan een brugleuninq gebonden.
en, inderdaad, tot asch verbrand. ook nu sprak het Lege benzineblik (Bruins
had het onder de brug aangetroffen) duideliike taal. schoonhoven Í^ras de
zevende op rij en voorlopj-g de laatste. Nou ja, voorlopig...
De concluèie was onontkoombaar, en het \ras hoofdcommissarie Berestein
geweest. die hem na de derde moord dreunend door de telefoon had verwoord:
"Een seriemoordenaar, Bruins! Eindelijk hebben we er hier in Rotterdan ook
eenl Dat moet ik mijn collega in Baltimore vertellen!"
En vervolgens had hij Bruins aan het hoofd geplaatst van een speciaal team
met bijzoàdere volmaèhten, om de zaak "tot de bodem" uit te zoeken. Bruj-ns
had diè volmachten overigens maar bescheiden benut: een eigen hoofdkwartier
aan de Hoflaan, Van Dam als assistent en een Paar extra telefoonlijnen. We

schrijven maandag 23 december 1991..'

Het liep al tegén het middernachteli j ke uur, maar Bruins maakte nog geen
aanstalaen om naar huis te gaan. De reden daarvoor lag gedeeltelijk in de
privé-sfeer, maar dat heeft met dit verhaaL verder weinig van doen. De
inspecteur toonde zich op dit terrein trouwens in de regel nogal gesloteni
waarom zou iedereen moeten weten, dat.'.? Nou ja, hoe dan ook. het was
heerlijk rustig j.n het oude politiebureau en hij kon hier doen en laten wat
hij wiLdë. zelfs aan de somberste zaken waren soms positieve kanten te
onderscheiden. Hij haalde een verse bolknak te voorschijn en stak er de
brand in. Thuis bijvoorbeel-d zou zijn vrouw hem nooj,t toeetaan om'.. Hij
onderbrak zijn eigen gedachtenspinsel s en concentreerde zich op de tweede
reden van zijn late verblijf in het politiebureau.
voor hem op Àet vloeiblad lag een blaadje paPier met aantekeningen. De
inspecteur had als trefwoorden inzake de slachtoffers opgeschreven. allen
zijn mannen, meestal op leeftijd en gepensioneerd, $roonden in Kralingen of
Cróoswijk, en leidden zonder uitzondering een eenzaam, kluizenaarsachtig
bestaan. Bruins, die aan de van somerenweg woonde, maar nu bijna permanent
aan de Hoflaan verbleef, glimLachte eveni goed beschouwd kon dit Profiel
evengoed op hem slaan. Hij moest maar goed oPPassen... En tensl'otte vraren
alleÀ door verbranding met benzine om het leven gekomen. waarom? wj-e? op
welk aspect moest hij zich concentreren?
Lange tijd Etaarde hij naar het enige concrete bewijsmateriaa] dat de
polltie Lot nu toe had vreten te verzamelen: Lucas van Dam had de zeven Lege
Éenzineblikken in een nette rij tegen de muur naast het bureau gepLaatst.
Aan ieder handvat hing een klein kartonnen kaartje me! daarop de meest
belangrijke informatiè. De praktisch ingestelde van Dam had vanmiddag, vlak
voordàt È!3 naar huis ging, nog even een zware ladenkast verschoven om
alvast meer ruimte langs de muur te maken. Bruins wist eigenli-jk niet goed
of de brigadier uit praktlsche zin of uit cynisme had gehandeld. van Dam
kennende vermoedde hij het eerste. Het rras geen kwade kerel. Er was nu !n
ieder geval weer ruimte voor nog vijf blikken, schatte Bruins.
Hij hoópte maar dat het hier bij b1eef. hoewel hij zLct.zelf moest bekennen
dai er àaar zeer weinig voortgang in de zaak zat. Voor morgen stond er in
zijn agenda een afspraak met dr. Braambos geplandi welLicht kon de medicus
hem iets wijzer maken over de achtergronden van de dader.
op dat moment rinkelde de telefoon. De schrik sloeg Bruins om het hart.
wéer een moord, of, nog erger, zijn vrouw migachien. die hem...? Hij
echraapte zijn moed bijeen en nam de hoorn van de haak.
"eruinè, afdeling Moordzaken... wat!? ÀLweerl? Ííie...? oh. ja, ja... Ííaar
precies, zeí je...? westerstraat 3...? Ja, die ken ik, oP de hoek van het
!,ri"1}em6p1eln... " Ineens schoot hem iets te binnen. "zeg, toch niet bij die
verzekeringsmaatschappij . . . ? oh. toch wel... Ja. de Rvs'.. wat'.'? Nee, daÈ
gaat je niets aan, ik heb daar vroeger een paar keer een zaakje. -. maar
óoed, dat is nu niet van belang'.. Ja, ja. zeg, ik bel Van Dam even uit
zijn bed en dan komen we er meteen aan... Nee, nergens aankomen tot ik er
ben... De brand is aI geblust. '.? Goed... Tot over een kerartierl "
Bruins beëindigde het gesprek en draaide eèn nuruner. Àan de andere kant
hoorde hij de telefoon enkele keren overgaan. Toen werd er opgenomen.
"Met van Dam. afdeling lloordzaken, eh. ik bedoel, met van Dam." De stem
ktonk slaperig. Een luide geeuw volgde.
"Luuc, Bruins hier! Nummer acht is gevonden! over vijf minuten sta ik bij
je op de stoep I "
àondèr op antvroord te wachten gooide Bruins de hoorn op de haak, knipte de

-14-



bureaulamp uit en verliet. het Politiebureau. Buiten h,as het bitter koud. en
de omgeving deed ook niet bepaald zijn beEt om de insPecteur in een betere
stemming te brengen. Àan de overkant van de laan ree6 de zvrarte ma39a op
van een oude kerki zwak licht scheen door de glas- in- lood-vensters naar
buiten. Juist op da! moment sloeg de kerkkLok met bronzen stem het
middernachtel ij ke uur: th,aalf galmende slagen. De negentiendè eeuwse -..-herenhuizen en de pastorie van de kerk waren door de zware miat nauvrelijks
te zien. Enkele straatlantaarns van een vooroorlogs model wierpen een
diffuus licht op het oorlogsmonument onderaan de dijk. "voor hen die-
vielen," las Bruins. De geharde politieman huiverde, drukÈe zich de hoed
vaster op de katende schedel en stapte in zijn Kever.
Door goeàe connecties bij de verkeerspolitie had Bruins zijn overjarige
Volks;agen (bouwjaar 1963) tot nu toe buiten de ÀPK-keuring vreten te
houdèn. Hij r,\,as lehecht aan het voertuig. Met oorverdovend motorgeraas reed
hij via de Po1anènstraat naar de achter de Hoflaan gelegen waterlooetraat.
waar van Dam woonde.
De brigadier stond a1 op de stoeP te wachten. Met enj'ge moeite wrong hij
zijn oÀvangrijk lichaam in de auto. zijn gelaat rras door slaap getekend'
Hij gromde-een groet en zei: "Àls ik die vent Èe pakken krijg, i3-ie nog
niet jarig baasl wat een zenuwe-baan!"
eruinó negeerde de laatste opmerking. van Dam kon soms wat kortaf zijn,
maar wag èen politieman in hart en nieren' Bruins had hem graag naast zichi
de enorme spiermassa's van de brigadier kwamen vaak goed van paE.
"Lulster, Luuc, een nieuwe onth?ikkeling! Het achtste slaqhtoffer is
aangetroffen in het kantoor van een ver zekeringsmaatschappij aan de
I'legterstraat, dus niet in Kralingen of crooswijk deze keer. weliswaar
betreft het een man. maar wel ieÀand die jonger is dan 65 jaar. Misschien
wordt het apoor nu wat duidelijker... Trouwens, het betreft het kantoor van
de RvS. zegt je dat nog iets?"
van Dam scÉudàe gapend zijn hoofd. "Eh, nee, ik geloof het niet, hoewel, nu
ik er over naaenk... Hebben we vroeger daar nlet eens... eh? RvS zegt u,
baaB?" van Dam dacht na, niet een van ziin sterkste kanten overigens ' Het
denkwerk lfet hij, naar eigen zeqqen, altijd liever aan Bruins over' "M'n
eigen verzekerinien lopen à:-remaài bij de 'oude crooewijksche', u weet wel,
inÉoedel en zo. M'n vrouw regelt dat alIemaal. die komt uit crooswijk,
vandaar. verzekeringen interèsseren me niet zoi je wordt door die lui
getlld bfj het leven ! "

HeÈ willemsplein was snel bereikt, want de straten lagen er uitgestorven
bij. Naar hèt luiste adreB hoefden ze niet lang te zoeken, want de
voórgevel van het Rvs-gebouw besl-oeg bijna de hele !',esterstraat aan een
zijdé. veel ordening zàt. er trouwens niet !n. oude en nieuwe gedeelten.
wiieelden elkaar af, en ook het vloerniveau was steeds verschiltend' Hier
en daar week de gevel terug voor èen parkeerplaats. HeÈ r^,as duj-delijk dat
het pand een lanie en bewogen bouwgeschiedenj-s achter zich had liggen'
nen -grote lichtrèclame met het bekende Rvs-Iogo erop. v,ees 

. 
vanzel' f de

hoofóingang, waarvoor een brandweerauto en een politj-ebusje stonden
geparkeérdi Bruins en van Dam bestegen het kteine bordes en belden aan'

De nachtportier stond bleekjes tegen de baLie geléund toen de belde
politiemànnen de ruime hal betraden. Bruins liet geen tijd Yerloren gaan'
àij legde uit wie hij was en begon de ondervraging.
"u heeit het slachtoffer gevonden? Hoe laat? Wat is uw naam?"
"Ik ben de nachtportier en mijn naam is Boom. llel eh, ongeveer een half.uur
geleden kreeg ik op mijn contiolepaneel een brandrnelding voor de de kluis
van de afdeling P.U.L.P. en toen..."
Bruins onderbràk hem. "Pulp, wat is dat? Een naam of een afkorting?"
"oh, eh, de afdeling pensioenen, u weet wel. waar was ik?" Boom was nog
steeds niet helemaal àe oudei een brand. een slachtoffer, een moord zelfs,
en dan een pol. it ie-ondervraging, het was r"tel een beetje-veel tegelijk'..
"oh ja, ik ivaarechuwde meteén Àijn coltega, dat is portier oosterbos, die
zit Éfj de andere ingang iets verderoP in het gebouw, en belde vervolgens
de braidweer, Daarna gi;g ik op onderzoek uit, naar de eerete etage, v'ant
daar vandaan was de brandmeLding afkomsÈi9. "
Bruins noteerde alles. "En toen was de uitgang hier dus Yerlaten? Iemand
die toen het gebouw verliet kon u dus niet opmerken?"
Boom aarzelde even. "Eh, nou, ziet u. nie! helemaal, want 's nachts is de



boel naÈuurlljk geheel afgesloten, maar die brand Ieèk mij toen wel' even
belangrijkerr vindt u niet?" Hij kreeg h,eer wat kleur op de wangen.
"Natuurlijk, u heeft ge1ijk," zej- Bruins, die er voorloplg niet verder op
in g!ng. caat u verder."
"Boven trof ik een vreemde situatie aan. De zware kluisdeur stond open, en
de archiefruimte binnen was door vlammen fe1 verlicht. Het Elonk enorm' Ik
schrok me een ongeluk en raakte bijna in paniek, maar toen zag ik dat het
maar een heel klein brandje was. Ik trok de brandgl'ang uit de muur en
blustè het vuur. Het was in een halve minuut achter de rug. dacht ik. Het
leek allemaal nogal mëe te vallen..."
Boom haalde diep adem. "op dat Ínoment kwamen de brandweerlieden achter me
binneni m'n coLLega oosterbos had ze binnengelaten. ze onderzochten de
ruimte, en toen,.. en toen vonden 2e... een glachtoffer..."
Boom kreeg het te kwaad en ging zitten. "We weten nog niet wie het lE, víant
de brand heeft zijn gezicht, zijn hele lichaam..."
van Dan klopte heà op de schouder en zei geruslstellend! "U heeft prima
gehandeld, àeneer Boóm. Neem een koP koffie. wij zuLlen de rest wel doen.
Laat allës maar verder aan ong over."
Boom knikte dankbaar, "Eh, zal ik u even voorgaan naar de kluis? itet is een
noga! ingewikkeld gebouw, zelf vindt u het nooit."
"Oóe geen moeite." klonk het verrassende antwoold van Bruins. "Pie kluis
weet ik nog wel te vindeni ik ken hier de weg r^,el zo'n beetje."' En samen
met van DaÀ verdween hij in het gangentabyr inth, op weg naar de collectieve
kluis op de eerste etage.

De brandweercorunandant lichtte in zakeliike bewoordingen de ramp toe.
"we vonden de man vastgebonden aan een archiefrek. Een groot aantal in
benzine gedrenkte dossiers zat tussen de touwen gePropt. Die zijn
natuurlijk allemaal verbrand. Het moet in luttele seconden voor hem gebeurd
zijn." Hlj overhandigde van Dam een benzineblik. "Kijk, dit vonden we
achter een van die rekken. "
van Dam haal,de een kartonnen kaartje uit zijn zak, scbreef er iets op en
maakte het met een geroutineerd gebaar vagt aan het handvat.
"Is u de identiteit van het slachtoffer aI bekend?" vroeg Bruine.
"Nee, die weten we nog niet. Maar die andere Portier heeft aI de directeur,
en ook het hoofd van àe afdeling P.U.L.P. en de bedrijfBarts opgePiept. ze
kunnen elk ogenblik hier zijn, denk ik. Hopelijk r'reten we straks meer."
"!,Íooi, " zei Éruins. Hij stapte de kluig binnen en lieÈ de gruwelijke
aanblik van het geheel-op zich inwerken' NuÍuner acht op rij- zou.hij hier
nj,euwe sporen vinden, of moesten er eerst nog meer volgen? Een nieuw
hoofdstuÉ in het onderzoek was begonnen, en dat nog wel op vertrouwde
grond. Uit deze gedachte putte hij moed tervrljl hij de verwoeBting bezag'

. Zie! "Moord in de Kluis"
boekhandel verkrijgbaar;

(Rotterdam 1982). NieÈ meer in dè
probeer het betere antiquariaat.
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Boofdstuk 5. Resu.Ltaat Gericht onderzoek (R.C.O.)

