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Hoofdstuk 1. Amersfoort

l$lotterdam, 

10 november 1e44

BEIíE L.
Op b€yel der llulhrhe [reGrD^acht moeten alle mrnnen llr den leeftijd Yln í7 t/m

1l l?ar zlrh vclor dèn .rbetdrllr.t aanmelden.
llleryoor mo€ta. ALLE nrranen yan d€zcn leeftiid onmlddelllrk na ontvantst van dit bevelmet

de voorgeróreven uitrustirg op strÀtt Eaan stàan.
Alle endere bewsners, ook vtouwen en kinderen, fio€tén ln de hllzen bllJven totd* da actic

ten elrdè ls. De mannen van de genoemde j.lrgd8en, die bij een huitzg€kio8 no8 in huls yyorden

aangetroffen, worden testraft, waàrbij hun parriculièr elgendom zal worden aangesproken.
Bevilzer van vrtlrteltlrg vin burgcrlïk€ of millrairè lnrtantl.s moeten t r onttEle

wordcn meegebracht. Ook zil, die ln het bezit lilo van zulkè bewuzen, ljn verpllchr zich op straar
te beteven,

Er ![oetén wordelt rtledegcbr&ctrt ! wàrmè klèedlng, ltevl8c schoenen, dekenl,
bescherming te8en regen, èetterei, mes, vork, lepel, drlnkb.ker en boterhammen
voor één dag. Hedegebruchte Íietsen blijven in het bezit yàn den el8cna.r.

De dagetllksche vergoedlrg lretteet ult goeden B.osf
rookertlkelen en villl grrlder.

\y'oor de achterbl{lvende lamllleleden zal worden
Éezorïid.

Het ls aan elle lrewoners der gemeente yerboden hun
wooDplaotB te verleten.

Op henr dle pogcn te ontvluahten oÍ we€r-
stand te bleden, zal worden geschoten

Utrecht, 12 november 1944

Hedenmorgen half negen te voet vertrokken uit een veilinggebouw in de omtrek
van Gouda. Alles is in orde; ben goed gezond. Ik heb inmiddels enkele wienden en
bekenden uit Rotterdam ontmoet; we hebben veel steun aan elkaar. Onder andere
is Freek van Leeuwen bij ons. Met hem gaat het niet zo goed (zwak gestel en
ondervoed).
Zijn vandaag in Utrecht aangekomen, nog steeds alles te voet. Ik zal r;.og nader van
me laten horen. Doe allen de groeten.

L.



Amersfoort, 14 november 1944

Ik ben nu in het kamp te Amersfoort. Gisterenmicldag ben ik in het kamp
aangekomen. Naar verluidt blijven we hier. Alles gaat goed.

In het kamp Henk Bongers ontmoet, die gelukkig bij ons groepje (Freek, ik, en
enkele andere Rotterdammers) blijft.
Doe iedereen de hartelijke groeten. Tot spoedig weerziens, en houdt maar goede

moed.

L.

Amersfoort, 17 november 1944

Hoewel ik vandaag al een keer geschreven heb, schrijf ik nog een extra briefie met
nog eens duidelijk alle gegevens die je misschien nodig zult hebben om mij uit het
kamp te krijgen. Benut alle kanalen; je weet wel wat ik bedoel. Ik kan wijuit
schrijven, omdat ik dit briefie meegeef aan G., aan wie een week speciaal verlof is
toegekend. Hij zal je meer vertellen. Hier volgen mijn gegevens:

Ingekwartierd in de Mariastichting, Kamer 16, Amersfoort. Werkzaam als
hulparbeider bij de "Dienststelle Schmerbek" te Hoevelaken onder de "Organisation
Todt", Einheit Ways und Freytag A.G., in Ploeg 50.

L.

Amersfoort, 10 januari 1945

Heden 10 januari ben ik precies twee maanden weg. Hopelijk hoef ik geen derde
maand uit te dienen. De laatste brief die ik van jullie ontving, is nog altijd die van
22 december. Hopelijk ontvangen jullis mijn brieven geregelder.
De laatste drie dagen hebben we riÍeer in Hoevelaken gewerkt in de stellingen, een
reuze-blubberzooi. Gelukkig heb ik die rubberlaarzen.
Vandaag heb ik ook gewerkt, want 's zondags hebben we geen wij, we hebben
trouwens nooit een wije dag. Om 7.15 uur stipt gaat de fluit en moeten we
aantreden. Even later klinkt het commando "Arbeitskommando marsch!" en
marcheren we weer naar de modderpoelen. Elke dag hetzelfde.
Tot spoedig weerziens dan maar in Rotterdam.

P.S. Weet je wie hier vandaag als bewaker is gearriveerd? Van Gistel, die agent
van bureau Hoflaan! Die vent is erger dan tien man Gestapo bij elkaar,
zeggen ze,

L.
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Amersfoort, 29 januari 1945

Deze brief kan ik niet versturen; onze post wordt steeds vaker nageplozen. Men is
bang dat onze verhalen geheime militaire informatie bevatten, die dan naar de
geallieerden kan worden doorgespeeld. Daarom neem ik deze brief in mijn dagboek
op, dat ik hier in het geheim bijhoud.
Vandaag is er iets verschrikkelijks gebeurd. Zoals altijd moesten we gewoon om
7.15 uur aantreden. Van Gistel was in een vreselijke bui. Gisteren kregen we
namelijk inspectie van een aantal hoofdoÍficieren van de Weermacht. Ze vonden de

door ons aangelegde verdedigingsstellingen beneden alle niveau; Van Gistel werd
een half uur lang voor het front van de troepen in brallend Duits cle mantel
uitgeveegd.

Vandaag heeft hij dat op ons afgereageerd. Het vloeken en snauwen was niet van
de lucht, evenmin als de vele schoppen en trappen die hij uitdeelde.
AI direct richtte hij zich vooral op Freek van Leeuwen en mij, om de een of andere
duistere reden.
Freek was erg verzwakt en kon nauwelijks werken. Ik en nog enkele anderen
schermden hem zoveel mogelijk af. Dat had Van Gistel snel in de gaten. Freek
kreeg er erbarmelijk van langs. Niets konden we eraan doen.
Van Gistel greep me bij de kraag van m'n jas, hield z'n tronie vlak rr6el mijn gezicht
en schold me uit voor van alles en nog wat. Vreemd genoeg viel het me op dat hij
twee kleuren ogen heeft, bruin en groen. Hij snauwde me af en trapte me terug in
de half aangelegde loopgraven.
Vervolgens nam hij Freek nogmaals onder handen. Aan het einde van de dag
moesten we de stakker terugdragen naar de barakken, zó erg was hij eraan toe'
Daar is hij, nu een uur geleden, aan de mishandelingen overleden. Eén ding is
zeker: na de bevrijding zal Van Gistel zich moeten verantwoorden!
Ik bewaar deze brief zorgvuldig.

L.

Rotterdam, 28 september 1945

Persbericht

Op basis van een getuigeverklaring is gebleken dat F. van Gistel, geboren te
Rotterdam op 12 novemb er L921, op de dag voor de bewijding van kamp Amersfoort
door enkele gevangenen om het leven is gebracht. Nadere gegevens hieromtrent
ontbreken.
Van Gistel, als hoofdagent verbonden aan het bureau Hoflaan te Rotterdam, was
een bekend handlanger van de Duitsche bezetter. In de laatste maanden van de
oorlog vervulde hij de taak van bewaker in kamp Amersfoort.
Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek geseponeerd.
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Hoofdstuk 2. Plein 1940

et was op zondag l-4 mei 1995, even na één uur in de middag, dat een
duizendkoppige menigte op het Plein 1940 samendromde rond het beroemde
beeld van Zadkine, "De Verwoeste Stad". Talrijke Rotterdammers hadden aan

de oproep van de Vereniging van Rotterdamse Oud-Verzetsstrijders gehoor gegeven
om het bombardement op waardige wijze te herdenken.
De Marinierskapel speelde stemmige muziek; evenals precies 55 jaar geleden op die
memorabele dag was het een prachtige, zonnige middag.
Om tien over één zweeg de muziek, en de menigte werd ongewoon stil. Het
Rotterdamse groen-wit-groen ging halfstok, en daar klonk, terwijl alle militairen en
ex-militairen stram in de houding stonden, het Wilhelmus.
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Nadat de Iaatste accoorden van het volkslied over het plein weerklonken hadden,
betrad de heer P. Brouwer, de bekende voorzitter van het Rotterdamse comité van
oud-verzetsstrijders, het spreekgestoelte. Zijn blauwe blaser ging half verscholen
onder de vele decoraties; vanonder zijn versleten baret was zijn gnjze haardos
duidelijk zichtbaar. Zijn ogen had hij tegen het felle middaglicht afgeschermd met
een donkere zonnebril. Een RAF-snor completeerde zijn karakteristieke
verschijning.
Hij sprak van oorlog en verwoesting, onderdrukking en verzet, bevrijding en
wederopbouw. Van offers die niet voor niets gebracht waren. Nooit zou men
Rotterdam er onder krijgen. Hij verzocht zijn toehoorders om zich heen te zien, en
trots te zijn op wat sinds 1945 in 50 jaar wederopbouw was bereikt, om over het
verleden geen wrok en haat meer te koesteren. Hij wees in dit verband op de
Europese integratie en op goed nabuurschap. "Laten we vooruit kijken in Europa,
naar de toekomst," zo besloot hij zijn toespraak, "zonder evenwel het verleden en de
gebrachte offers te vergeten."
Er klaterde applaus. De Marinierskapel speelde een wolijke militaire mars, de
vlaggen gingen weer in top, de menigte herademde. Het officiëIe deel van de
plechtigheid was voorbij.
Er was geen wanklank te bespeuren geweest; ook de burgemeester was afwezig.
Onder de verzamelde massa Rotterdammers bevond zich, tot tewedenheid van de

organisatie, veel jeugdig publiek, maar uiteraard waren ook de ouderen in grote
aantallen komen opdagen.
"Krijg 't Crooswijkse kniewater, wat een toeloop hè," meende een bejaard
heerschap, vergenoegd om zich heen ziende. "Die Brouwer ben ik wel eens

tegengekomen op een historisch congres. Bepaald een originele toespraak, vind je
ook niet? Hoe krijgt de man het verzonnen!" Hij grinnikte.
Zijn metgezel, een fors gebouwde vijftiger met achterover gekamd, gvijzend haar, en
gekleed in een tijdloos costuum, knikte slechts, De ander hernam: "Nou, wat doen
we? Wat dacht je van een stevige pils?"
"Eh, nee, sorry, vandaag helaas niet. Ik moet straks nog even terug naar het
bureau, om wat problemen met Berestein door te spreken. Het gaat over dat
interstedelijke uitwisselingsproject. Nou ja. We zien elkaar wel weer een andere
keer, okee?"
"Krijg de Rubroekse broekhoestl Da's effe jammer! Nou ja, tot ziens dan."
De beide Rotterdamse wienden drukten elkaar de hand en gingen huns weegs. Wat
ze niet wisten was dat het tot diep in de herfst zou duren vó6r ze elkaar, in heel wat
dramatischer omstandigheden, opnieuw zouden treffen.
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Hoofdstuk 3. Pleinweg

n de regel liggen de brede lanen en r egen van Rotterdam-Zuid er in de
avonduren eenzaam en verlaten bij, zeker als het al wat later wordt, en het
koud en mistig is. Als er dan bovendien nog Europacupvoetbal op de televisie

is, blijven ook de laatste twijfelaars binnenskamers.
De maand december was al enkele dagen oud; de eerste tekenen van de naderende
winter dienden zich reeds aan.
Het herfstachtige weer leek de bejaarde \talter Suurendonck niet te deren. Er
stond gelukkig bijna geen wind, en daarom had hij eerder op de avond besloten om
nog eenmaal van de fiets gebruik te maken voor zijn vaste wekelijkse bezoek aan
een oude kennis. De volgende keer kon hij dan wel de metro nemen...
Bedachtzaam reed hij in noordelijke richting de Langenhorst af, hield bij de
kruising even in en boog toen linksaf de nagenoeg verlaten Slinge op.
Merkwaardig, op de heenweg had hij van zijn flretstochtje genoten, maar nu, op weg
naar huis, had hij het onbestemde gevoel dat er een andere fietser met opzet
constant achter hem aan reed. Zo !,e zien reed hij hier toch alleen, of... Dit was nu al
de derde bocht, en het leek er gevoelsmatig toch sterk op... Hij probeerde de neiging
om snel even achterom te kijken van zich af te zetten. Flauwekul toch... maar zijn
rug jeukte.
"Doe niet zo gek!" mopperde hij tegen zich zelf. "Denk je soms op de hielen te
worden gezeten, dat iemand je schadu*t? Kun je dan nooit die oude ideeën
loslaten? De stilte werkt je op de zenuwen, dàt is het ..."
Toch herademde hij onwillekeurig toen een grote drom fietsers juist op dat moment
het plein van een avondschool verliet en met hun praten en lachen de Slinge vulde
met leven en geluid.
De oude Suurendonck zette even aan en liet zich toen rustig in hun kielzog
meevoeren, boog vlak voor het metroviaduct rechtsaf de Zuiderparkweg op, reed die
geheel af en sloeg toen linksaf, het sportcomplex Ahoy snel achter zich latend.
Op de brede Strevelsweg aangekomen - de avondscholieren waaierden alle kanten
op - overviel hem echter hetzelfde onbestemde gevoel als hij eerder al op de
Langenhorst had gehad. "Ik wil toch weten of..."
Een snelle blik over zijn schouder leverde hem echter geen duidelijkheid op, want
de weg lag verlaten achter hem. Voor zover hij die tenminste kon overzien, want de
mist benam hem ieder verder zicht.
"Zie je nu wel," mopperde hij, "niets aan de hand. Dit naargeestige weer begint me
parten te spelen. Zenuwachtig gedoe, 's avonds hier alleen... Volgende keer neem ik
de metro..."
Licht hijgend voerde Suurendonck zijn snelheid iets op, en bereikte via het
Zuidplein de Pleinweg. Hij kon het niet helpen, maar wederom voelde hij zich van
achter gadegeslagen door een onzichtbare achtervolger.
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Bepaald niet tot zijn geruststelling heerste er op deze anders zo drukke
verkeersader een onaardse rust. Het autoverkeer was werkelijk minimaal. De stilte
was bijna tastbaar aanwezig. Of meende hij nu iets te horen?
Een plotseling opstekende lichte bries trok enkele gaten in de verder
aaneengesloten grijze mistdeken; een gelijktijdig van achterop komend, duidelijk
hoorbaar pedaalgekraak duiddde erop dat een andere fretser hem snel inhaalde.
Dus toch...?
Suurendonck moest denken aan de verontrustende berichten die hij dagelijks in de

krant las over berovingen van bejaarden, overvallen in donkere straten, toenemend
jeugdvandalisme, drugscriminaliteit door verslaafden...
Tot zijn geruststelling verscheen er links van hem een in stemmi g zwart geklede
persoon die, net als hij, een ouderwets model fiets van het merk Saturnus bereed,
en hem onder het voorbijgaan beleefd toeknikte. Overigens was diens gezicht door
hoed en hoogopgeslagen kraag niet goed te onderscheiden.
Om zich een houding te geven mompelde Suurendonck: "Eh, goedenavond," en
wilde zijn weg vervolgen.
"Ook goedenavond," klonk het tot zijn verrassing. "De heer Suurendonck, is het
niet?"
De onbekende hield eningszins zijn vaart in, zodat hij op gelijke hoogte bleef. "Kunt
u daar, bij die hoek, even van uw fiets afstappen? Ik heb iets voor u." Hij wees naar
voren, en leek niet op een weigering te rekenen. Zijn stem klonk alsof hij zijn leven
lang al gewend was bevelen te geven.
Verbouwereerd kneep Suurendonck in zijn remmen, te verrast om het verzoek te
weigeren. "Wat wilt u van me? Hoe weet u mijn naam?"
"Kijk," zei de ander, zonder direct antwoord op deze beide wagen te geven. "\[e
staan hier juist op de goede plaats." Hij remde eveneens en stapte van zijn fiets af.
Voor hen stond, op een kleine zwarte sokkel, een wit herdenkingskruis, met daarop
de tekst: "Voor hen die vielen."
Suurendonck staarde er naar, dacht even na, en leek plotseling te beseffen wat er
werd bedoeld. "Vervloekt, jij bent toch zeker niet..."
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Hij maakte een gebaar alsof hij zich op de weemdeling wilde werpen, maar het was
al te laat. Hij keek recht in de loop van een pistool. Er klonken, kort na elkaar, twee
schoten. Suurendonck klapte dubbel en sloeg tegen de grond. Zijn fiets viel
kletterend naast hem neer; het achterwiel draaide nog.
De in het zwart geklede schutter stak zijn pistool weg en haalde een blad papier te
voorschijn, dat hij onder de jaskraag van de reeds dode Suurendonck vouwde.
Toen stapte hij bedaard op zlin fiets en verdween in de dichte mist.

***

De volgende dag meldde het Rotterdams Dagblad op de voorpagina:

Gisterenauond. uerd de 7í-jarige heerW. Suurendonck dood aangetroffen op de
Pleinweg. Híj bleek met twee pistoolsehoten om het leuen te zijn gebracht. Het lijk
uan het slachtoffer werd aangetroffen in de buurt oan het monurnent uoor de
geoallenen ín de Tbeede Wereld,oorlog.
Tot nu toe mist de polítie iedere aanwijzing onxtrent d,e reden uan de maord.
Berouing is uitgesloten, want geld, huissleutels en d,ergelijke werd,en in de zakken
uan d,e heer Suurendonck teruggeoonden.
De politie is op zoeh naar getuigen van de moord, die ornstreeks tien uur gepleegd

rnoet zijn. Tot nu toe is er niemand, geuond.en die iets heeft gezien of gehoord. De
d,ichte tnist heeft d.e dad.er waarschijnlijh in de haart gespeeld. Politie-adjudant
Bijlstra hierooer:
"Tot nu toe begrijpen we er niets uanl; we tasten in deze zaak letterlijk in het duister.
Er is slechts één aanwijzing die misschien licht op de zaak kan werpen: in de
jaskraag uonden we een blaadje papier gestoken, m.et daarop in een driehoek de
letters N, S en B geschreuen. Of dit iets te maken heeft met het feit dat het slachtoffer
bij een herdenkingshruis is uermoord, weet ik niet, Wellicht hebben we mat een

geuaarlijke gek uan doen. Op het btaadje stond ooh nog "Nummer Een" geschreuen;

wellicht een cryptische aanduid,ing uan de moordernar? Een signaal? We gaan in
ieder geual het uerleden oan het slachtoffer na."
Tot zouer onze politiewoordvoerd,er Bijlstra ouer de "Pleinwegmoord". De zaak wordt
ouerged,ragen aan het bureau Haagseueer.
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Hoofdstuk 4. Beneden Oostzeedijk

og dagen lang bleef in de dagblailen en de actualiteitenrubrieken van radio en
TV de "Pleinwegmoord" in het nieuws. Redactionele commentaren werden

llJgewijd aan de hoge leeftijd van het slachtoffer en het aangetroffen NSB-
embleem. en de voor de hand lieeende conclusie werd getrokken dat de oudem, en de voor de hand liggende conclusie werd getrokken dat de oude
Suurendonck een voormalig NSB-er moest zijn geweest, die nu alsnog op de wijze,
die bij het Verzel ín zwang was geweest, was geliquideerd. Maar door wie? Over het
feit, dat de politie hier nog geen enkel antwoord op kon geven werden schampere
artikelen gepubliceerd, waarin werd gesuggereerd dat men van die zijde de zaak
maar op zijn beloop liet.

Dit was evenwel niet terecht. Binnen het grote Rotterdamse politie-apparaat
circuleerde een onafzienbare stroom memo's en rapporten over de mysterieuze
moordzaak. Met name de afdeling Moordzaken werd onder het papier bedolven.
Een deel van deze papiermassa werd op een zekere avond, ruim een week na de

moord, door één der meest prominente inspecteurs in een enorme aktentas gepropt
en meegenomen naar een klein, oÍficieel niet meer in gebruik zijnd, politiebureau
aan de stille Hoflaan, in het fraaiste deel van de wijk Kralingen. Dit met de
bedoeling alles in de avonduren in rust en afzondering te bestuderen.
Omstreeks een uur of acht knipte de inspecteur een ouderwetse leeslamp aan boven
een groot cilinderbureau en stortte de inhoud van zijn aktentas uit over het
schrijÍblad. Het was een forse man van rond de vijftig, gekleed in een tijdloos
costuum. Zijn naam was D.J. Bruins.

,É**

De talloze bescheiden hadden niet alleen betrekking op de moordzaak' Bruins kreeg
doorgaans zoveel memo's en circulaires dat hij soms meer dan een week achterliep
met alles te lezen en met zijn paraaf voor "gezien" door te sturen, dit in weerwil van
het feit, dat sommige stukken het stempel "URGENT" droegen, met een paraaf van
de hoofdcommissaris.
Eén der memo's had Bruins met grote wrevel vervuld, omdat hij erdoor moest
terugdenken aan een nare ervaring met een stagiaire, jaren geleden, waar hij
voornamelijk een hoop hinder van had ondervonden (deze geschiedenis wordt elders
verhaald). Thans bleek dat de korpsleiding besloten had aan zijn medewerkers toe
te voegen leerling-adjudant-in-opleiding Fred van Puffelen, laatstejaars op de
politieschool.
Zijn persoonsbeschrijving deed Bruins het ergste wezen. "Ambitieus, doch van een
bescheiden intelligentie," zo stond er. 'Y'eel zelfrertrouwen en kritisch, maar weinig
geneigd zich naar adviezen te richten."
"Dus een eigenwijs stuk weten," concludeerde de inspecteur, "en.., wat is dat!?" De
geharde Rotterdamse speurder verbleekte.



Nijdig sloeg hij het rapport dicht en slingerde het in een openstaande kast. "Een
Amsterdammer! Ook dat nog! Zijn ze nou helemaal achterlijk?"
Doch weldra hadden ernstiger zakerr zijrr aandacht in beslag genomen. Er was
sprake van een toenemende misdadigheid in de stad. Voor een groot deel toe te
schrijven aan de drugshandel waar klaarblijkelijk niemand goed raad mee wist.
Bruins' rechterhand, brigadier Lucas van Dam, beweerde een simpele oplossing
voor het probleem te hebben, maar Bruins had hem duidelijk gemaakt dat die weg
voorlopig nog niet zou worden ingeslagen, tenzij de eerstvolgende verkiezingen een
uitzonderlijke verschuiving naar rechts zouden opleveren.

