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Eind maart 2011 verschijnt bij uitg. De Bataafsche Leeuw te Amsterdam de handelseditie van: 

W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie. 

Leo Knoops bood veel hulp bij de totstandkoming van de teksten. John Hellewegen verzorgde 

de digitale nabewerking van de talrijke historische kaarten en afbeeldingen. Bij het boek hoort 

een dvd, waarop een omvangrijke bronnencollectie is ondergebracht (tekst, kaarten en platen). 

Houd uw verzameling Knoops-producties compleet en bestel en koop dit boek! Dat kunt u nu 

al doen, namelijk heel simpel via internet. Zie: http://www.bataafscheleeuw.nl/ 

Kies in die site voor: Assortiment, dan: Franse Revolutie (etc.), en klik onderin het scherm de 

titel aan: Gouda 1787. Klik vervolgens op: “Bestel dit boek”. Het bestellen wijst zich vanzelf. 

Of reserveer alvast een exemplaar via uw eigen boekhandel: ISBN 978 90 6707 644 9. 
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Egidius Karel Gustaaf Wappers (Antwerpen 1803 – Parijs 1874): Episode uit de revolutie van 

1830. Het schilderij biedt een tafereel van de septemberdagen in 1830 op de Grote Markt van 

Brussel tijdens het begin van de Belgische opstand. 

 

Illustratie achterkaft: 

Plattegrond van Gouda uit 1713-1714. De kaart is opgenomen in het eerste deel van Ignatius 

Walvis, Beschrijving der stad Gouda (twee delen, Gouda-Leiden 1713-1714). De gravure is 

waarschijnlijk van de hand van Arent Lepelaer (1642-1732). 

De hier weergegeven plattegrond werd rechtstreeks van de originele gravure gereproduceerd. 

Vindplaats en copyright © afbeelding: Het Streekarchief Midden Holland (SAMH), Gouda. 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) schreef zijn Mis nr. 14 in C groot (KV 317) in het 

begin van het jaar 1779 te Salzburg. Op 23 maart 1779 voltooide hij het werk. De Mis werd 

voor het eerst uitgevoerd tijdens het Paasfeest in de kathedraal van Salzburg, op 4 en 5 april 

1779. De Mis werd ook uitgevoerd tijdens de kroningsceremonies van 1790 (Leopold II) en  

1792 (Frans I), niet alleen in Wenen, maar waarschijnlijk ook in Frankfurt, waar de kroning 

feitelijk plaats vond. Sindsdien is dit werk beter bekend onder zijn bijnaam: ‘Kroningsmis’. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plot voor onze Dietse roman werd over een periode van meerdere jaren uitgedacht aan de 

achterste tafel van Grand Café Central, Markt 23, Gouda (gesitueerd voor de bar), zeg maar 

gerust onze Stammtisch. De voortreffelijke keuken, aangevuld met royale bokalen ‘bier van 

de week’, hebben op de vaste dinsdagavonden dat wij daar gedurende al die jaren dineerden, 

niet weinig bijgedragen aan de verdieping van dit verhaal. Begonnen als een grap, als reactie 

op serieus archiefwerk met een wetenschappelijk oogmerk, hebben onze vrolijke gesprekken 

uiteindelijk tot dit verhaal geleid. 
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Op die dag, zijnde den 17, zag men reeds ten seeven uuren verscheijdene 

personen lopen om zig van orange linten, welke door kwaadelijkgezinde 

reeds lang te vooren bedektelijk waaren gereed gemaakt te voorzien, men 

hoorde al vroeg zeggen: “Vandaag is het orange booven off de kop aff.” 

 

Anoniem verslag van de plunderingen te Gouda op 17 september 1787. 
 

 

 
 

 

Proloog 
 

 

Gouda, maandagavond 17 september 1787 

 

Bij het invallen van de schemering waren de straten vol geschreeuw, dronkemansgetier en 

kreten van woede en hoongelach. 

Mr. IJsbrand van Stolwijk, die voor een raam van zijn notariswoning aan de Turfmarkt 

bezorgd naar buiten stond te kijken, meende in de verte bovendien reeds het geluid te horen 

van deuren die werden ingetrapt, en ruiten die rinkelend aan scherven werden gegooid. 

Op deze dag, zo besefte hij, was een definitief einde gekomen aan de heerschappij der 

patriotten, die nu massaal op de vlucht waren geslagen. Sterke Pruisische troepeneenheden 

naderden de stad, en werden, overal waar ze passeerden, door de Oranjegezinden met gejuich 

begroet. Het uur der vergelding had geslagen, daarover waren hij en zijn medebestuursleden 

van de Goudse Oranjesociëteit het eens geweest. Maar thans bekroop hem de twijfel: was dit 

wel de juiste manier? Het oranjegezinde gepeupel ophitsen om de woningen van de patriotten 

aan te vallen? Dat dat in elk geval goed gelukt was, was duidelijk te merken: een grote 

menigte uitgelaten en vernielzuchtig volk bewoog zich door de straten, op slinkse wijze 

aangevoerd door vooraanstaande orangisten, die hen royaal voorzagen van drank en 

oranjelinten. 