"Wie ooÍen heefX om Xe hooÍen,
die hoore. "

(Uattheijs 13:9)

Het waE bepaald niet de eerste keer in zijn loopbaan dat Bruins met het
slachtoffer van een misdrijf werd geconfronteerd. Toch waB hij deze keer
bllj dat hij niet juist gegeten had. Het half-vërkoolde lijk bood een
walgelijke aanblik. ondanks de actlyiteiten van de brandweer hing in de
kluis nog steeda een doordringende schroeilucht.
ceknield naast. het stoffelijk overachot van de ongelukkige zat dë Rvs-
bedrijfsarts, dokter o.J. cramp van Rillinghe, een volkomen kale, bebrilde,
wat gezette medicus. Eij kwam overeind èn drukte Bruins de hand.
"Een interessant geval. weer eens wat anders dan influenza, " 6prak hij
sober, zijn stethoscoop oprollend. "Ik geloof niet dat de patiënt door
verbranding is omgekomen. Waarscttijnlijk was hij al dood toen de moordenaar
hem i-n brand stak. Of minstens bewustelooE. De dader heeft daarna wat
dossiers uit elkaar getrokken en overal stukken papier tussen de kledi-ng
van de man gestoken, van top tot teen. Daarna heeft hij hem met benzine
overgoten en in brand gestoken."
"Íleet u eigenlijk 'wie het is?" vroeg Bruins.
"Nog niet. Ik heb wel zijn toegangspasje gevonden, redelijk onbeschadj,gd.
Het is dus iemand van het personeel. Àan de hand van het pagnunurer zullen
we het gauw. genoeg h'eten. Mlsschien dat meneer schotemeijer dat even kan
nazoeken. Hij komt er juist aan."
Inderdaad was het hoofd P.U.L.P. inmiddeLs op het droeve toneel verschenen.
Hij stelde zich aan Bruins voor met een kort: "schotemeijer, aanqenaam, " en
overhandigde zijn business-card, lets wat hij altijd graag deed, omdat zijn
titel en functie er breeduit op vermeld stonden.
"sectorhoofd P.U.L.P." las Bruins, en fronste de wenkbrauwen. "Ik had
Iievér gehad dat de directeur hier was geweest. "
"De heer Egmont is ook gevraarBchuwd, " zei Schotemeijer in zi,jn wtek
geschoten. "Maar ik achtte het mijn plicht om meteen te komen. Deze
afdeling valt tenslotte onder mijn verantwoordel ij kheid. "
"Egmont, zei u?" Bruins dacht na. "Bedoelt u dat meneer De Groot hier niet
meer .i-s? "
"Nee, die was al weg voordat ik hier in dienst kwam. " zei de ander. Bruins
wendde zich tot de dokter.
"Heeft u dat pasje? Dank u. Kijk, meneer schotemeijer, als u dit nummer
even kunt opzoeken, dan weten we in ieder geval rdie hier zo akelig aan zijn
eind is gekomen. "
"ogenb1ik. " schotemeijer verdween en was na korte tijd weer terug.
vërbijsterd staarde hij naar het geblakerde lijk.
"l'íaar... dat is... Ja, nu ik 't. weet is het toch we1 Èe zien. Augustinus!"
"Hoe zegt u?" vroeg Bruins, zijn notitieboekje trekkend.
"Augustinus. De kluizenaar. 8h... ik bedoel! de kluisbeheerder. "
"u zei eerst kluizenaar!" Doorborend keek Bruins zijn informant aan. "was
dat een verspreking? of bedoelde u iets anders?"
"Ik, eh... Nee, dat was z'n bijnaam. Hij zat altijd en eeuwig hier, in de
kluisr" verklaarde schotemeijer. "Maar dat is verder toch niet van belang,
j-nspecteur? "
"Dat weet ik nog zo net niet." prevelde Bruins. "U weet ongetwij feLd uit de
krantèn wat er hier in de stad de laatste maanden gaande is. Al die moorden
op oudere, al-Ieenstaande figuren. ÀI1emaal... kluizenaarsl En allemaal in
brand geBtoken ! "
"De benz inemoordenaar ! " Schotemeijer, die lezer was van De Telegraaf, trok
wit weg. "NatuurLijkl Due die is hier geweest, vanavond. l'Íaar hoe is dat
mogelijk? Ik bedoel: hoe kon hij hier bi.nnen zijn gekomen?"
"En weer buiten?" vulde Bruins aan.
"En wat kan het motlef zijn geweest? À1s Ík dat nou wigt... dan waren r4e
een eind verder. "
In de deuropening van de kluis verscheen de massj-eve gestalte van brigadier
van Dam. "Boss? De ambulance is er." Hij deed een stap opzij en twee in het
wit geklede mannen met een brancard traden binnen.
Bruins wendde zich tot dokter cranp van Rillj-nghe. "Dit laat ik verder aan
u over, dokter. En Luuc, zorg dat er voldoende folo's genomen worden,
voordat de heren het tijk meenemen. Ik loop nog even met meneer
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Schotemeijer mee. "
Àl Bprekend had hij de kluis verlaten en vergezelde het hoofd P.U.L.P. naar
diens kamer, alechts enkele stappen verder.
"Ik wil even een paar dingen over wijlen de heer Àugustinus noteren..."
begon Bruins, maar hij werd onderbroken door het langgerekÈe gerinkel van
dè telefoon. Mèt een verbaasde blik op zijn horloge nam schotemeijer op,
noemde zijn naam, en 1ulsterde even.
"Ja, inderdaad, meneer Egmont, " sprak hij toen. "Het is vreselijk, ja. Ja,
de politie is hier. Ik geef u even aan de inspecteur, die het onderzoek
Ieidt. Ja, hij staat hier naast me. I'lomentje. "
Hj-j reikte Bruins de hoorn. "De directeur."
"Ja, dank u." De beroemde speurder legde de peuk van zijn gigaar op het
randje van schoÈemeijers bureau. "HaI10, meneer Egmon!? Goedenavond. uijn
naam is Bruins, inspecteur van de Recherche. Moordzaken. u weet erat hier
heeft plaatsgegrepen?"
"Ik heb het juist gehoordr " klonk de kalme stem van de algemeen dj-recteur
van de RvS. "De portier heeft me opgepiept. Ik heb hem toen direct gebeLd,
waarna hij me telefonisch aI het een en ander uit de doeken kon doen' Hij
zei me ook dat schotemeijer al ter plekke was. Daarom bel ik nu dit nummer.
zelf b€n ik nog thuis. Moet ik langskomen? "
"Nee, dat heeft geen zin. En er is weinig op dit moment wat u kunt doen; we
hebben de zaak redelijk in de hand. Er wordt een aantal routineonderzoeken
veEicht, maar ik,zou het op prijs stellen als u morgenochtend om negen uur
beschikbaar zoudt kunnen zijn. Ik zou zeggen hier' in de kamer van meneer
schotemeijer. of ergens anders hier in de buurt. En wilt u iedereen
meenemen die qua werk iets met meneer Augustinus te maken had? Collega's,
dj-recte meerdere, afdelingchèf en zo?"
"Ík zorg ervoor, inspecteur. Ik zal een lijstje van personen voor u maken
en u dat morgenochtend vroeg aanrej-ken. Ànders nog iets?"
"voorlopig niet. Tot morgen, meneer Van Egmont."
"A1leen Egmont, zonder "van". Tot morgen. "
Bruins wierp de hoorn op de haak, en \^,reef zich een korte wijle Peinzend
over de kin.
"Nog één di-ng, meneer Schotemeijer. Kunt u me even de afdeling laten zien
waar het sLachtoffer werkte? zijn werkplek dus, on 't zo maar te noemen? "
zwijgend ging schotemeijer de speurder voor naar de afdeling P.U.L.P., waar
de plafondlampen nog brandden.
"Hier is het, inspecteur. DiÈ was zijn bureau."
Àandachtig bekeek Bru.i-ns de enorme stapels gele mapjes. "Wat zijn dat voor
dingen? "
"werkmapjes. Daar zijn er tamelijk veel van. we maken hier voor elke
binnengekomen werkzaamheid een mapje' of mepje zoal.s d'Àspremont zegt, een
van mijn ondergeschikten. !íat hoor ik trouwènB voor muziek?"
Boven op een ladenkast zagen beide mannen nu een trans istorradioot j e staan.
Het speelde nog zacht. Bruins zette het volume wat hoqer. Toen klonk over
de afdeting P.U.L.P. het ontroerende tweede deeL uit Mozarts Twintigste
Pianoconcert. Bruins bleef er even, met kippevel, naar luisteren. Toen
zette hij het toestel abrupt uit' Er viel een tastbare stilte.
Maar niet voor lang. Ílederom klonk het langgerekte gerinkel van de telefoon
over de afdel,lng. "wat nu weerr" mompelde Schotemeijer.
"lilisschien een klant," probeerde Bruins, !n een poging de sPanning voor de
zwaar beproèfde manager waÈ te breken. Maar schotemeijer, die zich intussen
wat had hersteld na alle emoties, schudde het hoofd. op belerende toon
legde hij uit:
"Nee, inspecteur. dat kan niet. Hoor maari het signaal klinkt eenmaal lang.
Dat wil zeggen3 een intern gesprek. Bij een gesPrek van buiten rinkelt de
bel tweemaal kort! U kunt dat allemaal nalezen in les l van de basiscursus
'Klantgericht ?elefoneren', die ik zelf heb geschrèven."
Terwijl schotemeijer zijn les onderbrak om het gesPrek aan te nemen, kreeg
Bruins ineens het onbehaaglijke gevoel dat hij iets zeer belangrijks over
het hoofd zag, iets dat vlak binnen zijn handbereik lag zonde! dat hij het
nochÈans kon grijpen. zi-jn gepeins werd onderbroken door schotemeijer, diè
hee] bLeek zag. Stamelend zei hij:
"Het was de portier, Boom. Hij... hij beweert dat er een vreemde !n het
gebouw is! Dit pand bestaat uit vele aan elkaar gebouwde stukken. overal
Éevinden zich branddeuren met sensoren. De portier beschikt over een
controlebord met waarschuwings lampj es. Een onbekend perEoon is aI door drie
signalen heen gelopen! Dat betekent... "
"ÀIIe sigaren bij elkaar!" brulde Bruins. "De moordenaar is nog hiert" En

- 18-



hij rende de afdeling af. Bij de deur hleLd hij halt en keerde zich om.
"wacht! U bent toch zo handig met die telefoon? Be1 het Haagse veer, noem
mijn naam en zeg dat ze onmiddellijk 60 man unifornpoliÈie sturen om het
hele blok met een cordon af te zetten! SneL!"
zonder nog om te kijken sneLde hij weg. In de hal trof hij Boom en ook
brigadier Van Dam aan.
BruinB hijgde van het 6ne11e lopen. "En? Waar is-ie?"
De portier keek naar het controlebord, waa! juist opnieuw een lampje feI
oplichtte. "In de kelders van westerstraal 29. Ik zag hem het eerst toen
hi-j van de vierde etage van Ílesterstraa! 3. het zoldergedeelte, via de
moderne vleugel naar het bijgebouwde deel op nummer 11 liep. Toen qinq hij
met de lift naar de de tweede etage, om daar over te steken naar het nieuwe
pand op nummer 17. Hij moet via de trap naar de begane grond zijn gegaan,
want daarna signaleerde ik hem in het gebouw HouÈ1aani via de eerste ëtage
en de glazen luchtbrug qing hij terug naar de westerstraat. via de oude hal
van het voormalige Rvs-Schade-gebouw verdween hij in de kelders."
Even duizel,dé het Bruins, "coed. U weet de weg? Dan sneL erheenl" En tot
Van Dams "Er ia versterking onderweg, Luuc!"
van Dam liet een grijns van oor tot oor zien. Eindelijk actiel Hij trok een
buitenmodel revolver uit zijn schouderholster. knipte een zaklantaarn aan
en Epoedde zich acttter de portj-er en zijn meerdere het gangenlabyrinth in.

Het zoeken bleek een hopel"oze zaak te zijn. Gedurende een kwartier renden
de drie mannen door gangen, kamers en afdelingen vol computerE en andere
nuttige zaken, doorkruisten de binderij, het magazijn, een werkplaats en
enkele leegstaande ruimtes, doken keldera in en vl-ogen trappen op en af. De
voortvluchtige moeat het gebouw evengoed, zo niet beter, kennen alE de
portier. want steeds was hij de achtervolgers te vlug af. op het laatst
waren ze het spoor volkomen bijster.
zwaar htjgend leunde Van Dam tenslotte Èegen een koffieapparaat. en wiste
zich het zweet van het voorhoofd. "Godsamme chef, ik kan niet meerl"
ook Bruins vloekte inwendig. zo dicht bij het doe], en nu... Plotseling
meendè hij ièts te horen. Rennende voetstappen?
Boom had eveneens j-ets bemerkt, en luisterde scherp. ze bevonden zich op
dat moment op de eerste etage van het gebouh, Houtlaan, bij de ingang van de
glazen toopbrug die naar het oude pand aan de ÍÍesterstraat leidde. De
portier zei3 Dat was in de keLder van het oude schade-gebouw. snel!"
Van Dan stortte zich naar voren, de anderen volgden. Het leek wël of ze
twee eeuwen in de tijd terugstaplen. Het zakelijke beton, glas en staal
maakte plaats voor marmeren vloeren, lambrizeringen en gestucte Plafonds.
Prachtige houten schouwen met veel lofvrerk completeerden het geheel. Een
monumentaal gebeeldhouwde trap voerde naar boven.
Boom lette er niet op. Hij rende via de hal naar een keldertrapi na een
kleine deur gepasseerd te zijn bevonden ze zLc}J. in de onderaardse gewelven.
voor zich uit hoorden ze haasÈige voetstappen in de donkere verte
verdwijnen. Dus toch !
"HÀltr " brulde van Dam. "In naam der wet!" Maar het bleek al te laat.
Wederom was de voortvluchtige hen te 5ne1 af. 9lant na een laatste verwoede
sprint belandden de mannen in een werkplaats, die een kleine achteruitgang
naar buiten toe bleek te hebben. uitkomend op een binlenplaatsje. Hijgend
als paarden hielden ze halt in een rorNnelige ruimte. Bruins mompelde ièts
ondrukbaars, want een klein houten deurtje stond wagenh,ljd open.
"cevlogen... " mompeLde hij bitter.
van Dan wrong zich door dë smalLe deuropening heen. Plotseling werd hij van
a1le kanten fe1 beschenen; een groot aantal handen greep de brigadier beet.
"In naam der wet, u bent gearresteerd, " klonk het vagtbesloten.
De l{esterEtraat zag blauw van de politie. Het telefoontje van Schotemeijer
had effect gesorteerd. AlLeen was men net ietg te laat gearriveerd. De
vogel was gevlogen, zoals Bruins aI had geconstateerd.
Hij stapte naar voren en groette de saluerende agente!. "O.K. mannen, laat
hem los, het is brigadier van Dam. Jullie zijn helaas te laat. Kan de
omgeving uit, en a1s jul,lie niets vinden, dan ingerukt. Morgen verwacht ik
jullie rapport op mijn bureau."

Bezweet en teleurgesteld Ilep de inspecteur, vergezeld van een binnensmond
vloekende brigadier en de portier Boomr terug door de naargeestige
kèldèrruimte. De tastbare resten van ruim L50 jaar handel in verzekeringen
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Iagen hier overal in grote hoeveelheden opgestapeld, wachtend op een
historicus of de RoTEB. voor een ingebouwde stalen kluisdeur van ouderwetE,
vooroorlogs model bleef de brigadier staan. De deur was potdicht. Het
opschrift luidder 'Archj-ef - ceen Toegang'.
"waarom zit dit op slot?" wilde Van Dam weten. vruchteloos de klink van de
manshoge LlPs-deur proberend.
"Die zit altijd op slot.," zei Boom. "Er schijnt geen sLeutel meèr van te
beataan. zo lang a1s ik hie! werk heb ik die deur nog nooit open gezl-en."
"Daar gaan we dan nu even verandering in brengenr " zei Van Dam resoluut.
Dit bood tenminste de mogelijkheid zijn frustratie om dè mislukte
achtervolging ergeng op uit Èe leven. Hij verdween en keerde sPoedig terug
met twee k1elne dynamietpatronen die hij met kleefband aan de scharnieren
van de deur bevestigde. "zoek even dekking." beval h!j, de lont afrollend
en aan een onlstekingsknop bevestigend.
Enkèlè ogenblikken later weerklonken enkele doffe explosies door het
keldergewelf.
"zi,ezo." van Dam maakte zwaaibewegingen om de dikke stofr^rolken wat te
verdrijven, stapte op de geheel ontzette kluisdeur af en trok deze met
enige inspanning open.
Bruins stapte naar voren en bescheen het j-nwèndige. De moordenaar zou hij
er niet vinden, maar wat dan wel? stapets met stof bedekte dossierg
grijnsden hem toe. Hij Liet de lichtkegel langzaam zakken, en toen leek het
of een ijzige hand zich om het hart van de beroemde speurder sloot. op de
bodèm Lag een akelet, gehuld in een costuum dat qua snit veel geleek oP dat
van Bruins zelf, dus ongeveer uit het einde van de jaren '5O stammend. Een
hoornen bril hing schuin over de holl"e oogkassen.
"Bij de heilíge Àntonius, wie mag dat zijn!?" riep van Dam.
Zijn meerdere stapte naar voren. Ín de rechterhand van het, geraamte zat een
brj.ef geklemd. voorzichtig trok hlj het vergeelde Papier los en lasi
"Rotterdam, 12 oktober 1956. Geachte heer verbeek. Tot oP heden mochten wlj
nog geen reactie ontvangen op onze aanvraag van 13 maart 1956, inzake de
offèrte voor een. . . "
"welke naam noemde u daar?" onderbrak Boom hem. Hlj zag l.i-jkbleek.
"Verbeek. Zegt u dat iets?"
"Dat zou ik wel menen. inEpecteur, Actuaris G.F.M. verbeek, hoofd van de
afdeling P.U.L.P. tot 13 oktober L956. Dat was de dag waarop hij spoorloos
verdween. " Boom wees naar he! skelet van wijlen Verbeek en vervol-gde: "Ík
werkte hier net een half jaar. Het geval sÈaat me nog duidelijk voor ogen.
Het ging zo: verbeek \^,as aan een lastig spoedkarwei bezig voor de een of
andele grote relatie. Toendertijd werkten ze op P.U.L.P. nog met
comptometers, grote mechanische rekenmachines die een leven als een oordeel
maakten. Enfln, verbeek, toch aI geprikkeld, kon daar even niet meer tegen.
Hij zei dat-ie een rustig plekje oP ging zoeken om aan die klua te werken.
Hij verliet P.U.L.P. om 14.35 uur en is sindEdien nooit meer teruggezien.
Het lijkt erop dat het raadsel thans is opgelost."
"Rustig is het hj.er zeker, " meende van Dam, de stalen wanden betastend.
'Hij hÀd alleen de deur niet achter zich dicht moeten trekken." Hij wees op
de brief. "welke klant betrof het trour,rens r chef?"
Bruins las verders "Hoogachtendf direcÈeur P. walch, saturnus Rijwielen te
Rotterdam. " Hij fronste de wenkbrauwen. "Hé, die tent ken ik, dat is die
fietsenfabrikant aan het einde van de Nieuwe Binnenweg. Nou, laten we hopen
dat de opvolger van verbeek dle zaak alsnog heeft kunnen afhandelen."

