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“Wat heb je daar aan je gordel?” 

“Dat is een bijl,” antwoordde de moordenaar. 

“Het is toch niet de bijl?” 

“Het is de bijl.” 

Zij zwegen een wijle. 
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Op 22 december 1982 verscheen ons eerste kerstverhaal bij de RVS, getiteld Moord in de Kluis, een novelle. 

Computers en tekstverwerkers bestonden er toen nog niet. Met hulp van enige vrouwelijke collega’s (die 

hiervoor een fiks aantal van hun lunchpauzes opofferden) werden onze handgeschreven teksten uitgetypt en 

vervolgens een stuk of twintig keer door het kopieerapparaat gehaald. Een andere collega ontwierp met veel 

artistiek talent de kleurenplaat voor het omslag. Illustraties werden getekend, verworpen, opnieuw getekend, van 

komische onderschriften voorzien. Prachtige tijden waren dat. 

De laatste fase was het in elkaar zetten van het geheel: bladen en illustraties sorteren, kaften toevoegen, alles op 

maat snijden (groot snijmes op kantoor tijdelijk achterover gedrukt) en tot slot met een zware nietmachine van 

enorme omvang (bron: zie snijmes) alles samenvoegen. Dit karwei werd onder grote vrolijkheid uitgevoerd ten 

huize van Hans Pattipeiluhu te Rhoon, en wel op zondagavond 19 december 1982, nu alweer 21 jaar geleden (het 

leek gisteren). 

Hans Pattipeiluhu, collega en vriend, overleed eerder dit jaar. Ons eerste kerstverhaal Moord in de Kluis werd 

december 1982 bij hem thuis voltooid. Dit kerstverhaal, versie 2003, wordt in goede en blijvende herinnering 

aan hem opgedragen. 

http://www.waknoops557.freeler.nl/
http://www.raes.solcon.nl/
mailto:raes@solcon.nl
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Het Lijk op de Flexplek 
 

Naarmate de jaren verstrijken komt het steeds vaker voor dat je een goede vriend of collega 

uit het oog verliest. Figuren met wie je vroeger tot laat in de avond zat te discussiëren, onder 

het drinken van onverantwoorde hoeveelheden bier, nemen plotseling elders een beter 

betaalde baan aan, of trouwen, en verhuizen naar onbereikbare oorden op de Zuid-Hollandse 

en Zeeuwse eilanden. 

Natuurlijk wordt dan op handslag beloofd om "contact te houden", maar meestal verwatert de 

relatie snel, en blijft beperkt tot het sturen van kerstkaarten. 

 

In een poging aan dit verschijnsel paal en perk te stellen heb ik met enkele ex-collega's de 

vaste gewoonte ontwikkeld – zeg maar rustig traditie – om zo tegen Kerstmis op een middag 

de trein naar Antwerpen te nemen en elkaar daar, in de hal van het monumentale station, te 

ontmoeten, om vervolgens af te zakken richting binnenstad. Daar wordt dan een geschikt café 

opgezocht teneinde uitgebreid bij te praten. Nu, dat zoeken is in Antwerpen niet moeilijk. En 

waarom Antwerpen? Niet alleen vanwege de enorme keus in bieren, maar ook omdat één man 

uit onze club een uitnemend betaalde positie bij de Raad van Europa heeft weten te 

bemachtigen, en dus liever naar Antwerpen komt dan vanuit Brussel helemaal naar Rotterdam 

te moeten; en verder natuurlijk vanwege de Bourgondische sfeer van de Scheldestad. 

 

En zo zaten we die vrijdagmiddag, ongeveer een week voor Kerstmis, in Het Elfde Gebod, 

een tapperij vlak achter de Antwerpse kathedraal. 

Een merkwaardig etablissement: de hele zaak staat werkelijk volgestouwd met 

heiligenbeelden. Ze staan op alle planken en kozijnen, in de gangen, op de trappen, ja tot op 

de toiletten kom je ze tegen; van Antonius van Padua tot Sint Vincentius, van Sint Jozef tot de 

Heilige Theresia, het is een overweldigende verzameling. 

Nadat de Duvels, Tripels en Gouden Carolussen waren besteld wilde onze Brusselse collega, 

Nico Tabbernee, een discussie over de monarchie op gang brengen. Het zou werkelijk jammer 

zijn als die ooit nog eens zou verdwijnen, want het is en blijft een dankbaar 

gespreksonderwerp. Maar deze keer kwamen we niet ver. Juist toen Tabbernee wilde gaan 

uitleggen dat onder een republikeinse staatsvorm de zomers langer en de winters korter 

zouden zijn viel plotseling mijn oog op iemand die juist was binnengekomen en rondkeek 

naar een vrij tafeltje. Het was een wat oudere man, zo tegen de zestig, met een sombere 

oogopslag en een droefgeestige druilsnor. Ik had hem al jaren niet meer gezien, maar het was 

onmiskenbaar Joachim Cuypers, een actuaris, die ooit, net als wij, bij Metropool 

Verzekeringen had gewerkt, maar nu, voor zover ik wist, bij de Rotterdamse vestiging zat van 

De Oude Goudsche van 1787 aan het Haringvliet, niet ver van de Oude Haven. 

Verrast kwam ik overeind om zijn aandacht te trekken, maar hij had ons al gezien, en baande 

zich een weg naar onze tafel. 

"Nee maar, Manfred! Dat is toevallig. En jullie ook hier jongens? Hoe gaat het? Mag ik erbij 

komen zitten?" 

Nadat een stoel was bijgeschoven en een Leffe Dubbel voor Cuypers was besteld kwam 

uiteraard snel de vraag of hij nog altijd bij De Oude Goudsche werkzaam was en het daar nog 

naar zijn zin had. 

Cuypers haalde een pakje shag tevoorschijn en begon omstandig een sigaret te rollen. Hij 

wierp een peinzende blik tussen de heiligenbeelden door naar buiten, waar het al behoorlijk 

begon te schemeren, en haalde tenslotte de schouders op. 

"Wat vroeg je ook alweer? Of ik het naar mijn zin daar heb? Gaat wel. Maar ik heb er niet 

lang geleden iets afgrijselijks meegemaakt. Er heeft geloof ik nog iets over in de krant 

gestaan. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk. Heeft er iemand een vuurtje?" 
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Onnodig te zeggen dat onze nieuwsgierigheid in hoge mate was gewekt. Het was Bertram 

Koenen die het eerst reageerde. 

"Iets afgrijselijks? Nou, zo tegen Kerstmis hoor je spookverhalen te vertellen, dus dat komt 

dan eigenlijk goed uit. Dus ga uw gang. Kijk, daar komt ons bier. We zijn een en al oor." 

De glazen werden geheven, diepe teugen werden genomen, gevolgd door voldane zuchten. 

Cuypers dronk zijn bokaal in één keer half leeg, en zette hem toen netjes op het viltje. Daarna 

begon hij met zijn huiveringwekkend relaas. 

 

*   *   * 

 

"Zoals jullie, denk ik, wel weten zit die tent, waar ik werk, in een oud, historisch pand aan het 

Haringvliet, een paar minuten lopen van de Oude Haven. Het bedrijf is opgericht in Gouda, in 

de tijd van de Patriotten, die goede banden hadden met een paar Franse bankiers. Toen de 

Fransen het hier, in 1795, voor het zeggen kregen is het in korte tijd een belangrijke 

onderneming geworden. Later was het half Nederlands, half Frans, maar tegenwoordig bestaat 

de directie geheel uit Fransen. Nou ja, dat staat de KLM straks ook te wachten, moet je maar 

denken. 