Zijn eigen woning liep natuurlijk geen gevaar. In heel de stad stond hij als orangist, 

voorstander van de oude constitutie, bekend, en bovendien hadden de Oranjeleiders van 

tevoren de huizen der patriotten, die geplunderd moesten worden, op onopvallende wijze 

gemarkeerd door een paar straatstenen te verwijderen uit het trottoir voor het desbetreffende 
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huis. Hij hoopte maar dat dat voor de halfdronken bende plunderaars voldoende zou zijn om 

zich niet te vergissen. 

Het gebrul en gebral van het grauw kwam nu toch wel zijn kant op, en hij schrok toen er 

plotseling hard op zijn voordeur werd gebonsd. Wie konden dat zijn? Plunderaars? 

Vluchtelingen? Nee, het was in elk geval maar één persoon, zo zag hij, uit het raam kijkend. 

Even overwoog hij niet open te doen, maar toen er nogmaals gebonsd werd, snelde hij de trap 

af, naar de voordeur. 

Op de stoep stond een man van middelmatige lengte, gekleed in een lange overjas met een 

dubbele opstaande kraag. De driekante steek die hij diep in de ogen had getrokken maakte 

zijn gezicht moeilijk zichtbaar. 

“Mr. Van Stolwijk?” De vreemdeling had een zachte, beleefde stem. “U bent in groot gevaar. 

Mag ik even binnenkomen?” 

“Maar… ik loop geen gevaar,” begon de notaris verbluft, doch reeds stond de onbekende 

binnen en duwde de deur achter zich dicht. 

“Toch wel,” zei hij bedaard, en haalde een pistool tevoorschijn. “U bent op dit moment in 

levensgevaar. Dit pistool is geladen, dus weest u zo verstandig te doen wat ik zeg.” 

De notaris verbleekte. Zijn knieën knikten. 

“Wie… wie bent u? En wat wilt u?” 

“Neemt u mij niet kwalijk dat ik alleen de laatste vraag beantwoord,” zei de ander. “U hebt 

een dossier in uw bezit, genaamd: het Morville dossier. Wees zo goed dat even voor mij te 

pakken. U weet ongetwijfeld wel uit uw hoofd waar het ergens staat.” 

Van Stolwijk voelde zich koud worden. “Ik heb geen idee wat u bedoelt…” stamelde hij, doch 

de indringer maakte een ongeduldig gebaar met zijn pistool. 

“Komkom, mijnheer. We weten allebei dat het hier in huis is. Het Morville dossier, 

alstublieft. Vlug. Of ik schiet u dood.” 

Zwijgend, en in het besef dat hij geen keus had, ging de notaris zijn gast voor naar een vertrek 

waarvan de wanden geheel met archiefkasten bedekt waren. Van een der planken nam hij een 

map en legde deze op tafel. 

“Dank u. Ik mag het zeker wel even inkijken?” vroeg de overvaller, Van Stolwijk met het 

pistool in zijn rechterhand onder schot houdend, en met zijn linkerhand de bladen van het 

dossier omslaand. Zijn ogen glinsterden terwijl hij de verschillende stukken doorkeek. 

“Uitstekend. U beseft natuurlijk wat er gebeuren kan wanneer dit in verkeerde handen valt?” 

De notaris voelde zich wanhopig worden. “U kunt dit niet meenemen. Dit mag hier nooit weg. 

Nooit. Het zou mijn einde betekenen, en…” 

“Inderdaad.” De vreemdeling richtte zijn pistool op hem. “Wij weten dat u dit geheim koste 

wat kost in uw graf zou willen meenemen. Maar wij willen daar volkomen zeker van zijn, en 

dus… Wel, het doet mij leed.” 

De knal van het schot deed de ruiten rinkelen. Mr. IJsbrand van Stolwijk, Gouds notaris, was 

al dood eer hij de grond raakte. 

Zonder nog naar zijn slachtoffer te kijken stak de schutter het pistool weg, en nam het dossier 

weer ter hand. Gretig bleef hij er nog enkele minuten in lezen, terwijl buiten het rumoer van 

de plunderingen weerklonk, reeds aanzienlijk dichterbij dan daarstraks. 

Bedaard stak de man het complete dossier in de ruime zak van zijn mantel en verliet het huis. 

Buiten knielde hij op de grond, en wrikte enkele stenen uit het plaveisel, die hij in de gracht 

wierp. Hij stak via het bruggetje de gracht over, en bleef op enige afstand onopvallend 

toekijken hoe een groepje halfdronken woestelingen voor het notarishuis stilhield. 

Geschreeuw weerklonk: “Weg met de Kezen!” gevolgd door het geluid van een deur die met 

brute kracht wordt geforceerd. 

Tevreden zag de roofmoordenaar het Oranje-uitvaagsel de woning binnendringen, waarna hij 

wegwandelde, in het duister van de avond. 
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Het Wapenschild, en Zegel dezer stede is, in ’t midden de melk 

weg, gelijk de Sterrekundige, den witten hemelkring, noemen, 

en wederzijds drie goude sterren op een rood veld, omringd met 

eenen doornen krans, waar op de zinspreuk, per aspera ad astra, 

“door doornen tot de sterren”, “door ongemak tot den Hemel”, 

speelt. 
 