Een half uur later keerde de rust weer. De agenten verdirenen zonder nog
iets van betang gevonden te hebben, van Dam ging naar huj-s en Boom keerde
lerug naar zijn portiersloge. Bruins zelf liep nog even bij de andere
portier, de heer oosterbos. langs, om hem te zeggen de bedrijfsarÈB de
volgende ochtend Èe melden da! er een geraamte van een oud-tledewerker in de
kelder was gevonden. oosterbos kon Bruins verder weinig nieuws meedelen, en
zo kwan het dat de speurder alleen achterbLeef in de lege westerstraat.
Peinzend keek hij naar het Rvs-uithangbord, dat door een bLeek maanlicht
werd beschenen. ioen dwaalde zijn btik verder naar boven. Hoog aan de hemel
trok de komeet een vurige staart achter zich aan...
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op de bodem lag een skelet...
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Eoof,dstuk 6. De poLitie volgt een Epoor.

"líaar toch verxoonde het huis geen uiterLijke
xekenen van bouwvalTigheid, AlTeen bij zeer
nauwlettend xoezien kon men een uitersx fijne
scheur ontdekken, die van het dak in een dunne
zigzaglijn naar beneden Tiep . "

Edgat ALlan Poe, De val van het Huis Usher

Na de bewogen gebeurtenissen van de afgelopen nacht had Bruins het
verEtandj-g geoordeeld éen tijdelijk hoofdkwartier aan de westerstraat op te
elaan. ScÉo[emeijer had hem met een ruim gebaar de kamer van Àlblas aan het
Broeklanderpaadj e ter beschikking gesteld. zonder overigens dienE
Èoestemming daarvoor te vragen.
En zo kon het gebeuren dat reeds de vo]gende ochtend, nog voor acht uur,
het Rvs-gebouw een intern Politlebureau rijker was, bemand door twee
va6tbeEl-oten en ervaren rechercheurs van de afdeLing Moordzaken.
Met krachtige hand had brigadier van Dam aI direct bij aankomst een gÍoot
bord op de deur geschroefd, met de tekst: "Politie - Verboden toegangl"
erop. Na een korte aarzeling stak hij de Echroevedraaier achter het
naambordje van Àlblag en wrikte dit in één beweging van de deurPost ' Hij
wierp een tevreden blik op het geheel. en was vervolgens op zoek gÍegaan naar
de bedrij fskanti-ne, teneinde zijn chef en zichzelf van het nodige voedsel
en vooral van een grote voo aad koffie Èe voorzien.
Bruine intussen had. na enig speurwerk. de werking van de Interne
telefoongids doorgrond. Met het namenlijstje van de heer Egrmont onder
handbereik - de portier had heÈ hem bij het binnentreden in de hand gedrukt
- was hij dj-rect aan het telefoneren geslagen. Het waren .ie personen die in
aanmerking kwamen voor ondervraging om meer over Àugustinus te weten te-
komen. Zijn arbeid bleef nlet zónder resultaat. van der +iorm, de teamleider
kluis- en archiefbeheer, en mevrouw Sirius, het hoofd van de Interne
DienEt, arriveerden kort na elkaar. schotemeijer volgde, en nj-et veel later
betrad Àlblas het vertrek. Blijkbaar had zijn superieur hem net ingelj-cht
over de herbestemming van zijn werkkamer, want zijn gelaatstrekken
vertoonden een korzelige uitdrukking. zijn Etemmj-ng werd er niet beter op
toen hij het interieur bezag. want dat was onherkenbaar veranderd. De
inhoud van de fraaie boekenkast. zo zag hi-), lag nu in een Blordige hoop
opgetast in een hoek van het vertrek, en vras vervangen door rijen grimmige
oiàners en dosEiers van de recherche. De wervende poster van de succesvolle
pens ioencampagne D.o.o.D.S.X.o.P. (Door onze overrente Deling straks een
xanjer van èeÀ ouderdoms Pensioen) was ruw van de muur gescheurd om- plaats
te íaken voor het pol it ie-dienstrooster. Het was een vreselijke aanblik,
maar veel tijd vooi overpeinzingen kreeg ÀlbLas verder niet, want oP dat
moment ging de deur andermaal open om doorgang te verlenen aan drs. c.
Egmont, de algemeen directeur van de RVS. À1b1as stoPte zijn naambordjel
d;t hij in de gang op de grond had aangetroffen, in zijn broekzak, en keek
toe hoe Egmont en Bruj-ns zich aan elkaar voorstelden.
De inspecieur nam het woord. "Gaat u alstublieft zitten. Ik wil u eerst
bedankén dat u allen direct heeft kunnen komen. Ik heb u een droevige
mededeling te doen, en zou vervolgens enkele vragen willen stellen. Heeft u
er overigens bezwaar tegen alg ik rook?" Zonder op antwoord te wachten
greep htj een dure bolknak uit de gereedataande sigarendoos van Àlblas'
favoriete merk en stak er de brand in. ÀIblas keek zwijgend toe.
"ciBterenavondr " puf,te Bruins, de lueifer uitzwaaiend, "is uw collega de
heer Àuguetinus op gruwelijke wijze om het leven gekomen, en wel door
verbranding. " Hij wierp de lucifer in de asbak.
Joop À1blas liet een afkeurend gebrom horen. "En ik heb hem nog wel keer op
keei verboden om in de kluis te rokent altijd maar diè smerige sigaretten
van hem. Nou zie je maar wat er van komt..."
"Welke dossiers zijn er trouwena verloren gegaan?' Het was Van der Ílorm die
deze vraag op ongeruste toon stelde. "zonder dossiers zijn vre nergens. stël
dat die klanlen het in hun hoofd halen om binnenkort over het een of ander
op te bellen... dan zijn vre zwaar de klos in het kader van R.G.w. en zo.
vreBelijk gewoon. "
"Ontzettend." beaamde ÀIb1as. "Want niets ís zo erg als je bent aangewezen
op de computeri gisteren h,as dat kreng alweer drie uur uit de lucht."
B;uins haalde diep adem. "Heren. mag ik evën uw aandacht? Dank u! Uw grote
aandacht voor het bedrijfsbelang siert u, maar ik moet eerst even bij
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enkelen van u eèn misverstand wegwerken. geloof ik. Uw collega Àugustinus
is niet per ongeluk om het leven gekomen. Hij werd doelbewust verdoofd of
neergeslagen, naar de kluis gesleept. daar vaetgebonden en met benzine
overgoten en vervolgens in brand gestoken. Kortoms hij werd vermoord! " De
inepect.eur zweeg even om de boodschap te faten inwerken. Toen vervolgde
hij: "De dader is nog niet bekend, maar naar alle vraarschij nl ij kheid
betreft het..."
"Dè benz ineblik-moordenaar slaat weer toe!" kreet mevrouw sirius. onbewust
op de krantekoppen van de avondbladen vooruitlopend. ze wees op het
tastbare bewijEi het leqe blik met het kartonnen label stond in de
vensterbank, daar waar Van Dam het had achtergelaten.
"Inderdaad. u zegt het, " bevestigde Bruins griÍrunig. "Bovendien hebben we
sterke vermoedens daÈ de dader onder het personeelsbeetand in dit gebouw
moet r^,orden gezocht; de politie volgt een spoor." De beroemde speurder
wierp zich achterover in zijn stoel en tikte de askégel van zijn sigaar in
een van de plantebakken naast hem.
"wat zijn uw plannen in dit verband. inspecteur?" Het r^ras de algemeen
directeur drs. Egmont die deze vraag stelde. "ZaI uw onderzoek een zwaar
beslag leggen op de voortgang van onze werkzaamheden? Àls directeur zou ik
dat graag weten. "
Alblas wilde lets zeggen, maar Bruins was hem voor. "U zult van ons zo
weinig mogelijk ttinder ondervinden. neneer Egmont. ook zal ik proberen alle
negatieve reclame voor uw bedrijf uit de kranten te weren. Uijn brigadier -
hj-j wees op van Dam, die beladen met broodJes en thermoskannen binnentrad -
en ik zullen de overlast tot een minimum beperken. "
"Da! is prettig om te horenr" zei Egmont. "we werken nu eenmaal in een ergt
gevoelige bedrijfstak, gebaseerd op vertrouwen. Ik hoop dat u mij volledig
op de hoogte houdt van de voortgang van het onderzoeki intussen kunt u
rekenen op aIIe medewerking die u wenst. AIs u iets nodig heeft, dan belt u
maar mevrouw sj-rius hier. zr) zal het dan voor u rege1en."
Van DaIn fluisterde Bruing iets in het oor. Die knikte. "Oh, nu, miBschien,
als het niet teveel is gevraagd, mevrouw sirius'.."
"Ja, inspecteur? "
"Heeft u hier een maaLt !j denregel ing voor over$rerkers?"
"Een wat...? Eh, ja. hoezo daÈ?"
"Primal Dan twee stuks graag voor vanavond. Hoe laat wordt er opgeschePt? "
uevrouw sirius dacht even na. "Vanaf vijf uurr geloof ik. De prijs per
maaltijd bedraagt..."
"Dat is wel in order mevrouw Sirius." onderbrak Egmont haar snel. "Kunt u
dat direct even regelen? Dank u."
"Natuurlijk, meneer Egmont, ik ga meteen, " mompelde het hoofd Interne
Dienst hulpvaardig. "Ik zat er gelijk een bon voor maken." En met deze
duistere woorden verliet zij het vertrek.
Àfgezien van de tragische omstandigheden begon Bruins zich aI goed thuis te
voelen bij de Rvs. De kamer beviel prima - er waren twee tel,efoons in het
vertrek, alsmede een fax en een losse Pc - aan eten waa geen gebrek en de
sigaren en de koffj-e smaakten zonder neer uitstekend. Dat was toch wel een
heel vergchiL met dat ambtenarengedoe aan het Haagse Veer' Hier kikte je
maar en het werd in geen tijd gebracht of voor je geregeLd. Àardige mensen,
zonder meer.,.
Hij richtte zich tot heÈ hoofd van het kluisbeheer. "U bent de heer van der
I.Iorm, is het nieÈ? Kunt u ons iets meer over Àugustinus vertellen? Wat voor
werk deed hij. r.rat was zijn karakter, dat soort dingen."
De aangesprokene aarzelde. "Tja, dat is niet zo eenvoudig. Àugustinus wae
een erg eenzelvig man. Hij zat bljna de hele dag in de kluis èn werd daarom
wel de 'kluizenaar' genoemd. Die bijnaam paste goed bij hem. Hij leefde
daar zo'n beetje in zijn eigen wereld. tÍel had hij aftj,jd muziek aan; j-k
vond dat geen probLeem. Ílat betreft zijn werk: daÈ was aLtijd prima in
ordei ik maakte daarom yerder maar geen opmerkingen over zijn houding. En
waarom zou ik ook; mènsen die de hele dag maar met hun persoonlijke zakèn
te koop lopen, dat j-s ook niet alles, vindt u niet, inspecteur? "
Bruins knikte insterunend. zo dacht hij er zel-f ook over.
"Gaat u verder. meneer van der l'lorm. "
"Eh, ziet u, dat is het wel zo'n beelje. llarcus was nogal kortaangebonden i
ik weet eigenlijk niet eens of hij wel getrouiad was...rr
Bruins keek Egmont vragend aan, maar deze schudde he! hoofd. "Helaas, daar
kan ik u geen antwoord op geven. schoterneijer, weet jij iets?"
"Daar kan ik u iets over vertellen," zeL schotemeijer opgelucht. "Hij waE
getrour.rdi ik heb inmiddels zijn vrouw op de hoogte gesteld."
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"Dat is vreemd, " zei Bruins. Hj-j schonk zich uit de thermoskan een bekertje
koffie in en Bchoof er de business-card van schotemeijer onder om kringen
op het bureau te voorkomen. "Vond zijn vrouw het niet vreemd dat hij
gisterenavond zo rond zes uur niet naar huia kr^ram? " Hij keek de
hooggepl-aatste assurantieman vorsend aan.
schotemeijer aarzelde. "Eh... nee. ik geloof het niet, daar heb ik
eigenlijk nog niet zo over nagedacht, maar nu u het zeqt... vreemd ia het
wel... Weet jij daar iets van, ÀIblas?"
De chef van de Pensioensector van P,U'L'P. keek ongemakkelijk voor zich
uit. "Tja. de zaak is deze. Àugustinus bleef regelmatig tot zeer laat
doorwerken. Het kwam zelfe een paar keer voor dat de portièr hem tègen
middernacht naar huls moest sturen. Niet waar, van der Ílorm? "
Àangezien deze niemand meer in de hierarchieke l"ijn onder zich tlad om de
vraàg aan door te schuiven ('top-down' bezien, zogezegdl , zag de teamleider
kluiEbeheer zich genoodzaakt met onthullinqen te komen.
"Ik zie wel dat u nog niet alles weet," zei hij. "Boven de kluia bevindt
zich nog een vliering, Daar had Augustinus een veldbed staan, waarop hij
aoms... nou ja, regeLmatig... "
"Ílaarom weet ik daar nieta van?" onderbrak schotemeijer gelrriteerd.
zijn dat voor idiote toeatanden?" Hij voelde de borende blikken van
algemeen directeur zwaar op zich rusÈeni een onprettige situatie.
Bruin6 onderbrak het gesprek. "Dank u heren, dank u. voorlopig weet
voldoende. De heer Àugustinus woonde nlet in Kralingen of crooswijk,
nog geen 65 jaar oud, was geen kluizenaar in de normale zin van het
hij was getrouwd - en leiddde een onopvallend leven. Die moord iE
natuurLijk vreseJ-ijk. maar ik vreet nu op itelk aspect ik de nadruk moet
Ieggen. Íeneer ÀLblas, kunt u mlj vertellen hoeveel mensen van de manier
van werken en van de bijnaam van de heer Augustinus op de hoogte waren
bj-nnen dit concern?" Bruins hield ziin notitieblok gereed. "Ik luister?"
"Moeilijk te zeggen inspecteur. In principe iedereen!"
"Hoeveel is dat, iedereen? "
"ongeveer 7OO personen, schat ik."
Bruins zuchtte zwaar. Een onmogelijke zaak. En toch moest een daarvan de
dader zijn, hij kon zich niet vergissen... Hij klaPte het boekje dicht en
zei: "Heien, dànk u. Àls i-k meer te vragen heb, dan hoort u van mij." En na
enige handdrukken verlieten de pens ioendeskundigen der Rvs de kamer.
ÀIblas, die als laatste de/zfjn kamer verliet. zag nog juist dat van Dam de
harddigk van de Pc geheel wiste om er de nodige pol it ie-softh'are oP kwijt
te kunnen. llaar aan zijn ellende was die dag nog geen einde gekomen, zoals
we nog zullen merken .!n hoofdstuk 7.
De ruÀt keerde terug, maar nlet voor lang. Een bescheiden klopje op de deur
kondigde een bezoeker aan. Na het "Binnenl" van Bruins verscheen mevrouw
sirius, diè de inspecteur twee bonnetjes in de hand drukte.
"Uw avondeten, inspecteur t Dat het u en die andere meneer maar mag smaken."
ze keek geheimzinnig. "zeg, inspecteur De Bruln..."
"Bruinar" corrigeerde de speurder kort.
"oh, sorry. Í1e1, ik ben even in de kluis wezen kijken om de ravage op te
nemen, maàr er is een lichtpuntje, meen ikl" ze keek triomfantelijk.
"Oh ja. wat dan wel?" wilde Bruins weten.
"ziet u, weliswaar zijn de metalen archiefrekken door de brand geheel
verbogen en verwrongen geraakt, zeker, maar..."
"wat maar, mevrouw sirius?' vroeg Bruins nleuwsgierig. "Er i9 een sPoor?"
Het hoofd van de Interne Dj.enst lette niet oP deze oPmerking. "Wat ik
bedoel, inspecteur. iE dat aan de zijkant van het rek een klein rood
plakkertje i,rag bevesÈigd ! "
Bruins keek niet-begrj-jpend. wat mocht dat te beduiden hebben?
"Het betekent, inspecteur, dat het rek aL ls afgeschreven. we gaan volgende
maand verhuizen, en dan hoeft het nj-et te worden meègenomen. De plakker
wijEt daar op. voor mij een hele geruststeLling. Dat wilde ik u even laten
weten, voor het geval dat..."
Bruins sloot even de ogèn.
"Dank u wel voor de tip, " zei hij toen zo beheerst mogelijk.