President-directeur is tegenwoordig Dr. J.J. Couthon, die de hele zaak regeert als een 

combinatie van Napoleon en president Mitterand. Met ijzeren hand, om het zo te noemen. Ik 

kan me niet herinneren dat hij zich ooit heeft verwaardigd het woord tot mij, simpele actuaris, 

te richten. 

Financieel directeur is een zekere C.A. Desmoulins, het type van een ambtenaar, en dan ook 

nog een Franse ambtenaar; een onsympathieker mensensoort kun je je haast niet voorstellen, 

en dan is er nog het hoofd beleggingszaken, G.J. Collot d'Herbois, een gewichtigdoener, maar 

toch net een fractie menselijker dan die andere twee. 

Waar ik nog het meeste contact mee heb is de adjunct-directeur. Die heeft, net als ik, een 

actuariële achtergrond. Hij heet André Jean-Marie Sanson, en dat is, zeker voor een 

Fransman, nog wel een aardige vent. Een goedmoedige reus, zou je hem kunnen noemen, 

want het is een boom van een kerel om te zien. Daarmee heb je dan de hele directie gehad." 

Cuypers zweeg, en keek naar zijn lege glas. 

"Dat bier hier is prima, zeg. Zouden ze nog meer hebben?" Maar ik had de vriendelijke 

Vlaamse serveerster al met een vol blad zien naderen, en weldra waren we allemaal weer 

voorzien van Trappisten- en andere abdijbieren. 

"Op zekere dag," hernam Cuypers, "ergens in het begin van oktober, was ik met een nogal 

omvangrijke en stress-verwekkende klus bezig: een complete tariefsherziening voor het 

Pensioenfonds voor Rijwielherstellers,
1
 samen met mijn collega Piet Krekels, de fenomenale 

computerdeskundige; een keurige, maar verder nogal saaie man.  

Hij komt werkelijk iedere morgen om negen uur stipt binnen, hoewel we variabele werktijden 

hebben. Verder hebben we ook geen vaste bureaus, maar zogenaamde flexplekken, maar Piet 

gaat altijd aan hetzelfde bureau zitten, en wordt razend van woede als dat door iemand anders 

is bezet. Dat haalt dus niemand meer in zijn hersens, aan Piets bureau gaan zitten. 

Tussen de middag eet hij drie boterhammen met komijnekaas en één met appelstroop, en 

maakt daarna een ommetje van twaalf en een halve minuut. Hij heeft twee stropdassen, één 

voor de even weken, en één voor de oneven. Maar enfin, hij werkt altijd voorbeeldig, en de 

werkzaamheden verlopen altijd vlot met hem, want hij verspilt nooit tijd met geklets over 

voetballen en zo. Je moet hem alleen niet opjagen, want dan zie je hem zenuwachtig worden. 

Vorig jaar heeft hij zelfs een lichte hartaanval gehad, en sindsdien leeft en werkt hij zo 

mogelijk nog preciezer en gelijkmatiger. 

                                                 
1
 Niet te verwarren met het Rotterdamse ondernemingspensioenfonds Rijwielfabriek Saturnus, bekend van onze 

andere verhalen. 
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Om die reden was het werk dat we af moesten maken eigenlijk niet zo geschikt voor hem. Die 

Bond van Rijwielherstellers hing om de haverklap aan de telefoon, of we al opschoten, en 

waar het bleef, en dat er een onverbiddelijke deadline was. We deden wat we konden, en Piet 

Krekels had zelfs, zeer ongewoon, zijn colbert uitgedaan en zijn stropdas wat losgetrokken. 

Nou, zo tegen half zes die dag waren we wel aan een biertje toe, en we spraken af om nog 

even naar Cambrinus aan de Oude Haven te gaan, maar juist toen belde mijn vrouw, of ik zo 

gauw mogelijk thuis kon komen, want we moesten naar de verjaardag van iemand. Haar 

moeder, geloof ik. 

Ik zei dus tegen Piet dat Cambrinus niet door ging, maar hij vond het niet erg om er in zijn 

eentje heen te gaan. Het is een eetcafé, dus hij kon daar ook zijn avondmaal nuttigen, en 

daarna wilde hij weer naar kantoor terug, om door te gaan met zijn werk. Daar kwam veel 

programmeren aan te pas, dus daar had hij mij niet bij nodig. Als hij zo rond half zeven weer 

achter zijn "flexbureau" kon zitten (hij sprak dit woord altijd op een zo schamper mogelijke 

toon uit) zou hij tegen tien uur klaar kunnen zijn. 

Vond hij het dan niet vervelend om daar helemaal moederziel alleen te zitten? 

Nee hoor, geen sprake van, zei hij, en bovendien meende hij van Collot d'Herbois gehoord te 

hebben dat die er die avond ook zou zijn. Overigens had hij net zo lief dat dat toch niet het 

geval zou blijken te zijn, want die Collot d'Herbois en hij waren bepaald geen vrienden. Jaren 

geleden had Collot een nogal negatief beoordelingsrapport over de nijvere Krekels opgesteld, 

die hem dat nooit had vergeven." 

 

Cuypers trok aan zijn snor en keek ons somber aan. 

"Ik kom nu aan het macabere, om niet te zeggen gruwelijke, deel van het verhaal, dus 

misschien kan iemand beter eerst nog even een rondje van hetzelfde regelen." Hij staarde, 

terwijl dat nieuwe rondje snel zijn beslag kreeg, strak naar het beeld van Sint Jacobus de 

apostel, die uitgerust was met een dik boek in de ene en een groot zwaard in de andere hand. 

Dan vervolgde hij zijn verhaal. 

 

"Zoals ik al zei, ik moest die avond naar een verjaardag, en zo rond elf uur 's avonds was ik 

weer thuis. Ik wilde juist mijn tanden gaan poetsen toen de telefoon ging. Het was meneer 

Desmoulins, onze financiële directeur. Zijn stem klonk ernstig. "Meneer Cuypers? Sorry dat 

ik zo laat nog bel, maar er is iets heel ergs gebeurd. Het is moeilijk zo door de telefoon uit te 

leggen, maar ik moet u dringend verzoeken even naar kantoor te komen. Haast u zich. Tot 

straks." 

Nou, dat klonk wel erg onheilspellend. Wat kon er allemaal niet gebeurd zijn? Inbraak? 

Brand? Een bomaanslag? Of nog iets ergers... Ik trok snel mijn jas aan en wierp me in mijn 

voorhistorische Opel. Ik woon, zoals je misschien weet, in Kralingen, dus het was niet zo'n 

lange rit. En om half twaalf arriveerde ik op het Haringvliet, bij het kantoor van De Oude 

Goudsche. 

Desmoulins stond me op te wachten. "Ah. Daar bent u. Komt u maar mee naar boven. Het 

gaat om uw collega, Piet Krekels. Wanneer hebt u die voor het laatst gezien?" 

Ik schrok. "Piet Krekels? Eh... om half zes moet dat geweest zijn. Hij zou naar Cambrinus 

gaan, en waarschijnlijk daarna weer terug naar kantoor om allerlei dingen af te maken. Er is 

toch niets met hem gebeurd?" 