Ignatius Walvis, Beschrijving der stad Gouda (1713-1714). 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 1. Een mooi aanbod 
 

 

Wie beschikt over een kaart van Gouda van een paar honderd jaar geleden,
1
 en die gaat 

vergelijken met een plattegrond van de binnenstad zoals die er tegenwoordig uitziet, zal 

merkwaardig weinig verschillen ontdekken. Het stratenplan is nagenoeg ongewijzigd, en het 

laatgotische stadhuis domineert nog altijd het driehoekige marktplein. 

Natuurlijk vinden wij er thans de onvermijdelijke Blokkers en HEMA’s die er vroeger niet 

waren, en ook de terrassen aan de noordzijde van het marktplein zijn van meer recente datum. 

Bij mooi weer is het echter op die terrassen wel aangenaam toeven, met het uitzicht dat men 

dan heeft op het stadhuis en de boven de oude huizen uitstekende monumentale St. Janskerk. 

Gouda is dan ook een geliefd doel voor Rotterdammers die een fietstochtje willen maken en, 

zelf woonachtig in een omgeving met weinig stadsschoon, willen genieten van een kort 

verblijf in een fraaie, historische, typisch Hollandse provinciestad. 

Dat was ook het oogmerk van een forse man van middelbare leeftijd met achterovergekamd 

haar en gekleed in een pak van onbestemde snit en kleur, die op een zonnige middag in mei 

op een der terrassen achter een grote pils was gezeten. Zijn naam was D.J. Bruins, en hij was, 

hoewel Rotterdammer, deze keer niet op de fiets maar met de trein naar Gouda gekomen voor 

een kort bezoek aan het plaatselijke archief. Dat had te maken met zijn hobby: genealogie, het 

uitpluizen van zijn stamboom, en had verder niets te maken met zijn beroep: inspecteur van 

politie bij de Rotterdamse recherche. 

                                                 
1
 En zo niet, raadpleeg dan de achterkaft van dit boek, waarop een kaart van Gouda uit 1713 staat afgebeeld. 
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Bruins was geen fanatieke genealoog, maar hij had ontdekt dat een flink deel van zijn familie 

van moederskant uit Gouda kwam, en hij vond het leuk om af en toe op dinsdagmiddag (zijn 

vaste ATM-middag) in het uitstekend gedocumenteerde Goudse archief te trachten wat nadere 

bijzonderheden over zijn voorvaderen te ontdekken. En hij was natuurlijk niet de enige. Het 

merendeel van het handjevol bezoekers dat hij gewoonlijk in de studiezaal aantrof zat er met 

dezelfde bedoeling als hij: stamboomonderzoek. Verder waren er vaak enkele lieden van wie 

hij wist dat ze historici waren die onderzoek deden voor een proefschrift of zo.  

Als de gelegenheid zich voordeed maakte Bruins graag een praatje met deze figuren, die soms 

met onderwerpen bezig waren die ook hem interesseerden. Zo had hij een maand eerder 

kennis gemaakt met een zekere drs. Robert Veldberg, net als hij in Rotterdam woonachtig, die 

werkte aan een boek over Gouda in de bewogen tijd van patriotten en oranjeklanten, de 

eindfase van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij was een man van rond de 

veertig, zo’n tien jaar jonger dan Bruins, met een bebrild, ernstig voorkomen. Ook deze 

middag was de inspecteur hem in het archief tegengekomen, en tot zijn verrassing had 

Veldberg hem toen plotseling gevraagd of hij hem even onder vier ogen kon spreken.  

Bruins had hem daarop uitgenodigd om, mede vanwege het mooie weer, een biertje te gaan 

drinken. Veldberg had dit gretig geaccepteerd. Hij moest nog even zijn werk afmaken, maar 

had beloofd zich zo spoedig mogelijk op het door Bruins genoemde terras te melden. 

 

De klok van de St. Janskerk sloeg het hele uur, meteen gevolgd door het in Gouda 

welbekende geluid van de hoge carillontonen die behoren bij het poppenspel in de zijgevel 

van het stadhuis, dat de verlening van de stadsrechten door graaf Floris V uitbeeldt. Bruins 

was juist klaar met het oplossen van de sudoku in zijn krant toen hij de historicus zag 

aankomen. Hij wenkte de ober en bestelde twee pils. 

“Ziezo. Gaat u zitten, meneer Veldberg. Het bier komt er aan. Prachtig weer, nietwaar? U 

wilde me ergens over spreken?” 

“Inderdaad. Ik hoop dat ik niet al te veel beslag op uw tijd zal hoeven leggen. Hm… U werkt 

toch bij de politie, is het niet?” 

“Jazeker,” zei Bruins verbaasd. “Het gaat toch niet over iets misdadigs hoop ik?” 

“Nee, het gaat over iets… iets raars. Iets verdachts is misschien een te sterk woord, maar ik 

weet niet wat ik ermee aan moet.” 

“Zozo. Nou, ik hoop dat ik u helpen kan. Vertelt u me om te beginnen maar eens op uw 

gemak wat er aan de hand is. Kijk, daar komt ons bier.” 

De glazen werden geheven, diepe teugen werden genomen en voldane zuchten werden 

geslaakt. Veldberg zette zijn glas neer, leunde achterover in zijn stoel, en begon toen met zijn 

verhaal. 