Toen de klok van de tegenover het politiebureau gelegen St. Lambertuskerk tien
uur begon te slaan achtte Bruins het moment aangebroken voor een kleine pauze.
Hij rekte zich omstandig uit, gaapte als een nijlpaard en kwam moeizaam overeind
om een doos sigaren uit een archieÍkast te gaan halen.
Voor het raam staande stak hij de brand in een gigantische bolknak en wierp een
blik naar buiten. De Hoflaan lag er op deze kille herfstavond volkomen uitgestorven
bij. Maar nee, toch niet helemaal. Daar passeerde een late wandelaar in de richting
van de bocht naar de Oostzeedijk. De inspecteur bleef hem even nakijken en
wendde zich toen weer van het venster af, terwijl buiten de voorbijganger zijn weg
vervolgde.
De vele dode boombladeren ritselden onder diens voeten. Even bleef de man, een
wat gebogen figuur in een lange jas met hoog opgeslagen kraag, duidelijk iemand
op leeftijd, naar het enige verlichte venster van het politiebureau kijken. Dan sloeg
hij rechtsaf, langs de kerk.
Aan de overkant, onderaan de dijk, stond op een zwarte sokkel een gïoot $rit kruis,
met de bekende tekst 'Y'oor hen die vielen".
De wandelaar, die hier nagenoeg iedere avond langskwam, keek er niet speciaal
naar, maar merkte toch dat er een donkere gestalte naast stond. In de duisternis
van de avond zag hij, ondanks de dichte mist, duidelijk het gloeiende puntje van
een sigaret oplichten.
Hij wilde doorlopen, maar tot zijn verbazing stak de donkere gestalte de straat over,
kwam op hem afen sprak hem aan.
"Cornelis Huiskens?" De stem klonk dof, alsof de onbekende een doek voor zijn
mond had.
"Jawel.. Maar wie bent..." begon de aangesprokene, doch verder kwam hij niet.
Er klonk een schot, en nog een.
Cornelis Huiskens was al dood eer hij de straatstenen raakte. De donkere gedaante
bukte zich over hem heen, haalde een stuk papier te voorschijn en stak dat onder de
jaskraag van zijn slachtoffer.
Daarna liep hij, zonder zich te haasten, weg in de richting van de Waterloostraat.
De mist maakte hem spoedig onzichtbaar.
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Het geluid van de schoten, geabsorbeerd door de mist, was tot geen der omringende
panden, waarvan de bewoners overwegend naar de televisie zat'en te kijken,
doorgedrongen. Slechts de enige aanwezige op het oude politiebureau, waar diepe
stilte heerste, had het geluid opgevangen met zijn goed-getrainde gehoor.
Roerloos als het beeld van Erasmus bleef Bruins, zijn sigaar nog in de hand, enige
ogenblikken staan. Hij twijfelde geen seconde aan de aard van wat hij gehoord had:
revolverschoten!
Het volgende moment had hij zijn sigaar in de asbak geworpen, griste in het
voorbijgaan zijn jas en hoed van de kapstok en snelde de gang door, de deur uit.
Buiten was niets of niemand te zien.
De inspecteur keek gejaagd in het rond. Uit welke richting was het geluid van de
schoten aÍkomstig geweest? Hij dacht van links, van de kant van de Oostzeedijk.
Hij snelde door de bocht en brak bijna zijn nek over een roerloze gedaante, die
dwars over het trottoir lag. Ontdaan staarde Bruins in de nietsziende ogen van een
man van minstens een jaar of zeventig, en constateerde dat hier geen hulp meer
baten kon. Een snel onderzoek liet over de doodsoorzaak weinig twijfel bestaan.
"Doodgeschoten..." mompelde de inspecteur, "maar wie... en waarom... Hee! \[at is
dat?"
Van onder de kraag van het slachtoffer trok hij een wit stuk papier te voorschijn.
Een driehoek stond erop getekend, met de letters N, S en B in de hoeken.
Daaronder stond: "Nummer Tkee".

***

De volgende ochtend opende het Rotterdams Dagblad in grote opmaak over de volle
breedte van de voorpagina met het spectaculaire bericht:
"De Herfstmoorden" - en daaronder: "Tweede Wereldoorlog liikt itl Rotterdam nog
steeds niet uitgeuochten" - "Wa,nneer uolgl Num.mcr Drie?" - waarna een gedetail-
leerd verslag van de beide moorden volgde, geïIlustreerd met de nodige foto's van
het herdenkingskruis aan de Beneden Oostzeedijk.
"Waar zal dit eindigen?" zo besloot het hoofdartikel bezorgd. "Hoe ver is de politie al
met het onderzoek gevorderd?"
Desgevraagd luidde het commentaar, dat de befaamde inspecteur D.J. Bruins
(Moordzaken) wilde geven, slechts: "De politie volgt bereids een spoor."
\Mel, daar hadden de lezers natuurlijk nog steeds niet veel aan.
Om de kolommen toch met voldoende achtergrondinformatie te kunnen vullen, was
de reporter op het handige idee gekomen om in de persoon van de heer P. Brouwer
een bekende, spraakzame oud-verzetsstrijder te interviewen.
"De heer Brouwer," zo begon het artikel op pagina negen, "speelde een belangrijke
rol in het verzet. Hij was aangesloten bij een Knokploeg die vooral in het Oude
Westen van zich deed spreken. Begin februari 1945 viel hij in handen van de S.D.
(Sicherheitsdienst), die tot het bittere einde toe een terreurbewind bleef uitoefenen.
De heer Brouwer werd afgevoerd naar kamp Amersfoort, en zou daar zeker zijn
gefusilleerd, als de bewijding door de Canadezen dit niet had voorkomen.
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Vanwege zijn kennis van het Duits en Engels verzochten de Canadezen hem als
tolk op te treden bij het onderwagen van krijgsgevangenen, Hij sloot zich aan bij
het Canadese leger, en kwam wat later terecht bij de Amerikaanse
Inlichtingendienst CIA. De heer Brouwer bracht eerst vijfjaar in Berlijn, en daarna
nog eens zeven jaar in Wenen door. In 1957 keerde hij terug naar zijn geboortestad.
Hij is voorzitter van de Rotterdamse Vereniging van Oud-Verzetsstrijders, en treedt
regelmatig op in het openbaar bij herdenkingen."
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Een kleurenfoto, gedateerd 5 mei 1995, bracht een zwaar gedecoreerde, rijzige
grijsaard in beeld, die de hand schudde van niemand minder dan prins Bernhard.
Het onderschrift luidde:
"Op een drukbezochte bijeenkomst te paleis Soestdijk naar aanleiding van 50 jaar
bevrijding drukte prins Bernhard talloze oud-verzetsstriiders de hand. Op de foto
zien onze lezers de prins in gesprek met de in Rotterdam woonachtige heer P.

Brouwer, die te herkennen is aan zijn rode baret, onderscheidingstekenen en
donkere bril."
Vervolgens dook het artikel diep in het Rotterdamse oorlogsverleden. Op wagen
van de verslaggever naar het optreden van Suurendonck en Huiskens verklaarde
de oud-verzetsstrijder dat dit beruchte namen waren, bekende informanten binnen
het wijd-vertakte S.D.-netwerk. Hij meende zich te herinneren dat beide mannen er
met relatief lichte straffen vanaf waren gekomen in de zuiveringsperiode direct na
de bevrijding.
"U moet daí zo zier: velen wilden alles zo snel mogelijk vergeten, aan de

wederopbouw beginnen. Het valt me op dat we vandaag de dag meer over die tijd
praten dan in pakweg 1947 of 1958."
Het artikel eindigde met een foto van de Coolsingel uit 1945, gevuld met een

hossende menigte die met de Canadezen de bevrijding vierde.
Het was kortom duidelijk dat de krant besloten had de verslaggeving rond de
"Herfstmoorden" in grote stijl voort te zetten.
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Hoofdstuk 5. Tamboerstraat

wars door de Rotterdamse volkswijk Crooswijk loopt de Nieuwe Crooswijksche
'\[eg, een drukke en levendige winkelstraat die op deze late namiddag, enkele
dagen na de opzienbarende moord op Cornelis Huiskens, nog vol mensen was.

Op een breed stuk trottoir, niet ver van de R.I{. Begraafplaats, werden kerstbomen
verkocht, en onder de diverse gegadigden zouden onze trouwe }ezers, ondanks de

invallende schemer, een bekend gezicht hebben kunnen ontdekken. Want de

krachtig gebouwde, oudere heer, met zijn grijze, strak achterover gekamde haar,
droefgeestige hangsnor en randloze bril was niemand minder dan Laurens E.
Bulgersteyn, de Rotterdamse stadshistoricus. Vanwege zijn gevorderde leeftijd was
hij oÍficiee1 niet meer in functie, maar niemand had het ooit in zijn hersens gehaald
een opvolger te benoemen voor deze oer-Rotterdammer, die alles, maar dan ook
werkelijk alles van de stad, zijn bewoners en zijn geschiedenis afwist, en die (wat
overigens maar weinig mensen wisten) rechtstreeks afstamde van één der stichters
van de stad.
Met zijn kerstboom over de schouder begaf Bulgersteyn zich taar zijn huis in de

Tamboerstraat, en merkte toen dat er voor zijn deur iemand op hem stond te
wachten. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes om in het schemerduister beter te
kunnen zien. Toen gingen zijn wenkbrauwen verbaasd omhoog.
"Krijg de Maardingse vlooien! Daar hebbie warempel Bruins, met z'n grote slappe
schoenen! Tijd niet gezien. Was dat niet voor het laatst op 14 mei bij het beeld van
Zadkine, waar Brouwer toen die mooie originele toespraak hield? Nou ja... Wat is
het; moet je mij soms hebben?"
"Inderdaad, als u even tijd heeft," zei Bruins beleefd, en nam de kerstboom van de

oude historicus over, terwl-l deze zijn huisdeur ontsloot. "Ik heb wat historische
informatie nodig, dus ik dacht 2o..."
"Denken moet je altijd aan een paard overlaten. Die heeft een grotere kop," zei
Bulgersteyn. 'Volg me. Heel toevallig heb ik nogal weinig te doen op 't ogenblik.
Dus dat komt goed uit. Vanwege het kille weer zullen we er 'n ouwe klare bij
nemen... Zo, rr;og één trap op, en dan zijn we er."
Hij knipte het licht aan. "Bedankt voor 't sjouwen van dat rotding. Pletter 'm maar
op 't balkonnetje zolang. Ziezo. Neem plaats. Ik kan niet zeggen dat ik erg
nieuwsgierig ben, want ik heb zo'n flauw idee dat ik weet waar je voor komt."
Hij opende een krakkemikkig buffet en haalde een fles en een paar glaasjes te
voorschijn. "Ik heb de kranten gelezen, Ik wil niet zeggen dat ik je al had verwacht,
maar ik heb al 'n paar dingen nagezocht. Voor zover nodig, want 't meeste zit toch
al hier."
Hij tikte tegen zijn hoofd. "In m'n bolus. Maar goed, eerst eentje tegen de kou.
Proost."
"Op uw gezondheid." Bruins hief zijn kelkje.
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"In dat geval hoef ik weinig uit te leggen. U weet wat er gebeurd is. Tkee bejaarde
mannen zijn doodgeschoten. Op de lijken troffen we in beide gevallen een papier
met een NSB-embleem. Allebei zijn ze gedood bij een oorlogskruis, hoewel dat
toeval kan zijn. Wat ik allereerst moet weten is de achtergrond van die mensen.
Zijr, ze lid van de NSB geweest? Was dat hier in Rotterdam? Hebben ze iets met
elkaar te maken gehad?"
Bulgersteyn leunde achterover in zijn stoel.
"Het is een heel verhaal. Dat ze allebei lid van de NSB waren staat als een paal
boven water. Dat heb ik vanmiddag nagekeken, Er zijn lijsten in het archief die...
Enfin, 't was niet zo moeilijk. Na de oorlog zijn ze gearresteerd door je voorgangers,
dus politiebeambten van Bureau Hoflaan. Ze werden van allerlei dingen
beschuldigd op het gebied van collaboratie en landverraad, maar uiteindelijk
kwamen ze et vatr af met anderhalf jaar in Kamp Vught."
Hij sloeg zijn glaasje naar binnen. "Ik heb natuurlijk geprobeerd na te zoeken of er
zaken waren waat ze AI-,LEBEI bij betrokken waren, maar dat was minder
eenvoudig."
"Nou ja, goed..." Bruins krabde zich peinzend op de kruin. "Dat is tenminste iets.
Wat me voorlopig eigenlijk het meest dwars zit, is die vermelding: Nummer Een,
Nummer Twee. Zou er nog een nummer drie komen? Zo ja, d,at is het zaak om snel
m'n onderzoek af te ronden."
"Wat je zegt," beaamde Bulgersteyn. "De moordenaar kan nog wel een mannetje of
dertig op z'n lijstje hebben. Wie weet staat-ie op dit moment z'n volgende doelwit op

de korrel te nemen."
"En dat niet alleen," zei Bruins. "Er schiet me ineens nog een ander gevaar te
binnen. Stel je voor dat ik zelf op dit moment iemand, om een of andere reden, uit
de weg wil ruimen. Hoe kan ik dan de politie op een dwaalspoor brengen, na de

recente kranteberichten? Heel eenvoudig: ik schiet m'n slachtoffer neer' en voorzie
'm van een mooi stuk papier en de tekst: Nummer Drie. AIIicht wordt onmiddellijk
een verband met de andere moord gelegd, en aangenomen dat't om dezelfde dader
gaat, terwijl die er geen bal mee te maken heeft. Snap je?"
"Ja.., krijg de Brielse broekhoest," mompelde Bulgersteyn. "Op die manier zouden
zelfs de moorden die we nu hebben, Een en Tbee, misschien niks met elkaar te
maken hoeven hebben. Behalve dan, dat je van mij rustig aan kunt nemen dat
allebei die binken NSB-ers zijn geweest, Ik heb trouwens nog wel een tip voor je."
Hij pakte een stapeltje aantekeningen van zijn schrijftafel.
"AJs ik jou was zou ik eens contact opnemen met de man die ze na de bewijding
heeft gearresteerd. Ik weet namelijk wie dat was."
Hij bladerde door zijn paperassen. "Zijn naam is Bassant. Oud-commissaris Gregor
Bassant, van Bureau Hoflaan, ilestijds. Hij woont nu, eh... even zien... in Ommoord.
In z'n eentje, hoewel-ie over de tachtig is. Z'n wouw is al jaren geleden overleden."
"Mooi." Bruins noteerde het adres.
"Ik zal hem bellen voor een afspraak. Hebt u zin om mee te gaan soms?"
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Bulgersteyn schudde het hoofd. "Druk 'm. Vanavond is m'n biljartavond, en
morgenavond doe ik mee aan het Crooswijkse Kerst-klaverjastournooi. Eerste prijs:
een kalkoen! Dat wordt me allemaal een beetje te druk. Maar als ik je nog ergens
mee kan helpen zie ik je rooksignalen wel tegemoet."
"Nou, bedankt dan in elk geval." Bruins stond op, en keek rond. Zijn blik bleef
rusten op de schoorsteenmantel, waartegen twee ouderwetse gekruiste degens, en
een oude Smith & Wesson revolver bevestigd waren. Hij wist dat Bulgersteyn een
enorrne verzameling wapens en uniformstukken uit de beide Wereldoorlogen bezat.
Wellicht had de onbekende moordenaar ook een paar van die wapens...
Hij nam afscheid en begon de trappen af te dalen. Zou inderdaad de moordenaar
binnenkort opnieuw toeslaan? En waarom? Wat dreef hem?
Misschien kon zijn voorganger hem op het juiste spoor zetten. "Gregor Bassant,
voormalig commissaris van politie," mompelde hij. "Wat zou die kunnen vertellen?
Ik moet 'm in ieder geval zo spoedig mogelijk te spreken krijgen."



Hoofdstuk 6. Coolsingel

@]rai**rddag 
15 december 1995, 15.00 uur, Coolsingel

Als er één verschijnsel is dat onlosmakelijk bij het Rotterdamse straatbeeld
behoort, dan is dat wel het fenomeen van voortdurend breken, slopen, graven,
verbouwen en weer opbouwen.
Er was dan ook niemand die vreemd opkeek toen een kleine open wachtwagen,
volgeladen met houten balken en planken, voorzichtig de brede stoep van de
Coolsingel opreed en schuin voor boekhandel De Slegte tot stilstand kwam.
Drie potige bouwvakkers stapten uit, plaatsten enkele bordjes met "werk in
uitvoering" op het trottoir en begonnen de wachtwagen uit te laden. Niet veel later
dreunden de eerste hamerslagen over de Coolsingel.

Vrijdagmiddag 15 december 1995, 15.00 uur, Haagseveer

"Dit is een compleet overzicht." Inspecteur Bruins tikte met een houten aanwijsstok
op een enoÍne wandkaart van Rotterdam, waarop een fiks aantal rode stippen was
aangebracht.
"Onze moordenaar slaat toe bij herdenkingskruisen, zoveel is nu wel zeker. Vanaf
vandaag gaat er door julie" - hij priemde met zijn vinger de zaal in, waar zijrr
gehoor uit een veertigtal agenten bestond - "dag en nacht in wisseldiensten worden
gepatrouilleerd, uiteraard in burger. Brigadier Van Dam heeft een rooster gemaakt,
en zal dat dadelijk uitdelen. Zijn er nog mensen die wagen hebben?"
De beroemde Rotterdamse speurder liet zijn blik ronddwalen.
"Ja, hierl Op wie of wat moeten we speciaal letten, inspecteur?"
Bruins legde de aanwijsstok voor zich op het katheder. "Ik vermoed, dat de oorzaak
van de moorden iets met het verleden van doen heeft, met de oorlog, om meer
precies te zljt. Wellicht is de dader zelf ook op leeftijd, maar het kan evengoed een
gestoorde, een seriemoordenaar zijn. Kortom, ik weet het niet zeker' Let gewoon
goed op en ga verder op je ervaring af."
"Worden er ook nog andere objecten bewaakt die iets met de oorlog van doen
hebben, inspecteur?" wilde dezelfde agent nog weten.
"Jazeker. Sommigen van jullie zullen geposteerd worden bij het monument De Boeg
aan het Leuvehoofd, anderen bij het beeld van de marinier aan het Oostplein, en
een paar mannetjes bewaken de Laurenskerk. Dat is het wel zo'n beetje."
Er schoot Bruins iets te binnen. "Oh ja, Van Puffelen," wendde hij zich
kersverse Amsterdamse stagiaire, "dat is waar ook. Jij neemt Zadkine
rekening."
"Beken op mij, inspecteur," antwoordde de jeugdige adjudant-in-opleiding vo1 vuur.
"Wat is het tegenwoordige huisadres van deze verdachte?"

tot zijn
voor je
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De beproefde inspecteur verstrakte; in het zaaltje viel onder de agenten een loden
stilte; Van Dam liet zijn vingerknokkels knakken.
Bruins ademde zwaar. "Goed! We spreken elkaar zo nader, Van Puffelen! O.K
mannen! Aan de slag! Haal bij Van Dam je rooster op, en dan de straat op. Ik
verlang ieder heel uur jullie rapportage!"

Vrijdagmiddag 15 december 1995, 16.15 uur, Coolsingel

"Zeg, wat is hier eigenlijk aan de hand!?"
Al een paar keer had hoofdverkoper Rinus Gouw van Beddenmagazijn Elka'
gevestigd aan de Coolsingel, door het raam van zijn etalage wantrouwige blikken
geworpen naar het vreemdsoortige houten gevaarte dat buiten, schuin voor zijn
winkel, in aanbouw was. De herrie van het getimmer was oorverdovend en hield,
meende Gouw, de klanten weg. De middenstand had het toch al zo moeilijk. Hij
besloot om buiten eens poolshoogte te gaan nemen. Dit kon toch zo maar niet?
"Het is een opdracht van die boekhandel, meneer!" antwoordde de bouwvakker die
blijkbaar de leiding over de bouwwerkzaamheden in handen had. "Een

verkoopstunt, geloofik. We bouwen een Engels schavot."
"Een... wat!?" riep de hoofdverkoper geschrokken. "Een schavot!?"
"Ja, compleet met galg en een valluik! Geinig, niet? Het is weer eens wat anders
dan een keukentje plaatsen. lVe doen het in overwerk, dus het betaalt nog goed ook!
Sorry, mag ik er effe bij, meneer? Dit moet voor acht uur vanavond klaar zijnl
Spoedklussiel"
Rinus Gouw liep met een boog om de rommel heen. Tegen de zijkant van de

vrachtwagen stond reeds een groot, knalrood reclamebord, klaar om tegen het
plankier geschroefd te worden. Zijn hoofd schuin houdend las hij:
"stuntaanbieding! Speciaal voor de Kerst! Grote sortering Engelse spook- en
griezelverhalen voor de halve prijs. Murder & Suspense. Ghostly tales! Profiteer nu;
vele titels op voorraad. Bij aankoop van meer dan f 25,- aan boeken krijgt u het
Engelse spookverhaal "Het VeId van Eer" cadeau."
Daaronder stond, omringd door enkele suggestieve aÍbeeldingen:
"Vanaf zaterdag 16 december zal onze Engelse beul de heer Pierrepoint ieder heel
uur een publieke terechtstelling in de open lucht uitvoeren. Komt dat zien!"
Het was duidelijk dat De Slegte de kerstverkoop grondig wilde aanpakken. Met
kleine lettertjes werd nog vermeld dat het Engelse gruwelkabinet "The London
Dungeon" en Madame T\rssaud's "Chamber of Horrors" de campagne
ondersteunden.
"Wat een bezopen gedoe," mompelde Rinus Gouw, hoofdschuddend naar zijn bedden
terugkerend. "Ik hoop dat die beul als eerste die boekhandelaar zèlf opknoopt..."
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Vrijdagavond 15 december 1995,20.15 uur, Ilaagseveer

"Alweer niks, chef." Van Dam betrad het tijdelijk kantoor van Bruins op de derde
etage van het hooÍbureau van politie. "Ik kom net uit de radiokamer. Dit zijn de
meldingen van acht uur. Alles is rustig."
Hij legde een stapeltje blaadjes op het bureau van zijn meerdere.
"Waar hebt u eigenlijk Van Puffelen gelaten?"
"Oh, die? Die staat als het goed is nu het beeld van Erasmus te bewaken," zei
Bruins opgewekt. "Je kunt wel even gaan eten, Van Dam. Neem voor mij een paar
broodjes mee, wil je?"

Vrijdagavond 15 december 1995,20.15 uur, Coolsingel

"Zo, mooi op tijd klaar, mannen. Ruim de rommel op, dan gaan we een biertje
drinken. En vergeet niet de stellage met zeildoek af te dekken!"

Vrijdagavond 15 december l#tír20.45 uur, Ilaag§eveer

"Uw broodjes, chef. Nog iets gebeurd?"
"Nee, niets." antwoordde Bruins. Hij opende de papieren zak, koos een broodje en
begon te eten. "Was het druk in de stad?"
"Nou, weselijk, koopavond hè, en dat een week voor Kerstmis."
De brigadier keek peinzend uit het raam. Hij zag reer op de in stalen profielen
herbouwde Delftse Poort, een indrukwekkende schepping van de Rotterdamse
kunstenaar Cor Kraat, bedoeld als een symbool van vijftig jaar succesvolle
wederopbouw. Blijkbaar riep de constructie een herinnering in hem op, want hij zei:
"Die reclame, die wordt toch steeds gekker. Bent u misschien vandaag al op de

Coolsingel geweest?"
"Nee, hoezo?" woeg Bruins, in een tweede broodje happend.
"Nou, De Slegte, die boekhandel, u weet wel, gaat morgen stunten met de verkoop
van Engelse spookverhalen. Nou hebben ze een compleet Engels schavot, met galg,
luik en al, voor de deur gezet. Morgen gaat een beul ophangingen demonstreren.
Zie je het voor je!?"
Bruins moest onwillekeurig glimlachen. Persoonlijk was hij al sinds jaren
voorstander van enige ombuigingen in de strafrechtspraak, waarin taar zijrr
mening het in het openbaar vonnissen van criminelen wel paste. Maar zolang de
maatschappelijke opinie daar nog niet aan wilde...
"WeI brigadier, laten we maar blij zijn dat er op die plek tenminste geen
herdenkingskruis staat, anders hadden we..."
Bruins hield midden it zTjt zirr op en verbleekte.
"Is er iets chefl" informeerde Van Dam bezorgd. "Zijn de broodjes soms niet goed?"
Bruins antwoordde niet. Hij legde het kadetje kaas langzaam neer, stond op van
zijn stoel en liep naar de wandkaart. Zijn rechterhand schoot naar voren, naar het
centrum, naar de Coolsingel.
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"Daar Van Dam! Daar! rWe zijn er eentje vergeten. Daar stóót geen kruis, daar
hóngt er een. H6ngt, begrijp je? Hàngt! In de zijgevel van dat gebouw naast De
Slegte! Ik krijg een weselijk vermoeden!"
'Verroest! Wat gaan we doen, baas?"
"Wat we gaan doen? De heilige Antonius sta me bij! Er op af, Van Dam, nu!"
De beproefde speurder drukte zich de hoed op de schedel, graaide n;aat zijn' overjas
en stortte zich in de deuropening.