"Ik ben bang van wel," zei Desmoulins kort, terwijl we onze afdeling betraden, waar alle 

lichten brandden. "Ongeveer drie kwartier geleden was hier iemand van de beveiliging, die 

merkte dat de deur was afgesloten, hoewel de lampen nog aan waren. Hij kon met zijn eigen 

sleutel binnenkomen en vond Krekels achter zijn bureau. Op de grond. Ik heb inmiddels de 

politie gebeld, en die kan nu elk moment komen. Maar medische hulp zal niet meer baten, 

vrees ik. Kijkt u zelf maar, en bereid u voor op een schok." 
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En daar, achter een der bureaus, zag ik een languit op de vloer liggende gestalte. Was het 

Krekels? Was hij dood? Ik boog me over hem heen, en kreeg toen, wat je noemt, letterlijk de 

schrik van mijn leven. 

Ik schreeuwde van ontzetting, en wankelde achteruit. Even draaide alles voor mijn ogen, en ik 

hapte naar adem. Want daar lag inderdaad... het lichaam van Piet Krekels. En zijn hoofd, dat 

kennelijk met één scherpe slag van een zwaard of bijl van zijn romp was gescheiden, lag er 

los bij. De levenloze ogen staarden star en leeg naar het plafond." 

 

*   *   * 

 

Het bleef even stil, na de laatste woorden van Cuypers. Het geroezemoes in Het Elfde Gebod 

hoorden we niet. Cuypers zelf leek even afwezig, overmand door de gruwzame herinnering 

aan de aanblik van zijn onthoofde collega. Toen schudde hij het hoofd, als om het 

afzichtelijke beeld weer kwijt te raken, nam zijn glas op en dronk het in één teug leeg. 

"Je begrijpt," vervolgde hij, "dat ik even volkomen van de kaart was. Daar stond ik, naast het 

verminkte lijk van een goede collega. Wie in vredesnaam kon zoiets gedaan hebben? En 

waarom? Te stelen viel daar niets, en Piet was niet bepaald iemand om een of andere 

gezworen vijand te hebben, die hem naar het leven stond... Was er een krankzinnige aan het 

werk geweest? En waar bleef de politie? 

Nu, die laatste vraag werd in ieder geval meteen beantwoord, want er werd met een lang en 

doordringend geluid aangebeld. 

Desmoulins ging opendoen, en liet een aantal geuniformeerde figuren binnen, die gevolgd 

werden door een man in een dikke winterjas en een hoed op. Het was iemand van middelbare 

leeftijd, die zich hoffelijk aan ons voorstelde. Zijn naam was D.J. Bruins, inspecteur van 

politie." 

Ik staarde Cuypers verrast aan. "Bruins? Dat is ook toevallig. Die ken ik goed. Jaren geleden 

heb ik hem ontmoet. In Zeeland. Dat was trouwens ook een nogal macabere geschiedenis.
2
 

Maar ga vooral door." 

"Welnu, die inspecteur stelde wat vragen, maar hij merkte gauw genoeg dat ik te overstuur 

was om behoorlijke antwoorden te kunnen geven. 

Desmoulins leek daar, merkwaardigerwijze, veel minder last van te hebben. Hij leek meer 

verstoord door het feit dat hij het de volgende dag, qua personeel, met een man minder zou 

moeten stellen, maar nou ja, misschien beoordeelde ik hem wat te hard. Hij had tenslotte als 

directeur een grotere verantwoordelijkheid dan ik. 

Inspecteur Bruins deelde ons tenslotte mee dat we naar huis konden gaan. Hij zelf bleef nog 

wachten op zijn technische en medische collega's, en hij verzocht ons ervoor te zorgen dat we 

de volgende ochtend om uiterlijk tien uur aanwezig zouden zijn, en niet wij alleen, maar het 

voltallige management, plus iedereen die, wat werk betreft, iets met Krekels te maken had 

gehad, teneinde een zo uitgebreid mogelijk onderzoek te kunnen instellen. Hij verzekerde ons, 

desgevraagd, niet te zullen rusten vooraleer hij de dader van deze weerzinwekkende misdaad 

zou hebben gevat en (zoals hij het uitdrukte) in de diepste en vunzigste kerker die er te vinden 

was zou hebben doen werpen, voor de rest van diens leven. 

 

Toen ik de volgende morgen rond negen uur weer op kantoor arriveerde was de eerste die ik 

tegenkwam onze adjunctdirecteur, André Sanson. Hij zag er ontdaan uit. Het bleek dat reeds 

het voltallige personeel, zo'n dertig man, een memo had ontvangen, opgesteld door president-

directeur Couthon persoonlijk, waarin in sobere bewoordingen werd medegedeeld wat er de 

vorige avond in ons pand was voorgevallen. 

                                                 
2
 Raadpleeg ons verslag uit 1996: De Ruïne van de Abdijkerk. 
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Na de gebruikelijke lovende woorden over de ons zo plotseling ontvallen collega Petrus 

Philippus Krekels eindigde het memo met de verzekering dat de politie al het mogelijke deed 

om de dader(s) op te sporen (en aan te houden en voor te geleiden; dat hoort er altijd 

achteraan te komen). 

"Het is ontzettend," stamelde Sanson met holle stem. "Ik wist niet wat ik hoorde. Hoe kan 

zoiets gebeurd zijn? En dan te bedenken dat ik hem gisteravond nog tegenkwam in het café." 

"In het café? In Cambrinus?" vroeg ik verrast, en Sanson knikte somber. 

"Inderdaad. Ik was daar gisteren even na zes uur, en Krekels ging net weg. We hebben nog 

even een praatje gemaakt. Hij wilde weer terug naar kantoor, en ik heb hem nog gezegd dat 

Collot d'Herbois er ook zou zijn. Daar was hij geloof ik niet zo blij mee, maar ik zag hem vol 

goede moed naar de zaak lopen. En nu..." hij schudde verbijsterd het hoofd. 

"In ieder geval is hij in het harnas gestorven," zei ik, het memo van Couthon citerend, die 

betoogde dat Krekels een 'roemrijke dood, tijdens de gewetensvolle betrachting van zijn plicht 

jegens het bedrijf' was gestorven. Het leek me een typisch Franse opvatting, met hun sterke 

gevoel voor eer en glorie, en het verbaasde me dan ook niet dat Sanson het daar volkomen 

mee eens was. Hij ging zelfs zo ver om te verkondigen dat Krekels op het 'Veld van Eer' was 

gevallen, wat voor zijn nabestaanden een troostrijke gedachte zou moeten zijn. 

Nu, dat ging me wat te ver. Voor mij was het een moord zonder meer, zij het dan een 

bijzonder raadselachtige. Hoe zou de politie dit aanpakken? Zouden ze de dader snel weten te 

vinden? Liepen nog meer werknemers van De Oude Goudsche gevaar? 

 

Tegen tien uur begaf ik me met Sanson naar de grote vergaderzaal, waar we tegelijk met 

Gerard J. Collot d'Herbois aankwamen, het hoofd beleggingszaken. Zoals altijd liep hij met 

zijn mobiele telefoon aan zijn oor op luide toon te leuteren over onnoemelijk belangrijke en 

interessante zaken. Dat we hier om een wel zeer naargeestige reden bijeen kwamen scheen 

hem weinig te doen. Hij gedroeg zich even pedant als anders. Zijn telefoontje beëindigde hij 

met het tegenwoordig gebruikelijke "Hoihoijoi" (dit dient op een zo onduidelijk mogelijke 

wijze te worden uitgesproken), waarna hij plaats nam naast Couthon, de voorzitter, die 

onafgebroken met zijn vingers op tafel roffelde. Zenuwen? Ook Desmoulins zat er al, 

benevens Bertus van der Bijl, de veiligheidsfunctionaris die de moord had ontdekt. 