De afspraak met dr. Braambos was pas oP twee uur bepaald. Bruins wist
eigen).ijt niet goed hoe nu verder te gaan. Àan broodjes, koffj.e en sigaren
waÀ hier geen gebreki aan een dader ontbrak het hem vooralsnog. Hij greep
noqmaals naar de Interne teLefoongids en begon het boekje te beBtuderen.

"WaÈ
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ik
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De klok wees één uur. Met een laatste slok koffie spoelde Bruins zijn lunch
weg. Hij was nie! ontevreden over zj-ch zelf, want een bepaald vermoeden had
bij hem postgevat. Temidden van de velen die hun pauze benutten om buiten
even een frisse neus te halen, liep de inspecteur naar de uitgang van het
gebouwencomplex, onderwijl een verse sigaar opstekend.
In de hal Èrof hij een ploegje bouwvakkers, dat bezig was een zware
steunbalk aan te brengen om een gedeelte van het plafond te stutten, dat
blijkbaar pas naar beneden was gekomen, want overal Iagen puin en
pleisterwerk. Een lange scheur was duidelijk zLchtbaar. Mevrouw sirius
atond zorgelijk toe te kijken. BruinB lette er verder niet op en wentelde
zich door de draaideur naar buiten.

-25-



Eoofdstuk 7. Japetus belt.

"Want die man zal niet Íusten tenzij
dat hij heden deze zaak voleindigd hebbe."

(Ruth 3,18)

"Zeq Joop, heb je even Èijd voor me?"
Àlblas keek op van zijn werk. Naast zijn bureau stond van der wormi diena
gezicht vertoonde een zorgeLijke uitdrukking.
"Natuurlijk. Is er iets? "
"Tja, hét probLeem is eigenlijk: was er nog maar iets, in de k1ui8, bedoel
ik. Je bent momenteel toch met het contract 'Saturnus' bezig?"
"wat bedoel je precies?" Een vreselijk vermoeden begon Àtblas te bekruiPen.
"verklaar je nader. "
De ander aarzelde. "Het is heel vervelend voor je, maar bij de brand van
glsteren zijn juist alle dossiers van 'saturnus' in vlammen opgegaan. Meer
nauwkeurig3 vanaf jaargang L97O, om precies te zijn. Augustinus moet er
gisterenavond noq mee bezig zijn geweesti ze lagen op het roLwagentje om
opgeruimd te worden, voor het grijpen zogezegd. voor iedereen die PaPier
nodig had... om... nou ja, je weet wel.,."
Àlblas kreunde. Hoe kon je nu resultaatgericht werken alE je dossiers van
de ene dag op de andere in rook opgingenl? van der worm vervolgde op
dramatische toon:
"Die brj-gadier van Dam heeft nog op wonderbaarlijke wijze een brief van 12
oktober 1956 kunnen achterhalen." van der l.lorm legde het vergeelde stuk
papier met het saturnus-logo op het bureau van zijn meerdere, ale was het
een kostbaar reliek. "En drie dossiers die ergens anders stonden zijn bij
toeval aan de hongerige vlanmen en het gulzige vuur ontÉnaPt, maar..."
"Praat normaal, wil je?" zuchtte ÀIblas. "Je bevindt je niet in de een of
andere goedkope roman, maar op de pensioenafdel ing van een grote zakelijke
verzekeringsmaatschappij . " Een lyrisch aangeLegde medewerker was nu wel
even het laatste wat hii kon velen. "Ga door."
"sorry chef. Eh, waar was ik? oh ja. die paar dossiers, daar zul je niet
\.eel aan hebben. ze bevatten atLeen de gebruikelijke aanmaningen tot het
tijdig betaten van de premie. Je r,"eet dat ze daar bij 'saturnug' nooit zo
snel mee waren. "
"wj-l je alsjeblieft niet in de verleden tijd over dat contract Praten? I'le
zijn het nog niet kwijt, weet je."
"Maar het scheelt wel verdomd weinig," dacht Àlblas er achteraan. Het zwaar
beproefde hoofd van de pensioensector staarde voor zich uit, en vroeg zich
af of er in de sigarenwinkel van De Groot welllcht nog een vacature wag die
op korte termijn vervuld moest worden.
HiJ vermande zich. "O.K. van der Worm, bedankÈ, ik zal direct d'Àspremont'
scÀotemeijer en Egmont over de zaak inlichten." H.i-j schraapte zijn moed bij
elkaar en trok het telefoontoestel naar zi-ch toe.

Vanzelfsprekend kon Ingrid van Sneek van aI deze ontwikkelingen nog niet op
de hoogte zijn toen om 1L.58 uur de telefoon overging die op haar bureau
stond. ze was pas vier maanden in diensg en verrichtte alleen nog
eenvoudi-ge werkzaamheden op de afdeling P.U.L.P. l(aal, ze waa ièmand met Pit
en vastbegloten van deze baan een succes te maken. sind3 twee maanden
volgde ze een bedrijfssÈudie, en vorige week nog had ze van schotemeijer
zelf de interne cursus 'Klantgericht Tel-efoneren' gekregen. Toen dan ook de
lelefoon ging, wist ze waÈ haar te doen stond.
"coedemorgen, RVS Verzekeringen, afdeling Pensioenen, u sPreek met
sneek. Kan ik u helpen?"
"I.íet Japetus, van Saturnug Rijwielenr" klonk heÈ aan de andere kant
lj-jn. "Kan ik de heer d'Àspremont te spreken krljgen?"
Ingrid stond van haar sloel op en overzag de afdelingi d'Àspremont
achter zijn bureau. víat vervelend nu.

Van

van de

zat niet

"sorry, meneer Japetus, de heer d'ÀsPremont is momenteel even afwezig."
"Dan de heer Àlblas," klonk het kort.
voor de tweede keer liet Ingrid van sneek haar blik over de immenae ruimte
van de afdeling P.U.L.P. dwalen, om nog juigt A1b1as richting kantine te
zien vértrekken. De klok aan de r,rand wees twaalf uur.
ze raakte IichteLijk in paniek. vla! nu? Een uiterst belangrijkè relatie aan
de lijn en niemand aanwezig om hem te woord te staanl Flarden van de
telefooncursus flj-tsten haar door het hoofd: notities maken, klantgèricht
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optreden, het slecht-nieuws-9esprek. het behoud-gesprek, doorverbinden,
laten terugbéIlen... ze koos voor het laatste.
"Het spijt me, meneer Japetus. ook de heer ÀIblas is even afh,ezig. zal ik
hem bij terugkomst vragen u direct te belLen?"
"Doet u geen moeite. Kunt u mij doorverbinden met de heer Schotemeijer?"
"Natuurlijk. Heeft u een ogenblikje?" Ze drukte op de zwarte knop en Eloeg
een intern numrner aan. Nu maar hopen dat-ie...
"Met schotemeij er. "
"Met Ingrid van sneek, afdeling P.U.L.P. Ik heb meneer JaPetus van de firma
'saturnus' voor u onder de zwarte knop. Hij vroeg naar u. Neemt u het
gesprek over? "
Èr vlet een getaden Etilte. "weet je zeker dat hij mij wii. sPreken, en nièt
d'Àspremont of Alblaa?" vroeg het hoofd P.U.L.P. benauwd.
"Elgenlijk wel, meneer schotemeijer, maar die zijn beiden niet op de
werÉplek momen!èel. Toen vroeg hij naar u." rngrid vond haar meerdere, die
toch tijdens de cursus zo gevat uit de hoek kon komen, maar vreemd reageren
op dit verzoek; helernaal niet klantgericht en zo.
"Nu ja, dan neem ik 'em wel. Gooi de hoorn er maar op."
ren Éeetje verbaasd legde fngrid de hoorn op de haak. Wat ze niet wist r^,as

dat haar afdelingsleider zojuist \ras begonnen aan een gesprek, dat een
noodlottige wending aan zijn l-oopbaan zou geven.

De kamer van de algemeen directeur van de Rvs, drs. coriolanuE P. Egmont'
was een ruim vertrek op de vijfde etage van de nieuwbouwvleugel, met een
aangenaam ultzicht over de Maas. Het grote bureau was een erfenis van zijn
voorganger, c. de Groot, en ieder die, tijdens diens bewind, daar wel eens
een Éezóek heeft gebracht, herinnert zich hoe dat bureau toen altijd
volkomen l-eeg en opgeruimd was.
Bij Egmont evenweL lag het gewoonlijk afgeladen vol. zo ook nu. Talrijke
dossiers, mappen en losse bescheiden, voornamelijk betrekking hebbend op
het pensioenèontract 'saturnus'. overdekten het schrljfbLad. De directeur,
een krachtig gebouwde vijftiger, gekleed in een steÍnmig donker kostuum, en
een onberiapel-ijke scheiding in het haar, een kLein leeEbrilletje met
haLvemaanvoimige glaasjes halverwege zijn neus, was geheèI verdiept in de
complexe À.U.G.I.À. S. -reqeling.
Een tikje op zijn deur deed hem het voorhoofd fronsen. "Binnenl"
over zijn Ieesbrilletje heen zag hii een zorgelijk kijkende mr'
Schotemeijer, hoofd P.U.L.P. r binnentreden.
"so*y voor de Etoring, meneer Egmont," sPrak het sectorhoofd, "maar
zojuist belde mij de Àeer Japetus, directeur-eigenaar van 'saturnue'. Hij
haà hier vlak in de buurt een zakenlunch, en wilde meteen even bij ons
langskomen om over de nieuv,e winstdel ingsregel ing van gedachten te
wisaelen. over een kwart.ier kan hi-j hier zijn."
"Dat treft dan slecht," zuchtte Egmont, een gewe]dlge stapel rekenstaten
ordenend. "Ik heb straks een direct ievergadering op de schiekade. Dus ik
ben bang dat u hem alleen te woord zult moeten staan, schotemeijer. U kunt
mijn kaÀer we1 gebruiken. À1Ie gegevens die u nodig heeft liggen hier op
mj. jn bureau. "
scÉotemeijer wierp een bange blik op de buitensporige massa papier. Hij
slikte.
"Natuurlijk, meneer Egmont. Maar eh... heeft u... j-k bedoel: wat moet ik
hem precies vertel len? "
"we àaan in principe uit van À.U.G.I.À.S.," Iegde Egmont uit, "maar dan met
inacÉtneming van de beperkingen zoals die ook voor TL-B en TL-c gelden' En
de richtlijnen van het Herziene convenant natuurlj-jk. En vergeet vooral
niet Èe wijzen op de Algemene Pensioencommiss ie-voorstellen, ook aI zijn
die nog nièt offlcieel aanvaard. En, o ja, in de reserveberekenlngen heb ik
een paar fikse fouten ontdekÈ. Dus wijs de man er op, dat de
partnerpensioen-reserve niet klopt. En als hij voorgaande correspondentie
ter sprake brengt, moet u zich maar zo ontwijkend mogelijk oPste1len. Dat
is allemaal verbrand, zoals u weet. Tenslotte: voor wat het
beleggingEpakket betreft moet u dlt maar even doornemen. " Hij tikte op een
loodzrrare ordner. "Nu. ik zou zeggen: sterkte."

ÀIblas sneed juist een kroket in de lengte open toen via de intercom luid
de boodschap! "Iíeneer ÀIblas. voor toestel 2197" klonk. Geirriteerd legde
hij zfjn bestek terzijde en ging op zoek naar een tèlefóon-
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Hij was de enige niet. zijn directe ondergeschikte bevond zich ergens
anderE, maar ook in de kleine' betegelde ruimte hoorde d'Aspremont
duidelijkr "De heer d'Àspremont. voor toestel 2197" ireerklinken uit de
intercom. Enige minuten later stond hij Schotemeljer - het was diens nummer
- telefonisch te woord. Toen hij de hoorn neerlegde begreeP hij dat de
situatie rond 'saturnus' in een crisis was terechtgekomen. Hij dacht aan de
profetische woorden van directeur Egmont de dag ervoor: "Berej-d u voor op
moeilijkheden zoal,s we ze nog nlet eerder meegemaakt hebben. "

"Dat was niet erg plezant atlemaal." Frangois d' Àspremont was met zijn
chef, .roop Atblas, later die middag op de afdeling P.U.L.P. teruggekeerd,
na een korte bespreking met hun sectorhoofd. "IÍerkelijk buitengewoon naar."
"Ja, over klantgericht handelen gesproken, " zei ÀIblas somber. "Nou ja, kon
schotemeijer het helpen dat Japetus mel zijn vingers tussen die stomme
draaideur kwam? of dat-ie over dat puin in de hal struikelde? Dit gebouw
schijnt nu eenmaal bour.rvallig te worden."
"Maar met die koffie had-ie toch beter moeten opletten"' wierp d'Àspremont
tegen. "Het is toch wel- een buitengemene onhandigheid om met twee voLle
bekers het evenwicht Èe verliezen en de hete drank over het dure kostuum
van onze belangrijkste cIiënt uit te gieten."
"En was die bespreking dan nog maar gesl,aagd, " vulde ÀIblas aan. "Maar ze
schijnen er niet uitgekomen te zijn, orn het zwak uit te drukken. Ergens wel,
te begrijpen dat die Japetus zo razend was."
"Ja, hij wou niet eens met schotemeijer in de lift," gaf d'AspreÍnont toe.
"Hij nam de trap. Had-ie nou toch maar wel de lift genomen. Tja, wj-e
verwacht nu ook dat een traplèuning plotseling losschiet uit de muur. Jaja.
hij moet een flinke smak gemaakt hebben. "
Àlblas kntkte. "Ik zal straks even informeren naar welk ziekenhuis hi-j is
gebracht. Hij zal nu wel van top tot teen in het gips liggen. Dan ga ik hem
op kosten van de zaak even een bloemetje brengen. Dan kan ik hem gelijk
vertellen dat zijn auto door de poLitie iE wegqesleept. "
"Inderdaad. Men mag op een uitrit nu eenmaaL niet parkeren, "
d'Aspremont, zijn tas dichtknippend' "[iel, ik groet u. Àvond.

Ínspecteur Bruins zat tegenover dr. Braamboe. Hfj had de medicus zojuist oP
de hoogte gesteld van de nieuwste stand van zaken, waarna ze Eamen de hele
lugubere historie nog eens stap voor stap hadden doorgenomen. l{aar veel
nieuws bleek er niet te melden te zijn.
"Helaas, lnspecteur, wij hebben u geen nieuwe perspectleven te bieden. onze
pEycholoog heeft de zaak nog eens doordacht, maar tevergeefs. we ziÈten op
dood 6poor." Hij keek zijn gast somber aan.
"Jammer. In iedeÍ geval bedankt voor uv, tijd. we houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen. " De beroemde speurder ktapte zijn noÈj-tieboekje dicht en
wierp de peuk van zijn sigaar in de lege asbak. "Dan zal ik nu eerst maar
IangE het Haagse veer gaan om hoofdcorrunissaris Berestein verslag uit te
brengen. "
Hij stond op en trok zijn regenjas aan. Braambos kwam van achter zijn
bureau yandaan om zijn bezoeker uit te Laten. De lnspecteur diepte een
verse sigaar uit zijn col-bert op en begon in zijn zakken te giraven naar
lucifersr maar tevergeefE.
"Heeft u een vuurtje voor me. dokter?"
ceschokt staarde Braambos hem aan. "Nee
niet aan helpen. Tot ziens."

op het bureau Haagse veer trof Bruins een zwaar geirriteerde
hoofdsomissariB Bereglein aan. voor hem op zijn bureau lagen de
avondkranten uitgespreid. Bruins las de koppen: " seriemoordenaar slaat weer
toe" - "Dader ontsnapt aan Rotterdamse politie na kl-opjacht" - "Politie
Rotterdam machteloos na achtste brandmoord" - "onderzoek zit vast" - en
meer van dèrgelljke teksten.
"Reaultaten wil ik, hoor je, Dick. resultaten! wat moet m'n collega in
Baltimore wel niet van ons denken? wanneer ga je iemand arresteren? "
Berestein keek zijn ondergeschikte vorsend aan.
Bruins gj-ng er niet op in. In korte trekken schetste hij Berestein de looP
der gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur. Hij besloot met: "Ik heb èen

besloot

vroeg hij tenslotte.
lngpecteur, daar kan ik u helaas



Hij moet een flinke smak gemaakt hebben..