“Zoals u weet ben ik aan een boek bezig over Gouda in de tijd van de patriotten. De reden van 

mijn belangstelling daarvoor is nogal persoonlijk. Mijn moeder heet Theresia van Brunswijk, 

en haar vader, dus mijn grootvader, vertelde me vroeger altijd dat hun familie afstamde van 

een hoge edelman uit de tijd van de Republiek. Hij heeft me vaak de hele stamboom laten 

zien. Die edelman bleek een zekere hertog Lodewijk van Brunswijk te zijn, die persoonlijk 

adviseur was van stadhouder Willem V. Hij was de laatste erfstadhouder van de Republiek, en 

kreeg later te maken met de controverse tussen de Patriotten en de Oranjepartij. Zodoende ben 

ik steeds meer in die tijd, dus de Patriottentijd, geïnteresseerd geraakt. Het was een bewogen 

tijd, waarin hier om de haverklap van alles en nog wat gebeurde. Ik schrijf daar in het 

Historisch Nieuwsblad een reeks artikelen over. Als dat eenmaal achter de rug is kan ik die 

artikelen misschien bundelen, en zo een proefschrift samenstellen, waar ik dan eventueel op 

kan promoveren. Maar dat is toekomstmuziek. Nu, het laatste artikel dateert van vorige 

maand. Om uit te leggen waar het over gaat moet ik even wat vaderlandse geschiedenis 

ophalen. We spreken over het jaar 1787. In dat jaar stonden de toenmalige partijen, de 
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patriotten en de oranjegezinden, op een dermate vijandige manier tegenover elkaar dat je 

welhaast van burgeroorlog kon spreken. De patriotten waren aan de macht, maar de 

oranjepartij wachtte vol opgekropte woede zijn kans af. Die kwam toen de koning van Pruisen 

besloot een legermacht te zenden om Oranje weer in het zadel te helpen en de patriotten te 

verdrijven. Aanleiding om dat te doen was het welbekende incident bij Goejanverwellesluis, 

waar een afdeling gewapende patriotten het had gewaagd de vrouw van stadhouder Willem V 

aan te houden. Ze was op weg naar Den Haag om daar de oranjepartij te gaan activeren, maar 

werd dus door de patriotten in haar voornemen gedwarsboomd en teruggestuurd. 

Ongelukkigerwijze was ze de zuster van de koning van Pruisen, die dit zag als een belediging 

van zijn dynastie, en besloot het de patriotten gewapenderhand betaald te zetten. 

Onnodig te zeggen dat dit de kans was waar de oranjepartij hier in Gouda op had gewacht. 

Toen de berichten verspreid werden dat de Pruisische troepen in aantocht waren, en vele 

patriotten de vlucht namen, begonnen oranjeaanhangers op grootscheepse wijze wraak te 

nemen. Veel huizen van patriotten werden aangevallen en vernield, soms zelfs geheel 

leeggeplunderd.” 

“Mooi is dat,” bromde Bruins. “Maar wisten ze dan precies de adressen van al die patriotten?” 

“Nou, al dat plunderende gespuis meestal niet,” zei Veldberg. “Maar ze werden aangevoerd 

door lieden van de plaatselijke Oranjesociëteit, en die wezen de juiste huizen aan. Ze waren 

vaak ook onopvallend gemerkt, die huizen, bijvoorbeeld door een paar straatstenen voor de 

deur weg te halen. Dat was een bruikbaar herkenningsteken.” 

“Ah juist. Maar dat moeten ze dan toch al van tevoren gedaan hebben?” 

“Natuurlijk. Die oranjeklanten hadden al lang tevoren lijsten opgesteld van huizen die 

verwoest of geplunderd moesten worden. Welnu, ik heb zelf ook zo’n lijst geprobeerd op te 

stellen, dus van alle geplunderde huizen. Daar is in het archief een ruime hoeveelheid 

documentatie voor beschikbaar. En daar heb ik dan een artikel over geschreven.” 

Hij ledigde zijn glas. “Nu is het gekke, dat onder de geplunderde huizen zich ook het huis 

bevond van een zekere notaris IJsbrand van Stolwijk, wonend aan de Turfmarkt. Het blijkt, 

dat die notaris zelf bij die plundering om het leven is gekomen, waarschijnlijk bij een poging 

zijn huis tegen de indringers te verdedigen. Er vielen verder overigens maar weinig 

slachtoffers. Het geweld richtte zich meer tegen de woningen dan tegen de personen, die 

trouwens voor het overgrote merendeel al gevlucht waren.” 

“Tja… Misschien was het iemand waar die Orangisten erg op gebeten waren,” opperde 

Bruins. “Je komt er onder zulke omstandigheden natuurlijk moeilijk achter of het per ongeluk 

is gebeurd of met opzet.” 

“Dat is nu juist het rare in die hele zaak,” zei Veldberg. “Die Van Stolwijk was zèlf een 

orangist! Hij was helemaal geen patriot! Hij was lid van de Oranjesociëteit! Nu zijn er nog 

wel een paar gevallen bekend van vergissingen bij die plunderaars, waarbij de ruiten werden 

ingegooid van een paar lieden die niet als patriotten bekend stonden, maar hier werd een huis 

compleet geplunderd en de eigenaar gedood. Was dat gewoon bij vergissing? Buitengewoon 

vreemd. In mijn artikel heb ik dat uitgebreid behandeld, en aan het slot aangekondigd, dat ik 

van plan was dit nog eens nader te onderzoeken.” 