Na een paar minuten wachten betrad inspecteur D.J. Bruins het vertrek, gevolgd door zijn 

assistent, brigadier L. van Dam, en een vrouwelijke agent. Dat was een klein, donkerharig 

meisje, Jamila geheten, die tot taak had de vergadering te notuleren. 

Bruins wierp zijn jas en hoed op een leegstaande stoel en nam plaats, terwijl hij wat 

aantekeningen uit zijn binnenzak haalde. Hij knikte ons opgewekt toe. 

"Goedemorgen heren. Bedankt dat u allemaal hebt kunnen komen. Ik hoop dat u een beetje 

over de schok van gisteren heen bent. Ik heb u een paar mededelingen te doen, en daarna moet 

ik u allemaal even een paar vragen stellen. Daar is helaas niet aan te ontkomen. Laat ik om te 

beginnen even het rijtje afgaan voor uw namen. Ik geloof dat de meesten de Franse 

nationaliteit hebben, nietwaar?" Hij richtte zich tot Couthon. "Begint u maar." 

En zo waren even later onze namen door de nijvere notuliste netjes op papier gezet: 

1. J.J. Couthon, president-directeur 

2. G.J. Collot d'Herbois, hoofd beleggingszaken en marketing 

3. C.A. Desmoulins, financiële zaken 

4. J.A.M. Cuypers, actuaris 

5. A.J.M. Sanson, adjunct-directeur 

6. B. van der Bijl, veiligheidsfunctionaris 
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Ik zag dat Bruins het lijstje met namen met een verbaasde, om niet te zeggen achterdochtige 

blik nalas. Hij krabde zich op zijn kruin en keek ons beurtelings aan met iets van argwaan in 

zijn ogen. Of verbeeldde ik me dat maar? 

"Hm... Juist ja. Eerst even de feiten zoals we ze kennen. De heer P. Krekels is hier, in dit 

pand, gisteravond om half elf gevonden door meneer Van der Bijl. Hij lag op de grond, en 

zijn hoofd was van zijn lichaam gescheiden. Een van de laatsten die hem levend hebben 

gezien was u, meneer Cuypers. U zou samen met hem blijven overwerken, hè? Maar dat ging 

niet door?" 

"Eh, nee. Ik moest naar de verjaardag van mijn schoonmoeder," zei ik ongemakkelijk. Het 

klonk me zelf als een buitengewoon lullig excuus in de oren, maar dat kon ik ook niet helpen. 

"Krekels ging alleen naar een eetcafé, hier vlak bij. Meneer Sanson heeft hem daar nog 

gezien." 

Bruins knikte en wendde zich tot Collot d'Herbois. "U zou hier ook zijn, heb ik gehoord. Dan 

moet u meneer Krekels toch ook gezien hebben?" 

"Ja... Ik bedoel: nee. Dat is te zeggen: ik herinnerde me plotseling een belangrijke afspraak. Ik 

ben hier dus niet geweest, en heb Krekels ook niet gezien. Nee, niet gezien. Absoluut niet." 

Ik had verwacht dat Bruins nu zou vragen waar Collot dan wèl was geweest, maar ik begreep 

dat dat soort verhoren onder vier ogen zou plaatsvinden. De inspecteur beperkte zich nu tot de 

vraag aan de grote baas Couthon of hij misschien wist of er nog anderen in het kantoor waren 

geweest, maar Couthon was daar niet zeker van. Hij dacht van niet. 

"Dus voorlopig luidt de conclusie," besloot Bruins, "dat meneer Krekels hier in zijn dooie 

eentje heeft zitten overwerken. Ik hoop vanmiddag van de lijkschouwer te horen wat nu 

eigenlijk het tijdstip van zijn dood is geweest. Dat kan van belang zijn. Voor dit moment wil 

ik u allemaal nog even stuk voor stuk onder vier ogen spreken, om uw alibi te noteren. Dat 

zullen we dan op discrete maar grondige wijze controleren." 

Later hoorde ik van Bruins dat ik eigenlijk de enige was met een controleerbaar alibi. Door 

die stomme verjaardag. Als die er niet was geweest had Krekels niet in zijn eentje hoeven 

over te werken. 

Of was ik dan zelf misschien ook door de mysterieuze moordenaar onthoofd? Wat in 

vredesnaam was er op onze werkplek voorgevallen? Welke gestoorde maniak was voor het 

lugubere einde van Piet Krekels verantwoordelijk?” 

 

*   *   * 

 

Wij hingen aan Cuypers’ lippen. Buiten was het nu geheel donker geworden. De luidklokken 

van de Antwerpse kathedraal sloegen het hele uur. Zes uur, of waren het toch zeven slagen? 

Niemand lette op de tijd. Een luchtstroom, veroorzaakt door het vertrek van een bezoeker, 

deed het licht van de talloze kaarsen in het café flakkeren, waardoor de stenen heiligen even 

weer tot leven leken te komen. Zelfs meende ik het zwaard in de hand van Sint Jacobus de 

apostel even te zien bewegen, maar dat was natuurlijk maar zinsbegoocheling. 

“Het leek een onoplosbaar mysterie. De politie stond voor een raadsel. Een mogelijke dader 

was niet aan te wijzen, om van een motief nog maar te zwijgen.” Cuypers leegde zijn glas en 

staarde somber voor zich uit. 

Verbaasd verbrak ik de stilte: “En… dat betekende het einde? Daar houdt de historie op?” 

“Het einde?” Cuypers lachte schor. “Nee Manfred, dat betekende zeker niet het einde van de 

historie, sterker, het meest gruwelijke deel van mijn verhaal moet nog komen. Maar daarvoor 

moet ik eerst een kleine omweg maken, en wel naar het Haagseveer, naar een werkkamer op 

de derde etage van het Hoofdbureau van de Rotterdamse politie, ruim een week na de moord.” 

 

*   *   * 



 9 

 

Met lood in de schoenen was inspecteur Bruins, beladen met vuistdikke dossiers, op weg naar 

de werkkamer van hoofdcommissaris Berestein. Wie mocht denken dat de lijvige dossiers die 

de inspecteur meezeulde betrekking hadden op de voortgang van diverse politieonderzoeken 

had het mis. Sinds enige tijd had Bruins als inspecteur de taak om met zijn medewerkers tot 

resultaatafspraken  te komen. Gecombineerd met functionerings-, voortgangs-, beoordelings- 

en coachingsgesprekken (van ieder gesprek diende een verslag te worden opgesteld) leidde 

dat tot de productie van akelig dikke stapels papier. De volgende stap was thans het opstellen 

van een reeks meetbare actiepunten (ook wel focuspunten genoemd), waarop de medewerker 

vervolgens kon worden afgerekend. Bruins had bij die laatste uitdrukking moeten denken aan 

een enorme schietpartij in een gangsterfilm, maar nee, er werd iets heel anders mee bedoeld, 

zo had hij van een extern ingehuurde procesbegeleider tijdens een hei-sessie begrepen. 

Heel even spookte de zondige gedachte door zijn hoofd dat hij de hoofdcommissaris wellicht 

ook onthoofd achter zijn bureau zou aantreffen, dan kon hij de beide dossiers in het water van 

de Delftsevaart knikkeren, met focuspunten en al, maar nee. 

“Kom verder Bruins, kom verder,” dreunde de zware stem van hoofdcommissaris Berestein 

hem tegemoet . “Pak een stoel, kerel. Maak je trouwens al vorderingen in die moordzaak aan 

het Haringvliet?” 