-29-



bepaaLd idee, maar ben niet zeker van m'n zaak. Ergens heb ik het gevoel
iets over het hoofd te zien. Ik ga nu terug naar de Rvs om daar het
onderzoek voort te zetten. Naar mijn gevoel ligt daar de sleutel tot dit
raadsel. Ik groet u. "
En Berestein met de stapel dagbladen achterlatend vertrok de speurder
richÈing Westerstraat.

Na enig zoeken parkeerde Bruj-ns zijn Kever in de zalmstraat, vlak voor de
fietEenstall ing. via de onderdoorgang liep hij naar de hoofdingang. De
duiBterniB begon aI in te vallen. om die reden herkende hij j.n de man die
op dat moment juist via de draaideur naar buiten trad, paa oP het laatste
moment het hoofd P.U.L.P., de heer schotemeijer. De manager maakte een
geknakte indruk. zijn costuum hing hem in kreukela om het lijf, zijn boord
waE met zweet doordrènkt en zijn Rvs-stropdas zat als een touw om zijn nek
gef rornÍneld.
"Goedemiddag, meneer schotemei-jer, " zei Bruins op vriendelijke toon. "En,
prettig zaken gedaan vandaag? "
De aangesprokene reageerde niet op de vraag. Met een lege blik staarde hij
de inspecteur aan. Àlles wees erop dat de ontwikkelingen rond het contract
'saturnus' een dramatisch zakelijk dieptepunt hadden bereikt. Elndeltjk
L,ist de zakenman een groet te mompelen. Bruins zag hem strompelend schuin
de straat oversteken om daar in een pand te verdwijnen. boven welke ingang
een fel verlicht uithangbord hing.
"Ja, ja. problemen zeker." mompelde Bruins, dj-e wel besefte dat het in het
vrije zakenleven soms ook niet alles was. Hij trad binnen, groette de
portier en verdvreen in de richting van het 'BroekLanderpaadje'.
Tot zijn verlaaaing bleek zijn tijdelijk hoofdkwartier door de interne
poBtbezorging reeds opgenomen te zijn in het uitgebreide syateem van
nieuwgvoorziening die het bedrijf kende. Een fikEe berg memo's lag in zijn
poatvak. l'(et interesse begon Bruin6 de lectuur door te nemen.
Uit het eerste memo vernam hij dat een zekere P. versluys, thans 8j-mpe1
medewerker Mutatieverkeer, benoemd was tot teamleider Invoercontrole. Het
volgende papier meldde dat mevrouw G. Smit, thans teaÍnleider Invoercontole,
waB voorgedlagen als groepsleider Àcceptatie. Het derde bericht wist mee te
delen dat de heer J. de Lange, thans groepsleider Acceptatie, meÈ j-ngang
van heden was gebombardeerd tot chef van de afdeling Àutoschade. Dit op
zich prettige nieuws werd nog overtroffen door de mededeling dat de heer F.
Wagenaar, tot voor kort alom gewaardeerd hoofd van de afdeling àutoschade,
was gepromoveerd tot sectorhoofd ÀuÈo- en l'lotorverzekeringen. Een volgend
memo bracht het nieuws dat de heer c. vermaat tot L januari 1992 nog weL de
gector Àuto- en uotorverzeker ingen zou leiden. maar daarna met onbepërkte
macht de Bcepter over het hele schadebedrijf zou gaan zwaaien. Niet'minder
verheugend nieuhrE was er voor mevrouw P, StieLtjens. In een aPart memo werd
aandacht gevraagd voor haar overstap van de directie schade naar de zware
post van Hoofd Concernbeleid Buitenland Schade.
Bruins las geboeid h,erder, wie zou er...? Opeens dacht hij aan de tijd. Een
blik op zijn polshorlogè teerde hem dat het al kwart over vijf was. Met
tegenzin legde de speurder zijn lectuur terzijde en begon in de zakken van
zijn colbert te graven. Tussen enkele bolknakken trof hij de maaltijdbonnen
aan. Hij trok zijn stropdas recht en verliet de kamer, op zoek naar van Dam
cn de kànti ne-

Het Iiep tegen de klok van halfzes. cezeten temidden van een talrijke
schare aan trouwe overwerkers, deden Bruins en zijn Iijvige assistent zich
tegoed aan een Kroatische jachtschotel, vanuit de verte keek de kok breed
glimlachend naar zijn beide gasten, en knikte vooral van Dam bij iedere hap
steeda bemoedigend toe. zelf hield hij het overigenE bij een broodje kaas
en een kap koffie.
"Er gebeuren hier vreemde dingen, chef, " sprak van Dam. zich over zijn bord
naar voren buigend. "Dit gebouw, !k weet heÈ niet..."
"wat iE er dan aan de hand?" vroeg BruinE ongerust.
:'Tja, ik heb vreemde verhalen gehoord vandaag. ziet u' u zat bij Braambos
en daarna bij BereEteini ik besloot hier en daar eens mijn licht op de
steken over de gang van zaken de laatEle tijd i-n deze tent."
"Oh, prima. En, wat wijzer geworden? "
"Ik heb gesproken met mensen van P.U.L.P.. met mevrouw Sirius en ook meÈ de
portiers. glat me opviel was dat ze allemaal zeiden dat dit hele complex aan
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gebouwen op een raadselachte wijze, min of meer spontaan, aan het vervallen
is. Letterlijk, wel te verstaan. De rnterne Dienst staat machtelooEi
niemand Bnapt er iets van. Plafondplaten komen naar beneden, tegels vaLlen
van de muren, ovèra1 ontstaan scheuren. Dat is aI maanden aan de gang, die
poppekast. Het begint zelfs gevaarlijk te worden, zegt men. Er zijn zelfB
a1 de eerBte acheuren in de muren geconBtateerd ' . . "
"Jij hebt zelf zeker nog geen idee van de oorzaak, is het trel?"
van Dam schudde het hoofd. "Nee, helaas. Misschien die verhuizing, u weet
weL. Àls ik occultist zou zijn - uw terrein! - dan zou ik zeggen; de ziel
van dit gebouw sterft af, het lichaam begint te ontbLnden. "
Bruins staarde zijn adjudant sprakeloos aan. I{as dit zijn van Dam nog h,el?
"H6b je dat van je zelf, die ongein?"
van Dam bloosde. "Eh, nee, niet helemaal. Van der !{orm verÈelde me dat het
Augustinus was die deze uitdrukking gebruikte, aLs er èrgenB weer eens wat
kapot ging of zo. "
Bruina dacht diep na. "zeer interessant. " Hij keek op.
"Zeg, Van Dam, dle kok staat naar je te wuiven. Het toetje zal klaar zijn.
Haal even twee porties, wil je?"
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Eoofdstuk 8. De koDeet vaD Lange[steio

"ziet eenige Wijzen van het ooËten
zijn [...] aangekomen. "

( líatxheíis 2,1)

we achrijven maandag 6 januari 1992. Kerst en oud en Nieuw waren
gepasseeid, zonder àat Àet onderzoek veel was opgeschoten. Integendeel, het
iat muurvast. zovrel in het algemeen als bij de Rvs. Bruins en van Dam

hadden hun hoofdkwartier aan àe HofLaan weër opgezocht. waar thanE ach!
benzíneblikken op rij prijkten. Hoofdcommissaris Berestein waB ontgoocheld
naar Baltimore aigereisd voor het bijlronen van het jaarlijkge
politiecongreg. De situatie oogde zorgerlijker dan ooit...

ceruime tijd had Bruins uit het raam van het oude politiebureau aan- de
Hoflaan stàan luren, aanvankelijk geheel in beslag genomen door de kwestie
der mysterieuze moorden, maar gaandeweg was de gedachte daaraan vervaagd'
xoog àan de hemel stond, bijzoÀder helder deze avond, de komeet. Nog nooit,
zo Àchreven de kranten enthouEiast, wae een derqeliik natuurverschij nsel
boven Nederland zo fraa! te zien geweest. ook de befaamde speurder ontkwam
niet aan de bekoring van het fenomeen.
cefa6cineerd staarde hij omhoog naar het zwetk, zL)n omgeving bestond even
niet meer voor hern. sterker nog, het drong in het geheel nie! tot hem door
dat er met die omgeving vreemde dinqen aan de hand waren. Dat er iets
ongewoons gaande was bèmerkte hii pae, toen hij zich van het raam afwenddë'
ttei inÈerièur van het politiebureau bleek een ingrijpende
gedaanteverwisseling ondergaan te hebben. De stalen bureaus h'aren door
iware, eikenhouten èxemplaien .'ervangen, waarop zich geen personal computer
meer Éevond, doch slechLs een inktstel zoals Bruj-ns wel eens bij een
antiquair had gezien. Àan de wand hing een affiche over een voortvluchtige
"BanÉroover". ionder foto, doch met getekend Portret en het oPschriftr "f
loor-- Belooning", en een krant, de Èruins volkomen onbekende "cralinger
croniek', melddé bijzonderheden over een heersende cholera-ePidemie ' De

krant was gedateerd 6 januari 1888.
veel Later; toen Bruins een verslag van zijn ervaringen probeerde oP.te
stell-en, zàu hij verklaren dat hij nooit definitief had kunnen besluiten
welke benamlng of definitie hij er aan zou hebben moeten geven'
Een droom was het zeker niet gewee6t. Daarvoor was het allemaal te helder
en te realigtiBch. Hij kwam tènslotte uit op het woord "vieioen", h'aarbij
het hem. achteraf, heL meest frappeerde dat hij oP geen enkel moment
verbaasà of verbljsterd wae geweest over de vele elkaar steeds EnèIler
opvolgënde wieselingen in zijn directe omgeving. want het politiebureau
vèrdréen en maakte plaats voór een monumentaal grijs patriciërBhuis in een
boomrijke omgeving. Het enige wat ni-et verdween was, hoog aan de hemel', de
komeet .
Het had er a1Iè schiin van dat het de komeet zelf was, die hem als het ware
aan de hand had genoàen, en hem nu, 3Èap Yoor stap, steeds diePer in het
verleden terugvoèrde.
De eeuwen gleóen voorbij, en steeds oPnieur"' kreeg Bruins een glimp te zien
van de situatie oP èn rond het 2Oe eeu'^'se politiebureau Hoflaan' Het was
een opeenvolging ian rampen en allerlei ellende, variërend van epidemieën,
uurgeilijxe ónhlsten en p]-underend krijgsvolk tot grote branden,
ketÍerveibrandingen en overstromingen. En boven alles verscheen, steedg
weer opnieuw, die komeet.
fijdeni het slotgedeelte van het visioen bevond Bruins zich !n een
miódeleeuwse buróht. Het raam. waar de insPecteur voor sÈond, zag uit op de
binnenplaats, waar, bij het licht van enkele flambouwen, juist een aantal
ruiterè via de zware toegangsPoort was komen binnenrijden. Aan het hoofd
ging een geheef in het zwart gehulde geataLte met een buitengewoon
íeeizinwefkend voorkomen. De gestalte gaf enkele bevelen belreffende een
aantal gevangenen. die waren meegevoerd. klaarblijkelijk om ze in de
kerkers te wérpen, en steeg .ran iiln paard. Hj-j verdween door een kleine
deur, en even -Iater hoorde Bruins voetstappen de trap opkomen' De klink-van
àe aéur werd omlaag gedraaid. Er kvram iemand binnen, maar het was niet de
donkere gestaltè mét-h"t wrede uiterlijk. Integendeel, de uitdrukking op
het gezióht van de breedgeschouderde figuur had iets goedrloedigs ' Het waa
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dan ook niemand minder dan brigadier L. van Dam.
versuft keek Bruins om zich heen. Hij was weer terug in zijn eigen bureel.
De computer stond er weer en a}le andere dingen, die normaal zijn in het
jaar L992 na chr.
"sorry chef. Ik heb geklopt," ongerust staarde de brigadier naar het
verwilderde gezicht van zijn meerdere die met beide handen uitgebreid over
zijn gezicht wreef. "Was u, eh... in sLaap gevallèn?"
"fk ereet 't niet, Ik bedoel. eh... ja. Dal moet i,rel." Hij keek op zijn
horloge. De heLe droom, visioen, of wat het ook gëweest was, had slechts
een minuut of vijf in beslag genomen, hoeweL hij gemeend had dat het urèn
had geduurd.
"Er gebeuren vreemde dingen. van Dam. Niet alleen in de stad. maar ook
hier. En geloof me of niet, die achterlj-jke komeet heeft er ieta mee te
maken I Ik zou wel eens iemand willen spreken die verEtand van dat soort
dingen heeft. . . "
"o ja? Nou, ik denk dat u op uw wenken wordt bediend," zei Van Dam, terwijl
hij drie visitekaartjes overhandigde.
"Er is bezoek voor u. En het tijken me belangrijke }ui. ze zeggen tenmlnste
dat ze net bij de burgemeester vandaan komen. "
Enigszins verbluft staarde Bruina naar de kaartjes. "Belangrijk? Ja, dat
zou )e zo op het oog wel zeggen. Moet je horen3 Herr Professor Doktor
Kaspar von Ingelsheim. hoogleraar westeuropese geschiedenis aan de
universiteit van Heldelberg, aI6 ik 't goed vertaal. Eni Herr Doktor Johann
uelchj,o! Nönigsdorfer. astronoom-directeur van de Bundes-sterrewacht te
Hannover. en wat dacht je van deze: Herr Doktor Balthasar von Eschenbach,
van het parapsychologisch instituut van Dresden, tevens lector..."
zijn stem stierf weg. "coeie grutten. waarom komen die in vredeBnaam hier?
zouden ze echt mij moeten hebben? Enfin, dat rnerken we gauw genoeg, van
Dam. Laat de heren binnen, en kijk of er ergens éen bak koffie voor ze valt
te versieren. "
snel schoof de inspecteur de knoop van zijn stropdas in model, en streek
met de handen zijn haar zo glad mogelljk over zijn echedel.
Doch reeds werd de deur geopend en achter elkaar stapten. of liever:
gchreden drie indrukwekkende figuren het kantoor binnen, die zich hoffelijk
aan Bruins voorstelden.
De aBtronoom Könígsdorfer. die de kteinste r,ras. droeg mi l itair-kortqeknipt
grijB haar en een monocle. opvallend waren dè }lensur-schmisse. von
Eschenbach, de parapBycholoog, was lang, had onstuimig zwart haar en dito
baard, en droeg een bril die dermate glinsterde dat de eterkte minstens -12
moeÉt zijn. vèruj-t de oudste was duideLijk de geschièdkundige von
Ingelsheim. zijn hoofd, van boven kaa1, werd gesierd door een krans
zilvergrijs haar. Een klein brill-etje met kogelronde glazen stond
halverwege zijn neus.
Bruins verwelkomde, in zijn beste Duits, de Late gasten en bood stoeLen
aan. "Neemt u plaats, meine Herrschaften. Wilt u koffie? !Íat kan ik voor u
betekenen? "
"Danke Echön, Herr Krimina] inspektor I " Het was Königsdorfer die het woord
had genomen. "Om u de waarheid te zeggent lqij zijn er niet helemaaL zeker
van, dat we bij u aan het goede adres ziin. Toch is het belangrijk dat we
meÈ u kunnen apreken. Ja, zeer belangriik!"
"Daar had ik a} een vermoeden van," zei Bruins, die nu barstte van
nieuwegierigheid. "Gaat het om een misdaad?"
De aEtronoom schudde het hoofd. "wag het maar waar, zou ik haast zeggen.
Het gaat om i-ets veel... veel ergers, veel groter. Er dreigt een ramp,
inspecteurl Uw stad wordt bedreigd door een catastrofel"
"U moet ons ge1oven." viel von Ingelsheim de ander bij. "we hebben
vanmiddag uw burgemeester gesprokenr maar hij gelooft ons niet. Hij wilde
eenvoudig nlet luisteren en ons ook uiteindelijk niet langer te r,roord
staan. Ílaar moesten wij heen? Het beEte leek ons het hoofd van de
stedelijke politie. l.Íaar die was er niet. zat in Àrnerika, in de Etad
Baltimore. Hij vroont daar een 'workshoP' over 'serial killers' bij,
vèrtelde men onE. Uiteindelijk kregen we uw naam loa. u staat oP uw
hoofdbureel te boek als een bekwaam speurder en iemand met belangstelling
voor buitennatuurl ij ke zaken. want daar gaat het hier om"'
"Een catastrofe?" vroeg Bruins ongerust. "wat voor ietg dan? U bedoelt toch
nl-et zoiets a1s, eh... het bombardement of zo? oht neem me niet kwalijk,"
voegde hij eÍ Bnel aan toe' beseffend dat hij met Duitsers te maken had,
doch von Ingelsheim hief de hand op.
"U kunt dat ruEtig zeqgen. inspecteur. we wilden zeLfs dat bombardement. nu
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bj-jna 52 jaar geleden, uitdrukkelijk Èer sprake brengen. Maar kj-jkt u eerst
eens naar buiten." Hij wees door het venater. "Daar i5 hij! Ziet u hem?"
Hij duidde naar de aterrenhemel. "De komeetl"
"De komeet..." herhaalde Bruins. Plotseling bekeek hij zijn gasten met
andere ogen. InBtinctief voelde hij dat iets belangrijks, iets wezenlijkE
onthuld zou lrorden. Er was iets hëel geheimzinnigs met die komeet. zijn
vreemde ervaring van voor het bezoek der geleerden had er ongetwijfeld mee
te maken.
"De komeet van Langenstein. " Het wag de astronoom KönigÈdorfer die weer
sprak. "Niemand weet 't, maar het moet hem zijn. vlat u daar aan de hemel
ziet, Herr Bruíns, is dezel,fde komeet die in 1368 is waargenomèn door
Heinrich von Langenatein. Na zijn ontdekking heeft hij, op verzoek van de
koning van Frankrijk, waar hij toen verblijf hield, een verhandeling
geschrevën. "Questio de cometa", gericht tegen de opvatting dat de komeeÈ
een voorteken zou zijn van naderend onheil." Hij pauzeerde even' en voegde
er toen aan toe: "Hij vergiste zich,"
" Inderdaad, " vulde von Ingelsheim aan. "Het is het meest loutere toeval dat
we het ontdekt hebben, inspecÈeur, maar u moet weten: wij kennen elkaar aI
jaren, en op een wetenschappel ij k congres te Praag op L en 2 februari van
het vorig jaar maakten we kennia met collega von Eschenbach." Hij knikte in
de richting van de parapsycholoog, die tot dan toe nog geen woord had
gezegd en hernam: "Hij had juist een studie gepubliceerd met de nogal
veffassende stelling dat een komeet L,el degelijk een voorbode van rampspoed
kan zijn. In zijn verhandeling u,ag een tabel, opgenomen van
komeetverEchlj ningen Einda het begin van deze eeuw, met de vermelding van
ieta ergs, dat zich kort daarna, ergena ter rrereld, voordeed. "
"Inderdaad. " Het was de eerste keer dat von Eschenbach iets zei. "Er werd
niet veel aandacht aan geachonken, want rampen gebeuren, versPreid over de
aarde, onophoudelj-jk. Er ie altijd wel ergens oorlog, of een aardbevLnq, zo
werd mij verweten. Die Èabel zei dus niets. Maar er was nog iets ander§.
Een van de door mij genoemde rampen wag, gelooft u het of niet, het
bombardement op uw stad, dat pLaats had kort na een komeetverschij ning. Ik
heb overigens van de banen en omlooptijden van kometen wej-nig verstand.
Maar co1Ièga Königsdorfer rnel. En hij wist welke komeet destijds, in 1940,
te zien was geweest. "
"Toch niet..." begon Bruins, en de drle Duitse wetenschaPPers knikten
gelrjktrjdig.
"Het is heel beLangrnekkend, " zei Königsdorfer. "Ik ben erin geslaagd te
bewijzen dat de komeet, die Langenstein !n 1368 heeft waargenomen, dezelfde
is als die in 1940 te zien is geweesÈ. Ik heb dan ook de omlooptijd kunnen
berekenen. Die is ongeveer 52 jaar." En we mogen aannemen, dat hij Eteeds,
dua om de 52 )aar, te zien is geweest, nietwaar, KasPar?"
von Ingelsheim knikte. "Jawohl. van de meeste verschijningen heb ik wel
ergens een verslag kunnen vinden' voornamel!jk !n Franse en Duitse
kronj-eken, maar ook weL j-n Nederlandse. Nergens heb ik overigen6 iets
gevonden wat erop kon duiden, dat men de verschijning met een of andere
ramp in verband bracht. Met echter één uitzondering. Dat was bij de èerste
terugkeer van de komeet na 1368, dus in 1420." Hij raadpleegde enkelè
aanÈekeningen, die hij uit zijn binnenzak haalde.
Een zekere cijsbrecht van Heenvliet, domProost van het land van Putten, een
geestelijke van de orde der cj-sterciënzers, beschrijft in een verraEsend
gedetaif,leerde kroniek hoe het nachtelijk gezicht van een hoog aan de hemeL
verBchijnende staartster hem vervul-t van bange voorgevoëIens. Merkwaardig
genoeg herinnert het verschijnseL hem aan de vreemde gebeurtenissen tijdens
de dood van een ordegenoot, dle op de brandstapel stierf in... 13681 Het
jaar van Langensteins waarnemlng. Die Gijsbrecht moet, toen hij de kroniek
schreef, dus aI een hoogbejaard man zijn geweest. zelf heeft hij
toendertijd geen komeet waargenomen; weL citeert hij een andere kroniek,
geschreven door pater Gerardus van woerden van het klooster Steyn te Gouda.
Deze monnik verhaalt in het jaar 1368 een komeet gezien te hebben.. 