“Ja, dat lijkt me wel interessant,” knikte Bruins. “En bent u daar al mee begonnen?” 

“Nou nee, want ik kom nu toe aan het voorval dat ik met u wou bespreken. Zo’n veertien 

dagen nadat het artikel in het Historisch Nieuwsblad had gestaan werd er ’s avonds bij me 

aangebeld. Er stond een keurige meneer voor de deur, die vroeg of hij me even kon spreken 

over mijn pas verschenen artikel. Hij stelde zich voor als drs. Scholten van het Historisch 

Genootschap Lotharius. Die naam kwam me vagelijk bekend voor, hoewel ik ze verder totaal 

niet ken, maar ik liet hem binnen, en we hadden een aardige discussie over patriotten en 

orangisten, en uiteindelijk vroeg hij me of ik al wat nader onderzoek had gedaan naar dat 

eigenaardige incident van die vermoorde Goudse notaris. Ik zei, dat ik daar nog niet aan toe 
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was gekomen, en toen, tot mijn verbazing, zei hij, dat ik dat ook maar beter achterwege kon 

laten! Zijn genootschap had daar ernstige bezwaren tegen. Toen ik, nogal verbluft, zei dat ik 

dat onderzoek deed met het oog op een eventuele promotie, en er niet over piekerde om er van 

af te zien, bood hij me warempel een groot bedrag als ik de zaak op zijn beloop wilde laten.” 

Bruins trok zijn wenkbrauwen op. “Hoeveel bood hij?” 

“Nou, hij had het eerst over 50K,”zei Veldberg. “Ik had geen idee wat hij bedoelde, en vroeg 

of hij het over euro’s of guldens had, of misschien Kaukasische knaken, maar toen bleek het 

een soort managersuitdrukking te zijn. Wat hij bedoelde was: 50.000 euro!” 

Bruins, die net een teug bier wilde nemen verslikte zich bijna. “Wat!? Vijftigduizend… En 

wat zei u toen?” 

“Ja… ik was natuurlijk compleet overdonderd. Natuurlijk voel ik er weinig voor mijn 

promotieonderzoek stop te zetten, maar ja, vijftigduizend euro is ook geen peuleschil. Maar 

wat kan hier achter zitten? Waarom biedt iemand zo’n enorm bedrag om af te zien van het 

onderzoek naar een of ander historisch voorvalletje van 230 jaar geleden? Wie interesseert dat 

nou, buiten wat historici en een handjevol lieden met geschiedkundige belangstelling? 

Uiteindelijk heb ik die Scholten gezegd dat ik er eerst wel eens even over wilde nadenken. Hij 

vroeg me toen hem zo spoedig mogelijk te bellen, en gaf zijn nummer. Daarna nam hij 

afscheid en verdween.” 

Hij zweeg. Bruins wenkte de ober en bestelde nog twee pils. Peinzend staarde hij naar het 

historische Goudse stadhuis. Zoiets had hij nog nooit gehoord. Natuurlijk was het niet 

ongeoorloofd iemand geld te bieden om iets niet te doen… Maar wat het verdacht, of in elk 

geval erg vreemd maakte, was de hoogte van dat bedrag. Hij krabde zich peinzend op de 

schedel. 

“Hm. Hebt u eigenlijk enig idee waarom die meneer niet wil dat u zich hier verder in gaat 

verdiepen?” 

“Niet het flauwste. Scholten had het alleen over ‘grote belangen’ die erdoor zouden worden 

geschaad, maar hij wilde daar verder niets over loslaten. Achteraf had ik misschien wat 

vasthoudender moeten zijn, maar ja ik was natuurlijk wel wat van mijn stuk. Wel, meneer 

Bruins, dat is het dus. Wat vindt u ervan?” 

De inspecteur zette zijn glas neer. “U hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Die meneer 

Scholten kwam dus namens een Historisch Genootschap… Hoe was de naam ook al weer?” 

“Lotharius. En ik heb dus hun telefoonnummer.” 

“Mooi. Maar ik zou liever hun adres hebben,” zei Bruins. “Maar daar kom ik gauw genoeg 

achter. Intussen raad ik u aan de boot af te houden. Mochten ze weer contact met u opnemen, 

zeg dan dat u meer tijd nodig hebt om een besluit te nemen, ook gezien de grootte van het 

geldbedrag. Ik denk dat u er wel goed aan hebt gedaan mij op de hoogte te brengen. 

Misschien is er niets aan de hand, maar het heeft inderdaad iets verdachts. Nou goed, 

voorlopig zou ik me maar geen zorgen maken. Ik ga dit eens uitzoeken, en u hoort zo gauw 

mogelijk van mij.” 
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Uw probleem zal ons een zorg zijn! 

Wij willen zowel uw geld als uw leven. 

 

Reclameslogans van de ‘No Claim Polis’ – Metropool Verzekeringen. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 2. “U spreekt met Metropool” 
 

 

Onderweg naar huis was Bruins eigenlijk niet van plan geweest om onmiddellijk werk te 

maken van zijn belofte aan Veldberg, om zich bezig te houden met het vreemde aanbod dat 

deze gekregen had om af te zien van verder historisch onderzoek naar de dood van de Goudse 

notaris in 1787. Echter, gedurende de korte treinreis van Gouda naar Rotterdam kwam hij tot 

het besluit dat hij eigenlijk net zo goed meteen kon beginnen met, zodra hij weer op zijn 

kantoor zat, even het telefoonnummer te bellen dat Veldberg hem gegeven had. 