“We volgen een spoor, hoofdcommissaris. Er is wat vreemds aan de hand met die lui die daar 

werken, het zijn vreemde snuiters, maar een verdachte heb ik nog niet kunnen aanwijzen.” 

“Hm. Als je er iemand extra nodig hebt, we hebben sinds kort dat project Z.E.E.P., je weet 

wel, om onze achterstanden weg te werken: Zuiveren En Elimineren Politiedossiers. Daar kan 

als je dat wilt wel een mannetje of wat uit worden weggehaald…” 

Bruins schudde kort het hoofd. “Dank u, commissaris, dat heeft nu nog geen zin.” 

“Goed. Nu, de meetpunten, want daarvoor zitten we hier. Maar eerst: wil je ook een sigaar?” 

Hij hield Bruins een goedgevuld houten kistje voor, en met zorg selecteerde Bruins een prijzig 

uitziende bolknak. Hij rook aan het buitenblad en verwijderde het sigarenbandje, terwijl hij 

intussen met een half oor naar het gepraat van Berestein luisterde, die een ellenlang verhaal 

afstak over zijn vaste sigarenboer, van wie hij pas een aardig relatiegeschenk had gekregen. 

Hij trok een lade van zijn bureau open en haalde er wat uit. 

“Kijk Bruins, je kunt dat ding natuurlijk gewoon als decoratief hebbedingetje op je bureau 

zetten, maar het is wel degelijk bedoeld om er de punt van een goede sigaar vakkundig mee af 

te snijden, zie je wel? Franse makelij, aardig, niet? Hoe komen ze er op! Moet ik er voor jou 

ook eentje regelen?” Hij stak de sigaar tussen zijn lippen, zocht naar lucifers en keek zijn 

ondergeschikte intussen vragend aan. 

Maar de inspecteur antwoordde niet. Hij staarde met een uitdrukkingloos gezicht naar de man 

tegenover hem en prevelde tenslotte: “Bij het gebeente van de heilige Laurentius! Ik… ik 

krijg ineens een krankzinnig idee. Zou dat de oplossing van het mysterie kunnen zijn? Ik kan 

hier geen seconde langer blijven!” 

Hij stond op en verliet haastig het vertrek, hoofdcommissaris Berestein in opperste verbazing 

achter een stapel dossiers vol meetpunten achterlatend. 

 

*   *   * 

 

Met een kort, suggestief handgebaar veegde Cuypers het beeld van de scène in het 

politiebureau weg. We zaten weer in Het Elfde Gebod en maakten even wat ruimte voor de 

serveerster, want tja, als je in zo'n café zit moet je nu eenmaal van tijd tot tijd iets te drinken 

bestellen. Een glas bier of zo. Vervelend, maar niets aan te doen. 

"Op de avond van diezelfde dag," zo nam Cuypers de draad van zijn verhaal weer op, "stond 

ik, na werktijd, aan de bar van café Cambrinus te wachten op een gelegenheid een grote pils te 
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bestellen (het was nogal druk), toen ik op mijn schouder werd getikt. Het was niemand minder 

dan onze financiële directeur, Camille A. Desmoulins. 

Daar was ik niet blij mee, want buiten mijn werk kom ik hem liever niet tegen. Om nou te 

zeggen dat ik een hekel aan hem heb is wat te sterk uitgedrukt, maar ik kan het geen 

sympathieke vent vinden. 

Maar tot mijn verbazing bood hij me een biertje aan en was een en al vriendelijkheid. 

We gingen aan een tafeltje zitten, en hij vertelde me dat er een vacature als procuratiehouder 

vrij kwam. Had ik daar soms, als ervaren actuaris, belangstelling voor? Er zat ook een fikse 

salarisverhoging aan vast. 

Ik was behoorlijk verrast en zei, dat ik daar natuurlijk niet afwijzend tegenover stond. Hij 

beloofde dat hij zijn best voor me zou doen, en ik begon juist te denken dat ik de man al jaren 

verkeerd had beoordeeld toen er nog iets achteraan kwam. 

Het ging over de moord op Piet Krekels. Na de ontdekking daarvan had 

veiligheidsfunctionaris Van der Bijl hem erbij geroepen door zijn mobiele nummer te bellen. 

Desmoulins had het telefoontje, zo zei hij, in zijn auto aangenomen terwijl hij over de 

Maasboulevard reed, vlak in de buurt. Hij was dus binnen enkele minuten ter plaatse. 

Natuurlijk had de politie hem later gevraagd waar hij vóór die tijd was geweest en die vraag 

had hem in verlegenheid gebracht. Hij had uiteindelijk geantwoord dat hij de die avond 

gespeelde voetbalwedstrijd Excelsior – Sparta, een bekerwedstrijd in het Woudestein-stadion, 

had bijgewoond, maar in werkelijkheid was hij op een adres geweest waar hij door bekenden 

voor geen goud gesignaleerd had willen worden. Nu wist hij dat ik zelf die avond op bezoek 

was geweest bij mijn schoonmoeder, die op de Honingerdijk woonde, vlak bij Woudestein. 

Het zou voor mij een kleine moeite zijn tegenover de politie te verklaren dat ik daar was 

weggegaan toen juist de wedstrijd was afgelopen, en dat ik op straat, tussen het huiswaarts 

kerende publiek hem, Desmoulins, was tegengekomen. Wat vond ik daarvan? Zo hadden we 

beiden een behoorlijk en controleerbaar alibi, en het zou me geen windeieren leggen. Die 

baan als procuratiehouder was dan al zo goed als zeker voor mij. 

Ja, wat moet je daar zo gauw op zeggen? Niet dat het mij veel kan schelen wat Desmoulins in 

zijn vrije tijd doet, maar om tegenover de politie valse verklaringen te gaan afleggen was een 

idee dat me ook niet erg aansprak. 

Ik stond dus op en zei dat ik daar nog even over na moest denken. Ik begaf me naar de uitgang 

van het café en stond daar juist mijn jas aan te trekken toen ik nog een bekende zag, die net 

als ik van plan was te vertrekken en in de grote berg jassen aan de kapstok zijn eigen 

exemplaar stond te zoeken. 

Het was André Sanson, de adjunct-directeur, die mij opgewekt toeknikte. "Ah, monsieur 

Cuypers. Ik zag u juist binnenkomen. Gaat u alweer weg?" 

"Eh... ja, het is me eigenlijk te druk momenteel," zei ik. "Ik denk dat ik het verderop nog even 

probeer." 

"Ah, natuurlijk," knikte Sanson. "Gelijk hebt u. Of weet u wat? Rijdt u even met mij mee, dan 

drinken we wat bij mij thuis. Daarna breng ik u naar huis. U woont toch in Kralingen?" 

Ik wist dat Sanson een paar jaar geleden was gescheiden, en nu alleen woonde, ergens aan de 

's-Gravenweg. Ik stemde dus toe, en even later zaten we in Sansons Peugeot. 

Ons gesprek ging vanzelfsprekend over de macabere dood van Piet Krekels, nu een week 

geleden, en de kansen die de politie had om de dader op korte termijn te arresteren. Ik besloot 

Sanson voorlopig nog even niets te vertellen van het merkwaardige gesprek dat ik zojuist met 

Desmoulins had gehad. Waar was Desmoulins die avond eigenlijk geweest? Tegenover mij 

had hij laten doorschemeren dat hij naar een sadistenclub of iets dergelijks was geweest, en 

niet wilde dat de buitenwacht dat wist. Maar misschien was het wel helemaal niet waar, en 

was hij de geheimzinnige moordenaar. Ik kon me dat overigens moeilijk voorstellen, maar ja, 

van wie kun je je zoiets eigenlijk wèl voorstellen? 
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Inmiddels hadden we Sansons huis bereikt, een ruime eengezinswoning met garage aan de 's-

Gravenweg. We stapten uit, waarbij ik merkte dat op de vloer van de auto een mooie pen lag. 