"'von IngeLsheim pauzeerde even. I'De kroniek van pater Gerardus heb ik niet
kunnen terugvinden, maar ik g€loof Gijsbrecht van Heenvliet op zijn woord.
overigena gaat hij op dit voorvaL niet verder in, en ik heb er verder ook
nieta over kunnen vinden, a1leen dat het hier ergens, dus in de buurt van
Rotterdam, gebeurd moet zi-jn. De kroniek eindigt met een gebed van de
domproost tot de Àlmachtige, dat het verschijnEel geen voorbode van Kwaad
mocht blijken te zijn. "
"Ja, en,..?" vroeg Bruj-ns ademloos. "Gebeurde er nog iets ergg?"
"Íets heel ergE,r' zei von Ingelsheim met klem. "Korte tijd Iater had een
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overstroming plaats, die aI het Land tussen Dordrecht en Geertruidenberg
onder water zette. ook Rotterdam bleef niet gespaard. Talloze dorpen werden
geheel verzwolgen. In uw geschiedenisboeken staat dit bekend als de sint
E lisabethsvloed, "
Er vi-el een korte stilte. die het eerst L,erd verbroken door de
parapsycholoog von Eschenbach. "Er is nog meer," aprak hij langzaam. "Door
onzè bevindingen onderling te vergelijken hebben we ontdekt, Herr
KornmigEar, dat iedere verschijning van Langensteins komeet, iedere 52 jaar,
gepaard is gegaan met een of andere vorm van rampspoed... hierl In
Rotterdam of in de directe omgevlng I U ala Rotterdammer moet zeker wel eenB
van Kaat l'Íossel hebben gehoord. Haar optreden zorgde voor hevige onlusten
ÈusEen patriottèn en aanhangers van oranje, hj-er in deze stad. Dat was in
1784, d.e achtste keer dat de komeet van Langenatein ainds 1368 te zien ig
geweest. En de elfde keer dat de komeet verEcheen was in 1940, het jaar van
de grootste ramp die ooit uw stad heeft getroffen. Het is daarom dat we
hier zijn. Ííe zijn nu al 6 dagen in 1992, en de komeet is al verschenenl "
Hij maakte een r^,eids gebaar. "Er gaat iets afachuwelijks gebeuren, Herr
Bruins! wij komen u waarschuwen I Trëft uw maatregelen! "
"À]s u ons tenminBte gelooft, " vulde Königsdorfer aan,
Bluins knikte. "cek genoeg geloof ik u inderdaad," zei hij. "uw verhaal
vormt zelfs een gedeeLtelijke verklarlng voor een bijzonder vreemde
ervaring, die ik vanavond hier heb gehad, vlak voordat u kwam. "
Hij beschreef het vreemde visioen, dat hem terug in de lijd had gevoerd en
hoe de komeet daarbij een dominante rol speelde.
Balthasar von Eachenbach, de parapsycholoog, luisterde met de grootgte
aandacht tot Brulns was uitgesproken.
"wunderbar. " mompelde hij tenslotte. "wij zijn blijkbaar, Herr Inspektor.
door wonderbaarlijk toeval, of waardoor dan ook, niet alleen bj-j de juiste
persoonr maar ook op de juiste plaats aangekomen. U moet weten, dat ik
onderweg hiernaarÈoe geen enkele keer de weg heb hoeven vragen. Ik wigt
precies dat ik hier moest zijn. Een interessant parapsychologisch fenomèen,
dat ik later nader zaL onderzoeken. Het kan maar één ding betekenen3 dit
gebouw, of althans deze ptekr waar nu dit Politj-ebureau slaat, heeft
rechtstreeks te maken met de bron van al uw catastrofeEl De geschiedenia
ligt hier, in de muren, opgeslagen! U moet terstond nagaan wat hier gebeurd
is, in het verleden. ongetwijfeld bezit uw gemeente archieven, waarin u
door deskundigen onderzoek kunt laten doen. liij kunnen u niet verder
helpen. Uw gemeentebestuur heeft ons gesommeerd de stad te verlaten, bang
al-s ze zijn dat wij paniek onder de bevolking zullen ontketenen. De
kortzichtigen ! "
"Ja, jar" zei Bruina kalmerend. "vergeet u niet. dat al1es toch toeval kan
zijn. voor een buitenstaander klinkt dit aLlemaaL op zijn minst wat vreemd.
En u dringt aan op maatregelen. Maar waartegen? ook aI komt er een ramp
aan, dan h'eten we immers niet wat voor ramp? Zal er een ziekte uitbreken?
Een aardbev.i-ng? Een dijkdoorbraak? ZaI de komeet op dé stad neerstorten?
Dat is nie! bekend, Hoewel... "
Hij dacht eyen na. "De Laatste tijd is hier in de Etad een of andere
krankzinnige aeriemoordenaar actief. Kan dat er misschien iets mee te maken
hebben? "
"Het is mogelijk..." von Eschenbach breidde de armen uit. "Doch onthoud
onze boodschap: De bron van het kwaad Ligt in het verleden. Rond L368."
Hij 6tond op. en de anderen volgden zijn voorbeeld. "We moeten gaan, Herr
Bruins. Danke vieLmals voor uw aandacht."
"Ik denk dat ik u moet danken," antwoordde Bruins. "U gaat vanavond nog
terug naar Duitschland? "
"l{orgenochtend, " zei von Ingelsheim. "vle overnachten in een hotel buiten de
stad, in capelle a/d IJsseI. Daarna gaan we weer naar onze Heimat. vle keren
via een andere weg terug."
Hij drukte de inepecteur de hand. "Tot weerziens. Herr Bruins,"

Nog geruime tijd nadat hij van de drie geleerdèn afscheid had genomen bLeef
Bruins in gedachten verzonken voor zich ult zitten staren. TenElotte meende
hj,j te weten wa! hem te doen stond.
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Boofdstuk 9. Brood &et Berespek

"Hij was het Ticht niett naaÍ was gezonden
opdat hij van het licht getuigen zoude."

(Johannes 1,8 )