Hij moest bekennen dat diens verhaal hem toch erg nieuwsgierig had gemaakt. Waarom zou 

iemand tegen een simpel historisch onderzoek, dat verder voor niemand van belang was, 

zoveel bezwaar hebben dat hij er een kapitaal voor over had om dat te verhinderen? Het 

antwoord kon natuurlijk alleen maar luiden dat het toch klaarblijkelijk om een zaak ging die 

wel degelijk van belang was, hoe dan ook. Maar welk belang kon dat dan in vredesnaam zijn? 

Hij kon evenwel met de beste wil van de wereld niets verzinnen, en na bij Rotterdam 

Alexander te zijn uitgestapt begaf hij zich per metro naar Kralingen. 

Korte tijd later betrad hij zijn kantoor in het oude politiebureau aan de Hoflaan, tegenover de 

Lambertuskerk, en nam plaats achter zijn overjarige bureau. Hij haalde het telefoontoestel 

naar zich toe en sloeg een nummer aan. 

“Ja, hallo, De Vries? Met inspecteur Bruins. Kun je even nagaan van wie het volgende 

telefoonnummer is?” Hij las het nummer op dat hij van Veldberg had gekregen. “Ja, ik wacht 

wel even.” 

Een halve minuut later had hij antwoord, en legde verbaasd de hoorn op de haak. 

“Als je me nou… Metropool Verzekeringen in Rotterdam! Warempel de grootste 

verzekeringsmaatschappij van ons land. En oude bekenden.
2
 Wat hebben die hier nou mee te 

maken? Dus die Scholten werkt daar, klaarblijkelijk. En dat grote bedrag… zou dat dan door 

Metropool beschikbaar zijn gesteld? En waarom dan? Kom, ik ga eerst eens proberen of ik die 

kerel aan de lijn kan krijgen.” 

                                                 
2
 Raadpleeg onze Metropool-trilogie: Het Mamba Project, Operatie ‘Zeemeeuw’ en Het Uranus Complot. 
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Opnieuw nam hij de telefoon ter hand, en draaide nu het door Veldberg opgegeven nummer. 

Er werd bijna terstond opgenomen. “Met Scholten, afdeling Woekerpolissen.” 

“Ah, meneer Scholten, goedemiddag, u spreekt met inspecteur Bruins van de Rotterdamse 

recherche,” zei Bruins. “Schrikt u niet. Ik bel u niet beroepsmatig. Het gaat over uw 

Historisch Genootschap, eh… Lotharius, als ik de naam goed heb onthouden. Kort geleden 

hebt u contact gehad met een relatie van mij, de heer Robert Veldberg. Daar heb ik even een 

vraagje over.” 

Verbeeldde Bruins het zich of hield de ander even verschrikt de adem in? Dan klonk het: 

“Ja… dat is juist. En wat is uw vraag, meneer Bruins?” 

“Het gaat hierom,” zei Bruins. “U hebt meneer Veldberg een verbazingwekkend bedrag 

geboden als hij wilde afzien van een onderzoek naar een of ander historisch incident uit 1787. 

Wat ik wil weten is: waarom zoveel geld? Waarom mag hij die zaak niet uitzoeken? Wat 

heeft u daar voor belang bij?” 

“Dat kan ik u zo niet zeggen,” antwoordde Scholten. “Ons genootschap Lotharius vindt het, 

om ons moverende redenen, ongewenst, omdat… eh… er dingen aan het licht zouden kunnen 

komen die beter in het verborgene kunnen blijven.” 

“Ja, maar wàt voor dingen dan?” vroeg de inspecteur. “U begrijpt dat de zaak voor meneer 

Veldberg óók van belang is. Hij wil er op promoveren, dus hij kan het niet zomaar 

veronachtzamen.” 

Het bleef even stil aan de andere kant. Toen zei Scholten: “Luister, inspecteur. U denkt toch 

zeker niet dat we meneer Veldberg zomaar vijftigduizend euro bieden? U moet me geloven 

als ik u zeg dat we daar goede redenen voor hebben. Als u wist welke belangen hier op het 

spel staan, zou u het zeker met me eens zijn.” 

“Misschien, maar dat weet ik dus nu juist nièt,” zei Bruins ongeduldig. “Als u dat nu eerst 

eens uitlegde, dan kon ik tenminste beoordelen of het belangrijk is of niet. Anders wordt het 

voor mij een steeds verdachtere zaak.” 

Hij hoorde Scholten diep zuchten. “Hm… Welnu, goed dan. Maar telefonisch zal dat helaas 

niet gaan. Dat is te riskant. Ik geloof niet dat we momenteel afgeluisterd worden, maar 

helemaal zeker ben ik daar niet van… Wel, komt u maar langs dan. U hebt het zelf gewild.” 

“Wat bedoelt u daarmee?” vroeg Bruins verbaasd. “U doet net of het levensgevaarlijk is.” 

“Wie weet,” zei de ander droog. “Nogmaals, meneer Bruins, het gaat echt niet om iets 

onnozels. Ik pak mijn agenda, dan maken we een afspraak.” 