Zeker uit Sansons jas gevallen. Ik raapte hem op en stak hem zolang in mijn zak, met de 

bedoeling hem straks weer terug te geven. 

Het was de eerste keer dat ik bij iemand van de directie thuis over de vloer kwam. Sanson 

bleek een aangename gastheer. Hij had een ruime voorraad drank in huis, waaronder 

natuurlijk veel Franse wijnmerken, maar ik hield het bij een gewoon biertje. Hij zelf schonk 

zich een glas wijn in (Médoc, zag ik) en zette een CD op. Het was de Symphonie Fantastique 

van Berlioz, met de bekende passages "Un Bal" en "Marche au Supplice". 

De inrichting van de woning was klassiek en smaakvol. Meubels in empire-stijl, en een paar 

negentiende-eeuwse schilderijen aan de wanden, tussen de boekenkasten. Daaronder een 

geschilderd portret van een krachtig gebouwde oude heer met lange bakkebaarden, gekleed in 

een deftig, donker kostuum, een hoge hoed in de hand. 

"Uit 1825," zei Sanson, mijn blik volgend. "Het is een voorvader van mij, hoewel niet in 

rechte lijn, voor zover ik weet. Hij heette Charles-Henri Sanson. Op dat portret is hij over de 

zeventig, maar ruim dertig jaar daarvoor heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld in Parijs, 

tijdens de hoogtijdagen van de Franse Revolutie." 

"O ja? Dan is hij er goed van afgekomen," merkte ik op. "Ik dacht dat de meeste figuren die 

toen een prominente positie hadden uiteindelijk op het schavot terecht kwamen." 

"Zeker. Tijdens het Schrikbewind," beaamde Sanson. "Mijn voorvader kwam trouwens ook 

op het schavot, maar niet om er op aan zijn einde te komen. Hij kwam er iedere dag zowat. 

Hij was namelijk niemand minder dan de scherprechter, ook wel Monsieur de Paris genoemd, 

kortom: de beul! Nog een biertje?" 

"Niet te geloven," zei ik verbouwereerd, terwijl ik mijn hand in mijn zak stak om mijn 

zakdoek te pakken. Mijn vingers vonden de pen, die ik in Sansons auto had gevonden, en ik 

haalde hem tevoorschijn om hem terug te geven. Ik keek er nog eens naar, en toen was het of 

mijn hart stilstond. De pen trilde in mijn hand, en het koude zweet brak me uit.  

Ik kende die pen! Ik had hem ooit zelf gekocht en er een inscriptie in laten graveren voor... 

Piet Krekels! Ter gelegenheid van diens zilveren jubileum. Er was geen twijfel mogelijk: dit 

was de pen van Piet! Hoe was die in Sansons auto terechtgekomen? 

Ik staarde hem aan, maar Sanson had het ook gezien. Zonder zich te haasten wandelde hij 

naar de deur van de huiskamer, draaide die op slot en stak de sleutel in zijn zak. 

En terwijl de laatste meeslepende akkoorden van de "Mars naar het Schavot" van Berlioz 

weerklonken ging hij weer zitten en wierp mij een ernstige blik toe. 

"Ja, monsieur Cuypers. Die pen behoorde toe aan Piet Krekels. U denkt nu zeker dat ik hem 

heb vermoord, nietwaar? Laat ik u dan verzekeren: dat is niet zo. Mais non, pas du tout! 

Waarom zou ik hem dood willen hebben? Hij was een goede, sympathieke collega, en een 

waardevolle medewerker voor ons bedrijf." 

Ik voelde me, om het eufemistisch te zeggen, niet op mijn gemak. Hoe kwam ik hier weg? De 

deur was dicht, en Sanson te lijf gaan was onbegonnen werk. Het is een grote zware kerel, 

zoals ik al eerder heb gezegd, en zelf ben ik de jongste niet meer. Ik probeerde zo goed 

mogelijk mijn koelbloedigheid te bewaren en dwong mezelf naar Sansons stem te luisteren. 

"Over de dood van Piet Krekels zal ik u zo dadelijk meer vertellen. Ooit moet het toch bekend 

worden, maar om u te doen begrijpen wat er gebeurd is moet ik u eerst iets meer over mezelf 

en mijn familie vertellen." 

Hij knikte in de richting van het portret. "Charles-Henri Sanson. In mijn jeugd heeft mijn 

vader mij vaak verteld wat zijn rol in de Franse Revolutie is geweest. Hij was een groot man, 

monsieur Cuypers! Hij heeft persoonlijk Lodewijk XVI onthoofd! En praktisch alle grote 

kopstukken van de revolutie: Danton, Robespierre, Hébert, Chaumette, de Girondijnen, teveel 

om op te noemen. Allemaal moesten ze het trapje van het schavot op, waar mijn voorvader op 



 12 

ze stond te wachten, naast de guillotine. Ah, het heeft me mijn leven lang gefascineerd. Iedere 

dag was hij paraat, om al die grote figuren pijnloos naar de eeuwigheid te helpen. Pijnloos ja! 

Ik aarzel niet om de guillotine de grootste uitvinding van de achttiende eeuw te noemen. Als u 

bedenkt dat vóór die tijd dieven werden opgehangen, en moordenaars geradbraakt, dan heeft 

met de guillotine de beschaving een enorme stap vooruit gedaan! Een snelle dood; men merkt 

er niets van, hooguit even een kort, fris gevoel in de nek. Zou niet iedereen zo willen 

sterven?" 

De stem van Sanson werd bijna lyrisch. "En dan het apparaat zelf. Hoe prachtig uitgedacht, in 

al zijn simpelheid. Hoe vaak heb ik er vroeger plaatjes en foto's van bestudeerd, en in musea 

echte exemplaren bekeken. En uiteindelijk wist ik het zeker: ik moest en zou er zelf een 

hebben! Er was niet aan te ontkomen. Aan de hand van oude, soms zelfs originele, ontwerpen 

ben ik aan de slag gegaan. Het was meer dan zo maar een hobby. Veel meer. Het was een 

roeping. Jaren heb ik er over gedaan, hier achter het huis, in de garage. Mijn vrouw kon er 

geen begrip voor opbrengen, en heeft me uiteindelijk verlaten. Maar ik ging door, en zo'n jaar 

geleden was hij af. Mijn eigen guillotine! Sinds die dag staat hij in de garage, gebruiksklaar 

om zo te zeggen. Een genot om te zien, en iedere twee weken kijk ik hem van onder tot boven 

na en controleer de werking, dus of het mes soepel door de geoliede groeven valt en al dat 

soort dingen... En elke keer voelde ik ook een vaag soort spijt dat hij daar maar zo nutteloos 

staat te staan. 

Nooit, zo dacht ik dan, zal hij daadwerkelijk dienst kunnen doen. Wat zonde toch. Waarom 

hebben we geen doodstraf meer? Er is zoveel misdaad, zoveel geboefte dat opgeruimd zou 

moeten worden!" 

Hij kuchte. "Hm. Excuseer dat ik me even door mijn enthousiasme liet meeslepen. U zult het 

dadelijk beter begrijpen. Welnu, vorige week, op die noodlottige avond, was ik inderdaad in 

café Cambrinus, waar ik Piet Krekels ontmoette. Het viel me op dat hij er gespannen uitzag. 