Ergens in een zolderkamertje van het stadhuis aan de coolsingel is het
kleine kantoortje van de stadshistoricus. Het vertrek bevat weinig meer dan
een bureau en twee archiefkasten, dj-e echter qewoonlljk stevig op slot
zj-jn. De hiEtoricus zelf wordt er maar zelden gesignaleerd. Een fiks deel
van zj,jn tijd brengt hij door j-n het Gemeentearchief aan de
Mathenesserlaan, of hij zit gewoon thuis. Niet zo vreemd, want officieel
was Laurena Bulgersteyn de pens ioengerechtigde leeftijd al jaren
gepasseerd, maar omdat er uit overwegingen van bezuinigj-ng bij de gemeente
nooit een opvolger was benoemd had hij eenvoudig gedaan aLsof er nooit van
pensionerj-ng sprake h'as geweest, en was zijn functie gewoon blijven
uitoefenen. Nj-emand bij de gemeente zou zich trouwens iemand anders in zijn
kantoor voor kunnen Btellen. Dat kwan niet in de Iaatste plaats omdat
Bulgersteyn te boek 6tond a1s een soort euper-Rotterdammer. Hij stamde in
rechte lijn af van een der stichters van de stad, het beroemde gealacht van
de heren van Bulgersteyn, waarvan het eÈamslot gestaan had op de plaats
waar zich nu heÈ pand van de HEMÀ aan de Korte HoogEtraa! verheft.- Hij kende de geschiedenis van de stad als zijn broekzak. en was op dat
gebied een betrouwbare vraagbaak. Het feit dat hij liever thuis zat dan op
zijn kamer !n het stadhuis had ook te maken met een toenemende behoeftè aan
eenzaamheid. Enkele jaren terug was hij getroffen door een zeer zware slag
in de privé-sfeer. Hij had er nooit met iemand over willen praten, maar
Bruins r^ras er bj-j toeval achter gekomen dat zijn oudste dochter met een
AmEterdammer was getrouwd.
Het was om deze man te spreken dat Bruins zich in lijn t had geworpen, om
ergens !n crooswijk uit te stappen. Even later schelde hij aan bij een
bovenhuis j-n de Tamboerstraat. Door middel van een lang trektouw, dat vanaf
het deurslot via het trappegat naar de tweede verdieping lej-dde, werd de
deur geopend, en de inspecteur stapte naar binnen. sloot de deur achter
zich en begon de steile trappen te beklirunen. In het halfduiEter kon hij
tenslotte vaag een gestalte onderschelden, die hem boven opwachtte.
"Hallo! Bent u daar. meneer Bulgersteyn?" riep hij.
"Ja, wat dach-ie dan?" klonk het antwoord in het zuiverste Rotterdams dat
men zich voor kan stel,Ien. "Met de muziek mee naar Gouda Soms?"
Een oudere man in hemdsmouwen werd zichtbaar. Hij droeg een openhangend
veEt, behorend bij een kostuum dat betere tijden gekend had. op de
nonchalant gestrikte stropdas zat sigarenas. zijn dunne grijze haar was
achterovergekamd. Hij droeg een leesbril, die hij op het voorhoofd
geschoven had om zijn bezoeker beter te kunnen zien. Zodra dat het geval
was verwijdden zijn ogen zich.
"Hee! Krijg nou de koorts met kaanÈjes! Bruins! Da's een tijd geleje! Kom
verder. Bakkie thee? "
"Nou, aLs u 't speciaal moet zetten, dan graagr" grinnikte de speurder,
zijn jas aan de kapstok hangend. "Hoe gaat het met u? Àl1ee goed?"
"Beat. ÀI1een 'n beetje juk op m'n rug," zei Bulgersteyn. terwijl hij de
fluitketel vol water Iiet lopen.
"Maar ga zitten, ouwe ballejatter. of doe je nooit meer straatdienst?"
"Nou, dat is wel héé] ]ang geleden," zei Bruins, te$rijl hij zich
voorzichtig in een hoogbejaarde fauteuil Liet zakken. "Ik w!1de u trouwens
spreken over i-ets, wat ook erg Iang geleden is. Het gaat over de
geschiedenls van de stad. Ik moet te weten zien te komen wat hier voor
bijzonders is gebeurd in een bepaald jaar in de Middeleeuwen. In 1368 oÍr
precies te zijn. "
Langzaam draalde Bulgersteyn, die juist het gas onder de fluitketel
aangestoken had, zich om.
"In 1368 zei Je toch? Krijg nou de Spangense spataderen I Hoe kom je
daarbij ? "
"Dat is een heel, verhaal," zei Bruins. "Ik zal het u vertellen. Maar dat
jaartal, L368, zegt u dat iets?"
"Dat zou ik denken ! Je had bij niemand beter dan bij mij kunnen komen. Het
heeft niet alleen met Rotterdam, maar ook met mijn familie te maken. Je
weet dat ik een afstammeling ben van één der stichters van onze prachtige
stad!" Trots stak Bulgersteyn de duimen achter zijn bretels. "Nou, voor de
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draad met je verhaal ! "
Toen Bruins uitgeaproken was bleef de sÈadshistoricus even zwijgend voor
zich uitstaren. "Krijg nou rt nóna," mompelde hij Èenslotte. "Dus volgens
di-e Duitse binken is die komeet iedere 52 jaar verschenen, en is er dan
Bteeda iets ellendigs gebeurd. Plunderingen. overstromingen en 2o... En dat
is dus begonnen in 1368? Dat is een sterk etuk in 'n ouwe broekl"
"Hoezo?" vroeg Bru j-ns.
"DaÈ zal .i-k je vertellen. Oh, wacht effe... Ik schenk eerst even 'n kopPie
thee in. En neem een pokkebootje!" Hij hield de speurder een troÍruneltje met
bokkepootjes voor. "Àtsjeblieft. 't Is wel niet veeI. maar toch weinig. Ik
denk dat ik een mooi verhaal voor je heb."
Bulgersteyn verliet de kamer en keerde even later terug met enkele
omvangrj-jke, loodzware boekwerken.
"schuif àie theekoppies effe opzL)," hijgde hfj. "Zíezo. Hehe. rk zal je
wat geschiedenislea geven, en dan zie je maar of ie er wat aan hebt."
Hij ging zitten en sloeg een der boeken open. "Je r^reet dat Rotterdam in
1340 stadsrechten heeft qekregen. Eerverleden jaar bestonden we dus 650
jaar. Dat. was me 'n feest! Enfin, over 50 jaar beter. Trouwens, 50 jaar
daarvoor, in 1940. viel er ook weinig te feesten zoals je weet' Maar nu wat
anders: hoe was de situatie vóór 1340? Kijk, hier zie je een Plattegrond
uit die tijd. Het waren toen twee afzonderlijke 'ambachten', zoals dat
heette. In het westen hadden de heren van Bokel het voor het zegqen. ze
bewoonden het slot Bulgersteyn, dus toevallig mijn voorvaderlijk stamslot.
Ik stam af van die lui, dus geen kwaad woord over ze. Àan de oostkant
werden de lakens uitgedeeld door de heren van Honingen. Hun burcht stond
eh..." zijn wijsvinger gleed over de plattegrond. "Nou... ongeveer hiero-
vlak bij waar nu de Honlngerdijk looPtr in Kralingen."
"Ik denk dat ik 't je nog preciezer kan vertellen," zeí Bruins langzaam.
"Het was op de plek waar nu het politiebureau Hoflaan staat. Ik h'eet 't
zeker. Ik ben er zelfe binnen gerneestI"
De stadshistoricus staarde hem onderzoekend aan. "Hoe bedoel je? Moet ik de
blauwe wagen }aten komen, of eh..."
"Niet rrerkelijk natuurlj-jk. Hoenel.'. Nou ja, j-k heb daar 'n Paar keer
sterk 't idee gehad dat ik in een middeleeuws kasteel zat. Eén keer leek
dat zelfs zó rèëel dat ik uit het raam ruiters op het binnenplein zag. Het
waa geën droom. Geen ge$rone, tenminste. Die ene Duitse geleerde begreep
precies wat er met me gebeurd was. Hij was dan ook parapsycholoog. Hij vond
het in iedèr geval nieÈ gek."
"o, nou ik dacht effe dat je daaps geworden was," zei Bulgersteyn. "Maar
hoe dan ook, die toekans van Honingen en Bulgersteyn waren geen vrienden.
Er waren steede allerlei wrijvingen. Dat verergerde aanzienlijk na het
uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Bokels waren als
aanhangerB van graaf willem v nogal fetle Kabeljauwen, en vanzelfEPrekend
schaaràe ttoningèn zich aan Hoekse zijde. welnu, !n 1368 overviel wolfram ÍI
van Honingen het sLot Bulgersteyn en wist het in te nemen en Plat te
branden. óie overval had, naast de uitschakeling van zijn vijand, nog een
belangrijk doel voor die wolfram, die, tussen haakjes, een eerste klag
schurk geweest moet zijnr zo gemeen als poÍnph,ater - "
eulgersieyn bladerde door het boekwerk. "Kijk, één van de heldendaden van
die stinkèrt wae een overvaL op een Benedict il nerklooster, waarvan de
Ianderijen aan zijn grondgebieà grensden. wat er met de monniken is gebeurd
is niet helemaal duidelijk, maar één is er in ieder geval ontsnapt. Een
zekere Radboud, die in die tijd een bepaalde vermaardheid genoot. Hii is
vrijwel zeker de schrijver van een groot aantal toekomstvoorspell ingen. Een
soort Nostradamus dus. Ze zL)n jammer genoeq verloren gegaan, maar moeten
vooral op Rotterdam betrekking gehad hebben. Na zijn verdrijving uit het
klooster heeft-ie l"ange tijd in een hut, ergens Langs de I'laas, geleefd. ÀIs
kluizenaar. Maar hlj bleef doorgaan met zijn onhei lsvoorspel l ingen en trad
voortdurend, op de Àeest onverwachte plaatsen en tijdstipPen, tevoorschijn
om het vol-k tegen Honingen oP te hitsen. en de rnandaden van wolfram aan dé
grote klok te Éangen' Die had natuurlijk zwaar de ziekte aan Radboud, maar
Éon hem weinig doèn. omdat-ie onder beschermlng van de Bokets etond. Hij
zocht trouwenà vaak zijn toevlucht op slot Bulgersteyn als de situatie te
gevaarlijk voor 'm werd. Én daarom was één van de voornaamste redenen dat
Wolf,ram Àet glot Bulgersteyn overviel: Radboud gevangen nemenl En dat
lukte. "
"Àhal Gebeurde dat aoma in 1368?" vroeg Bruins opge$ronden.
"Je slaat de spijker oP de kop," zei Bulgersteyn- "rn 't holEt van de nacht
werd mijn voorvaàertijk stamslot overvallen door die puistekop en in de
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henE gestoken. De bewoners werden gevangen genomen, voor zover ze niet aI
geÉrneuveld waren. Onder de gevangenen was ook Radboud, toÈ llolframs
voldoening. De volgende dag aI zette hij eigenmachtlg een Procee aP touw om
Radboud wegens hekserij en tovenarij te laten veroordelen, President van de
rechtbank was zrn eigen broerl Een zekere Dom Bartholomeus van Honingen.
abt van Terbregge, geassisÈeerd door nog een paar van die sinterklazen. Het
vonnis luidde3 dood op de brandstapel, ! Ja, in die tijd waren zè op dat
gebied niet kinderachtig. Dat is nog eens wat anders dan een Parkeerbon, of
een paar dagen voorwaardelijk, he?"
"Ik weet 't," knikte Bruins. "Die Duitse historicus heeft 't me verteld,
hoewel hij deze bij zonderheden niet wist. Maar nu die komeet... "
"Àh, ja! Nou, er beataa! een kroniek van een zekere onbekende Pater, waarin
ëen verslag voorkomt van de executie. Die vond plaats bij de ruine van slot
Bulgersteyn, en wel 's avonds, bij invallende duisterniE. Hij be8chrijft
dan, hoe Radboud, op vreg naar de brandstaPeL, een vervloeking uitspreekt
over het hele geslacht Honingen, en "deszelfs" huis, haard en stad. op de
brandstapel herhaalt hij dj-e vervloeking nog een keer. Í{acht, dat kan ik
even nazoeken." De historicus sloeg een ander boekwerk open.
"waar Etaat 't... Àh, hier. Hij moet ongeveer iets geroepen hebben alsr
"verwoesting kome over u en uw gehele geslacht, dood en verderf, bij ieder
teken van de Eeuwige aan de hemeL. water en vuur zullen u straffen, en het
puin zal op u neerstorten." En dan komt 't: de kronj-ekschrij ver apreekt
over 'licht uit de hemel". dat omlaagstraalt. en één r,rordt met de
omhooglaaiende vLamm€n van de brandstapel. Hij moet er zeer van onder de
indruk zijn geweest, want "het vuur" is voLgens hem daarna nog dagenlang
als een Etreep aan de nachtelijke hemel zichtbaar geweest. Hij EPreekt
nergens met zoveel woorden van "komeeÈ", maar het doet er toch wel aterk
aan denken. Enfin, dat was dus het einde van Radboud. De Kabeljauwen hebben
hem nog vrillen redden, maar ze kwamen net te }aat, naar 't schijnt."
Bruins waÉ opgestaan en llep door de kamer te ljsberen. "Dat i8 het!"
prevelde hij. "Die vervloeking... Nu, die is aardig uitgekomen, schijnt
het. Alleen weten we nog steeds niet wat er nu gaat gebeuren. Die
seriemoordenaar misschien? Maar dat is geen natuurverschii nsel. Je zou
eerder j-ets aIs een overstroming verwachten, een aardbeving miaachj-en...
gebouwen die instorten... Maar wacht eens!" Plotseling stond hij roerloos
als een baal aardappelen.
"Die plattegrond! Je zei dat Radboud als kLuizenaar ergens aan de Maas
woonde. Maar waar precies? "
"Nou, precies... Hij woonde natuurlijk aan de westkant van de stad. Dus aan
de BulgersteynBe kant om het zo te zeggen. Dus even voorbij waar nu de
Leuvehaven is. "
"Juist. En dan nog iets betangrijks. wat is er met dat geslacht van
Honingen verder gébeurd: Dus Àet-die wolfram en zijn afstarnmel ingen? "
Bulgeisteyn trok een plat dun boek uit de staPel' "Tja, er waren elgenlijk
geen afstammelingen. wolfram wae de laatste van het geslacht. Ik zal even
de Btamboom opzoeken. Kijk, de Honingens hadden familiebanden met een paar
andere beroemde adell-ijke geslachten. Na vlolframs dood gingen de
bezittingen over op, eh... wel, op deze tak."
zijn vinger rustte op een wirwar van lijnen, namen
beroemd geslacht in die tiid. Later ook trouwens 

"'
en wapenschilden. "Een

Bruins staarde naar de namen en titels met uitPuilende
etokte. Bul"gersteyn keek hem ongeru§t aan.
"Je ziet eruit of je een bezemsteel- hebt doorgeslikt.
viBioen? "
"Iets dergelijkB," zej, de inspecteur langzaam. "rk begin ineens te
vermoeden hoe de zaak in elkaar zit. De hele zaak. De seriemoordenaar in
onze stad... de onhej-lsvoorspellingen... de waarschuwingen van die drie
wijzen... de komeet... À]Ies ! "
Àls in tranqe ging de Epeurder zitten. "Misschlen kan ik nog een ramp
voorkomen. À18 ik maar wiEt wat er ging gebeuren'.. llacht ! Heb je hier een
almanak bij de hand? "
Zwijgend trok Bulgersteyn een fa open en wierp de ander een boekje toe.
"Hoóówater..." moÀpelde Bruins bladerend. "Springvloed... Àha, dat is...
hm... De hoeveelste is het vandaag?"
"De zesde," zei de stadshistor icus. "verwacht je soms een overstroming? "
"In ieder geval is er kanE op stormvloed. Nu ja, het is vanavond sPringtij.
Maar op zièh heeft dat niet veel te betekenen. Hooguit in combinatie met
een fikse noordwester storm. Maar zó hard waait het niet. Hoerrel..." Zijn
atem stierf Iangzaam weg.

ogen. zijn adem

of krijg je weer een
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Het drong plotaeling tot hem door dat sinds het begj-n van zijn bezoek de
wind buiten merkwaaÍdig in kracht waa toegenomen. BuLgersteyn waa tot
dezelfdè conclugie gekornen. In het vuur van hun gesprek hadden ze er geen
van beiden op gelet hoe steeds luidruchtiger de wind in de schoorsteen was
gaan Loeien. Bruins schoof de vitrage opzij en keek over de straat, waar
Elpaarzame voorbijgangers moeizaam tegen de wind optornden.
"Krijg de overmaasse pukkelgl" Het was BuLgersteyn die het eerst weer
sprak. "Hoe ken dat? Zo plotseling? Í.k zal- eens Radio Rijnmond aanzetten. "
Hij drukte op een knopje van zijn transiEtor en onmiddellijk klonk de
vertrouwde stem van de omroeper: "Het laatste n.leuws nu over de storm, die
vanavond onverwacht vanuit het noordwesten iB opgestoken. De brandweer
meldt op diverBe plaatEen reeds flinke stormechade. In verband met de
abnormaal hoge waterstand is beperkte dijkbewaking afgekondigd. Het ziet
ernaar uit, dat de $raterstand in de loop van deze avond nog hoger zal
worden. wie niet noodzakelij kerwij e weg moet wordt dringend geadviseerd
thuis te blijven. over nu naar onze verslaggever bij de zalmhaven, waar het
water over de kade dreigt te gaan spoelen... "
Doch reedE waB Bruj-nE de gang opgesneld om hoed en jas te pakken' "Het gaat
gebeuren, " riep hij. "De vloek van de kluizenaar gaat zich voltrekkenl "

-41-



Eoofdstuk 10. De vloek van de kluizetraar.

"En daar geschiedden [...] dondersTagen en blikse en,
en daaÍ geschiedde eene groote aardbeving."

(openbaríng 16,18)