“U werkt bij Metropool, is het niet?” vroeg Bruins. “Dat blijkt althans uit uw 

telefoonnummer. Wat is uw huisadres?” 

“Het spijt me, meneer Bruins, maar ik kan u onmogelijk thuis ontvangen. Dat is werkelijk niet 

aan te raden. Dat leg ik u nog wel uit. Komt u maar liever naar Metropool. Daar zijn we 

veilig. Schikt het u, eh… even zien… volgende week maandag? Om een uur of elf?” 

Bruins dacht even na. Ondanks het feit dat hij onderhand erg nieuwsgierig was geworden kon 

hij zich niet voorstellen dat het allemaal ontzettend spoedeisend was. Een dag eerder of later, 

wat deed het ertoe? 

“Akkoord. Dat is dus in uw hoofdkantoor?” 

“Ja, aan het Weena, u weet wel. Meldt u zich bij de receptie, en vraag naar mij, dan wijzen ze 

u wel de weg.” 

“Afgesproken. Ik ben onderhand wèl benieuwd naar uw verhaal, meneer Scholten. Tot 

maandag dan.” 

“Tot ziens, inspecteur,” zei Scholten en verbrak de verbinding. 

Bruins hing op. Hij kon toen nog niet weten dat hij Scholten nooit in levende lijve te spreken 

zou krijgen. 
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Wegtrekkende buien, met nog wat gespetter in de hoge venen; u gaat uw paraplu 

vandaag dus nog nodig hebben. Morgen is het licht bewolkt, maar het blijft droog. 

Dan zondag: schitterend gordelweer! Zo, morgen is de beurt aan Frank. Daaaag! 

 

Weerbericht VRT van vrijdag 3 september 2010, met Sabine Hagedoren. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 3. Brussel 
 

 

In het centrum van Brussel bevindt zich de drukke Wetstraat (Rue de la Loi), waar tal van 

imposante overheidsinstellingen zijn gehuisvest. 

In één van deze kapitale panden meldde zich, ongeveer terzelfder tijd dat de hiervoor 

genoemde gebeurtenissen zich afspeelden, een onopvallende man van een jaar of veertig. De 

(zeer weinige) mensen die hem kenden wisten dat hij was gespecialiseerd in het uitvoeren van 

geheime opdrachten, die op het grensgebied lagen van legaal en illegaal. Hij deed dat meestal 

in dienst van de regering, maar soms ook niet. Nagenoeg niemand kende zijn werkelijke 

naam, maar meestal werd hij “Vidocq” genoemd, naar de legendarische Franse politieman uit 

de tijd van Napoleon. Aangezien hij even vlot Frans als Nederlands sprak wist ook eigenlijk 

niemand of hij een Vlaming of een Waal was.   

Vidocq (zo zullen wij hem ook maar noemen) informeerde bij de receptie naar meneer Van 

Westerlo van het Departement van Binnenlandse Zaken van de federale regering, en werd 

onmiddellijk begeleid naar een pompeus gemeubileerd vertrek op de eerste verdieping. De 

deur stond open, en Vidocq stapte naar binnen. De bewoner van het vertrek, een buikige heer 

met zilvergrijs haar, gekleed in een donker streepjeskostuum, rees op van zijn bureaustoel en 

schudde de hand van zijn bezoeker. 

“Monsieur Vidocq? Aangenaam. Ik ben Waldo, graaf van Westerlo en St. Aubert,  

waarnemend staatssecretaris van veiligheidszaken, en adviseur des konings. Wilt u zo 

vriendelijk zijn de deur dicht te doen en plaats te nemen? Ik behoef u niet te zeggen dat de 

zaken die ik u ga toevertrouwen uiterst geheim zijn. Het staatsbelang is ermee gemoeid.” 

Zwijgend sloot Vidocq de deur en liet zich in een comfortabele fauteuil zakken, terwijl de 

graaf van Westerlo uit zijn bureaulade een stapel documenten tevoorschijn haalde. 

“Het is mijn voornemen,” sprak hij, “om u, als u de opdracht aanvaardt, te belasten met een 

missie in Nederland, waarbij twee dingen van het grootste belang zijn: geheimhouding èn 

spoed! De tijd dringt, maar mag ik u eerst een misschien wat indiscrete vraag stellen? Bent u 

eigenlijk Vlaming? Volgens sommigen die iets van u weten komt u uit Henegouwen.” 

De geheime agent sloot even de ogen, en sprak toen kort: “Ik ben Belg.” 

De graaf leunde achterover en glimlachte. “Een beter antwoord had u niet kunnen geven. Ik 

sta in verbinding met een aantal landgenoten, patriotten, die zich vol walging afgekeerd 



 14 

hebben van de weerzinwekkende strijd tussen Vlamingen en Walen. Men zegt wel eens, dat er 

maar één echte Belg is, namelijk Zijne Majesteit de koning, maar er zijn er echt nog wel een 

aantal. Wij noemen ons De Ware Belgen, en wij zijn fier op ons land en op haar geschiedenis. 

En het is over die geschiedenis dat ik u eerst een paar belangwekkende zaken moet vertellen.” 

Hij nam een plat dun boek ter hand, sloeg het open en toonde een portret van een man met 

donkere bakkebaarden, gekleed in een militair uniform. “U weet natuurlijk wie dit is?” 