Vrijdagavond, 15 december 1995,21.15 uur, Coolsingel

Het was bijzonder druk op de Coolsingel. De koopavond liep op z'n einde en het
uitgaansleven begon op gang te komen. Toch er nog een andere reden dat de
belangrijkste weg van Rotterdam vol mensen rflas.
Op de brede trappen van het stadhuis verzorgde het Rotterdams Mannenkoor,
ondersteund door de Marinierskapel, een uitvoering van Kerstliederen. Speciaal
hiervoor was het verkeer over de beide rijbanen stilgelegd.
Bruins en Van Dam hadden geen aandacht voor het aanzwellende "Nu sijt
wellekome" dat ze tegemoet klonk, alsof het lied speciaal voor de beide
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politiemannen werd aangeheven. Vanuit het Doelwater renden ze hijgend de
Coolsingel op en worstelden zich door de zingende menigte heen, op weg naar de
overkant, waar De Slegte was gevestigd.
Ondanks het gevorderde uurwas er op deze late herfstavond van duisternis geen
sprake. Integendeel. Schijnwerpers wierpen brede lichtbundels door de nacht, zodat
Bruins onder het voorbijrennen in de zijmuur duidelijk de tekst 'Voor hen die
vielen" kon lezen. Een groot kruis, uitgevoerd in glinsterend staal, hing er boven.
"Hij zal toch niet hier..." Bruins durfde zijn zin niet af te maken. Hij richtte zich tot
zijn brigadier.
"Vooruit, Van Dam. Pak het uiteinde van dat zeildoek en trek het los!"
Bruins trok enkele touwen weg, en Van Dam zette zich schrap.
Dit bleef niet onopgemerkt. Tkee agenten, belast met het tegenhouden van het
verkeer op de hoek met de Aert van Nesstraat, kwamen naderbij.
"Hé zeg, wat moet dat daar?" riep de voorste.
"Zeur niet man, help eens mee," hijgde Bruins geïrriteerd.
"Oh, sorry inspecteur, bent u het? Wat is hier gaande?"
"Niks, naar ik hoop, maar ik wees het ergste. Vooruit, trekken!"
Er waren intussen al aardig wat voorbijgangers stil blijven staan, merkte Bruins.
Het was het gebruikelijke publiek dat te hoop loopt als er iets bijzonders aan de

hand lijkt te zijn.
"Nou nou, zet de politie die ingevoerde drugscontainers nu al gewoon op de

Coolsingel," grapte een lolbroek.
Bruins lette er niet op. Langzaam kwam het zeildoek in beweging. Ïneens gaf het
mee. Van Dam en de beide agenten gaven een laatste ferme ruk, en daar schoof het
weg. Met een zware plof belandde het doek op de straat.
"Mijn hemel," prevelde Bruins, omhoogstarend.
Voor hem, aan de galg, het luik openstaand, bungelde onmiskenbaar het lijk van
een oudere man zachtjes in de avondwind, het hoofd vreemd scheef geknakt. De
vele schijnwerpers zorgden voor fantastische schaduwpartijen op de gevel erachter.
Het was een misselijk makende aanblik.
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Uit de kraag var, zTjn overjas stak een wit stuk papier. Zonder het van <Iichtbij te
hebben geziet, kon Bruins a1 raden wat het was.
Achter hem was het onwezenlijk stil geworden; de muziek en koorgezang waren
gestopt, Toen begon een wouw te gillen.
Het publiek, tuk op sensatie, begon op te dringen. Reeds flitsten de eerste
fototoestellen.
Bruins vermande zich. Hij wenkte de beide agenten.
"Roep onmiddellijk versterking op. Laat de boel hier afzetten en houd het publiek
op een afstand. \[aarschuw de technische ploeg om de boel hier op te nemen en het
lijk weg te halen. Vooruit, snel!"
Hij besteeg het trapje naar het schavot. Voorzichtig, zonder verder iets aan te
raken, trok hij het papier uit 's mans jaskraag. Er stond de hem inmiddels bekende
driehoek op getekend, met de letters N, S en B in de hoeken. Daaronder stond:
"Nummer Drie".

***

Het kostte Bruins en zijn medewerkers het hele weekeinde om alle gegevens

omtrent het slachtoffer boven water te krijgen. Hun werk werd ernstig bemoeilijkt
door hordes journalisten, die natuurlijk alles wilden weten van deze spectaculaire
moord. Het Haagseveer leek een belegerde vesting. De zaterdagedities van hun
kranten openden met luguber beeldmateriaal, maar de lezers moesten tot de krant
van maandagmorgen wachten om volledig geïnformeerd te raken.
Daar konden ze dan lezer. dat de politie erin geslaagd was de identiteit van het
derde slachtoffer te achterhalen. Het betrof Johannes Tetteroo, 78 jaar oud,
gepensioneerd hoofd van een particuliere bewakingsdienst en sinds zeven jaar
weduwnaar. In de oorlog was hij, als inspecteur van politie (hoofdbureau

Haagseveer), een vurig lid van de N.S.B. en later een berucht persoon binnen het
S.D.-apparaat, Na de oorlog bleek hij slechts twee jaar geinterneerd te zijn
geweest...

Telefonische nawaag door Van Dam leerde verder dat boekhandel De Slegte niet de
opdrachtgever was in strikte zin.
"Het werd ons spontaan aangeboden door een Engels reis- en reclamebureau,
brigadier. Ze hadden van onze Kerstcampagne gehoord, zeiden ze, en wilden daar
op een ludieke manier op inhaken. Zij zooder. alle extra kosten voor hun rekening
nemen. Natuurlijk gingen we er direct op in."
Van Dam hing op en draaide een nieuw nummer. Bruins zag hem een tijdlang
praten en luisteren. Aan het gezicht van zijn medewerker te zien, was het nieuws
dat die te horen kreeg weinig hoopgevend.
Van Dam zuchtte. "Dood spoor, boss. Die Engelse binken weten nergens van. We
kunnen het, nog bij die aannemer proberen."
Bruins haalde de telefoon naar zich toe. "Heb je daar de naam van?"
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Het zat ze niet erg mee. De persoon in kwestie bleek niet thuis te zijn, aldus zijn
vrouw. Routineus gaf ze de adressen van zo'n stuk of tien café's op. Bruins
mompelde iets ondrukbaars.
Bij café De Pui was het eindelijk raak. Na enig wachten kwam er iemand aan het
toestel.
"Met aannemerij Goedhart, ach, ik bedoel: met Goedhart," klonk een niet meer
geheel vaste stem.
Bruins stelde zijn wagen.
"Ja, dat heb ik vrijdagmiddag met twee mannetjes neergezet, inspecteur... Mooie
klus... Wat bedoelt u, betaling? Nee, ik heb niemand gezien, er lag een dag of vier,
vijf geleden Í 3.000,-- in contanten in een envelop op m'n deurmat, samen met een
bouwtekening... Nou, dan is 't voor mij in orde... Ja, ik luister, wat is er dan
gebeurd? Nee, ik lees nooit kranten, ik zit zal,erdag en zondag meestal hier te... nou
ja... Nee, wat dan?
Wat!!?? Opgehangen, zegt ul? Neemt u me in de maling!? Oh.,. En we hadden de
boel nog wel netjes met een zeildoek afgedekt... Nee, niemand gezien... Ja, rond
kwart over acht was het karwei geklaard... Hm.
Ja, doe er nog maar een,.. Sorry, inspecteur, dat was niet tegen u... Kan ik u nog
ergens mee van dienst zijn? Nee, oh, u weet voldoende...
Dan heb ik nog een klein waagje aan à... Bent u soms een inspecteur van de
Plukmekaalstraat, eh, ik bedoel, van de Puntegaalstraat? Oh, nee dus'.. Nee, even
voor m'n boekhouding... Nee, nee, dan heb ik niks gevraagd... Ja, graag gedaan...

Goedenavond, inspecteur! "

Goedhart hing op, nam een stevige slok van zijn pils en wenkte toen zijn beide
collega's. "Hee, jongens, dit is werkelijk te gek, moet je horen wat er nöu gebeurd
is.,."

Bruins hing eveneens op en zuchtte. Nogmaals een dood spoor. Wat nu? Hij
bladerde door zijn aantekeningen en nam een besluit.
Hij greep naar het telefoonboek van Rotterdam. Hij kon nu beter eerst zo snel
mogelijk oud-commissaris Bassant van Bureau Hoflaan bellen voor een afspraak.
Daar was het door alle hectische ontwikkelingen van de }aatste dagen in het geheel
niet meer van gekomen. Hij woonde in Ommoord, had Bulgersteyn gezegd.
Terwijl Bruins de pagina's omsloeg besefte hij dat een groot deel van dit mysterie
was terug te voeren op een duistere periode in het verleden van zijn stad. Daar
moest hij nu eerst meer van zien te weten te komen, het liefst uit de eerste hand.
Andermaal greep hij naar de telefoon.
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Hoofdstuk 7. Ommoord

e metro daverde op topsnelheid door de tunnel op het lange traject tussen de

stations Voorschoterlaan, waar Bruins was ingestapt, en Kralingse Zoom. Het
was overigens, op de hele reis die de inspecteur moest maken, het enige

ondergrondse stuk, want bij Kralingse Zoom viel het vale daglicht door de ramen
naar binnen, vlak na een ingeblikte mededeling door de intercom dat men zich
bevond in de sneltram richting Zevenkamp.
"Gelukkig," bromde Bruins. "Ik was even bang dat ik per ongeluk in het vliegtuig
naar 'Warschau was gestapt."
De hele maandag was stroef verlopen voor de zwaar beproefde inspecteur' De pers
zat hem op de hielen, hoofdcommissaris Berestein eiste een snelle arrestatie, en dan
was daar nog Van Puffelen... Gelukkig had Van Dam hem van dat probleem verlost
door de stagiaire naar de Pleinweg te sturen, met de opdracht daar een grondig
huis-aan-huis onderzoek te houden. Teweden dacht Bruins aan de eindeloze
huizenblokken die zich aan de beide kanten van deze weg uitstrekten.
Gelukkig kon Bassant hem pas om vijf uur die dag ontvangen, want vóór half vijf
zag de inspecteur geen kans om weg te komen.
Het ene bovengrondse station na het andere volgde: Capelse Brug, Schenkel, en de

Iange rit door het Roca-gebied met de haltes Prinsenlaan en OosterÍlank. Toen
Alexander, Graskruid en tenslotte cle halte waar Bruins moest uitstappen:
Hesseplaats, midden tusen de flats van Ommoord.
Eén van deze flats, op enkele minuten lopen van het metrostation, was Bruins'
reisdoel.
"Albert Camusplaats 611," prevelde hij. "Nu, hier moet het zijn."

Gregor S. Bassant, oud-commissaris van politie, bleek op de één na hoogste etage te
lvonen. Terwijl Bruins zich in de lift opwaarts liet vervoeren trachtte hij zich
Bassant voor de geest te halen, maar slaagde er niet in' Niet zo weemd, want hij
had de man slechts één keer in zijn leven ontmoet, op een of andere receptie, en dat
was minstens een jaar of vijftien geleden. Hij wist dat Bassant 85 jaar oud was, en
al geruime tijd weduwnaar, en niettemin nog op zichzelf woonde. Hij drukte op het
tweetonige belletje, en zag hoe het licht in de gang werd aangeknipt.
Toen ging de deur open en Bruins zag iemand voor zich, die hij onmiddellijk in
gedachten de kwalificatie "krasse grijsaard" gaf.
Gregor S. Bassant was tamelijk klein van stuk, met een mager, maar niet
ingevallen gezicht, waarin een paar doordringende ogen die de bezoeker
onderzoekend opnamen.
"Inspecteur Bruins? Komt u binnen."
De wanden van Bassants huiskamer werden geheel, van plafond tot vloer, door
boekenplanken ingenomen. Uit de speakerboxen klonk zwaarmoedige muziek.
"Mahler," verklaarde de oude man. "De Opstandingssymfonie. Gelooft u erin? In de
wederopstanding? Het is iets wat u misschien niet zo bezig houdt, maar voor mij
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wordt de vraag de laatste jaren steeds actueler, naar ik wees. Maar gaat u toch
zitten."
"Dank u," zei Bruins. "Dat cle wederopstanding me niet interesseert wil ik niet
beweren, maar waar ik voor kom heeft eigenlijk alleen maar met de dood van
allerlei mensen te maken. Over eventueel leven na die dood wilde ik 't liever een
andere keer hebben, als u 't niet erg vindt."
De grijsaard knikte. "Ik begrijp 't. Dat was me gisteren aan de telefoon al duidelijk."
Hij draaide de volumeknop van zijn versterker wat lager, en leunde in zijn stoel
achterover-
"Bovendien kun je nauwelijke een krant opslaan ofje leest er alles over, tot in de
kleinste details... Vooral van die ophanging kunnen ze maar niet genoeg krijgen.
Wat me het meest boeit is die ontleding van het karakter van de dader,
aangenomen natuurlijk dat het allemaal éénmanswerk is. De meeste kranten
beweren met grote stelligheid ilat het een krankzinnige is. Ik deel die mening
bepaald niet."
"Och..." mompelde Bruins. "Toch moet het volgens mij iemand met een of andere
kronkel zijn. Wie gaat er nou, 50 jaar na de oorlog, een paar hoogbejaarde
voormalige NSB-ers om zeep helpen? Dan moet je haat wel erg diep zitten!"
De oude commissaris antwoordde niet dadelijk. Tenslotte knikte hij peinzend. "Erg
diep," beaamde hij. "Dat acht ik héél wel mogelijk, als je je realiseert waaÍaatt ze

schuldig waren."
Bruins ging rechtop zitten. "Dus... dat wéét u? U weet wat ze hebben gedaan? Wie
het precies zijn?"
"Ik weet inderdaad heel goed wie het 24r.," zei Bassant. Zijn ogen staarden
vanonder de witte wenkbrauwen met een sombere gloed in de verte.
"Luister. Ik zal u een verhaal vertellen, maar ik waarschuw u alvast: het wordt
geen leuk verhaal."
Hij kuchte. "Op 15 december 1944 vond er een overval plaats op een
distributiekantoor aan de Oudedijk in Kralingen, uitgevoerd door een zogenaamde
Knokploeg, behorende tot de verzetsgroep van Marinus van der Stoep' De overval
leek in eerste instantie een succes, maar na afloop, toen men zich uit de voeten
wilde maken, verscheen een sterke afdeling Grtne Polizei ten tonele. Toeval?
Misschien. Echter is verraad ook niet helemaal uitgesloten, doch dat is een
hoofdstuk apart. In elk geval volgde een vuurgevecht, waarbij twee IiP.-ers
omkwamen. Eén werd gevangen genomen. Drie anderen wisten te ontkomen."
Hij wierp Bruins een sombere blik toe. "Die ene gearresteerde was een zekere
Govert Vermunt. Hij werd enkele dagen later volgens het geldende standrecht ter
dood veroordeeld, en nog dezelfde ilag gefusilleerd, op de lkalingse schietbaan.
Daarna werden wij, van politiebureau Hoflaan, opgebeld. Dat gebeurde namelijk
altijd na een executie. \ 'e werden dan door die lui gesommeerd om, zoals ze dat
noemden, de zaak op te ruimen, dus te zorgen dat de lijken werden weggehaald."
Bassants blik verduisterde bij de gruwzame herinnering.
"Ik arriveerde op de schietbaan, met nog een paar politiemensen en wijwilligers,
tegen het vallen van de avond. We wilden het lichaam van Vermunt op een
brancard leggen, toen één van mijn mensen, een medisch student, plotseling iets
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ongelofelijks ontdekte. Het was miraculeus, maar waar: Vermunt bleek niet dood te
zijn!"
Hij zweeg even, en vervolgde toen: "Hij was wel door verschillende kogels getroffen,
maar was niet levensgevaarlijk gewond. Eén kogel bleek de zijkant van zijn hoofd
te hebben geschampt, waardoor hij buiten bewustzijn was geraakt. Gelukkig
konden we over een auto beschikken, een bestelwagen, ïvaarnee we hem naar de

Algemene Begraafplaats in Crooswijk hadden willen vervoeren. In plaats daarvan
zijn we in vliegende vaart naar het Bergwegziekenhuis gereden om hem onder
medische behandeling van een paar vertrouwde arbsen te stellen. wat er daarna
gebeurde heb ik niet persoonlijk meegemaakt, want ik ben naar huis gegaan, maar
een verpleegster vertelde 't me."
Hij schudde langzaarn het hoofd. "Als ik maar geweten had, dat..." Zijn stem stierf
weg.
Bruins voelde dat de grljsaard iets afschuwelijks zou gaan onthullen, maar zei
niets.
"Onder het ziekenhuispersoneel," hernam Bassant, "waren S.D.-informanten.
Trouwens ook onder mijn eigen medewerkers, zoals na de oorlog is gebleken'
Ongeveer anderhalf uur nadat Vermunt in het ziekenhuis was opgenomen was de

S.D. op de hoogte gebracht... Nog diezelfde nacht werd hij van zijn bed gehaald,

opnieuw naar de Kralingse schietbaan gebracht en voor de tweede keer
gefusilleerd. En deze keer was het geen half werk."
Zijn stem zakte. "Ik heb hem toen nog kunnen zien. Werkelijk afgrijselijk. Z'n ]rlele

kop was uit elkaar geschoten,.."
Hij zweeg. De door zijn woorden opgeroepen sfeer van noodlot en ondergang werd
op sombere wijze versterkt door de slotaccoorden van Mahlers Tteede symfonie,
die over het verhaal een nog macaberder gloed wierpen'
Moeizaam kwam de verteller uit zijn stoel overeind en begaf zich naar een

wandkast, waaruit hij een kistje sigaren te voorschijn haalde.
"Roken, meneer Bruins? U kunt, als u wilt, de hele zaak !nt, in de bijzonderheden
terugvinden in de archieven. Maar waar het om draait is dit: na de bewijding ben
ik betrokken geweest bij de arrestatie van talloze NSB-ers en collaborateurs.
Natuurlijk heb ik alles op alles gezet om ook de medeplichtigen aan de dood van
Govert Vermunt te grijpen."
Bruins was net bezig de aangeboden sigaar op te steken toen er een gedachte door
hem heen ging.
"Voor u verder gaat, meneer Bassant, hoeveel medeplichtigen waren er in totaal?"
"Er waren, eh... vier man bij betrokken."
Bassant leek even te aarzelen, maar vervolgde toen:
"Eén was inspecteur van politie, verbonden aan het Haagseveer, en een beruchte
S.D.-man, twee man behoorden tot het ziekenhuispersoneel, en de vierde was een
politieagent. En inderdaad..." Hij staarde afwezig naar een CD-doosje dat hij ter
hand had genomen. "Drie ervan zijn de drie personen die de afgelopen dagen zijn
vermoord: Walter Suurendonck, Cornelis Huiskens en Johannes Tetteroo."
Hij liep naar zijn stereo-installatie, en verwisselde de CD's. Even later vulde
muziek uit Puccini's "Tosca" het vertrek.
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"Dus dat zou betekenen..." begon Bruins, doch Bassant viel hem in de rede.
"Nee, dat KAN betekenen, inspecteur, dat er nog een nummer Vier op de nominatie
staat om vermoord te worden. De zaak lijkt duidelijk, maar er zijr;. tal van duistere
punten. Om maar iets te noemen: a1s vergelding het motief van de dader is, waarom
heeft-ie dan zoveel jaar gewacht? En dan: is er maar één dader? Wie weet wat er
nog meer speelt. Nee, weest u voorzichtig met uw conclusiesl"
"Zeker," zei Bruins, "maar we mogen natuurlijk deze gegevens ook niet
verontachtzamen. Geeft u me, om te beginnen, de naam van die vierde persoon' Als
we wèl op het goede spoor zitten loopt hij groot gevaar, zo:u ik zeggen." Bruins trok
zijn notitieboekje.
"Hij heette Poldermans." De blik van de oud-commissaris verduisterde. "Een agent,
verbonden aan het bureau Hoflaan. Bij de politie werkzaam als S.D'-informant. Hij
is aan de dood van talloze verzetsmensen medeplichtig. Na de oorlog kreeg hij
overigens toch maar vijf jaar gevangenisstraf. Daarvan heeft-ie er maar drie
uitgezeten. En toen, in zo'n periode van amnestie, is-ie weer op wije voeten
gekomen. Maar wat er daarna van hem geworden is..." Hij haalde de schouders op.
"Geen flauw idee."
"Dat moeten we dan met spoed gaan uitzoeken," mompelde Bruins, "want hij loopt
grote kans vermoord te worden. Ik ben blij u gesproken te hebben, meneer Bassant.
'Als dit is opgelost..."
Zijn woorden werden onderbroken door het rinkelen van de telefoon.
"Met Bassant," sprak de oude man, na te hebben opgenomen. "Wie zegt u'..? Ja, die
is hier. Een ogenblik." Hij wendde zich tot zijn bezoeker. Het is voor u.
Haagseveer."
"Dank u." Bruins nam de hoorn over.
"Hallo... Ah, Van Dam! Wat is er aan de hand...? WAT zeg je!? Hoe is het gebeurd!?"

Hij luisterde enige tijd naar de stem aan de andere kant en knikte toen.
"In orde. Stuur een patrouillewagen langs om me op te halen. Ik kom zo gauw
mogelijk. Tot straks."
Langzaam legde hij de hoorn neer en keek zijn gastheer somber aan. "Het is niet te
geloven... Maar het is al te laat, r'rees ik. Dat had ik werkelijk zo gauw niet
verwacht. Poldermans is twee uur geleden dood aangetroffen! Neergeschoten in het
trapportaal van zijn woning aan de Gordelweg. Recht tegenover die woning staat, u
raadt het aI, een herdenkingskruis."
"2o." Bassant ging langzaam zitten. 'Y'erdere aanwijzingen?"
"Alles was compleet," zei Bruins somber. "Ook het NSB-embleem ontbrak niet." Hij
bleef even staan luisteren naar de prachtige aria, die juist weerklonk, gezongen
door Kiri Te Kanawa. Toen voegde hij eraan toe: "En het nummer. Inderdaad.
"NummerVier."
"Nummer Vier," herhaalde de oude man dof. "Dus, na al die jaren zijn ze loch
allemaal..." Hij voltooide zijn zir" niet. Beiden zwegen geruime tijd.
Tenslotte zei Bruins: "De kranten zullen er morgen weer vol over staan. Nu is het
genoeg. Meer dan genoeg. Ik moet er zo spoedig mogelijk een eind aan maken. Ik ga
direct terug naar het Haagseveer. Het is tijd voor andere maatregelen."
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Hoofdstuk8. Haagseveer

e "Grote Drie" van de Rotterdamse Recherche, hoofdcommissaris Berestein en
de commissarissen Jansen en De Vries (deze namen zijn - om veiligheids-
redenen - gefingeerd) hadden zich rond de tafel geschaard in een vergaderzaal

van het hoofdbureau Haagseveer. Verder waren aanwezig inspecteur D.J. Bruins
(Moordzaken) en bovendien, op speciaal verzoek van Bruins, de stadshistoricus
Laurens E. Bulgersteyn.