"Ik moet weg. Nu meteen, zëi Bruins gejaagd. "Bent u in het bezit van een
auto? "
"Ja hoor," zei Bulgersteyn. "Heb je die Lamborghlni van 3,5 ton niet voor
de deur zi-en staan? "
"o, nou. neem me niet kwatijk. Mag ik dan even uw telefoon vasthouden? "
l,let vaste hand, ondanks zijn opwinding. draaide de inspecteur het nuÍnmer
van het hoofdbureau Haagse Veer en liet zich doorverbinden met brigadier L.
van Dam.
"Van Dam? t'Íet Bruins. spring in de wagen en kom me meteen hier ophalen. Ik
zit in crooswijk, bij meneer Bulgersteyn. Tamboerstraat 213."
"Ik kom meteen, boss." Een klik en de verbinding was reeds verbroken.
Bruing richtte zich weer tot Bulqersteyn. "Van Dam komt er aan. Luister
goed. voor zover ik het nu kan begrijpen zit de zaak a13 volgt in elkaar.
Radboud vervloekte het hele nageslachÈ van woLfram II. op die gtaÍnboom zag
ik dat die famille die u me aanwees. er via een zijtak van afstamtl" zijn
vinger priemde naar het opengevouwen blad, dat nog op tafel Lag.
Bruins zweeg even om zijn gedachten te ordenen. "wat i-k nu ga zeggen j-s
alleen maar theorie. Ik vermoed dat de moordenaar dezelfde is als de
huidige stamhouder van die familie. Hij kende het duistere verleden van
zijn voorouders. en was ook op de hoogte van de vervloeking. Dat kan niet
anders. Ííe zijn j.nmiddels weer 52 jaar verder. zou de wraak van de
kluizenaar weer op zijn famiLie - en dus op hem, want hij is volgens die
stamboom de enig overgeblevene - gaan neerdalen? Hij besloot het noodlot
vóór te zijn. overigens, ik heb sterk het vermoeden dat aI3 rre de historie
van dat geslacht bestuderen, we om de 52 jaar een tragisch aterfgeval tegen
zullen komen I "
Bulgersteyn boog zich over de paperassen. "Nou, dat kulnen we snel genoeg
te weten Èomen.; Mompelend begon hij terug Èe rekenen. terwijl zijn vinger
langs de gegevens gleed. "Eh, eens zien... 1940, omgekomen bij het
bombardement ... 1888. een ongeluk mèt dodelijke afloop ... 1836, cholera
... 7'lA4 t politieke moord ...1732, verdronken in een trekschui't ... 1680
... L62A... fszO ..." zijn stem stierf weg' "vervloekt Bruins, je hebt
gelijk! Het klopt als een zwerende vingerl Ik geef geen stuiver meer voor
het leven van die piecheml"
De ander knikte. "Juist. om het noodlot voor te blijven begon hij vanaf
eind vorig jaar alle 'kluizenaars' die hij uit zijn omgeving kènde te
vermoorden, en wel op dezelfde gruwelijke manj,er a1s zijn voorvader dat had
gedaani door verbranàing! Toen de korneet aan de hemel verscheen, moet hij
Éelemaal zijn doorgedraaid. De moorden volgden elkaar dan ook in een steeds
sneller tempo op. De man moet achter zijn fagade van onkreukbaar burger een
verwrongen geest bezitten, dat kan niet andersl oP een gegeven moment moet
hij hebben ontdekÈ dat er zich binnen de muren van de RVs ook een
'kl,uizenaar' ophield. Dat was Augustj-nus. "
Bulgersteyn keèk vragend. In korte bewoordingen legde Bruins de historicug
uit wat er zich op de avond en nacht van de moord op Àugustinus binnen de
muren van het Rotterdamse verzekeringsconcern had afgespeeld. "Moet je
nagaanl Een 'kluizenaar' die zowat dag en nacht verbleef in dat Pand,
precieg op de plaats waar vroeger Radboud in zijn hut aan de Maas woonde!
Nog dezel,fde dag vermoordde hij hem in de kluis van het concern."
"wat bedoel je... dezeJ.fde dag?"
De inspecteur staarde voor zich uit. "Àhr stoÍruneLing die ik er benl
Natuurlijkl En ik stond er nog '"'e1 met m'n neus bovenopl "
"word je vreer daaps?" informeerde Bulgersteyn bezorgd.
"Ik Bnap het! Lulster! op de avond van de moord belde de directeur van de
RVs, de heer Egmont - nee, onderbreek me niet, Iuister noul - naar het
kantoor van de heer Schotemeijer. Ik stond er nota bene vlak naagÈ. Het
telefoonsignaal ktonk éénmaal lang, en nlet tweemaal kortl Ik leg je zo wel
uit r,rat dat betekent. schotemeijer legde zijn directeur uit wat er was
voorgevallen, vlak daarna meldde de portièr mij dat een vreemde zich in heÈ
gebouw ophield. Dat kon alleen maar de moordenaar ziin. HelaaB wist hij ons
toen te ontsnappen. "
Bruins zweeg. Beide Rotterdammers keken elkaar lange tijd aan. "U wildè me
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daarnet h'at zeggen, is het niet? Waarschijnlijk wilde u me de naam van de
stamhouder van die bewuste familie voorlezen. Doe het dan nu!"
Bulgersteyn voelde de zwaarte van het moment. Hij schoof zijn leesbril op
zijn neus, tuurde op het papier, en las toen langzaam: ',Coriolanug p.
Egmont, geboren 29 februari 1932. Iaatste nakomeling van de graven van
Egmondl Eh, is dat dezelfde, als... eh?"
"Ja, geen anderl Ik kan me niet vergissent Kijk, wat betreft dat
telefoontje3 een gignaal eenmaaL lang betekent een int.ern gesprek. Egmont
belde dus van binnen op dat moment. snap je de consequentie?,,
"Egmont en de seriemoordenaar, dat is..."
"Een en dezelfde pergoonl" vulde BruinE op dramatische loon aan. "Egmontbelde dus brutaalweg van blnnenuit. WaarschijnLijk had hij zijn pieper op
zak. Toen het signaal ktonk moet hij begrepen hebben dat men hem, alg
directeur van de RvS, oppiepte in verband met de moord. Hij moet toen
koelbloedig ergens in het gebouw een inlerne lijn hebben benut, in de hoop
dat het in de algemene consternatie niemand op zou vallen. Hij had gelijk.
Tot nu toe, tenminste. "
"8n... die vervloeking?" wilde Bulgersteyn weten. ,'!íat heeft die er nog
verder mee te maken? "
"Dat paEt toch heel precies, man! Er staatl "Verwoesting kome over u", en3
"liater en vuur zullen u straffen, en het puin zal op u neeratorten." En
verder: "Licht uit de hemel dat op u neerstraalt,,. t"le! andere woorden: ér
staat een enorme ramp te gebeuren I En dat ticht uit de hèmel is er aI!,'
Bruins rukte het gordijn open. Tussen de voortjagende wolken was de komeet
felLer dan ooit aan het firmament zichtbaar.
"ÀlLe Stuka's en Heinkels bij elkaar,,' prevelde Bulgersteyn. "We krijgen
een ramp. . . Maar waar?'!
"!,laar? Waar, zei je!?" Bruins griste de plattegrond van de tafel. "De hut
van de kluizenaar stond hier! Daar werd Àugustinus vermoord I Daar zit nu
Egmont, de laatste afstammeling van Wolfram II. wachtend op de vreselj_jke
en onafwendbare wraak van de kluizenaar!" Driemaal ha&erde zj-jn vuist op
het gebied van de llegterstraat. ,,9laar anders dan bij het Rvs-gebouw! ? we
moeten erheen! Nu meteen ! "
Op dat moment klonk in de straat, boven het gebulder van de st.orm uit, het
vertrouwde motorgeraas van Bruins' eigen Kever, Van Dam was gearrlveerd.
Luid geclaxonneer volgde.
"Daar is-iè! Kom mee. BuLgersteyn, we hebben geen seconde te verl!ézen!,'
Bruins rende de trapppèn af, gevolgd door de stadshistoricus. Zè wierpen
zj-ch in de auto en smeten de portieren dicht. Van Dam drukte het gaspèdaal
tot de bodem in en scheurde de straat uit, richting !{eEterstraat.

"wateroverlast in het Scheepvaartkwart ier. ', meldde de autoradio, die op
Radio Rijnmond stond afgeetemd. "Het verkeer in die buurt wordt omgel-eid
via Rochussènatraat en Í.lestblaak. westzeedijk en Vasteland r,rorden
afgesloten. op last van de potitie. willemskade en WilLemsplein ataan
geheel blank. De bewoners lroren geëvacueerd."
Inderdaad zag Brulns ter hoogte van het Churchillptein een stroom auto's en
vrachtwagenE hem tegemoet komen over de schiedamsedijk. Daaronder bemerkte
hij enkele trucks van een bekende verhuiaonderneming. De verhuizing van de
RVS, die in zijn allerlaatste fase was. ging zelfs onder deze extreme
omstandigheden nog door.
Bij de ophaalbrug over de zalmhaven kon hij niet verder. Alles was afgezet.
Van Dam reed de stoep van het Vasteland op, en parkeerde daar het voertuig.
De inzittenden Btapten uit, en werden bijna door de loeiende stormwind
omver geblazen.
"Krijg de schiebroekse broekhoesÈ, " steunde Bulgersteyn, moeizaam achter
Bruíns en Van Dam tegen de orkaan optornend. "Zoiets heb ik nog nooiÈ
meegemaakt. En trouwens, hebben jullie dat aI gezien?', Hij wees omhoog.
Beide pol it iefunct ionarissen richtten hun bllk naar het zwerk.
"ÀILemachtig.. . " Btamelde Bruins. Fe1 schitterend, veel helderder dan tot
nu toe, stond, recht boven hen, de komeet. onwillekeurig bLeven de driè
mannen even toekijken. Tegen de zwarte luchÈ was heÈ een majesÈeitelijk en
tegelijk oneindig dreigend gezicht.
Van Dan was de eerste die doorliep tot aan de barricade bi-j de
Zalmhavenbrug. Toen alaakte hij een onthutste kreet: ',Kijk eens, bossl l{e
kunnen niet verder! Alles staat aI onder water!"
En inderdaadr voor hun ogen ontrolde zich een naargeestig schouwspel. Vanaf
de brug stond het water zeker kniehoog, zo nj-et hoger. op het Ííillemsplein.
Enkele rubberboten meÈ buitenboordmotor van de waterpoLitie voeren rond, om
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te zien of er geen mensen meer in de huizen en kantoren achtergebleven
waren.
"Dat moeten we hebben!" Bruins wendde zich tot zijn adjudant. Heb je je
politieflui-tje bij je? Probeer de aandacht van die boot daar te trekken!"
"o.K. chef. " van Dam zette het fluitje aan de mond en bliea met kracht.
spoedig kwam één der rubberboten langszij varen. Bruins legitimeerde zich
en de drie mannen stapten aan boord.
"Naar het Rvs-kantoor, " beval de inspecteur kort. De Èocht per boot ging
goed tot aan de hoek van het willemsplein. Daar blies hen de orkaan met
volle kracht tegemoet. líoest bulderend beukte het water van de Maas tegen
de gevels van het Scandia-hotel en het Rvs-kantoor. Verder varen leek bijna
ondoenLj-jk. en zinl-oos.
"lle moeten terug!" schreeuwde de besÈuurder van de booÈ, zijn
het geluid van het natuurgeweld te overstemmen.
"Probeer de ingang van de RvS te bereiken, " drong Bruins aan.
weten of er nog een zeker iemand binnen isl"
voorzichtig manoeuvrerend slaagde de man er inderdaad in de ingang te
bereiken, waar zich een amf ibie-voertuig van de brandweer bevond. onder de
gehelmde gezichten ontdekte Bruin€ plotseling een bekende. Het was Boom, de
portier, in het uniform van de Bedrij f sbrandweer.
"Meneer Boom!" schreeuwde hij hem toe. "Is er nog lemand in het gebouw?"
Boom maakte een hulpeloos gebaar. "Jarufler genoeg well'r riep hij terug.
"Meneer Egmont is €en uur geleden voor het laatst binnen gèzien. Maar
niemand heeft hem naar buiten zien komen. Een kwartier geleden zagen we op
de derde verdieping nog iemand voor het raam. Dat moet hem geweest zijn-
Een paar collega's zijn toen binnengedrongen om hem te zoeken, maar ze
konden hem niet vinden. En lang binnen blijven is gevaarlijk. Er is
namelijk ook nog instortingsgevaar. " Hij wees omhoog. Een lange
zigzagscheur tekende zich in de gevel af.
Boom breidde de armen uit. 'U kunt beter teruggaan, inspecteur. Er valt
weinig aan te doen. Laten we er het beste van hopen." En inderdaad begonnen
de vele klelne vaartuigen van brandweer en politie zich nu terug te trekken
uit het gevarengebied.
Besluiteloos keek Bruins om zich heen. Í"rat kon hij nog uitrichten? Het was
duidelijk dat het noodlot zich onverbiddelijk zou gaan volÈrekken. "Goed
danr" zei hij moe. "9le gaan terug."

ondank6 de waarschuwinqen van de poLitie en Radio Rijnmond hadden zich op
de Boompjes en bij de Leuvehaven tatloze nieuwsgierigen verzameld, om van
een dubbele attractie te genieten! de stormvloed en de ongewoon helder
etralende komeet. Tegen het middernachtel ij k uur stond een duizendkoppige
menigte de orkaan te trotseren.
Bruins had zich, samen met van Dam en Bulgersteyn. toegang verschaft tot
een der nieuwe flats op de kop van de Boompjes, vanwaar hj-j het rampgebièd
goed kon overzien. Hij hanteerde een zware nachtkijker.
Àij tlaa evengoed ëen normale kijker kunnen gebruiken. want het licht van de
komeet wa6 zo mogelijk nog intenser geworden en verlichÈte de
gebeurtenissen op macabere wijze. Hel wit staken de schuimkoppen van het
bulderende Maaswater af tegen de duisternis. Àf en toe leken
bl iksemschichten uit te schieten van het fenomeen.
op zijn uitkijkpost had Bruins gezelschap van een reporter van Radio
Rijnmond, die een nonstop ooggetuigevers lag van de gebeurtenissen
verzorgde, en van enkele journalisten. waaronder de hoofdredacteur van de
Plu, het bedrijfsblad van de RVS.
Buiten woedde de storm met onverminderde heftigheid. Tegen het
middernachtel ij k uur schoot plotseling een spookachtig licht tevoorschijn,
da! de hele omgeving blauwachtig verlichtte. waar kwam dat vandaan?
Een langgerekte kreet ontsteeg aan de menigte. De komeet leek veranderd in
een schijnwerper die grillige lichtbundels omlaag Bchoot. Het brandpunt
werd preci-es gevormd door het Rvs-pand waarop nu de golven van het
IÍaaswater meÈ donderend ge\^reLd aanvielen. Grote scheuren kwamen in de
gevels tevoorschijn. Toen gebeurde het' Voor de onÈzette ogen van Bruins en
allen die bij hem stonden begon het gebouw in te storten. De inspecteur
richtte zijn kijker op de dakrand ' zijn adem stokte. Heel even, in een
ftits, meende hij daar een gestalte te zi.en die onbeweeglijk, de armen
omhoog geËtrekt, het geweld leek te trot§eren. of was dit maar
zinsbegoochel ing? Bruins kreeg geen tijd meer om beter te kijken' Een
oorveràovend gedreun werd boven de storm uit hoorbaar. En in een gruwelijk

best doende

"Ik moet
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inferno verdween het ooit zo trotse verzeker ingsbolwerk voor altijd. Het
helse licht van de komeet straalde voor het laatst over de woeste zvrarte
wateren, die het voor eeuwig hadden verzwolgén.
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Besluit

we schrijven vele maanden later. Een fraaie namiddag, ergens in het late
voorjaar. In een bekende tapperij aan de Oude Blnnenweg vinden we aan een
klein tafeltje tvree heren in gesprek. Me! weinig moeite herkennen wij de
befaamde speurder D.J. Bruins, en de RoÈlerdamse stadshistoricus Laurens
EraEmus Bulgersteyn, die onder het genot van een uit8mijter en een gLas
bier van gedachten wisseLden.
"Mag ik effe de zout?" vroeg Bulgersteyn. onderwijl van een belendend
tafeltje een krant pakkend om een bericht te kunnen lezen waarvan de kop
zijn aandacht had getrokken. zljn wenkbrauwen gingen omhoog.
"Krijg de Rubroekse Holtorrënl Hebbie dit gezien, Bruins? Moet je horen.
vanwege die nieuwe brug, naar de Kop van Zuid, weet je wel, moet zowat de
hele bebouwing van het wi,Ilemsplein worden gealoopt ! Dus dat pand van de
RvS had toch moeten verdwijnen. Nour slopen hoeft dus niet meèr. Boft de
gemeente effet Die ouwe kluizenaar $rordt bedankt voor de hulp!"
"Ja, die kan trouwens tevreden zL)a," gaf Bruins toe. "Laten we overigens
hopen dat-ie nu voldoende wraak genomen heeft. Anders hebben we ovet 52
jaar weer wat. Ik heb goede hoop. Tenslotte zijn de geslachten van Honingen
en Egmont nu definitief uitgestorven. "
Bulgersteyn knikte, "In feite zijn we er goed van afgekomen. Egmont is de
enige die de pijp uit is. Nou, dat had-le we1 verdiend. En het PerEoneel
van de RvS... nou ja, die waren toch a1 aan het verhuizen. zeg, ik moet
naar mijn kanÈoor op het EtadhuiE. Loop je een elndje mee?"
"coed." Bruins stond op en ging de bejaarde oer-RotterdaÍuner voor naar de
uitgang, die geblokkeerd werd door een verlopen zwerver met een onverzorglde
baard, in lompen gekLeed en dronken als een kanon, De lnsPecteur tikte de
ongelukkige op de schouder.
"l'Íogen we er even langs, meneer Schotemeijer? Dank u"'
In de milde voorjaarszon wandelden beide mannen richting Karel
Doormanstraat. Bij het zebrapad wierp Bulgersteyn een vergenoegde blik
richting de hoogbouw aan het weena, en citeerde een dichtregel van Julea
Deelder3 "Rotterdam, gehakt uit marmer, kant'Lend in het tegenlicht!"
Hij wees naar de i-mposante toren. gekroond door een oranje N. "Daar zitten
ze nu, die Rvs-ers. Stelletje bofkonten. om in zó'n stad. in zó'n gebouw te
nogen werken ! "
"Zeg dat wel," stemde Bruins in. Een lichte weemoed die hij even had
gevoeld bij de gedachte aan de avonturen die hij in het oude pand aan de
llesterstraat had beleefd, en de boeiende zaken die hij daar tot een
oplossing had weten te brengen, maakte pl,aats voor gevoelens van onverholen
chauvinisme. Misschien, zo dacht hij, viel daarginds j-n de toekomst óók nog
wel eens wat voor hem te doen. Met welgevallen bleef hij noq even kijken
naar de reusachtige glazen toren, schitterend in het zonlicht...

Einde

Rotterdam/capel- Ie a/d lJssel, augustus-november 1991'
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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. 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