Waarschijnlijk de stress van zijn werk. We dronken een biertje. Daarna bood ik hem er nog 

een aan, maar hij weigerde. Eigenlijk wilde hij terug naar kantoor om over te werken, maar bij 

nader inzien, zo zei hij, ging hij toch liever naar huis. Hij voelde zich niet erg lekker, en 

inderdaad maakte hij een beroerde indruk. Uit bezorgdheid bood ik toen aan hem in mijn auto 

naar huis te brengen, en hij accepteerde dat. 

Maar nauwelijks waren we weggereden of ik zag hoe Krekels, die naast mij zat, in elkaar 

zakte. Ik zette de auto aan de kant en probeerde hem weer bij bewustzijn te brengen, maar 

tevergeefs. Hij was dood. Waarschijnlijk een hartaanval." 

Sanson krabde zich op de kruin. "Daar zat ik. Wat nu te doen? Natuurlijk had ik de politie 

moeten bellen, of een ambulance, of gewoon naar een of ander ziekenhuis moeten rijden. 

Maar ja, hulp zou toch niet meer baten, en op dat moment schoot er als een bliksemflits de 

gedachte door me heen: dit is de kans waar ik zo lang op heb gewacht! U begrijpt wat ik 

bedoel, nietwaar? Hier was een ongedachte mogelijkheid eindelijk mijn guillotine uit te 

proberen! Waarom niet? Wat zou het voor Krekels nog uitmaken? Hij was toch al dood! Nu 

of nooit. Dus ik nam het besluit, startte de auto weer en reed naar mijn eigen huis." 

Ik staarde Sanson vol afgrijzen aan. "Je... je bent niet goed bij je verstand! Dus jij hebt 

Krekels hier onthoofd? Alleen om dat ding uit te proberen? En toen? Wat heb je verder met 

hem uitgespookt?" 

Sanson ging wat gemakkelijker achterover in zijn stoel zitten. Hij glimlachte bij de 

herinnering.  

"Alles ging zoals ik het me had voorgesteld. De machine werkte perfect. Werkelijk volmaakt. 

Maar na de executie voelde ik dat ik Krekels iets schuldig was. Een licht soort wroeging kun 

je het noemen. Weliswaar was ik onschuldig aan zijn dood, maar toch wilde ik een soort 

tegenprestatie leveren voor het feit, dat ik hem zomaar had onthoofd. Wat kon ik nog voor 

hem doen? Het beste leek me zijn lijk op zijn werkplek, bij zijn bureau, te deponeren. Het zou 
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er dan de schijn van hebben, dat hij daar, in de volle uitoefening van zijn plicht, om het leven 

was gebracht. Een roemrijk einde: gevallen op het veld van eer, zoals ik al vroeger heb 

betoogd!" 

Ik vond het een achterlijke, typisch Franse redenering, maar wachtte me wel dat te zeggen. 

"Dus zo gezegd, zo gedaan," vervolgde Sanson opgeruimd. "Ik slaagde erin ongezien het 

kantoor in te komen. Ik was bang dat Collot d'Herbois er zou zijn, maar er was niemand. Ik 

sjouwde dus moeiteloos het lijk van Krekels naar binnen, legde het bij zijn bureau, met het 

hoofd netjes ernaast. Ik liet het licht aan, deed de deur op slot en ging weer weg." 

Ik gaf geen commentaar. Als hij de waarheid had gesproken was hij dus geen moordenaar, 

althans nog niet. Want wat was hij eigenlijk met mij van plan? Ik voelde me ongerust, nou ja, 

zeg maar gerust doodsbang. Helemaal normaal was die Sanson natuurlijk niet. Wie doet nou 

zoiets? Nee, dacht ik, ik zal blij zijn als ik hier levend vandaan kom. Uiteindelijk is dat ook 

gelukt, uiteraard. Dat is zo klaar als een klontje, anders zat ik hier niet, maar laat ik niet op de 

afloop vooruit lopen. 

Ik schraapte dus mijn keel. "Jaja. Zozo. Nou, hartelijk dank voor dit boeiende verhaal.  Maar 

kom, het wordt mijn tijd weer eens. Bedankt voor het bier, en..." Maar Sanson schudde het 

hoofd. 

"Ik weet niet of ik u kan laten gaan, monsieur Cuypers. U kent nu mijn geheim. Ik moet mij 

beraden op wat nu mijn plicht is, ook tegenover mijn voorvader. En die plicht moet ik dan 

uitvoeren. U kunt er trouwens niet uit. De deur is op slot. Gaat u met mij mee. Ik zal u iets 

laten zien." 

Ik besefte dat ik weinig keus had, en liep dus met hem mee. We gingen binnendoor naar de 

garage. Sanson knipte het licht aan, en..." 

De stem van Cuypers zakte. Even sloot hij de ogen, en richtte toen zijn blik naar rechts, waar 

een beeld van Sint Franciscus van Assisi stond, de handen gevouwen, de blik hemelwaarts 

gericht, en een doodskop aan zijn voeten. Er was een zekere associatie tussen de 

monnikskleding van de heilige en de bokaal met abdijbier, die één van ons snel voor Cuypers 

neerzette om hem over dit dode punt te helpen. Niemand zei verder iets. Ademloos wachtten 

we op het slotgedeelte van zijn relaas. 

Cuypers nam een flinke teug en knikte. 

"Jawel hoor. Daar stond-ie. Een guillotine. Een hele echte. Ik had er vaak genoeg 

afbeeldingen van gezien om de hele machinerie te herkennen: het slanke houten geraamte met 

de twee staande balken, verbonden door een kleine dwarsbalk, waartussen, in de nok van het 

apparaat, het zware mes hing met zijn schuine snede; de omhoog staande ligplank waarop de 

veroordeelde moest worden vastgebonden, waarna de plank in horizontale positie werd 

gekanteld, het hoofd vastgeklemd tussen twee samenklappende metalen halve maantjes, 

gevolgd door het overhalen van de hendel, die het mes naar beneden deed suizen. Zelfs de 

mand met zaagsel voor het afgeslagen hoofd was niet vergeten. 

Ik voelde het maagzuur omhoog komen, en mijn knieën knikten. De stem van Sanson drong 

als van ver tot me door. 

"De Rode Dame," zei hij trots. "De garantie voor een snelle en pijnloze overgang naar een 

beter leven, weg van de aardse ellende, ziekten en pijn. Beseft u wel wat u allemaal nog te 

wachten staat als u blijft leven, monsieur Cuypers? Ouderdom, aftakeling, dementie, 

onsmakelijke kwalen en tenslotte maagkanker of nog erger... En een ellendige dood. En ik 

kan u dat besparen. Een beetje moed, en het is gebeurd. U zult de eerste zijn, want Krekels telt 

eigenlijk niet mee. Die was al dood. En ik zal u na afloop terugbrengen naar uw werkplek, 

zodat u in de toekomst met roem en eer in de annalen van De Oude Goudsche vermeld zult 

worden: tijdens de uitvoering van uw zware taak om het leven gekomen. Het spijt me, maar er 

is geen andere optie. Wat vindt u ervan?" 
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Zijn ogen schitterden koortsachtig, en ik was er nu zeker van dat hij krankzinnig was. 

Misschien tot voor kort niet in die mate, alleen tamelijk gestoord, maar na de onthoofding van 

Krekels moesten de stoppen definitief bij hem zijn doorgeslagen, en nu had hij de smaak te 

pakken. Kon ik nog ontsnappen? 