"Zo is dus de stand van zaken." De beroemde inspecteur gaarde zijn notities bijeen.
"Ik denk dat er nu toch weinig twijfel meer kan bestaan over het motief voor al die
moorden. De identiteit van de slachtoffers wijst onmiskenbaar naar het drama-
Vermunt, om 't zo maar te noemen. Dat houdt in, dat een nauwkeurige
reconstructie van dat drama ons het spoor naar de moordenaar moet kunnen
opleveren..." Zijn stem zakte. "Of moordenaars, natuurlijk."
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"Zeer goed!" dreunde de zware stem van Berestein. "En daarna is het de hoogste tijd
voor actie! Het publiek wordt ongeduldig. Men verlangt gerechtigheid! We moeten
de moordenaar met grote middelen te lijf gaan. En daarna: in de kerker ermee!
Voor minstens twintig jaar!"
"Nou, je hoort 't, Bruins," zei Bulgersteyn. "Zal lk de Marinierskazerne effe voor je
bellen? Of het hoofdkwartier van de NATO?"
Verbolgen staarde de hoofdcommissaris hem aan.
"Meneer Bulgersteyn! We zijn bezig een seriemoordenaar op te sporen. Ik duld geen
flauwiteiten. Anders kunt u wel gaan!"
"Krijg de Haagse hamertenen," mopperde de oude historicus. "Ik wil alleen maar
opmerken dat we naar alle waarschijnlijkheid met een of andere gefrustreerde te
doen hebben. AIs't om wraakneming gaat is het iemand die zelf minstens zo oud is
als ik. Als u hem te pakken weet te krijgen zal-ie hooguit nog een paar jaar in de
bajes kunnen zitten."
Commissaris Jansen nam het woord.
"Als we voorlopig vasthouden aan het idee van wraakneming, moeten we weten wie
destijds allemaal bij dat Vermunt-drama waren betrokken, en waar die frguren
sindsdien gebleven zijn, en vooral: waar ze nu zijn.
Ik heb begrepen, meneer Bruins, dat Vermunt in een verzets groep zat. \{e zouden
moeten weten wie zijn medeleden waren. En dan is er natuurlijk zijn familie."
Bruins knikte. "Om met dat laatste te beginnen: Vermunts ouders zijn al heel lang
dood, omgekomen bij het "vergeten" Geallieerde bombardement van 31 maart 1943.
Ik heb vanmorgen met de Burgerlijke Stand zitten bellen, en heb vernomen dat hij
geen verdere betrekkingen heeft nagelaten. Verder bleek hij alleen een jongere zus
te hebben. Die is ruim twintig jaar geleden kinderloos overleden. Dan, voor wat
betreft zijn collega's in de verzetsgroep, geefik het woord aan de heer Bulgersteyn."
Bulgersteyn wroette enige tijd in zijn binnenzak en haalde toen een bundeltje
aantekeningen voor de dag. Vervolgens verwisselde hij van bril om beter te kunnen
lezen en las verbaasd:
"Een pak koffie, boterbiesjes, een half pond berespek... krijg de lJsselmondese
ijsvoeten, dat is m'n boodschappenlijst. Oh wacht, dit zocht ik. Een lijst met de
namen van de Knokploeg die de overval op dat distributiekantoor uitvoerde. Wat
die ouwe Bassant heeft verteld blijkt precies te kloppen: twee KP-ers sneuvelden en
wat er met Vermunt gebeurde is bekend. Maar zoals u weet, wisten drie man te
ontkomen. En ik heb de namen van die drie!"
Over de rand van zijn leesbril heen keek hij het gezelschap aan. "Dat zljn dus drie
verdachten. Aan u de taak, jongelui, om te achterhalen wat hun tegenwoordige
woon- of verblijfplaats is, om het in politietermen te zeggen,"
"Maar wacht eens..." Voor het eerst sprak De Vries. "Alles goed en wel, maar hoe
oud zullen die mensen zijn? Wie weet blijken ze al dood te zijn. Dan zijn we weer
even ver."
Bulgersteyn zelte zijtr bril af. "Altijd positief blijven denken, zou ik zeggen. "Of ze
Ieven of niet weet ik morgen al. Bij de Burgerlijke Stand ken ik een heel bekwame
ouwe taart, een goeie kennis van me, en die zoekt dat nu uit. Zodra ik wat weet bel
ik Bruins z'n bureau. Okee?"



Hij zette zijn bril weer op. "Dit zijn de namen: Bernardus Grollé, Herman
Swanenburg en Antonius Franciscus Roggeveen. Noteert u dat. Jij ook, Berestein!"
Als ijverige scholieren penden de hooggeplaatste politiefunctionarissen de
gedicteerde namen op hun blocnotevellen. Deze sfeer was dermate sterk dat
commissaris De Vries, een gezagsgetrouw man, de neiging moest onderdrukken om
oudergewoonte zijn vinger op te steken toen hij iets wilde lTagen.
Hij schraapte zijn keel; gelukkig had hoofdcommissaris Berestein er niets van
gemerkt.
"Eh, tja, meneer Bulgersteyn," merkte hij op, "die bekende Botterdamse oud-
verzetsstrijder - meneer Brouwer, is het niet - was die naar u weet bij de "affaire-
Vermunt" betrokken? Misschien dat hij ons kan helpen."
"Niet dat ik weet, eh... De Vries. Ik meen dat-ie met z'n groep meer in het Oude
Westen actief was."
Bruins maakte een aantekening. "Het kan natuurlijk geen kwaad eens bij hem
Iangs te gaan, commissaris. Dergelijke mensen hebben vaak een ijzeren geheugen
voor de kleinste details. En momenteel kan ik alles gebruiken, dus waarom niet."
Hij noteerde: "Brouwer raadplegen voor achtergrondinformatie."
Bulgersteyn had inmiddels zijn aantekeningen weer weggestopt en keek voldaan
rond. "Als het meezit kunnen jullie misschien morgen al iemand arresteren, en zo

niet, dan niet!"
Hij wendde zich tot de hoofdcommissaris.
"Effe wat anders: hebben jullie soms pils in huis?"
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Hoofdstuk9. Hoppesteyn

" III eg, woon jij soms ook in zo'n Anton Pieck-bouwval langs een van die open

l:/'l*len die ze daar bij jullie" - brigadier Van Dam kon de naam van de hoofdstad
lJ niet uit z'n mond krijgen - "nog steeds niet behoorlijk hebben gedempt?"
Van Dam zat samen -"t Vun Puffelen in het kanttor van Bruins àe verdere
ontwikkelingen af te wachten.
De inspecteur zelf was afwezig. Na de conferentie met de "Grote Drie" had hij het
verstandig geoordeeld om onmiddellijk contact te zoeken met de befaamde P.

Brouwer, de Rotterdamse verzetsheld. Eén telefoontje bleek voldoende om een

afspraak te maken. Op zijn bekende joviale toon had Brouwer hem meegedeeld dat
hij desgewenst meteen kon komen, en Bruins had er geen gras over laten groeien.
"Oh, je bedoelt zeker of ik aan een gracht woon?" informeerde Van Puffelen
voorzichtig. Hij was wat angstig voor de kortaangebonden rechterhand van
inspecteur Bruins.
"Ja, zo'n singel, dat zeg ik toch," bromde Van Dam.
"Eh nee, dat is te zegger5 feitelijk niet. Wel kom ik regelmatig op de Prinsengracht.
Daar zit een "New Age"-sociëteit waren ik samen met enkele vriendjes lid van ben,
en die..."
Gelukkig voor de nuchter ingestelde Van Dam gtng op dat moment de telefoon,
zodat verdere onsmakelijke onthullingen over Van Puffelens "New Age'-
wiendenclub achterwege bleven.
"Neem jij even de boodschap aan, Van Puffelen, dan ga ik verse koffie halen," zei
Van Dam. Met een lege thermoskan verliet hij het kantoor.
"U spreekt met Van Puffelen, assistent van inspecteur Bruins, kan ik u van dienst
zijn?"
"Krijg de Spangense spataderen," klonk het tot zijn verrassing aan de andere kant
van de lijn. "Is Bruins er niet?"
"Nee, kan ik de boodschap aannemen, meneer eh..."
"Bulgersteyn," kraakte de stem van de Rotterdamse stadshistoricus door de
telefoon. "Zeg tegen die ouwe ballenjatter dat ik de adressen van die drie binken
heb gevonden. Het was nog een heel karwei. Nou, luister goed.
Twee van die lui, namelijk Grollé en Swanenburg, wonen al zo'n tien jaar
permanent op Crooswijk in een houten eenkamerwoninkje, dus die kan je gerust
vergeten, maar die derde..."
Van Puffelen onderbrak hem. "Hoe bedoelt u? Ziirr ze dan niet verdacht? Hoe weet u
dat zo zeket? Heeft u hun adressen?"
Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn.
"Zeg, waar haalt die Bruins tegenwoordig z'n assistenten vandaan? Uit Amsterdam
soms? Je hebt zeker ook het zwarte garen niet uitgevonden? Is Van Dam er niet? Ik
bedoel natuurlijk dat ze daar al zo'n tien jaar aan de verkeerde kant van de groene
zoden op zes voet diep de worrnen liggen eten te geven! Gesnopen!?"



"Oh ja, natuurlijk," mompelde Van Puffelen. "En de derde, zei u?"
"Dat is dan Roggeveen; die leeft nog. Ik heb z'n adres vanmiddag kunnen
achterhalen. Hij woont in bejaardentehuis "Hoppesteyn"."
"Fijn, ik heb het genoteerd. Was dat alles?"
"Vind je het niet genoeg soms?" zei Bulgersteyn. "Geef je het direct aan Bruins
door? Hij zat er op te wachten, zei-ie."
"Zal ik doen, meneer Bulgersteyn. Ik koppel het meteen terug."
"Watte?"
"Ik bedoel, ik zal de inspecteur op de hoogte stellen. Bedankt!"
"Krijg de Blijdorpse bulten," bromde de stadshistoricus, en hing op.
Peinzend legde ook Van Puffelen de hoorn op de haak. Hij kon natuurlijk die naam
doorgeven, maar anderzijds... Als hij nu eens zèlf achter die persoon aan ging? Hij
zag de krantekoppen van De Telegraaf al voor zich: "Amsterdamse politieman
verlost Rotterdam van seriemoordenaar!" met daarbij veel foto's van hem erbij, dat
sprak voor zich.
Van Puffelen kreeg steeds meer een positief gevoel over deze kwestie. De energie
voor een daad was duidelijk in hem aarwezig. Daar hadden ze het de week ervoor
aan de Prinsengracht nog over gehad...
"Waar ging dat telefoontje over, Van Puffelen?" woeg Van Dam argwanend, en
plaatste een kan verse koffie op het bureau. "Nieuws voor Bruins?"
"Eh nee, niets bijzonders, brigadier. Is hier soms een plattegrond van Rotterdam
aanwezig?"

,!**

Het was al avond en dus donker toen een spichtige gestalte gekleed in een lange
regenjas langs het standbeeld van de beroemde Crooswijkse bokser Bep van
Klaveren liep en zich naar de ingang van bejaardencentrum "Hoppesteyn" begaf.
Van Puffelen besloot energiek op te treden. Hij betrad de centrale hal en klopte aan
bij de balie van de avondpoÉier.
"Ik wil de heer Roggeveen spreken. Het is belangijk. Politie!" Van Puffelen toonde
kort zijn tramabonnement.
"Ik zal eens zien," bromde de portier, niet erg onder de indruk van het bleke
sproetengezicht voor hem. Hij pleegde een telefoontje en zei toen: "TWaalfde
verdieping, kamer negen. Neem de tweede lift rechts. Maar doe het rustig aan,
want de meeste bewoners slapen al."
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Met hevig bonzend hart stond Van Puffelen voor de deur van kamer negen. "F.4.
Roggeveen" vermeldde het naambordje.
Een simpele bejaarde, die hier kalm op Magere Hein wachtte, of een meedogenloze

seriemoordenaar? In het laatste geval zou hij, F. van Puffelen, onsterfelijke roem en

eer vergaren als: "De Man Die De Herfstmoordenaar Greep". Misschien dat er zelfs

een film naar kon worden gemaakt, in de trant van: "The Man \{ho Shot Liberty
Valance".



Achter dèze deur kon zich die veelgezochte maniak ophouden. Hij besloot geen
risico te nemen, en haalde zijn gloednieuwe dienstpistool te voorschijn. Toen legde
hij zijn oor tegen het deurpaneel, teneinde verdachte geluiden te kunnen opvangen.
Niets te horen... Zou Roggeveen er wel zijn? Of misschien... misschien sloop hij wel
ergens in de stad rond op zoek naar zijn volgende slachtoffer, of was op de terugweg
eL zolt zo direct hem, Van Puffelen, hier verrassen...
"Kom, vooruit. Nu of nooit," mompelde de ondernemende aspirant-speurder. Hij
hief het linkerbeen, trapte met kracht de deur van bejaardenappartement nummer
negen open en sprong met zijn vuurwapen in aanslag naar binnen.

"Geen bewegingl" gilde hij met overslaande stem. "Politie! Handen omhoog!"
In het vertrek bevond zich een stokoude man, die in een leunstoel had zitten
dommelen, maar nu wakker was geschrokken en ontzet zijn bezoeker aanstaarde.
Hij droeg een bril met derrnate dikke glazen dat de sterkte minstens min vijftien
moest zijn, en achter zijn rechter oor was een gehoorapparaat zichtbaar.
"Franciscus Roggeveen? U bent onder arrest!" riep Van Puffelen, en toen haalde hij,
in zijn zenuwen, de trek'ker van zijn pistool over,
De knal van het schot daverde door de holle gangen van het zojuist nog zo rustige
en stille bejaardentehuis, de kogel floot rakelings over de kale kruin van de oude
heer Roggeveen en deed een vaas bloemen aan duizenden scherven vliegen.
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Links en rechts gingen deuren open. Verschrikte stemmen klonken, hier en daar
gilde iemand en binnen de kortste keren stormden twee veiligheidsbeambten de
gang in, op de voet gevolgd door een struise wouw.
Voorop liep de avondportier, een reus van een kerel, met kortgeknipt stekelhaar en
zware borstelige wenkbrauwen.
"Politie hè?" bulderde hij woedend. "Laat vallen, dat wapen. Laat vallen, zeg ik!" En
zo dreigend klonk zijn stem, hoewel hij zelf ongewapend was, dat Van Puffelen
aarzelde.
"Maar ik ben hier als ambtenaar in functie... Deze man wordt gezocht.."' stamelde
hij zwakjes, doch nu drong de kloekgebouwde vrouw, bejaardenverzorgster eerste
klasse mewouw C. Kneppelhout, zich naar voren, duwde de portier opzij en
verkocht Van Puffelen een peer die hem achterover deed tuimelen, en die de

volledige goedkeuring van Bep van Klaveren zou hebben gekregen.
"Lummel! Lapzwans! Achtertijk stuk slappe darrn!" raasde ze. "Durf je wel? Tegen
zo'r, zielige ouwe man? Ben je helemríól van de pot gepleurd? Ze moesten je
kielhalen! Van de Euromast kwakken! Schandalig! Moet je die ouwe tobberd zien!
Helemaal over z'n toeren! Kalm maar, opa Roggeveen. Ik kom u zó instoppen. Eerst
zorgen dat dit stuk ellende verdwijnt!"
Ze wendde zich tot haar begeleiders "Hou 'm in de gaten, dan bel ik de politie, ofze
daar iets van die zak weten!"
Zonder aatzelet nam ze de hoorn van een toestel, dat in de gang hing, en draaide
een nummer.
"Ja, met mevrouw Kneppelhout, bejaardenflat Hoppesteyn," klonk haar keiharde
stem. "Wat, met wie?... Bruins?... Dag Dick! Je spreekt met Carla Kneppelhout... Ja,
heel goed, dank je.
Zeg, er is hier één of andere krotekoker paniek komen zaaien, namen§ de politie,
zegb-ie. Hij is de kamer van meneer Roggeveen komen binnenvallen en heeft'm met
een pistool bedreigd, die gek. Hij heeft zelfs geschoten... Wat zeg je? Okee! Tot
ziens."
Ze keerde zich om naar Van Puffelen. "Hier, stuk verdriet! Je baas wil je even
spreken!"
Moedeloos nam de ontgoochelde politie-stagiaire de hoorn over en meldde zich.
Geruime tijd bleef hij luisteren naar de stem aan de andere kant van de lijn, terwijl
zijr, gezieht steeds sombercler ging staan. Blijkbaar kreeg hij geen al te leuke
dingen te horen. Tenslotte mompelde hij: "Natuurlijk, inspecteur. Ik kom eraan," en
hing op.
Zonder verder nog iemand te groeten blies hij de aftocht, en aanvaardde de
terugtocht naar het Haagseveer, om daar de rest van een uitvoerige schrobbering in
ontvangst te gaan nemen.
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Later op de avond kreeg Bruins opnieuw tplefoon. Hij was, na drie kwartier Van
Puffelen in uitgezochte termen de mantel te hebben uitgeveegd, in een prima
stemming. Het was Bulgersteyn.
"Hallo Bruins! Ik hoorde zojuist toevallig van die zeperd van je assistent. Dat was
lachen. Maar hij heeft, achteraf, toch iets goeds gedaan! We weten nu in elk geval
hoe het met Boggeveen is gesteld. We kunnen hem van de lijst afuoeren!"
"Inderdaad. Maar dat betekent dus, dat alle medeleden van de verzetsgroep van
Vermunt àf dood àf onschadelijk zijn," zei Bruins. "\4laaruit weer volgt dat er geen

duidelijke kandidaten zijn voor de vacature "Hoofdverdachte".
Ik ben trouwens vanmiddag nog op bezoek geweest bij die meneer Brouwer, je weet
wel, die verzetsheld. \['e hebben samen alle informatie doorgenomen die ik van
Bassant heb gekregen. Nou, die namen kon hij zich allemaal nog herinneren, zei
hij, maar hij kon er verder niets nieuws aan toevoegen. Eigenlijk had-ie niets méér
te vertellen dan wat toen al in de kranten heeft gestaan. Dus laat staan dat-ie me
nuttige tips kon geven die ons op hetjuiste spoor zouden kunnen zetten. Nee, ik
ben bang dat we nu op dood spoor zitten. "
"Nou... dat hoeft nog niet," zei de stadshistoricus. "Ik denk dat ik iets belangrijks
heb ontdekt. Hou je maar vast. Ik heb in het archief zitten speuren of ik nog
bijzonderheden van dat executiedrama van Vermunt kon vinden. Daarbij kreeg ik
langzaam het vermoeden dat de dossiers behoorlijk incompleet ziin, maar goed. Ik
vond wel dat, na de dood van Vermunt, zijn bezittingen aan zijn nabestaanden
werden opgestuurd. Ik dacht dat-ie alleen nog een zuster had, maar wat denk je
wat me nu uit die dossiers is gebleken? Zijn moeder had nög een zoon, uit een
eerder huwelijk klaarblijkelijk. Vermunt had dus een halÍbroer."
"rWatl?"
"Jazeker! Morgen hoop ik nadere gegevens te hebben. Stel je voor dat die bink nog
leeft. Dan hebben we een verdachte erbij."
"En wàt voor een," zei Bruins langzaam. "Laten we morgen ergens afspreken, als je
wat weet. Wat zou je zeggen van de Oude Binnenweg, om een uur of acht?"
"Okee, klokke acht! En probeer die groenzoeter thuis te laten. Ik ben allergisch voor
Amsterdammers zoals je weet."
"Ik zal het proberen," zei Bruins. "Mocht ik hem toch op sleeptouw moeten nemen
van Berestein, dan zien we wel dat we hem ergens kwijt raken, onderweg. Tot
morgen."
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Hoofdstuk 10. Oude Binnenweg

et was nog vroeg op de avond dat twee mannen, gevolgd door een derde, vanuit
de Oude Binnenweg rechtsaf de Mauritsweg opliepen. Eigenlijk had Bruins
met Bulgersteyn - zij waren het, die daar liepen - afgesproken om elkaar bij

Melief Bender te treffen, maar aangezien de beroemde speurder in zijn stamcafé
liever niet in het gezelschap van een Amsterdammer aangetroffen wilde worden,
had hij besloten de route te verleggen naar "Het Paard in de Wieg" op de

Mauritsweg.
Terwijl hij nog nadacht hoe Van Puffelen te lozen (de lezer zal in hem de derde
persoon herkend hebben), stapte hij het café binnen. De stamgasten bestonden
voornamelijk uit motorrijders. Hun Harley's namen een groot deel van de stoep voor
het café in beslag.
Er kwam hem een muur van geluid tegemoet. Bruins had eigenlijk al direct spijt
van zijn keuze, maar had geen zin meer om nog verder door te lopen. De herrie in
het café was werkelijk oorverdovend. Het humeur van de Rotterdamse speurder
daalde tot ver onder het nulpunt.
De ellende \ryas voor hem een half uur geleden begonnen, toen Van Puffelen
ongevraagd had aangekondigd Bruins die avond op zijn speurtocht te zullen
vergezellen. "Twee weten meer dan één, inspecteur," zo had de stagiaire pedant
beweerd. Bruins was geneigd dit te ontkennen, gezien het optreden van Van
Puffelen de dag ervoor.
Juist had hij Van Puffelen op krachtige wijze willen vertellen om verder uit zijn
buurt te blijven, toen niemand minder dan hoofdcommissaris Berestein het vertrek
had betreden.
"Een uitstekend idee, jongeman, werkelijk uitstekend! Bruins hier zal je trainer
zijn "on-the-job". Samenwerking, om dat "issue" draait het. Communicatie, en wel
naar de ander toe. En natuurlijk: klankborden met je publiek op de werkplek!
Localiseer in de inspecteur als je mentor je juiste referentiekader!"
Bruins zuchtte in stilte. Zolang de hoofdcommissaris een trainingssessie voor
Ieidinggevende ambtenaren bijwoonde, een of ander duister seminar over de
"mismatch" tussen "police-tools" en criminaliteit bezocht, een workshop volgde over
probleemoplossend terugkoppelen naar de achterban toe, een discussiegroep
"inbraakpreventie" voorzat of een "follow-up'Lcursus teambuilding op de Veluwe
doorliep, was het lekker rustig op het bureau en kon hij zonder gezetr aan zijn
hoofd tenminste doorwerken. Maar nu... Berestein had de rT ij naïeve gewoonte om
iedere nieuwigheid direct in de praktijk te willen toepassen.
Interstedelijke uitwisselingsprograrnma's waren het laatste troetelkind van de
hoofdcommissaris, hem aangepraat tijdens de "kick-off-sessie" van het "Seminar for
Human Interest and ïeambuilding (S.H.I.T.), en daarom zat Bruins nu met Van
Puffelen in z'n maag. Het ontbrak er nog maar aan of ze stuurden hèm naar
Amsterdam...
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De drie mannen namen aan een cafétafeltje plaats; Bruins wenkte om drie bier.
Van Puffelen corrigeerde de bestelling met een: "Ik een malt, graag!" Bulgersteyn
fronste de wenkbrauwen; Bruins kon niets anders doen dan berustend de schouders
ophalen.
Toen de glazen waren neergezet, begon Bulgersteyn: "Luister Bruins, ik ben het
volgende te weten gekomen."
Hij moest schreeuwen om zich boven de herrie verstaanbaar te maken, want
intussen was een meningsverschil tussen twee motorlieÍhebbers bezig om flink uit
de hand te lopen, De eerste glazen vlogen reeds door de }ucht.
"Wacht effe, Bulgersteyn, fit gaat zo niet," mopperde Bruins. "Kom mee, Van
Puffelen!"
Samen met de enigszins verontrust kijkende stagiaire stapte Bruins zonder
aarzelen op de brandhaard af.
"Zeg, stelletje tuig! Politie! In naam der wet! Stoppen met vechten!" brulde Bruins,
en zwaaide met zijn legitimatie.
Wonderlijk genoeg had dit een tijdelijk effect' De ruzie, die bijna in het stadium van
een handgemeen was beland, viel even stil. Bruins maakte er een geoefend gebruik
van.
"Mijne heren! Dit is mijn assistent, Van Puffelen, adjunct-brigadier in opleiding!"
meldde hij op krachtige toon, de verbouwereerde stagiaire naar voren schuivend.
"Hij zal jullie meningsverschil met een goed gesprek weten op te lossen. Daarvoor
heeft hij in Amsterdam een heel scala van sociale vaardigheidstrainingen
doorlopen. Daar komt-ie namelijk vandaan, uit Amsterdam, bureau
'Warmoesstraat!" benadrukte Bruins nog eens met ongewone klem. "Succes, Van
Puffelen! Je rapport verwacht ik morgenochtend vroeg op mijn bureau!"
"Uit Amsterdam... dat is kras," mompelde een in het leer gestoken figuur. "Dat gaat
nou net effe te ver..." meende een ander. Er werd heftig geknikt door de

omstanders, die elkaar even daarvoor nog bijna in de haren waren gevlogen' Allen
vonden dat hier een grens was overschreden.
De frontlijn verschoof snel richting Van Puffelen, die angstig besefte dat in deze

situatie zijn hoofdstedelijke sociale vaardigheden - naar de groep toe, wel te
verstaan - wellicht ontoereikend zouden blijken te zijn.
Bruins wachtte de verdere ontwikkelingen wijselijk niet af. Hij trad snel achteruit
en wenkte Bulgersteyn. Die had intussen afgerekend en stond met de jassen bij de

voordeur. In een oogwenk stonden de beide Rotterdammers weer op straat.
"Melief Bender dan toch maar?" woeg de stadshistoricus.
"Goed idee, meneer Bulgersteyn," zei Bruins opgewekt. "Snel naar cle Oude
Binnenweg. Daar is het ongetwijfeld een stuk rustiger."
Dat was juist geconcludeerd, want achter de zojuist gesloten deur klonk het geluid
van een snel escalerende heftige woordenwisseling. Het was duidelijk dat het
motorvolkje - als groep - zich uitstekend vermaakte.
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Niet veel later betraden de beide beroemde Rotterdammers het befaamde
etablissement aan de Oude Binnenweg en namen plaats. "Cor, twee pils," riep de
speurder, zijn stoel aanschuivend.

"Komt eraan, meneer Bruins," zei de barman.
"Doe er voor mij maar een portie bitterballen bij," vulde Bulgersteyn de bestelling
aan. "Zet maar op zijn rekening."
Hij wachtte tot de glazen bier op het tafeltje voor hen waren neergezet, nam toen
een forse teug en begon te vertellen.

"Luister Bruins. Het gaat over die halÍbroer van Vertnunt. Een achternaam was
aanvankelijk nergens te vinden. Ik heb de hele dag voor je in het archief gezeten,
en daarnaast voor een fortuin aan telefoontjes gepleegd. De rekening zal ik naar
Berestein sturen."
Bulgersteyn leegde met smaak zijn gïas. "Zo, dat fietst er wel effe in! Een droge keel
krijgje van al dat archiefstof."
Bruins begreep de opmerking en wenkte naar de barman voor nog een rondje. "En...
iets gevonden?"
"Nou, ik moet zeggen, mijn gegraaf bleef niet zonder resultaat, nee, dat mag zeker
ik niet zeggen." Hij hapte in de verse schuimkraag.
"Aaaah... Er gaat niks boven een kouwe klets! 2o... Nou, aanvankelijk viel er dus
nergens een goede ingang te vinden. Uiteindelijk was het mijn goede kennis van de
Burgerlijke Stand die me tegen half acht nog terugbelde, net voordat ik van huis
wilde gaan, op weg hier naar toe. T\rssen haakjes: ik zal je haar adres geven, dan
kun je namens de politie een slagroomtaart of een doos Droste-flikken of zoiets
opsturen, dat heeft ze wel verdiend. Ze heeft alles in eigen tijd voor me opgediept."
De historicus hief zijn bierglas als in een denkbeeldige heildronk op deze reddende
engel.



"Ja, ja," zei Bruins, "dat komt in orde. En, wat leverde het op?"
"Dat zal je verrassen," zei de ander, met zijn lege glas spelend. "Als je overigens nog
een pils wilt bestellen, ik houd je niet tegen."
Dit bleek al niet meer nodig. De barman zat intussen goed in zijn ritme, want hij
plaatste twee schuimende pilsen tussen de beide mannen in. De historicus smeerde

met zichtbaar genoegen zijn keel. Het had er de schijn van dat hij een week droog
had gestaan. Bruins vermoedde sterk dat hij zijn verhaal enkel en alleen oprekte
om... Nou ja...
"Ja, en wat bleek?" woeg de inspecteur zo beheerst mogelijk.

"Ja, wat bleek?" herhaalde Bulgersteyn op zijn gemak de vraag. "De moeder van
Vermunt bleek al eerder gehuwd te zijn geweest, zoals ik je reeds vertelde, en wel
met een zekere... houd je vast... Cor Bassant!"
"Bassant!!??" stamelde Bruins. "Wil je soms zeggen..."
Bulgersteyn onderstreepte zijn dramatische onthulling door zijn glas in één teug
Ieeg te drinken en dit met een harde klap op het tafeltje neer te zetten. Voor de

ewaren barman was dit teken voldoende.
"Uit dit eerste huwelijk werd een zoon geboren. Je kunt wel raden wie dat was,
Bruins." Hij boog even opzij, om de barman erbij te laten.
"Ja, dank je. Waar was ik? Oh ja... Haar man overleed aI een jaar daarna op jonge
leeftijd. Tragisch... Kort erop hertrouwde ze met Karel Vermunt. Met andere
woorden: Bassant en Vermunt waren halÍbroers!" Hij nam een ferme sIok, om
Bruins de gelegenheid te geven dit bericht te verwerken.
"Bassant!... Wie zou dat ooit vermoed hebben..." prevelde Bruins mechanisch. Hij
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staarde in zijn bierglas. "Vermunt, een halÍbroer van Bassant zèlÍ! Dus )l.et ziet
ernaar uit dat Bassant uiteindelijk onze man is. Maar dan,.."
"Niet zo snel, want ik heb nàg wat ontdekt, iets waar alje haren recht van overeind
gaan staan!" Bulgersteyn pauzeerde even, want de barman plaatste juist een verse
pils voor hem neer. Hij vervolgde:
"Ik heb dat hele verhaal van Bassant over het verraad van Vermunt vandaag nog
eens nagetrokken. Het meeste klopte wel, alleen..."
"Alleen wat? Is er dan nog meer over te zeggen?"
"Ik moet voorzichtig zijn, want m'n bronnen waren nogal vaag. Maar tussen de

regels door was te lezen dat er waarschijnlijk niet vier, maar vijf..."
"Wat!!??"
"Dat er vijf verraders in het spel waren, ja. Een naam of zo viel echter nergens te
vinden. Volgens mij ontbreken er de nodige stukken."
"Dat wil dus zeggen..." onderbrak Bruins opgewonden. "dat als er vijf, en geen vier
verraders vraren, en we hebben tot nu toe vier moorden, dat we dan misschien
kunnen, nee, moeten..."
Zijn adem stokte. Bulgersteyn knikte.
"... trachten een vijfde moord te voorkomen!"
De beroemde speurder verbleekte. "Maar wacht eens even..."
De historicus liet zijn reeds geheven glas weer zakken.
"Nee, dat bedoel ik niet... Ik bedoel, meneer Bulgersteyn, dat die vijfde verrader,
wie dat ook mag zijn, nu onderhand ook wel snapt dat hij de nummer vijf op het
lijstje van onze verdachte is. Als hij tenminste nog in leven is, dat weten we niet.
Nietwaar?"
Hij keek de ander doorborend aan. "Wat zou r) in zo'n geval doen?"
"Krijg de Hillesluisse hik! D66r had ik nog niet aan gedacht, Bruins! Ja, natuurlijkl
Ik zou als de donder proberen te achterhalen wie het op me heeft voorzien en dan,
als 't effe kan, proberen de bordjes te verhangen, denk ik, en wel zo snel mogelijk!"
Over Bulgersteyn's gezicht gleed een donkere schaduw. Hij keek de inspecteur
bezorgd aan. "Dus, je bedoelt..."
"Precies! We hebben geen tijd te verliezen! Ik ga meteen Bassant bellen. Als hij
inderdaad de moordenaar is, moeten we hem verhinderen die vijfde moord te
plegen, öf voorkomen dat-ie zèlf wordt vermoord, dat maakt nu allemaal weinig
meer uit!"
Hij sprong op. "Cor, de telefoon, snel!"
De barman deed een greep onder de tapkast, haalde een toestel te voorschijn en
plaatste dit voor Bruins op de bar. Op de achtergrond zag de inspecteur dat
Bulgersteyn in grote haast het restant van zijn bier naar binnen goot.
Bruins pleegde zijn aantekenboekje, draaide een nummer en wachtte. Hij
trommelde met zijn vingers nerveus op de bar.
'Verroest, geen gehoor!"
Hij pletterde de hoorn op de haak en wenkte Bulgersteyn, die zijn jas al stond aan
te trekken.
"Ik bel meteen Van Dam en laat hem hierheen komen. \{e moeten als de weerlicht
naar Ommoord!"



Hoofdstuk 11. Nummer Vrjf

een

et brullende motor scheurde brigadier Lucas van Dam met de overjarige Kever
- bouwjaar 1963 - van zijn meerdere over de Westersingel en sloeg op het einde
met gillende banden scherp linksaf, de Oude Binnenweg op. Zonder ook maar
seconde in te houden bonkte hij vervolgens de stoep van het voetgangersgebied

op en kwam honderd meter verderop met krijsende remmen voor het café tot
stilstand.
Bruins en Bulgersteyn stonden reeds voor de deur te wachten. Ze rukten de
portieren open en wierpen zich in het voertuig. Het koetswerk boog door onder hun
gewicht.
'Vooruit Luuc, als een speer naar Bassant!" brulde Bruins.
Dat was niet aan dovemansoren gezegd,. Met duivelse behendigheid reed Van Dam
de Volkswagen in omgekeerde richting in z'n achteruit de straat weer uit, draaide
een kwartslag naar links, remde, schakelde, wierp het stuur om en reed toen vol
gas de Mauritsweg af, richting Stationsplein.
Juist op het moment dat het voertuig "Het Paard in de Wieg" passeerde knalde de

deur van dit etablissement open en de ongelukkige F. van Puffelen kwam naar
buiten vliegen alsof hij uit een kanon was afgeschoten.
Van Dam wierp een belangstellende blik in zijn spiegeltje en mompelde, zonder een
seconde zijn vaafi in te houden: "Warempel die New-Age knakker! Dat schijnt hier
nog niet erg aan te slaan!"
Terwijl ze over het Weena langs de kantoorkolos van Nationale-Nederlanden
flitsten, keek Bruins vanaf de achterbank waarderend naar zijn ondergeschikte.
Voor dit soort acties was Van Dam onvervangbaar. AIs het op daden aankwam had
Bruins niemand liever dan de massieve gestalte van Van Dam naast zich.
Hij zag toe hoe zijn brigadier onder het rijden achteloos het raampje naast zich
naar beneden zwengelde en zonder een seconde z'rr vaart in te houden een sirene
met zwaailicht op het dak van de auto vastdrukte. Even later veegde het gillende
lawaai van de politiesirene Weena, Hofplein en Pompenburg voor hen schoon.
Binnen enkele minuten hadden ze het stadscentrum achter zich gelaten; Kralingen
volgde snel. Ter hoogte van de Hoofdweg schakelde Van Dam de sirene weer uit.
Dit gaf Bruins de gelegenheid om de brigadier van de laatste ontwikkelingen die hij
van Bulgersteyn had vernomen, op de hoogte te stellen. Hij besloot:
"Direct nadat ik jou vanuit het café had gebeld, Luuc, probeerde ik nogmaals
Bassant aan de lijn te krijgen, maar weer zonder resultaat. Er werd niet
opgenomen. Wellicht vermoedt hij verdacht te zijn, en is er vandoor gegaan. Of er is
iets nog veel ergers gebeurd... z'n wraak - als dat het is - is nu bijkans voltooid, lijkt
het,.. voor hem is er nu geen doel meer over in het leven. Toen ik hem de laatste
keer bezocht, verkeerde hij in een ongemeen zwaarmoedige bui. Hij zal toch niet..."
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Bruins durfde zijn laatste gedachte niet uit te spreken. Daar was trouwens geen
tijd meer voor, want op dat moment bracht Van Dam de auto op het parkeerterrein
voor de flat tot stilstand, en stapte uit. Zijn beide passagiers volgden.
Het was koud en guur weer. Bovendien was het enige minuten daarvoor begonnen
te regenen. De drie mannen haastten zich naar de hal van de flat, vervuld van de
weselijkste vermoedens.
"Krijg de Maassluisse mazelen," mopperde Bulgersteyn. Hij dacht met weemoed
aan zijn warme huiskamer in de Tamboerstraat. Waarom liet hij zich toch altijd
door Bruins overal mee naar toe slepen?
Van Dam belde aan, maar uit de intercom klonk geen stem.
"Hij kan natuurlijk geri/oon een avondje niet thuis zijn," mompelde Bruins, maar hij
geloofde zijn eigen woorden niet.
Bulgersteyn had intussen de lift naar beneden geroepen, en niet veel later betrad
het drietal de galerij van de elfde verdieping.
Bruins wilde al aanbellen bij Bassants voordeur, toen Van Dam hem zonder iets te
zegger, tegenhield. Binnen in het halletje brandde licht; de buitendeur stond, zag
Bruins nu ook, op een kier. Vanuit de woonkamer was vaag muziek hoorbaar. Was
dit een val? De inspecteur aarzelde.
Zwijgend nam brigadier Van Dam als vanzelf het initiatief over van zijn meerdere'
Vanonder zijn colbert trok een een groot kaliber pistool te voorschijn, terwijl hij met
zijn andere hand geruisloos de deur verder opende. Toen betrad hij voorzichtig de

hal.
Hij wachtte even, maar er gebeurde niets. Terwijl hij met zijn linkervoet de

tochtdeur open duwde, hield hij het pistool in beide vuisten gevat voor zich uit
gericht, klaar voor actie van welke aard dan ook.
Van Dam was in zijn element; het denkwerk liet hij in de regel graag aan zijn
meerdere over. Dit echter was zíjn terrein. Met een souplesse die iemand anders
niet bij hem vermoed zou hebben, zag Bruins zijn brigadier behoedzaam door de
gang lopen en de huiskamerdeur op een kier openen. Het geluid van de muziek
werd sterker. Was er dan toch iemand in het huis?
Op dat moment hief Van Dam zijn rechtervoet, trapte de deur verder open en
sprong zonder aarzelen het vertrek in, het pistool voor zich uit.
"Politie!" brulde hij, en vervolgens, na snel om zich heen gezien te hebben: "Oh nee,
te laat... Vervloekt!"
Bruins, gevolgd door Bulgersteyn, betrad het vertrek. De oneindig treurige klanken
van het tweede deel van Beethovens "Keizerconcert" klonken hen tegemoet. Te laat
voor wat?
Hij volgde Van Dams blik. Achter de bank lag, voor de helft zichtbaar, het lichaam
van Bassant, uitgestrekt in een grote plas bloed. Tkee kogelgaten in de borst
Ieerden dat hier geen hulp meer kon baten.
Bruins keek Bulgersteyn, die doodsbleek was geworden, in opperste verwarring
aan, keek toen weer naar het lijk, waar Van Dam voor een eerste onderzoek naast
was neergeknield.
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"Verroest boss, kijk nu eens!"
Voorzichtig trok de brigadier een vel papier vanonder het met bloed doorweekte
vest van Bassant te voorschijn. Bruins pakte het aarzelend aan en vouwde het
open. Een afschuwelijk bekende tekening, een driehoek, werd zichtbaar. Hij las
hardop: "NSB... Nummer Vijfl?"
Verwezen liet de befaamde speurder het papier aan zijn krachteloze hand
ontzinken. "Nummer... VIJF!?" Hij keek Bulgersteyn ongelovig aan.
"Was Bassant dan... ik bedoel, ik dacht dat hij de moordenaar van die andere vier
was... was hij dan in de oorlog óók...?"
Bruins liet zich op een stoel zakken. De stadshistoricus nam aarzelend het vel
papier van hem over. Hij leek volkomen verbijsterd.
"Ja, het lijkt er wel op, Bruins, zo op het eerste gezicht. Krijg de Ommoordse
oorwurmen! Dit had ik niet verwacht... Goeie genade!"
Van Dam stond op uit zijn geknielde houding. "Het is in ieder geval geen zelfmoord.
Er is hier nergens een pistool te bekennen; en op de handen van het lijk zie ik zo op
't eerste gezicht geen spoor van kruit."
Bulgersteyn leek hem niet te horen. "Tenzij natuurlijk... "
"Tenzij wat, meneer Bulgersteyn?" woeg Van Dam, zijn pistool weer in zijn
schouderholster opbergend.
Het was Bruins die het antwoord gaf. Hij steunde met zijn hoofil in zijn handen, het
gelaat in een diepe frons.
"Tenzij natuurlijk de echte Nummer Vijf ons is voorgeweest! Ik bedoel, er was toch
inderdaad een vijfde verrader, dat blijkt nu wel."
Bruins keek treurig naar het bebloede lijk. "Bassant loog bewust tegen me. Hij
hield de informatie over de vijfde verrader achter. Logisch, hij moest immers nog
met hem afrekenen. Had hij me die naam nu maar wèl verteld, dan zou hij nu
ongetwijfeld nog leven. Want ik weet nu wel bijna zeker dat die Numrner Vijf deze
avond de rollen heeft omgedraaid! Dat kan niet anders!"
Intussen was de CD-speler aan het einde van het derde deel van het pianoconcert
gekomen. Tot Bruins' verrassing begon enige seconden later het "Keizerconcert"
opnieuw. Hij liep naar het apparaat toe en zag dat de "repeat-knop" stond
ingedrukt. Hij schakelde het apparaat uit.
Hij nam het vel papier van Bulgersteyn over en keek er nog eens goed naar.
"Hm. Zien jullie dat? Gelinieerd grauw papier; de vorige vier vellen waren zwaar
blanco postpapier. Het heeft er alles van dat de moordenaar ons wil laten geloven
dat dit de vijfde op rij is. Dat is hem dan niet gelukt."
"En dan," deed ook Van Dam een duit in het zakje, "er is hier in geen velden of
wegen een herdenkingskruis te bekennen."
"Heel goed Luuc, inderdaad niet," bevestigde Bruins. "Dat betekent..."
"Dat betekent dan dat ik weer het archief in zal moeten duiken," mopperde
Bulgersteyn. 'Ik heb er overigens een hard hoofd in of er nog iets za! zijn te vinden.
Het meeste heb ik nu wel zo'n beetje gehad. Bovendien krijg ik steeds meer de
indruk dat de een of andere linke goser in de loop van de jaren behoorlijk wat
stukken achterover heeft gedrukt. De meeste dossiers zijn incompleet! Ik heb er
weinig vertrouwen in, Bruins."
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Hij keek mistroostig om zich heen. "En dan zijn er nog mensen die beweren dat
geschiedenis een saai vak is... laat die de Schiedamse jubeltenen krijgen!"
Bruins luisterde maar half. Hij had de telefoon gegrepen om het Haagseveer om de

nodige technische assistentie te bellen. De inspecteur besefte dat dit onderzoek nog
lang niet ten einde was.

***.

Ongeveer een uur later arriveerde de technische ploeg op volle sterkte. De drie
mannen hadden intussen hun tijd goed besteed door de hele flat van Bassant uit te
kammen naar aanwijzingen omtrent de identiteit van "Nummer Vijf'. Tevergeefs.
Bruins was uitermate somber gestemd. Hoe verder?
Hij besloot terug te gaan naar zijn eigen bureau aan de Hoflaan; daar kon hij
tenminste in alle rust het een en ander eens goed overdenken, zonder lastig
gevallen te worden door het modieuze gezeur van Berestein of de hinderlijke
aanwezigheid van Van Puffelen.
Na telefonisch overleg met Berestein werd besloten om de pers slechts mee te delen
dat de geheimzinnige seriemoordenaar wederom had toegeslagen, zonder erbij te
vermelden wat Bruins' echte vermoedens waren, Dit zou de moordenaar van
Bassant wellicht ervan kunnen overtuigen dat zijn opzet - verwarring zaaien - was
gelukt.
Bruins wilde al weggaan, toen hem nog iets te binnen schoot. Hij wenkte de

vingerafdrukkenexpert. "Zeg Versluis, kijk ook, om maar wat te noemen' even naar
de "repeat-knop" van die CD-speler, en natuurlijk naar dat vel papier met die NSB-
aanduiding er op, wil je? Misschien levert het niets op... maar toch."
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Hoofdstuk L2. ïVesterstraat

et grauwe ochtendlicht viel door de ramen van het oude politiebureau aan de

Hoflaan in Kralingen. Het beloofde een nare, gure dag te gaan worden.
Met zijn hoofd in de handen gestut zat Bruins mistroostig voor zich uit te

kijken. Hij moest tegenover zichzelf bekennen dat hij werkelijk geen idee had wat
hij moest beginnen. Vfie had de oude Bassant nu al weer ruim twee dagen geleden

in zijn flat te Ommoord vermoord? \4ielke rol had de vroegere commissaris in de

oorlog gespeeld?
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Er moest onder de verraders in de zaak-vermunt nog een vijfde man in het spel zijn
geweest. Maar dat kon Bassant toch onmogelijk zelf zijn geweest?
"onzinl" besloot Bruins. Als halÍbroer van vermunt is hij de meest waarschijnlijke
dader van de herfstmoorden. Dus dat betekent...
Hij knikte. Bassant moest nog één afrekening vereffenen. \4lat lag méér voor de

hand dan dat "Nummer Vijf' - wie dat ook is - hem vóór was geweest? Dus was het
voor alles zaak de identiteit van Nummer Vijf vast te stellen.
Bruins woeg zich af of Bassant de identiteit van die vijfde verrader had gekend; in
de flat hadden ze niets kunnen vinden. Maar dat zei niets, want de overige vier
namen waren ze evenmin tegengekomen. Hield Bassant op een verborgen plaats

een geheim archief bij?
Zware voetstappen werden in de gang hoorbaar en in de deuropening verscheen de

kolossale gestalte van brigadier L. van Dam.
"De post, cheÍ]" Een klein stapeltje enveloppen en drukwerk werd door de nijvere
politieman op het bureau van zijn meerdere geworpen. "De koÍfie komt er aan. Dat
kunt u, geloof ik, wel gebruiken."
Bruins bekeek de poststukken, die de één na de ander in de prullebak verdwenen.
Zoals een reclame voor een uitvaartverzekering. "Heel toepasselijk," prevelde de

inspecteur, "maar te laat, wees ik. "En dit? Nog meer reclame?"
De envelop die hij ter hand had genomen droeg een logo dat hem buitengewoon
bekend voorkwam. Verrast staarde Bruins naar het overbekende RVS-embleem met
het bejaarde echtpaar, man met hoge hoed en opgeheven wandelstok, en de dikke
dame met pu"asóI. Talloze herinneringen schoten door hem heen aan - vaak
bloedstollende - avonturen die hij in het voormalige Rotterdamse
verzekeringsbolwerk had beleefd. Maar ja, dat was in een tijd dat de RVS nog een

fiere zelfstandige onderneming was. Het concern wa§, net als het West-Romeinse
Rijk in 476 tra Chr, ten val gekomen, en opgegaan in de verzekeringsgigant
Nationale-Nederlanden, gevestigd in de kantoorkolos aan het \[eena.
Het oude RVS-pand aan de westerstraat stond nu al vele jaren leeg, voor zover hij
wist. Maar dat nam niet weg dat, tot zijn stomme verbazing, de envelop als

afzender had: RVS Verzekeringen, Westerstraat 3, Rotterdam'
"Wat raar," mompelde Bruins. "Misschien zijr. ze bezig hun voorraad oude

enveloppen op te maken. Dit kan toch al lang niet meer kloppen? Wat zouden ze

van me willen?"
Hij ritste de envelop open, haalde er een keurig getypte brief uit, en begon te lezen.
En naarmate hij las groeide zijn verbazing' Ten slotte legde hij de brief langzaam
neer, en bleef enige tijd voor zich uit staren, tot Van Dam met twee grote koppen
koÍfre binnen kwam."
"Is er iets, boss?" woeg de brigadier. U zit zo glazig te kijken."
"Ik krijg net een brief..." begon Bruins. "Je raadt nooit van wie. Wacht, ik zal 'm
voorlezen."
Van Dam ging zitten, en dronk in één teug zijn kop koÍfie leeg, hoewel die nog
gloeiend heet was.
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"Geachte heer Bruins," begon de brief.