Sanson legde zijn hand op mijn schouder, en mompelde: "Het moment is gekomen. U dient 

nu grote moed te betrachten." 

Op hetzelfde moment echter werd de deur achter hem opengeworpen, en een bedaarde stem 

klonk: "Ogenblikje, meneer Sanson!" 

Er viel een loden stilte. Langzaam draaide ik me om. In de deuropening stond een forse man 

van middelbare leeftijd met strak achterover gekamd haar. Ik herkende hem meteen. Het was 

Bruins! De inspecteur van politie. 

Bruins liet zijn blikken rondgaan door de kale ruimte en knikte een paar keer, alsof hij zoiets 

wel had verwacht. 

"Juist. Een guillotine. Dus hier hebt u de heer P. Krekels onthoofd. En zo te zien stond meneer 

Cuypers als tweede op uw lijstje. Uw naam is André Jean-Marie Sanson, en ik arresteer u 

wegens poging tot moord. Op heterdaad, en in naam der wet en zo. Neem hem mee, jongens." 

Hij deed een stap opzij, en vier fiks uit de kluiten gewassen dienders traden binnen, deden 

Sanson de handboeien aan en voerden hem af. Het was voorbij." 

 

In één teug ledigde Cuypers zijn glas en leunde wat achterover. 

"Jullie willen nu natuurlijk nog weten hoe Bruins zo precies op tijd ten tonele kon verschijnen 

om mij van Sansons valbijl te redden. Hij heeft me dat naderhand verteld. 

Zijn eerste achterdocht was onmiddellijk al gewekt, toen hij op die ochtend na de dood van 

Krekels bij ons op kantoor kwam. Was het nou toeval of niet, zo vroeg hij zich af, dat die 

directieleden allemaal dezelfde namen hadden als diverse vooraanstaande figuren uit de tijd 

van de Franse Revolutie? 

Couthon, Collot d'Herbois en Desmoulins waren kopstukken van de partij der Jacobijnen, de 

meest radicale revolutionairen, en onder meer verantwoordelijk voor het Schrikbewind. 

Nu, voor zover ik weet is het inderdaad puur toeval, maar het zette Bruins aan het denken. 

Ook de naam van Sanson paste in dat rijtje, maar dan anders... 

Het bleef hem bezig houden tot hij, een week nadien, bij zijn baas, commissaris Berestein, zat 

die hem voor de aardigheid een klein apparaatje demonstreerde dat diende om er de punt van 

een bolknak mee af te snijden: precies een miniatuur guillotine. Op dat moment klikte de hele 

boel op zijn plaats: Sanson, dat was tijdens de Revolutie de beul, en Krekels was onthoofd, 

dus...? Vergezocht? Het leek een waanzinnige theorie, maar het liet hem niet los. Hij wist 

inmiddels dat Krekels niet achter zijn bureau was vermoord, maar ergens anders. Hoe hij dat 

wist? Wel, een onthoofding is een buitengewoon bloedige en bloederige aangelegenheid, en 

op de plaats van het lijk was tamelijk weinig bloed aangetroffen. Niet noemenswaard. Hij was 

dus elders onthoofd en daarna bij zijn flexbureau gedeponeerd. Had Sanson dat gedaan? 

Bruins moest nu iemand vinden die Sanson dusdanig goed kende dat hij of zij kon zeggen of 

dat enigszins aannemelijk was. 

Dat lukte. Sanson bleek van echt gescheiden te zijn, en voor Bruins was het een klein kunstje 

de ex-vrouw op te sporen. Toen die hem had verteld van de macabere hobby van haar 

voormalige echtgenoot – het construeren van een echte guillotine – was de theorie van Bruins 

al tot een grote mate van zekerheid aangegroeid. 

Op de bewuste avond wilde hij Sanson in ons kantoor aan het Haringvliet opzoeken, en 

uitnodigen voor een gesprek op het politiebureau. Hij kreeg daar echter te horen dat Sanson in 

Cambrinus zat, ging erheen en trof er meneer Desmoulins, die hem vertelde dat Sanson en ik 

net samen weggegaan waren. 
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Dat maakte de inspecteur ongerust. Misschien een nieuw slachtoffer? Hij belde meteen om 

versterking, begaf zich in vliegende vaart naar Sansons woning en wist er zich toegang te 

verschaffen... net op tijd!" 

Niemand zei iets. Wij leunden achterover in onze stoelen en dronken zwijgend en onder de 

indruk de restanten van ons bier op. 

De eerste die na verloop van tijd de stilte verbrak was Bertram. "Dus bijna was u een kopje 

kleiner gemaakt. Dat moet een traumatische ervaring zijn geweest. En wat is er verder met 

Sanson gebeurd? En met zijn guillotine?" 

Cuypers haalde de schouders op. "Voor zover ik weet is dat apparaat door de politie in beslag 

genomen. Bruins zei me nog dat ze misschien het Ministerie van Justitie er wel blij mee 

konden maken. Tenslotte neemt de criminaliteit de laatste jaren dusdanig toe, dat het tijd 

wordt voor wat rigoureuzere maatregelen... En wat Sanson betreft: justitieel schijnen ze hem 

betrekkelijk weinig te kunnen maken. Per slot van rekening heeft hij Krekels niet 

daadwerkelijk vermoord, en mij heeft-ie alleen maar bedreigd. Ik vraag me nog steeds af of 

hij me nu echt om hals wilde brengen... Het meest waarschijnlijk is dat hij opgenomen wordt 

in een psychiatrische inrichting." 

 

En daarmee besloot Cuypers het meest lugubere verhaal dat wij ooit in het merkwaardige 

Antwerpse café gehoord hadden. 

Voor het laatst liet de oude actuaris zijn blik glijden langs de rijen heiligenbeelden, en 

plotseling keek hij verrast. "Hee! Er staat er eentje bij die momenteel op ons wacht," zei hij, 

op een wat achteraf staand beeld wijzend. "Herkennen jullie hem niet? De Heilige Laurentius! 

De patroon van Rotterdam. Ik denk dat we hem weer eens moeten gaan opzoeken. Anders 

gezegd: het is tijd om af te rekenen en zo langzamerhand weer eens richting station te gaan." 

Ik knikte en stond op. "Ja, dank zij u was het een enerverende avond. Maar aan alles komt een 

eind. Volgend jaar praten we wel verder. Tenminste, ik hoop dat we elkaar dan hier weer 

terugzien." 

"Ik hoop het ook. Alleen de doden komen nooit terug." Cuypers glimlachte. "Dat is een 

uitspraak van Barère in de Nationale Conventie
3
 in mei 1794, midden in de tijd van het 

Schrikbewind: Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Ik weet niet hoe dat zo ineens in 

mijn gedachten komt, maar op een of andere wijze lijkt het me van toepassing. Kom, laten we 

gaan." 

En terwijl we door de koude winteravond voortstapten over de Meir, en de De Keyserlei reeds 

in zicht kwam, hoorde ik hem zachtjes de Marseillaise neuriën. 

 

 

 

Einde 
 

 

 

 

 

                                                 
3
 Volksvertegenwoordiging tijdens het Schrikbewind. 
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Van de hand van dezelfde auteurs zijn verschenen: 
 

 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

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

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

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

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

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

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

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

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

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

 Het Veld van Eer (spookverhaal – 1994) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

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

1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

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

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

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

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1988 & 

2001; publicatie 2002) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 

Kerstsprookjes voor de jeugd: 
 

 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 
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