"Het is heel wat jaren geleden dat we elkaar uoor het laatst gesproken hebben. Om
precies te zijn was het in de uerschrikkelijke periode dat het nxa.nagement uan d,e

RVS uoor een f'link deel werd uitgemoord. U herinnert zich d,ie gebeurtenissen, die
later beschreuen zijn in een nouelle, getiteld "Drie Dod,e Directeuren". Dank zij u kon
de d,ad,er word,en gegrepen en opgekluisterd in een uan Ha,rer Majesteits
gevangenissen.
Wat er later mct de RVS is gebeurd, is u natuurlijk bekend. In 1991 is ons
hoofd.kantoor geleidelijk ontruimd,, De ene afdeling na de andere werd ouergeplaatst
naar het nieuwe kantoor Delftse Poort aan het Weena. Uiteindelijk was het complete
personeel uerhuisd, op één na. Oorzaak?
Die ene man had een zeer speciale functie, namelijk algemeen raadsman en aduiseur
uan de RVS-directie. Díe ene nLan, u begrijpt het, ben ik, mr. dr. A-5. Pieterse, ofwel,
zoals ik uroeger door sommige líeden genoemd werd, het Meesterbrein. Omdat er
eigenlijk geen zelfstand,ige RVS-directie meer was zijn ze me gewoon uergeten;
d,erhalue zit ik hier nu al jaren geheel alleen in dit grote kantoor aan de
Westerstraat.
Van buiten gezien staat het leeg, maar ik heb de sleutel uan een achterdeur,
waardoor ik 's morgens binnenkom. Ergens op de derd,e etage is mijn kantoor, en

daar zit ik dagelijks mijn memoires te schríjuen. Verder beheer ik enkele polissen die
men bij d,e uerhuizing ouer het hoofd heeft gezien, en nu en dan komt er een brief, die
ik behandel. Eén uan de zaken die ik onder mijn beheer heb is het uolgende:
Ongeueer een jaar geleden kreeg ik hier bezoek uan een oude heer, gena,amd Gregor
S. Bassant, oud-commissaris uo,n politie, Hii ouerhandigde mij een zwaar uerzegeld
pak papier met het uerzoek dat onder mijn hoede te nenxen. Dit uanwege de oude en

uertrouwd,e naatll udn onze maatschappij. Dat daaruan nog nxaa'r één persoon ouer
was leek hem niet te deren.
Weet u uat een "dodemnns-contact" is? Het betekent dat ik het pak diend,e te
bewaren tot ik een afgesprohen wekelijks signaal ín de uorrn ua.n een briefkaart of
iets and.ers niet meer zou ontuangen. Dus indien hij zou ouerlijden. Nu dit helaas
gebeurd is, is het mijn taak contact m.et u op te nenxen.
Mag ik u dan uerzoeken, inspecteur, de stukken hier op kantoor Westerstra.at te
komen ophalen en errnee te doen wat u goeddunkt? Ik zal zorgen dat de achterdeur
hedenmidd,ag tussen uier en uijf uur niet op slot is, zodat u erin kunt. In afritachting
oan uw komst teken ik,

hoogachtend,

AS. Pieterse."
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Er viel een korte stilte.

"Hoe is het mogelijk!" Bruins staarde Van Dam verbijsterd aan. "Dat moet ik
Bulgersteyn vertellen! Dus die Pieterse zit daar al jaren helemaal in z'n eentje
tussen de stof en de spinrag in dat lege RVS-kantoor. Kun jij daar met je hersens
bij? Echt iets voor hem... volgens mij ziet-ie daar zelf niets geks in."
Hij keek op zijn horloge. "Dus hij verwacht me vanmiddag. Nou, ik ben benieuwd
wat-ie voor me heeft."

,< *. *.

Het was precies vier uur die middag dat Bruins, komend vanaf de Westersingel, de

Westzeedijk kruiste en de Scheepstimmersmanslaan inreed.
"Lang geleden dat ik hier ben geweest," mompelde hij, terwijl hij linksaf sloeg, de
Westerstraat in. Hij parkeerde zijn voorhistorische Kever bij het Scandiahotel en
nam het voormalige RVS-panil peinzend in ogenschouw. IIet zag er volkomen
uitgestorven uit,
De inspecteur besteeg het bordes en probeerde naar binnen te kijken, maar de

ramen waren met een dermate dikke laag vuil bedekt dat het onmogelijk was. De
deur was potdicht. Bruins verliet het bordes en liep om het gebouw heen, via de

Zalmstraat. Aan de achterzijde, aan de Houtlaan, vond hij een klein deurtje. Hij
probeerde het open te duwen, wat inderdaad lukte. Nu stond hij in een klein,
duister portaaltje, waarop een ouderwetse houten trap uitkwam. De treden
produceerden een door merg en been gaand gekraak toen Bruins zich naar boven
begaf.
"Maar goed dat ik hier vroeger al een paar keer ben geweest," bromde hij. "Anders
ben je hier in een mum van tijd ile weg kwijt."
Op de derde verdieping liep hij over enkele desolate afdelingen, waar jaren geleden
door een schare goed-gemutste medewerkers van de RVS op bruisende wijze
verzekeringsactiviteiten waren uitgeoefend, en belandde in het ingewikkelde
gangenlabyrinth. Juist dreigde hij het spoor bijster te raken toen hij in één der
vertrekken een lichtschijnsel bemerkte.
De deur van het vertrek stond open, en Bruins stapte naar binnen. Het was een

ontroerend moment. Voor de derde maal in de geschiedenis 
-) 

stonden de beroemde
speurder en het Meesterbrein tegenover elkaar, en nog wel op dezelfde historische
locatie: het Hoofdkwartier van de N.V. Rotterdamsche Verzekerings-Sociëteiten
(R.V.S.).

ï Zie: "Moord in de Kluis" (1982) en Drie Dode Directeuren" (1984).
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Pieterse was werkelijk geen steek veranderd, constateerde Bruins, terwijl hij hem
de hand drukte: het zelfde kortgeknipte knalrode haar, de brede glimlach en de pijp
in de mondhoek. Ook zijn costuum kwam Bruins bekend voor; het was duidelijk dat
er nog nooit een kledingzaak rijk van Pieterse was geworden.
"Lekker rustig hier," merkte de inspecteur op, terwijl hij met zijn zakdoek een

dikke laag stofvan een stoel probeerde te slaan. "Alles goed met u?"
"Uitstekend," zei Pieterse vergenoegd. "Dit is wat ik altijd gewild heb. Weinig
storende afleidingen bij m'n werk, en nooit telefoon... heerlijk! Wilt u thee,
commissaris?"
"Inspecteur," mompelde Bruins. "Als u 't hebt, graag. Ik moet zegger,i uw brief heeft
me nieuwsgierig gemaakt. Ik mag aannemen dat u weet wat er aan de hand is? De
kranten hebben alles tenminste voldoende breed uitgemeten."
"Zo is het." Pieterse knikte ernstig. "Wie heeft er niet gelezen over de
Herfstmoorden? Zo worden ze in de pers genoemd. Erg toepasselijk natuurlijk. Niet
alleen vanwege het jaargetijde, maar het gaat steeds om bejaarde mannen. In de
herfst van hun leven dus. Eh... wat de heer Bassant betreft: is u al bekend of hij ook
N.S.B.-er is geweest? Als slachtoffer nummer vijf bedoel ik."
"Integendeel," zei Bruins somber. "Hij was een verbeten N.S.B.-jager. Ik was er
zelfs tot een paar dagen geleden nog vast van overtuigd dat hij de dader was van de
eerste vier moorden. Maar nu... ik twijfel of die theorie nog wel klopt. Laten we
hopen, dat de papieren die u heeft enig nieuw licht op de zaak zullen werpen."
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Het befaamde Meesterbrein stond op. "Ik ga ze eens voor u halen. Maar eerst een
kopje thee."
Uit een bureaula haalde hij een thermosfles en een paar plastic bekertjes te
voorschijn, die hij zorg:ruldig tot de rand volschonk. "Ziezo. Excuseert u mij even. Ik
ben zo terug."
Hij verdween. Bruins keek eens aandachtig om zich heen. Overal stof en

spinnewebben. In de hoeken lagen enige stapels dossiers, boeken en losse bakken
met stamkaarten. De kalender aan de muur dateerde van 1991. Hij nam een teugie
thee, en wist net op tijd de neiging te onderdrukken om het weer uit te spuwen. De
drank was steenkoud.
"Inderdaad," zei Pieterse, die inmiddels weer terug was, desgewaagd. "Ik drink
altijd koude thee. Dat is goed voor de stoelgang. Het vermindert bovendien de kans
op tenenkaas, die, gemiddelil gezien..."
"Ja, ongetwijfeld," sneed Bruins af, die zich de breedsprakigheid
Meesterbrein over de meest uiteenlopende onderwerpen nog maar al
herinnerde.
"Maar eerst die documenten, als u het niet erg vindt. Is dat het?"
"Dit is alles." Pieterse deponeerde een dik pakket, gewikkeld in bruin winkelpapier
met een paar dunne touwtjes er omheen, op het bureau'
"Mijn taak is het om het aan u ter hand te stellen, wat ik bij deze doe."
"Dank u." Bruins sneed de touwtjes door met zijn zakmes, en maakte het pakket
open. Nieuwsgierig begon hij de ilocumenten door te bladeren.
Hij dacht terug aan een opmerking van Bulgersteyn dat heel wat dossiers in de

archieven hem verre van compleet leken. lÏelnu, dat zou wel eens kunnen kloppen,
dacht Bruins, want hier had hij vele originele bescheiden voor zich die
onmiskenbaar uit archieven waren weggenomen. De stempels maakten dit wel
duidelijk.
Het was een vreemde gewaarwording. Want vóór zich had hij de gegevens van
inderdaad vijf mannen, van wie hij er vier aanstonds herkende.
"Huiskens..." mompelde hij. "En Suurendonck... Tetteroo, jawel... Poldermans'.. en

wie, oh wie is nummer vijfl Ah, hier is-ie!"
"U, eh... Hm. Heeft u er iets aan, inspecteur? Werpt het nieuw licht op de zaak?"
vroeg Pieterse belangstellend.
"Nou en of ," zei Bruins "Het is zelfs meer dan ik durfde hopen. Dit lost de zaak
grotendeels op. Mijn theorie was toch grotendeels juist."
"U wilt zeggen...'r Pieterse dronk zijn smakeloze thee op. "Commissaris Bassant is
dus wel degelijk..."
"Hij is inderdaad de moordenaar," verklaarde Bruins plechtig. "Wat ik hier heb is
niets meer of minder dan zijn bekentenis!" Hij hief een getypte brief op. "Laat ik
hem even voorlezen." Hij schraapte zijn keel,
De brief begon zonder enige aanhef.

van het
te goed
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"Mijn naam is Gregor Sebastiaan Bassant. Ik ben geboren als zoon uan Cornelis
Louis Bassant en Frederika Verwaayen. Miin moeder was eerder getrouwd met Karel
Jan Vennunt, en had. een zoon uan hem, Govert genaamd, d,ie d,us een halÍbroer uan
nr.ij is.
Op 17 d.ecetnber 1944 uond Gouert de dood als geuolg uan zijn actiuiteiten in het
uerzet tegen de Duitse bezetters. Ouer dc wijze waarop en de ornstandighed,en
waaronder dat gebeurde uerutijs ik naar bijgeuoegde stukken.
Dat hij, na d,e rnislukking uan de executie, uoor de tweede keer uoor het ouurpeloton
kwam en alsnog werd doodgeschoten, ís het rechtstreekse geuolg oan uenaad.
Hieruoor stel ik uijf personen uerantwoordelijk. Dit zijn:

1. Walter Suurendonck, destijds uerpleeghundige in het Bergwegziekenhuis
2. Cornelis Huiskens, destijds arts in opleiding in het Bergwegziekenhuis
3. Johannes Tetteroo, destijds inspecteur uan politie, burea,u Haagseueer
4. Dirk Poldermans, destijds hoofdagent, bureau Hofla.an
5. Fons uan Gístel, destijds hoofd,agent en cipier, bureau Hoflaan

Na d,e oorlog is het mij gelukt de arrestatíe uan d,e eerste uier personen te
bewerkstelligen. De uijfde, Van Gistel, heb ik nooit te pakken kunnen krijgen. Later
ben ik te uteten gekom.en dat hij, op het einde uan de oorlog, bewaker in kamp
Amersfoort is geworden, en d,aar - naar uerluidt - door een geua'ngene is ged,ood.

Maar ik heb altijd het sterke uermoedcn gehad dat dit niet waar is,
Rond 1950 toaren alle schuld,igen, na het uitzitten uan onbetekenende straffen, weer
op urije uoeten. Er brak een nieuwe periode aan: de Wederopbouw. Níemand, wilde
nog adn de oorlog herinnerd worden. Dat was uerleden tijd. Enkele zeer zware
oorlogsmisd.adigers bleuen geuangen zitten, maar dat trok weinig aandacht.
Ook mijn gedachten werd.en d.oor andere zaken in beslag genomcn. Het uaren
eneruerende jaren, Dat gold trouuens ook, en in nog ueel sterkere mate, uoor de jaren
zestig en zeuentig, waarin democratisering en gezagsond,ermijning hoogtij uierd.en:
een zu)are tijd, uoor ouderwetse politiem,ensen.
Echter rond 7980 trad een merkwaard,ige ornmekeer in. Een stroom films, T.V.'
seríes, boeken en documentaires uestigd.e in toenemende mate weer d.e aandacht op
de Tweede Wereldoorlog. Langzamerhand, gíngen de oud,eren, d.ie de oorlog bewust
hadden meegemaakt, met pensioen, en kregen zodoende tijd in oueruloed om ouer
hun uerled,en na te d,enken, Lang uerdrongen en weggezonken - soms afgrijselijke -

herinneríngen kwamen weer bouen, uerder aangewakkerd, door de d,iuerse jaarlijkse
herdenkingen, jubilea, T.V.-uitzendingen en nxonurnenten die onthuld. werden. Het
ureemde feit d.oet zich derhalue uoor dat thans, 50 jaar na dato, de oorlog weer ueel
actueler is dan, zeg, 25 of 30 jaar geleden,
Ook ikzelf ben d,a,a,r niet aan ontkomcn. Steeds uaker ben ik de laatste jaretu gaan
terugd,enken aan het ureselijke lot uan mijn haffbroer, u)adrynee ik mij al lang
geleden uerzoend dacht te hebben.

5í



Op de lange duur kon ik aan niets anders meer d,enken. Uiteindelijk is het een
obsessie uoor rrc geworden. 'Wraak! Dat is rnijn doen en laten gaan beheersen. Ik
zwoer de schuldigen op te sporen, en ze alsnog hun uerdiende loon te geuen, aluorens
het te laat zou zijn. Ik ben zelf een oude man, maar nog krachtig en gezond, en miin
geest is nog scherp. Ouer een paar jaar is dat misschien niet ,raer zo, en zal het
onuitu oerbaar u.t orden.
Na ueel speurwerk is het mij gelukt ouer alle uijf schurken een d,ossier aan te leggen.
Ik heb al een aa,ntal adressen achterhaald, en weet ueel uan hun d,oen en laten. Al
d,eze documenten zitten hierbij gesloten.
Het is mijn pla.n, en uaste uoornemen, allen te liquideren. En dat niet alleen! Ik zal
na iedere executie op het lijk een duidelijke aanwijzing achterlaten die uiteíndeliik
de politie in staat kan stellen de nodige oerbanden te leggen en conclusíes te trekken.
En dan zal iedereen, ja íedereen het weten: de schuldigen aan d,e dood. uan Gouert
Vermunt, mijn broer, hebben ten lange leste allen hun uerdiende loon ontuangen!
Ook zijn nagedachtenis, zijn onuerschrokken daden en held,endood, zullen de
publiciteít kríjgen die ze uerd,ienen!
Het zal ook, zonder enige twijfel, tot mijn eigen arrestatie leiden. De politie zal dit
eenuoudi.g op kunnen lossen, en dan kunnen ze nxe, wat mij betreft, rustig
ïLeenernen, Het werk moet dus sncl, met korte tussenpozen, uen'icht uorden,
Deze handelwijze heeft één nadeel: d,oor de uerkregen publiciteit zullen mijn
doelwitten uiteindelijk gewaarschuwd zijn, en misschien trachten hun lot te
ontlopen door mij orn het leuen te brengen.
Mocht dat gebeuren, dan is daarmee het d,odemansconta.ct, dat ik met de heer
Pieterse uan de R.V.S. heb aangelegd, uerbroken.
Ik heb hem gekozen, omdat ik nog nooit in mijn leuen een integerder mens heb
ontmoet. Hem heb ik al m.ijn gegeuens toeuertrouwd, en uerzocht om na mijn
heengaan alles aan d.e Rotterdamse politie ter hand te stellen.
De politie nnoet, met deze gegeuens, in staat zijn mijn euentuele moord.enaar op te
sporen. Dat is dan ook mijn laatste wens.
Moge uiteindelijk dn Gerechtigheid, zegeuieren.

Hoogachtend,

Gregor Sebastiaan Bassant,
oud- commissaris uan politie."

Bruins vouwde de brief op, stak hem in zijn binnenzak, en staarde enige tijd
somber voor zich uit.
"Moge de Gerechtigheid zegevieren," herhaalde hij tenslotte. "Nou, ik zal doen wat
ik kan. IJet ziet ernaar uit dat ik daarvoor een zekere Fons van Gistel moet gaan
opsporen. Die staat hier immers als nummer vijf op het lijstje... Laten we eens
kijken wat voor gegevens er allemaal bij zitten. Een adres zou natuurlijk het
mooiste zijn."
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"Ik vermoed, inspecteur, dat dat onbekend is," merkte Pieterse op. "De heer Bassant
schrijft immers dat Van Gistel vermoedelijk in Amersfoort is omgebracht, maar dat
hij dat zèlfin twijfel trekt. Anders gezegd: hij zegt nièt dat hij zeker wéét dat Van
Gistel nog in leven is. Dat houdt dus in, dat hij hem niet heeft kunnen opsporen.
\faaruit weer volgt, dat Van Gistel tóch wel degelijk dood kan zijn."
"Dat laatste lijkt me onaannemelijk." Bruins schudde zijn hoofd. "Wie zou anders
reden gehad hebben Bassant te vermoorden? Nee, dat moèt die Van Gistel hebben
gedaan. Hij moet op de een of andere manier dat kamp hebben overleefd. Hii lééft,
daar ben ik voor honderd procent van overtuigd. En ik moet en zal hem vinden!"
Hij bladerde aandachtig door de documenten. "Maar het zal niet meevallen. Kijk,
dit is het enige wat over Van Gistel erbij zit."
Het was een fotocopie van een oud document. Bruins keek er lang naar, en moest
diep nadenken. Toen verhelderde zijn gelaat.
"Aha! Ik weet het weer. Weet u wat dit is, meneer Pieterse? Dit betreft een

Stamkaart, of, zoals de Duitsers zeiden, een "Kennkarte"' Die bevatte dezelfde
gegevens als het Persoonsbewijs, ter controle." Hij toonde de ander de copie, waarop
onder andere een pasfoto en een vingerafdruk van de rechter wijsvinger waren te
zien. De kaart droeg als datum januari 1945, en behoorde bij Persoonsbewijs R29,
No. 540181, afgegeven te Rotterdam.
Bruins wees naar de pasfoto.
"Ongetwijfeld is dit het portret van Van Gistel, alleen helaas van ruim 50 jaar
geleden. Dus zo zag-ie er toen uit."
Hij staarde naar het hoofd van een magere jonge vent, met een onguur gezicht'
"Nou, daar zal-ie nu niet erg meer op lijken."
Hij vouwde het papier op en stopte het terug bij de andere bescheiden. Daarna
maakte hij het pak weer dicht.
"Ziezo, meneer Pieterse. Dit lost veel op. Ik moet onverwijld aan de slag. Mag ik u
hartelijk danken voor de medewerking?"
"Het was me een genoegen u weer eens gezien te hebben," zei Pieterse, en neeg
licht, "AIs u werkelijk al weer gaan moet... Zallk:u dan maar uitlaten?"
"Doe geen moeite," zei de speurder, en schudde het Meesterbrein de hand. "Ik vind
't wel. Tot ziens!"
En terwijl Pieterse zijn mysterieuze werkzaamheden hervatte, verliet Bruins het
kolossale uitgestorven pand, zocht zijn automobiel op en aanvaardde de terugtocht.
Vanaf dat moment was Van Gistel, de tot voor kort nog onbekende Nummer Vijf,
een gedoemde...
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Hoofdstuk L3. Zw anneza;Ing

oor de tweede maal binnen een week was het Rotterdamse hoofdbureau van
politie aan het Haagseveer getuige van een conferentie, waar tal van
belangrijke en hooggeplaatste persoonlijkheden bij aanwezig waren. Behalve

de politietop (de commissarissen Berestein, Jansen en De Vries) waren daar
inspecteur Bruins, de stadshistoricus L. Bulgersteyn, en bovendien de bekende
voorzitter van het Rotterdamse comité van oud-verzetsstrijders, de heer P. Brouwer,
als kenner bij uitstek van alles wat met het Verzet in Rotterdam te maken had'
Op uitdrukkelijk bevel van Berestein vr'as geen enkele mededeling aan de pers
gedaan, nöch van de nagelaten papieren van Bassant, nöch van deze speciale
bijeenkomst, die begonnen was met een door inspecteur Bruins persoonlijk verzorgd
exposé van alle thans bekende feiten.
Het licht ging uit. Aan de hand van dia's werd in de verduisterde zaal uitgebreid
aandacht geschonken aan de exacte locatie van iedere moord, vanaf de Pleinweg tot
aan de flat van Bassant in Ommoord, waarna tot slot nog het voormalige RVS-
gebouw in beeld kwam.
"Westerstraat," klonk de stem van de inspecteur vanachter de projector. "Hier
begint de victorie! Tenminste, dat denk ik. Zo dadelijk, mijne heren, hoop ik u een

aantal interessante mededelingen te doen over de identiteit van de man, die tot nu
toe in de pers slechts als "Nummer Vijf' werd aangeduid, maar die nu bij zijn ware
naam bekend is. Ik stel voor het licht weer aan te doen, dan kan mewouw Dirkse
nog even met de koÍfiekan rond gaan." Hij voegde meteen de daad bij het woord en
draaide de lichtschakelaar om. De zaal baadde weer in een zee van licht.
Hierop had de oude Bulgersteyn zo snel niet gerekend. Zic};' itt de duisternis
onbespied wanend, had hij juist een platvink met cognac aan de mond gezet,

teneinde een fikse teug te nemen. De heer Brouwer, die recht tegenover }rem zat,
keek de stadshistoricus enkele seconden met grote ogen aan, knipperde toen tegen
het plotselinge felle licht, om vervolgens zijn bril v/eer op te zetten, die hij in het
donker langdurig met zijn zakdoek had zitten poetsen.
Bulgersteyn slikte de sterke drank van schrik in één keer door, en verslikte zich
daarbij op weselijke wijze. De andere aanwezigen trachtten te doen alsof ze niets
bemerkt hadden.
"Uche... uche... Hèhè... Iftijg het Pendrechtse paardezuur! Sorry jongens. Ik
verslikte me, neem me niet kwalijk, ik word ook al een daggie ouder... Ik wil de boel
niet ophouden..." Hij frommelde de platvink uit het zicht.
Gelukkig verscheen op dat moment mewouw Dirkse in de deuropening en deed
haar ronde. Kopjes rarnmelden, stoelen werden verschoven.
Bruins maakte intussen van de gelegenheid gebruik om de papieren die hij van
Pieterse had meegekregen uit zijn tas te halen; hij wachtte even tot iedereen van
koffie was voorzien, en Bulgersteyn was uitgehoest.
"Voor u begint, inspecteur Bruins," zei De Vries bedachtzaam, "lijkt het me
raadzaam om op te merken dat het naar mijn smaak niet meer nodig is dat u



uitvoerig gaat bewijzen dat Bassant niet Nummer Vijf is geweest. Dat blijkt
voldoende uit de stukken die we van u heben gekregen." Hij legde zijn hancl op het
omvangrijke pakket papier voor hem. Hij vervolgde:
"Bassant heeft ongetwijfeld, zoals hij posthuum schriftelijk bekend heeft, de
nummers Een tot en met Vier vermoord, waarna hij zelf is omgebracht door die
mysterieuze Nummer Vijf. Dat mag toch iedereen in deze zaal wel duidelijk zijn?"
Hij keek om zich heen; er werd instemmend geknikt.
Bruins raadpleegde zijn papieren. "Dank u, commissaris. Inderdaad wou ik me
beperken tot Nummer Vijf. Ik kan dan nu een onthulling doen: we zijn er defrnitief
in geslaagd zijn identiteit te achterhalen!"
"Geweldig, Dick!" baste Berestein. "Zal ik maar direct een arestatieteam voor je
optrommelen?"
"Nee, dat kan helaas nog niet, commissaris," zei Bruins afgemeten. Het irriteerde
hem altijd mateloos als Berestein hem met de voornaam aansprak. "Uit de
nagelaten stukken van Bassant blijkt dat "Nummer Vijf' ene Fons van Gistel is,
een voormalig hoofdagent van politie en later bewaker in het kamp Amersfoort. Het
is ons tevens gelukt hem te identificeren als de moordenaar van Gregor Bassant!"
"Aha! Hoe dan?" wilde commissaris Jansen weten. "Die Van Gistel was tot het
voorjaar van 1945 actief. Hoe kunt u dan weten of hij nu nog leeft en dat hij de
dader is?"
"Eigenlijk nogal simpel," zei Bruins. "In het pakket van Pieterse zaten allerlei
gegevens over hem, die inderdaad maar tot april 1945 gaan. Daar heb je nu niet
veel meer aan. Maar er was één stuk bij dat van vitaal belang bleek."
Hij rommelde in de stapel papier die voor hem lag en trok er een vel papier uit. Hij
voelde de spanning onder zijn gehoor toenemen.
"Dit is een fotocopie van een zogenaamde "Kennkarte", gedateerd januari 1945,"
doceerde de inspecteur. "In de oorlog was iedereen verplicht een Persoonsbewijs bij
zich te dragen; de daarop vermelde gegevens werden ook op een dergelijke kaart
vastgelegd en centraal opgeslagen. Dat maakte voor het ondergrondse verzet het
vervalsen zo moeilijk." Hij keek even naar Brouwer, die knikte.
"Zo'n Persoonsbewijs," vervolgde Bruins, "was voorzien van een pasfoto... erg veel
hebben we daar nu, 50 jaar na dato, niet meer aan. Maar wat voor ons veel
belangrijker is: er moest ook een vingerafdruk van de rechter wijsvinger op staan,
die ook op die Stamkaart werd vastgelegd!"
Hij wapperde met de fotocopie. "Het Persoonsbewijs van Van Gistel zat helaas niet
in het pakket, maar wèl deze copie van de Stamkaart,"
Bruins keek triomfantelijk rond. "Diezelfde vingerafdruk is door één van onze
experts enkele malen teruggevonden in de flat van Bassant, onder andere op een
knopje van de CD-speler, en op het vel papier met het NSB-embleem er op. Met
andere woorden: onze man, die Van Gistel, moet daar zijn geweest, en dus..."
"Mijn hemel!" zei Jansen verbluft. "Dàt noem ik nog eens een kras staaltje
superieur speurwerk. Dit betekent dus inspecteur, dat..."
"Inderdaad commissaris!" bevestigde Bruins. "Het betekent denk ik zelfs twéé
dingen: Van Gistel is nog in leven, én hij is ongetwijfeld de moordenaar van onze
oud-collega Bassant! Blijft alleen de waag: waar is hij nu, en achter welke nieuwe
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identiteit houdt hij zich nu verborgen?"
De beroemde speurder pauzeerde even, terwijl de lege koÍfiekopjes werden
opgehaald. Er begon schot in de zaak te komen, constateerde hij'
Van het irrtermezzo maakte Bulgersteyn, die blijkbaar nog steeds niet helemaal
was bekomen van zijn verschrikkelijke hoestbui, gebruik om zich even te
verwijderen. Achter de koÍfiedame aanlopend verliet hij de zaal.

"Het probleem waar we nu nog mee zitten," hernam Bruins enkele minuten later,
"is dus dat we er zeg maar bijna zeker van zijn dat Van Gistel zich ergens in de stad
ophoudt, maar dat we geen flauw idee hebben hoe hij eruit ziet, of onder welke
naam hij leeft, en waar. Dat maakt het voor ons uiteraard moeilijk hem op te
sporen. Wat is hij voor iemand?"
Bruins haalde een recent kranteknipsel te voorschijn en liet zijn blik over de

kolommen dwalen.
"Meneer Brouwer, ik las laatst in dit artikel dat u ook in kamp Amersfoort heeft
gezete* Kunt u zich die Van Gistel misschien nog herinneren?"
"Zeker!" Brouwer knikte. "Het was, om te zien, een doodgewone kerel. Daar gaan er
dertien van in een dozijn. Op straat zou hij, zonder uniform en zo, absoluut niet
opvallen. flij zag er zeker niet als een sadist uit, wat ik me van hem herinner. Maar
dat was schijn. Hij stond bekend als een wrede ellendeling. Hij werd door iedereen
geweesd."
Hij zweeg even; blijkbaar werden oude wonden weer opengereten. "Ik moet zeggen,

inspecteur, dat ik geschokt ben. Door het feit, dat-ie nog leeft, bedoel ik. Wij in het
kamp dachten indertijd dat hij tijdens de bewijding door enkele gevangenen was
omgebracht. Ik hoop dat u hem spoedig vindt. Ik heb nog een flinke appel met hem
te schillen!"
"Zort r hem kunnen identificeren?" Het was commissaris De Vries die deze waag
stelde.
Brouwer breidde de armen uit. "Misschien. Na al die jaren lijkt me dat heel
moeilijk. Nee, ik ben bang van niet, eigenlijk."
"En de papieren van Bassant?" woeg Jansen. "Geven die geen uitsluitsel?"
Bruins aarzelde. "Eh nee, eigenlijk niet. Uit alles blijkt dat Bassant zelf ook de

nieuwe identiteit van Van Gistel nog niet achterhaald had. Hij had wel zijn twijfels
over de moord op Van Gistel tijdens de bevrijding van het kamp, naar nu dus blijkt
terechte twijfels. Dat is het wel zo'n beetje. Meer bewijs is er niet."
Bulgersteyn, die op dat moment handenwrijvend het vertrek weer betrad, ving de
laatste woorden van de inspecteur op.
"Geen zorgen, Bruins," zei hij vergenoegd. "Goed nieuws, jongens... eh, heren,
bedoel ik. Ik heb zojuist even een telefoontje gepleegd met dat Meesterbrein van
kantoor Spinrag aan de Westerstraat. Ik wou eigenlijk alleen maar weten of-ie nog
iets had te melden over de nalatenschap van Bassant, nadere instructies of iets
dergelijks, maar het resultaat overtrof mijn stoutste verwachtingen. Pieterse is
vanochtend gebeld door iemand, wiens naam voorlopig geheim moet blijven. Laat ik
hem, om in Dick Bos-stijl te blijven, Dr. X noemen!
Dr. X is een voormalige gevangene van Amersfoort, net als jij, Brouwer. Na de



oorlog is hij op de een of andere manier achter het schuiladres van Van Gistel
gekomen. Hij beweert met stelligheid hem te kunnen identificeren!"
Het bleef even stil. Toen begon iedereen tegelijk Bulgersteyn met wagen te
bestormen, doch die hief zijn handen op. "Rustig! H.et ziet ernaar uit dat de
ontknoping van deze zaak naakt, bij de heilige Laurentius! We moeten dit verder
aan Bruins overlaten, denk ik."
"Dat zou ik denken, zei deze enthousiast. "Waar kan ik die Dr. X bereiken? Waar
woont-ie?"
'Hij wil anoniem btijven," zei Bulgersteyn. "Daarom zal hij zich vanavond om acht
uur bij Pieterse melden, in de Westerstraat. Die zei me overigens dat-ie geen idee
had waarom die geheimzinnige onbekende juist hèm had benaderd. Het is dus
allemaal nogal duister. Hopelijk weten we over enkele uren meer."
De aanwezigen knikten. Bulgersteyn hernam: "Oh ja, Bruins, ik hoorde van
Pieterse ook nog dat die Dr. X ermee akkoord is dat jij in ieder geval komt, en tegen
mij schijnt-ie ook geen bezwaar te hebben. Daarna, als-ie z'n verhaal heeft verteld,
moeten we die Van Gistel kunnen opsporen en grijpen, onder het motto: "Kip, ik
heb je!"
Bruins wendde zich tot de anderen. "Wel mijne heren, u hebt het gehoord. Mag ik
dringend verzoeken van dit alles geen enkele mededeling aan de media te doen?
Dan verlaat ik nu de vergadering. U hoort nog van mij." En gevolgd door
Bulgersteyn verliet hij het vertrek.

***

Het was op die gedenkwaardige avond, wijdag 22 december 1995, steenkoud. Er
stond flink wat wind, en het woor enkele graden.
Om kwart voor zeven bestegen twee in dikke winterjassen gehulde figuren de trap
van metrostation Leuvehaven en liepen kleumend richting Vasteland.
"Krijg de Ommoordse O-benen," sprak een van hen huiverend. "Ik wou dat we in
Melief Bender hadden afgesproken. Zou dte Pietserse soms iets onder de kurk
hebben?"
"Hooguit thee. En dan nog kouwe thee," zei Bruins somber. "Maar er moet ergens in
de Westerstraat een bar zitten. Daar kunnen we er straks wel een paar vatten,
zodra we Dr. X gesproken hebben. Ik hoop dat-ie op tijd is. Waarom zijn we
trouwens zo woeg? Ik dacht dat u vanmiddag had gezegd dat-ie pas om acht uur
zou komen?"
"Hij, eh... is van gedachten veranderd," zei Bulgersteyn. "Zevert uur kwam hem toch
beter uit. Ik leg het direct wel uit,"
Binnen enkele minuten was het voormalige RVS-pand bereikt. In de winterse
duisternis zagheí er nog troostelozer en ontoegankelijker uit dan bij daglicht.
"Potdicht," zei Bulgersteyn. "Hoe komen we er eigenlijk in? Aanbellen?"
"Nee, we moeten omlopen," zei Bruins. "Er is een achterdeur open. Loop maar
achter me aan."
Op de derde etage werden ze door Pieterse op diens gewone hartelijke wijze
ontvangen.
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"Mag ik u een succesvol onderhoud toewensen heren?" woeg het Meesterbrein' "Ik
kan er zelf niet bij aanwezig blijven, want over vijf minuten gaat mijn trein vanaf
Station Blaak."
"Krijg 'n paar looporen! Over vijf minuten? Dat haal je nooit meer," zei Bulgersteyn,
doch Pieterse glimlachte.
"Ik kan erg hard lopen," verklaarde hij.
heren!" En weg was hij.
"Koude theel Dat wordt onbeschaamd

"Daar staat een fles koude thee. Ik groet u

"Moeten we hierop soms gaan zitten?"
overdekte stoelen.

genieten," mopperde de stadshistoricus.
Hij wees naar de met vuil en spinrag

"ï]ja, anders blijven we maar staan." Bruins keek op z'n horloge. "Precies zeven uur!
Als uw geheimzinnige Dr. X zich aan de afspraak houdt, dan moet-ie nà komen!"
Nu schraapte Bulgersteyn zijn keel. "Hij heeft zich eraan gehouden. Hij is hier!"
Met zijn handen diep in de zakken stond de beroemde oer-Rotterdammer midden in
het vertrek. Bruins staarde hem verbaasd aan. "Wat bedoelt u?"
"Hier staat-ie!" zei Bulgersteyn. "Ik ben Dr. X!"
"Wàt?" De inspecteur hapte naar adem. Dus je hebt ons wij sgemaakt... "

"Ik heb niemand wat wijsgema akt," zei de historicus. "Ik heb het nooit nodig
gevonden het iedereen aaÍt z'r, neus te hangen, maar ik heb zèlf zowat een halfjaar
in kamp Amersfoort gezeten! Van Gistel heb ik daar ook meermalen ontmoet. Maar
herkend zou ik 'm nu nooit meer hebben. Toch weet ik nu, sinds kort, wie 't is!"
"En waarom heeft u dat dan vanmiddag niet gewoon gezegd?" woeg Bruins
stomverbaasd.
"Dat zal ik je uitleggen," zei de historicus. "Laat ik bij het begin beginnen. Op 13

november 1944 kwam ik te voet aan in het kamp te Amersfoort, samen met
duizenden andere Rotterdammers. Het was een werkkamp. \{'e moesten er
stellingen en andere verdedigingswerken bouwen voor de Duitsers. Die lui gingen
tegen beter weten in door tot het uiterste, moet je weten, en wij werden gedwongen

ze daarbij te helpen.
Het was zwaaÍ, we kregen weinig te eten, maar het was vol te houden. Het was
immers geen concentratiekamp. Bovendien hadden we veel steun aan elkaar.
Enkele van mijn beste wienden, zoals Henk Bongers en Freek van Leeuwen, oude
schoolkameraden uit Crooswijk, zaten in mijn groepje.
Henk en ik konden het wel aan; in die tijd konden we eigenlijk alles aan. Maar
Freek, dat was een zwak kereltje: klein, mager, snel ziek.
We hielpen 'm waar we konden; valse meldingen bij het appèl als-ie ziek in z'n bed
lag, werk overnemen, extra voedsel "organiseren" in de keuken, dat soort dingen.
Dat ging een hele tijd. goed. Sommige bewakers geloofden het wel en keken een
andere kant op. Maar je had ze ook van een ander slag. Die werden met de dag
erger, naarrnate het duidelijker werd dat ze op het punt stonden om voor de bijl te
gaan.
Begin januari 1945 arriveerde Van Gistel als nieuwe bewaker in het kamp. We
hadden zijn naam wel eens in Rotterdam horen vallen. Hij had een reputatie die
stonk als honderd dooie politieagenten. Dat bleek naar we al snel merkten helaas
maar al te goed te kloppen.



Hij was nog erger dan tien S.D.-ers bij elkaar. Op een kwade dag - het was eind
januari, het was koud, er viel natte sneeuw - mishandelde hij Freek zo erg, dat die
er dezelfde avond aan is overleden!"
Bruins onderbrak hem. "Maar hoe weet u dat allemaal nog zo ...?"
"Ik schreef iedere dag brieven naar mijn moeder thuis; daarnaast hield ik in het
geheim een dagboek bij, dat de oorlog heeft overleefd. Ik heb een paar uur geleden
alles weer eens doorgelezen." Bulgersteyn keek roerloos voor zich uit' Toen hernam
hij:
"Van Gistel heb ik meermalen bij die uren durende appèls diep in de ogen moeten
kijken, ook op de dag dat hij Freek van Leeuwen doodsloeg! Z'n tronie is mij op het
netvliet gebrand.
AI met al was het eigenlijk een heel normaal gezicht. Maar één ding is me, speciaal
op die tragische dag, heel duidelijk opgevallen: Van Gistel had een bruin en een
groen oog! Heel merkwaardig, al schijnt het wel meer voor te komen, heb ik eens
gelezen."
Bruins wilde iets zeggen, maar Bulgersteyn vervolgde:
"Ik heb de bewijding van het kamp persoonlijk meegemaakt; maar van een moord
op Van Gistel door gevangenen heb ik niets gemerkt. Als er iemand met
moordplannen rondliep, dan wel Bongers of ik. Kampbewakers, SS-ers, al dat soort
iui, zagen op het einde natuurlijk de bui wel hangen. Ze gaven geen cent meer om
hun eigen leven. Het is meer dan eens voorgekomen dat ze de identiteit van een
gevangene aannamen, na die eerst vermoord te hebben.
Het lag immers voor de hand: die kampen zaten volgepropt met duizenden mannen:
je koos er gewoon een uit die zoveel mogelijk op je leek. In de chaos van de

bevrijding merkte niemand er iets van. Er zijn verhalen bekend van SS-beulen die
met Joodse identiteitspapieren zijn ontkomen."
Bulgersteyn haalde een oude foto en een vel papier voor de dag.
'Kijk, dit is een jeugdfoto van Peter Brouwer, de verzetsheld, uit 1943. Die heb ik
vanmiddag na veel zoeken kunnen opsporen. Aardig, niet? En dit is de fotocopie die
ik een paar uur geleden van jou kreeg: de "Kennkarte" met daarop de pasfoto en de

vingerafdruk van Van Gistel!"
"Bij de heilige Antonius!" riep Bruins. Hij staarde naar de foto's van de beide
mannen en werd getroffen door de gelijkenis.
Een wirwar van gedachten tuimelde door hem heen, terwijl hij Bulgersteyn hoorde
besluiten: 'Vanmiddag heb ik Van Gistel herkend. Om precies te zijn toen je na die
dia-vertoning het licht weer aandeed. Daarom verslikte ik me zo. Brouwer had zijn
bril afgezet tijdens de presentatie. Ik keek hem precies in zijn gezicht en zag z'n
ogen: één bruin en één groen!"
Er viel een geladen stilte. Tenslotte zuchtte Bruins als een trein die zijn
luchtremmen aanzet.
"Dat is bijna niet te geloven! Brouwer! Ik hoor 'm nög z'n speech daar bij Zadkine
afsteken, toen in mei. Altijd in de voorste rij bij herdenkingen... gedecoreerd... Goed
bevriend met allerlei hooggeplaatste lui en zelfs voorzitter van het comité van oud-
verzetsmensen... die hij uiteraard allemaal maar aI te goed kende. De vervloekte
brutaliteit! Maar ja, wie zoekt zo'n ellendeling nou juist in dié kringen? Ik denk dat
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wel duidelijk is wat het lot van de echte Brouwer is geweest: hij is door Van Gistel
vermoord, zonder twijfel. De vent die wij nu als Brouwer kennen kan niemand
anders zijn dan Van Gistel! Een oorlogsmisdadiger, en dus de vermoedelijke
moordenaar van Bassantl"
"Zeg maar. de zekere!" zei Bulgersteyn grimmig. "Je hoeft zo direct alleen maar zijn
vingerafdrukken op te nemen. Dan is je bewijs rondl"
"Inderdaad! En die te vergelijken met die we vonden in de flat van Bassant en met
die op de Stamkaart... " De stem van Bruins stierf weg. "Wat bedoelt u met "zo

direct"?"
"Iftijg de l(ralingse krampen, dat knijs je toch wel?" woeg de oude Rotterdammer.
"Ik heb vanmiddag toch een mooi verhaal verteld over een geheimzinnige Dr. X, die
hier om acht uur's avonds de identiteit van Van Gistel zou komen onthullen? AIs
Brouwer zèlf Van Gistel is, kunnen we hem straks hier om acht uur verwachten,
zou je ook niet denken? H:1j zal de onbekende informant willen zien, en zeer
waarschijnlijk uit de weg willen ruimen, met ons erbij, denk ik zo. Aan jou nu de
mooie taak om gepaste voorzorgsmaatregelen te treffen. We hebbben nog zo'n half
uur de tijd."

***

"Vijf minuten voor acht, zei Bruins, zijn horloge raadplegend. "Iedereen moet nu op
zijn post zijn. Als Brouwer komt kan hij ons niet ontsnappen. Of laat ik hem liever
Van Gistel noemen. Anders besmeuren we de naam van een èchte verzetsheld"'
Beide mannen hadden in de ruime portiersloge in de hal van het gebouw
plaatsgenomen, van waaruit ze de \{esterstraat konden overzien. De inspecteur
stak de portofoon, waaÍnee hij zijn manschappen van de laatste instructies had
voorzien, in zijlr zak.
"Ik hoop dat u gelijk hebt," zei hij. "Maar wat te doen als Van Gistel niet op komt
dagen?"
"Dan hoef je alleen aan zijn vingerafdrukken te komen. Dat is niet zo moeilijk.
Weet je nog toen ik vanmiddag de vergadering even verliet? Ik heb toen gelijk maar
van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij jullie koÍfiedame, die mewouw Dirkse,
de koÍfiekop van Brouwer - ik bedoel, van Van Gistel - achterover te drukken. Ik
heb die kop bij Van Dam in bewaring gegeven. AIs je daarop de bewuste
vingerafdruk vindt, is-ie alsnog de lul. Maar ik ben er zeker van dat-ie zo direct
komt opdagen. Hij moet wel. Hij heeft Bassant immers vermoord? Als iemand
anders óók weet wie hij is moet hij die persoon ook uit de weg ruimen. Anders zou
de moord op Bassant zinloos zijn geweest!"
Hij schoof plotseling zijn bril recht en kneep zijn oude ogen tot spleetjes. Toen
stootte hij Bruins aan.
"Daar komt-ie aan," zei hij kalm.
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Inderdaad besteeg de als verzetsheld P. Brouwer bekende figuur het bordes van het
voormalige RVS-gebouw en tuurde door de vervuilde glasruit naar binnen. Hij
wuifde toen hij Bruins en Bulgersteyn binnen ontdekte en vr'ees naar de deur.
"Nee maar," zei Bruins beleefd, nadat hij had opengedaan. "Meneer Brouwer! Wat
komt t} hier zo laat doen, als ik wagen mag?"
"Goedenavond heren," groette de ander. "Ik heb misschien niet helemaal het recht
om hier te zijt, als u zo direct die meneer X ontvangt. Maar als voorzitter van het
Rotterdamse comité van oud-verzetsstrijders stel ik erg veel belang in Van Gistel.
Dat heeft trouwens ook een persoonlijke reden. Ik geef toe dat het wijpostig is,
maar ik wil absoluut weten wie het is!"
"Ik kan het me voorstellen," zei Bruins droog. "Nou goed, komt u maar binnen. De
afspraak was om acht uur, zoals u weet, dus onze informant kan elk ogenblik
komen."
Brouwer stapte naar binnen en groette Bulgersteyn, die was opgestaan en zijn
handen in zijn jaszakken had gestoken.
De inspecteur voelde zijn hart bonzen, want het was duidelijk dat de climax voor de
deur stond. Hij kuchte.
"Eh... meneer Brouwer, onze grote onbekende zal ons, hopelijk, een betrouwbaar
signalement van Van Gistel geven, maar het interesseert u misschien om te horen
dat we inmiddels één opvallend kenmerk te weten zijn gekomen."
"Oh ja?" De stem van Brouwer klonk neutraal, "Wat dan?"
"Het heeft met z'n ogen te maken," zei Bruins, "Hij blijkt één bruin en één groen oog
te hebben. Het lijkt me iets heel opvallends... Thssen haakjes," voegde hij er
terloops aan toe, "waarom draagt u eigenlijk altijd een donkere bril?"
Er viel een loodzware, gespannen stilte. De tijd leek even stil te staan. Daar
stonden, in een verder uitgestorven kantoorgebouw, in een afgelegen uithoek van
Rotterdam, in de schaars verlichte hal de drie mannen tegenover elkaar: Bruins tot
het uiterste op zijn hoede, Bulgersteyn met meer dan alleen wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, en Brouwer, wiens mond was opengezakt en nu zijn handen
bewoog.
"Misschien..." De stem van de beroemde inspecteur klonk vriendelijk. "Misschien,
meneer Brouwer, zoudt u even uw bril willen afzettet?"
"Afzetten? Waarom?" woeg Brouwer schor.
"Omdat ik het u vraag," zei Bruins, en Brouwer gehoorzaamde. Hij deed altijd wat
hem werd gewaagd wanneer hij een revolver op zich gericht zag. IJij nam zijn bril
af, en een groen en een bruin oog staarden de anderen vol intense haat aan.
"Je spel is uit, Brouwer," deelde de inspecteur mee. "Jij en niemand anders bent
Van Gistel! Ga met je gezicht tegen de muur staan en hou je handen naast je oren!"
Met enkele snelle bewegingen betastte hij Van Gistels kleding. "Aha! Dit had ik
enigszins verwacht!"
Hij trok een automatisch pistool tevoorschijn. "Had je zeker voor de aardigheid bij
je... en... hè? \trat heb je daar nog meer?... Au!!!"
Volkomen onverwacht was Van Gistels voet naar achteren gevlogen. Zijn hak trof
Bruins' rechterbeen vlak onder de knie. De inspecteur klapte bijna dubbel van de
pijn, verloor zijn evenwicht en viel.
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Het volgende ogenblik sprong Van Gistel naar voren met de bedoeling zich op
Bulgersteyn te werpen, die de buitendeur blokkeerde, doch tnen zag hij vol stomme
verbazing dat deze zijn handen uit zijn zakken had gehaald en een fors model
pistool voor de dag had gehaald.
Bliksemsnel maakte hij rechtsomkeert en stormde door de hal het gebouw in,
terwijl Bulgersteyn zijn wapen hief en de trekker overhaalde.
Een oorverdovende knal weergalmde daverend door het lege gebouw, terurijl Bruins
moeizaam overeind krabbelde en enkele hinkende stappen maakte.
"Au... OeÍt Je hebt'm gemist, Bulgersteyn. Kijk in 's hemelsnaam uit. Ga'm vooral
niet achterna... Hij heeft een paar handgranaten in zijn zak!"
"Ik zal wel wijzet z7jn," zei de historicus droog. "Dit is m'n Luger. Had ik voor de
aardigheid meegenomen, om wat kleur aan de zaak te geven. Hij is met los kruit
geladen. Ik heb alleen maar geschoten om 'm op de vlucht te jagen!"
De inspecteur haalde zijn portofoon voor de dag.
"Hier Bruins! Iedereen opgelet! Van Gistel zit in het gebouw en zal waarschijnlijk
door de deur van nr. 17 of nr. 29 naar buiten komen! Hij heeft geen vuurwapen
meer, maar wel een of twee handgranaten. Dus wees voorzichtig!"
"Hier brigadier Delwel!" klonk het antwoord. "\[e houden beide uitgangen onder
schot, inspecteur. We hebben de koplampen van onze wagens er precies op gericht
staan. Als-ie niet naar buiten komt stormen wij met z'n allen naar binnen... Aai'
aai!! Wat is dat!!??"
In de portofoon klonk een afgrijselijk gekraak. Buiten op straat weergalmden de

echo's van een weselijke explosie. Bruins gaf Bulgersteyn een wenk. "Liggen! Ik
weet niet wat dat was, maar volgens mij loopt het een beetje uit de hand!"
Hij nam, op zijn buik liggend, de portofoon weer ter hand. "Delwel! Hallo! Delwel!
Ben je er nog? Wat is er gebeurd?"
Er verstreken enkele seconden. Toen kwam het antwoord:
"Ja, inspecteur! Die kerel is niet door de deur gekomen, maar dwars door een raam
op straat gesprongenl En gelijktijdig gooide hij een handgranaat naar ons toe. Een
van onze wagens is beschadigd, maar er is niemand getroffen."
Voorzichtig kwam Bruins overeind en probeerde door de grote glazen voorwand
naar buiten te kijken. Daar was de stem van Delwel weer:
"Hij is weg, inspecteur! Hij heeft van de verwarring gebruik gemaakt om z'n eigen
auto te bereiken. Die stond aan de overkant van de straat! Alle duivels, daar gaat-
ie!"
"Warempel," mompelde Bruins verslagen, die nu zelf kon zien wat er gebeurde. Met
gillende banden en brullende motnr zag hij de grote Volvo van Van Gistel voorbij
schieten. Toen zakte zijn mond open.
"Wat krijgen we nou!? Waar wil die vent heen? Weet-ie niet dat het Willemsplein..."
Verder kwam hij niet. Op topsnelheid was de Volvo het Willemsplein opgescheurd,
in vroeger dagen toegang gevend tot een ophaalbrug over de Zalmhaven, en
vandaar naar Vasteland of Leuvehaven. Thans echter was een deel van de
bebouwing van het \{illemsplein gesloopt, om plaats te maken voor een enorrn
viaduct, dat diende als oprit naar de in aanbouw zijnde Erasmusbrug. Het
geweldige bouwwerk sloot de ïVesterstraat aan de oostkant af, en deed hem dus ter



plaatse dood lopen.
Was Van Gistel van deze ingrijpend gewijzigde situatie niet op de hoogte? Had hij
er niet op gerekend in de duisternis plotseling het viaduct voor zich te zien
opdoemen? In elk geval vloog hij in volle vaart op een der betonnen pijlers. Het was
een oorverdovende klap. Met uitpuilende ogen staarde Bruins naar het afzichtelijke
toneel.
Er verstreken enkele loodzware, wurgende seconden. Toen klonk opnieuw een
zinderende explosie, die met een torenhoge steekvlam de restanten van de Volvo
uiteen deed spatten...
De eerste die, na wat een eeuwigheid leek, weer sprak, was de oude Bulgersteyn.
"Dat was handgranaat nurlmer twee," zei hij droog. Hij prevelde iets, wat Bruins
niet verstond.
"Wat zei u?"
"Niks," zei de oude historicus nors. "Ik moest aan iemand denken. Een maat van
me, in de oorlog. Hij heette Freek... Hij is nu, na aI die jaren, toch nog gewroken.
Van Gistel had hem vermoord. Wel..."
Hij staarde naar het hevig brandende wrak aan de voet van het imposante viaduct.
"Hij heeft zijn verdiende loon. Die krijgen ze met geen stofzuiger meer bij elkaar!
Een zwanezartg bij de Zwaan. Ga mee, we hebben hier niets meer te zoeken"'
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Hoofdstuk 14. Hofulein

he uteight of this srr.d tirne ute must obqy;
Speak uhat ute feel, not what ute ought to soy.
The old.est hath bornc most: we that are young,
§hall netser see so much" nar lioe eo long.

'W. Sha,ketpeare, King l*ar, Act V, Scene III

Op zaterdag 6 januari wandelde inspecteur D.J. Bruins over het Doelwater,
richting hoofdingang van het fraaie nieuwe pand van het politiebureau Haagseveer,
en zag van de andere kant een bekend iemand op zich af komen.
"Krijg de Goudse galstenen," sprak Bulgersteyn, want die was het. "Je gaat toch
niet naarje werk op zo'n dag als vandaag?"
"Wat voor dag dan?" vroeg Bruins verbaasd.
"Het is vandaag Driekoningen, man! Dat schijnt niemand meer te weten, maar het
wordt tijd dat dat soort feesten weer in de belangstelling komen' Anders kun je
alles wel gaan afschaffen, tot Sinterklaas en Kerstmis toe!"
"Gelijk hebt u," zei de inspecteur, zonder aarzelen rechtsomkeert makend. "IJ wou
zeker ergens..."
"...iets drinken," beaamde Bulgersteyn. "Als we het Pompenburg oversteken kunnen
we naar "Ome Cor" op de Katshoek!"
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Het was een heldere winterdag. Het woor enkele graden en er stond weinig wind.
De stalen profielen van de in volle glorie herbouwde Delftse Poort staken scherp af
tegen de blauwe hemel.
"Moderne kunst, en töch mooi! merkte Bulgersteyn zonder een spoor van ironie op.
"Zijt et trouwens nog nieuwe gegevens boven water gekomen sinds de dood van
Van Gistel?"
Het stoplicht sprong op groen; beide mannen staken de weg over, het Hofplein
achter zich latend.
"JaweMp twee punten is het een en ander nog wat duidelijker geworden, maar
iets wezenlijk nieuws voegen ze aan de zaak niet meer toe. Ten eerste de
vingerafdrukken van Van Gistel. Die bleken inderdaad op de koffiekop te zitten die
u uit de vergadering op het Haagseveer had meegenomen. Van Dam heeft dat laten
uitzoeken."
Bulgersteyn knikte goedkeurend. "Daar heb je dan mazzel aarl., Bruins, want van
een geblakerd lijk in een opgeblazen auto kun je nu eenmaal lastig nog goede

vingerafdrukken nemen. En je tweede ontdekking?"
"Hè? Oh ja, dat is ook door Van Dam gedaan. Hij heeft de gerechtelijke dossiers van
september 1945 inzake de berechting van oorlogsmisdadigers opgewaagd bij de
Noordsingel, om die zogenaamde moord op Van Gistel na te trekken. Weet je wie
die verklaring heeft afgelegd?"
"Zie ik zo bleek?" zei de historicus minachtend. "Dat zal dan wel Van Gistel zèlf,
onder de schuilnaam Brouwet, zijn geweest. Als het toch iemand anders was, sluit
ik me aan bij de Blauwe Knoop."
"Dat is niet nodig," zei Bruins glimlachend. Hij hield de cafédeur voor zijn metgezel
open, en volgde hem naar binnen.
Nadat de beide RotterdaÍrmers aan een tafeltje hadden plaatsgenomen en hun
bestelling hadden geplaatst, viel er een stilte. Beide mannen zwegen.
"Hé Bruins, je bent zo stil als het beeld van Erasmus," stelde Bulgersteyn
uiteindelijk bezorgd vast. "Heb je soms nög iets op je lever?"
De ander zuchtte, "Ik heb me steeds afgewaagd hoe Van Gistel zo snel op het spoor
van Bassant kon komen. Hij was er sneller bij dan de politie, helaas. Maar daar ben
ik vermoedelijk nu wel achter. Niemand anders dan ik zèlf heb hem op dat spoor
gezet, met fataal gevolg!"
Hij pauzeerde, want op dat moment plaatste de barman twee bier op het tafeltje.
Bruins nam een stevige slok en vervolgde:
"Tijdens mijn onderzoek heb ik Brouwer - Van Gistel dus - op een gegeven moment
onderwaagd. Ik vertelde hem uitgebreid over mijn bezoek aan de oud'
hoofdcommissaris te Ommoord, en nam alle feiten en namen uitgebreid met hem
door. Mij leverde het niet veel op, maar hem wel! Ongetwijfeld moet het Van Gistel
op het spoor van Bassant hebben gezet. Hij wist immers dat zijn vier handlangers
in 1945 allen door Bassant waren gearresteerd, en dat die er toen met belachelijk
lichte straffen vanaf zijn gekomen. Misschien wist Van Gistel ook nog dat Bassant
een halfbroer was van Vermunt, maar dat is natuurlijk louter speculatie."
De inspecteur keek somber naar buiten.
"Je moet je dat niet teveel aantrekken, Bruins," zei de stadshistoricus in een poging
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zijn tafelgenoot op te vrolijken. "Bekijk het ook eens van de andere kant. Bassant
wist immers niet of Van Gistel nog leefde, en zo ja, onder welke naam hij schuil
ging, nietwaar? Hij kon dus niet zijn wraak aan hem voltrekken. Dat is nu töch
gebeurd! Als je de zakerr zó opvat, is er alsnog Gerechtigheid geschied! Neem gerust
van mij aan, dat Bassant vanuit de Eeuwige Jachtvelden teweden op je neerkijkt!"
"Zou u denken?" zei Bruins, die even iets moest wegslikken.
"Natuurlijk!" Bulgersteyn glunderde. "Weet je wat, we nemen er nog eentje, en
proosten op de nagedachtenis van Bassant, en op de goede afloop!"
Hij hief het glas.
"Daarmee is de zaak voor z'n ruige roodkoperen klarinet! En jij bent de grote held,
waar of niet? Lees de kranten er maar op na. Hou je d'r eigenlijk nog wat aan over?"
"Hoe bedoelt u?" woeg de inspecteur.
"Nou, een beloning... Bijvoorbeeld ridder in de orde van het zilveren zoutvat, of een
salarisverhoging. . . "

Bruins haalde de schouders op. "Wie weet word ik tot Hoofdinspecteur bevorderd,
maar verder..."
Hij staarde de ander aan met een eigenaardige blik in de ogen en wreef zich over de

kin.
"Er blijven elementen in de hele zaak die me niet lekker zijn blijven zitten... Om
maar iets te noemen: dat hele gedoe met dat schavot bij De Slegte, op de Coolsingel.
Íffat voor reden kan Bassant gehad hebben om z'n derde slachtoffer zo ingewikkeld
te executeren? En hoe kon-ie dat helemaal in z'n eentje klaarspelen? Nogal een

karwei: iemand ophangen. En dat voor een 85-jarige! Zou die Bassant dat nou
werkelijk helemaal alleen gedaan hebben? Ik kan het me haast niet voorstellen."
"Ja, er komt heel wat vakkennis bij kijken," beaamde de grijze historicus. "Het touw
bijvoorbeeld mag niet te kort zijn, want dan loop je de kans dat de nekwervel niet
breekt, en hang je een partijtje te stikken. Maar ook weer niet te lang, anders wordt
je hele kop eraf gerukt! En de knoop moet vakkundig worden gelegd... onder het
linkerdeel van de kin. En dan maar zorgen dat het luik op het juiste moment
neerklapt!"
"Je vertelt het op een manier alsof je 't zèlf geregeld bij de hand hebt gehad,"
bromde Bruins, en voor het eerst staarde hij zijn metgezel met een zekere argwaan
aan. Enige tijd zweeg hij, het voorhoofd gefronst.
Toen vroeg hij plotseling: "Zeg meneer Bulgersteyn! Die gehangene, Tetteroo was
zijn naam, nietwaar, wat is ri daarvan bekend? Wie was het? Wat heeft-ie precies
geflikt in de oorlog?"
Bulgersteyn keek ongemakkelijk voor zich uit. Zorder iets te zeggen nam hij zijn
glas en dronk het leeg. Daarna maakte hij een vaag gebaar.
"Laat't rusten, Bruins. Voorbij is voorbij. Die hele oorlog is geschiedenis. \[e zijn er
de laatste jaren veel te veel mee geconfronteerd. Dat is ergens niet goed. Nu deze
zaak is opgelost is het moment daar om er een punt achter te zetten."
"Maar töch wil ik het weten!" drong Bruins aan. "Je houdt iets voor me verborgen..,
Iets belangrijks. Nou, vooruit, wie was Tetteroo?"
"Wel, als je het persé wilt weten," zei Bulgersteyn met tegenzin, "hij was de grootste
schoft van het hele vijftal. Nog veel erger dan Van Gistel, Je kunt hem het beste



vergelijken met Anton van der \Uaals. Behalve aan het verraad in de zaak Vermunt
was hij onder zijn dekmantel van inspecteur van politie verantwoordelijk voor de
dood van talloze verzetsmensen, en ook van geheime agenten, die vanuit Engeland
werden gedropt. Een aantal van hen is, door zljn toedoen, naar Neuengamme
gestuurd, en daar op weselijke wijze omgebracht. Maar er was nog meer."
Hij pauzeerde even. Bruins, die begreep dat het ergste nog moest komen, zweeg en
wachtte geduldig af tot de oude historicus tegenover hem eigener beweging het hele
verhaal zou vertellen.
"Ik zelf... ik zelf zat destijcls in een illegale groep, de I(P. Crooswijk, die in oktober
1944 door Tetteroo werd opgerold. Alleen ik en nog iemand konden door louter
toeval de dans ontspringen. De rest is weggevoerd en uiteindelijk, naar we later
hoorden, ergens in Duitsland opgehangen."
Hij haalde diep adem. "Samen hebben we toen gezworen dat er ooit een dag zou
komen waarop Tetteroo datzelfde lot zou ondergaan!"
"Samen? Wie was die andere persoon dan?" onderbrak Bruins.
Bulgersteyn antwoordde niet rechtstreeks. Hij haalde een velletje papier voor de

dag en gaf het aan Bruins. Die las:

"Laurens,

Het momcnt is aangebroken om onze eed, gestand, te doen. Ga morgenmid.d,ag,

urijdag 75 decentber, om 77.00 uur naar de Coolsingel en kiik wat in aa,nbouw is
uoor de etalage uan De Sl.egte. Keer om precies 20.45 uur terug. Je zult Tetteroo

aantreffen in de portiek uan Elka, naast De Slegte, licht uerdoofd en uerkleed als
zueruer. Niema,nd zal aandacht aan hem besteden. Ik zal er ook zijn om ie te helpen
rnet te d,oen wat gedaan mnet worden. Het is uoor d,e nagedachtenis uan de l,eden uan

de K.P. Crooswijk.

G.S.B."

Bruins staarde Bulgersteyn met uitpuilende ogen aan.
"Watl?" hijgde hij. "Je wilt zeggen dat... JIJ hebt dus Bassant geholpen om..."
Bulgersteyn stond op, "Een man een man' een woord een woord," verklaarde hij.
"Hoeveel tijd er ook mag verstrijken. Het was bepaald niet leuk om te doen, kan ik
je verraden. En dat op m'n ouwe dag. Maar ik zal ermee verder moeten leven, in
tegenstelling tot Bassant." Hij trok zijn jas aan en maakte aanstalten om op te
stappen.
Ook Bruins kwam overeind en volgde de historicus, de straat op.
Naast hem lopend legde hij zijn hand op de schouder van de oudere man en hield
hem tegen.
"Bulgersteyn.,. Ik moèt het weten. Ik beloof je: het blijft onder ons, maar... Je hebt
àlles vanaf het begin geweten, zeker? Vanaf de eerste moord wist je al dat Bassant
de dader was!?"
"Nee!" Bulgersteyn keek hem recht aan. "Toen nog niet. Ik kreeg na de tweede
moord alleen een vermoeden in die richting. Pas toen ik dat briefie kreeg drong het
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eindelijk tot me door!"
Hij keek weer voor zich uit en plukte aan zijn snor.
"Nadat we Tetteroo z'n verdiende loon hadden bezorgd had ik geen idee wat ik
moest doen... Het leek me een soort verraad jou rechtstreeks te vertellen dat
Bassant de man was die je zocht. Het beste leek me om je alleen maar te vertellen
dat-ie Vermunts halÍbroer was. Dan kon je zelf je conclusies trekken, Je zou 't
anders vroeg of laat toch zelf wel uitgevonden hebben... Alleen kan ik achteraf wel
al de haren uit m'n kop trekken, als ik eraan denk dat ik toen die avond bij Melief
Bender op m'n dooie gemak de ene pils na de andere heb zitten hiisen, in plaats van
je onmiddellijk te vertellen dat er waarschijnlijk nog een Nummer Vijf was. Wie
weet hadden we dan nog kunnen voorkomen dat Bassant..."
Bulgersteyn zweeg abrupt. Met een nors gezicht stapte hij voort richting Hofplein,
en Bruins liep zwijgend met hem mee.
Voor de hoofdingang van het Shell-gebouw bleef Bulgersteyn staan. Midden op het
trottoir stond een oorlogsherdenkingskruis. Hij stak zijn handen diep in de zakken,
en keek ernaar. Toen boog hij zijn hoofd. Bruins bleef zwijgenil achter hem staan.
Eindelijk draaide de beroemde Rotterdammer zich weer om. Bruins keek hem aan,
en kuchte.
"Hm... Eén waag nog maar, Bulgersteyn... Waarom in 's hemelsnaam heb je het
gedaan?"
"Daarom." Bulgersteyn wees op de tekst van het kruis:

'Voor hen die aiel.en"

Gin0c

Leo l(noops en Wim Knoops

Capelle a/d lJssel en Rotterdam,
september - december 1995

75



Verschenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - 1982)

2. Het Noodlot van St. Wijnandsklooster
(spookverhaal - 1983)

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

4. Foutloze Methode
(kort verhaal - 1985)

5. Onrust oo St. Gresoria
(toneelstuÏ in drietredrijven - 1986)

6. Het Kassandra Programma
(driedelig horrorfeuilleton - 1987)

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

8. Teruskeer om Middernacht
(Rotte"rdams spookverhaal - 1989)

9. Gasten on Kerstavond
( Rotterdainse kerstnovelle - 1990)

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

11. Het Testament van de Tempelier
(kerstvertelling - 1992)

12. De Heks van Bleskensgraaf
(spookverhaal - 1993)

L3. De Ondergang van St. Gregoria
(korte eenakter - 1994)

14. Het Veld van Eer
(spookverhaal - 1994)

15. De Herfstmoorden
(Botterdamse thriller - 1995)

Nihil Obstat
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