“Zeker. Koning Leopold. De Eerste. Hm. Onze eerste koning, nietwaar?” 

“Zeer juist. In 1815 werden Nederland en België samengevoegd, wat op zich een goede zaak 

is geweest. Er had een machtige natie uit kunnen groeien, maar helaas, België bleef een 

ondergeschikte positie bekleden, en de Oranjevorst maakte zich hier al snel gehaat. In 1830 

kwam de opstand, gevolgd door de afscheiding, en sindsdien hebben we ons eigen 

koningshuis. We waren niet langer een door de Hollanders geannexeerd gebied, maar een 

zelfstandige, en later ook welvarende natie. Maar voor sommige landgenoten was dat niet 

genoeg. Bepaalde kringen rond onze nieuwe vorst, Leopold I, wilden veel verder gaan: 

Nederland had destijds ons grondgebied ingelijfd, en thans waren we weer vrij. Goed, maar 

konden we de rollen niet omdraaien? Anders gezegd: Konden wij, de Belgen, niet Nederland 

inlijven? Het was met name de kroonprins, later koning Leopold II, die hier een warm 

voorstander van was. Zijn ambities waren enorm: Rond die tijd was juist Frankrijk opnieuw 

een keizerrijk geworden, onder Napoleon III, en dat wilde hij ook. Zijn droom was een groot 

koloniaal rijk, maar ook in Europa zou het een groot grondgebied moeten omvatten: hij 

voorzag een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland, waarvan hij, als hij tenminste de juiste 

partij zou kiezen, zou kunnen profiteren door het bemachtigen van Lotharingen, en wellicht 

ook de Elzas. En dan, aan de noordgrens, zou in een korte verrassingsoorlog Nederland 

veroverd moeten worden. Dat zou dan, in feite, een herstel betekenen van het middeleeuwse 

Middenrijk, als u dat nog iets zegt.” 

“Het Middenrijk? Jawel. Dat was toch ook de droom van de Bourgondische hertogen?” 

“Juist. Het Middenrijk ontstond oorspronkelijk doordat keizer Karel de Grote omstreeks 800 

bepaalde dat zijn rijk, na zijn dood, onder zijn drie zonen moest verdeeld worden. Grofweg: 

een oostelijk deel (Duitsland), een westelijk (Frankrijk) en een brede strook daar tussenin, het 

Middenrijk, toegewezen aan Karels zoon Lotharius, die tevens de keizerstitel zou erven.” 

Hij haalde een doos sigaren tevoorschijn. “Steekt u eens op. Het Middenrijk heeft geen stand 

gehouden. Steeds meer delen ervan werden door beurtelings Frankrijk en Duitsland veroverd.  

Echter, aan het eind van de middeleeuwen begon het, door toedoen van de Bourgondische 

hertogen, langzamerhand opnieuw te ontstaan. Karel de Stoute heerste uiteindelijk over zowat 

alle Nederlandse gewesten, en hij wilde ook Lotharingen in zijn bezit krijgen, de schakel 

tussen Bourgondië en de Nederlanden. Helaas, hij sneuvelde in 1477 bij Nancy, en daarmee 

was de droom van het schone Dietse Middenrijk uiteengespat.” 

Hij boog zich voorover om zijn sigaar aan te steken aan de brandende lucifer die Vidocq hem 

voorhield. “Het is juist die droom die onze koning Leopold II heeft geïnspireerd: Het 

Middenrijk herstellen… met hemzelf aan het hoofd, niet als koning, maar keizer! De 

keizerstitel is immers oorspronkelijk aan de kroon van het Middenrijk verbonden geweest!” 

Hij zweeg en staarde somber uit het raam. “Stel u voor: het Belgische keizerrijk! Onder een 

Belgische dynastie, met Brussel als hoofdstad… Zich uitstrekkend van Straatsburg tot 

Groningen… Het is allemaal niet doorgegaan, maar thans zijn er nieuwe ontwikkelingen, 

enerzijds hoopvol, anderzijds zorgwekkend. Het volgende is thans aan de hand.” 

Hij tikte de as van zijn sigaar. “Kort geleden zijn, in het diepste geheim, onderhandelingen 

begonnen tussen onze regering en die van Nederland, om te komen tot een geleidelijke 

eenwording van onze beide staten, niet in één klap, maar stapsgewijs. Uiteindelijk zouden wij 

samen moeten toegroeien naar een situatie van één verenigd koninkrijk, met als 

onvermijdelijke consequentie dat van onze beide vorstenhuizen er één zal moeten 



 15 

verdwijnen… Afschuwelijk genoeg hebben mijn naaste medewerkers en ik signalen 

opgevangen, dat onze Belgische regering bereid zou zijn om reeds op korte termijn het 

Oranjehuis te aanvaarden als ons nieuwe koningshuis. Met andere woorden, ten koste van het 

onze, dat dan zou moeten verdwijnen! Onaanvaardbaar! Het zou betekenen dat onze 

glorierijke opstand van 1830 voor niets zou zijn geweest. Natuurlijk willen wij, Belgen, ons 

eigen vorstenhuis van Saksen-Coburg, de afstammelingen van Leopold I en II, op de troon der 

Verenigde Nederlanden, liefst met de hun toekomende keizertitel, behorende bij het herstelde 

Middenrijk! Wat derhalve nu nodig is, is snelle actie om de huidige plannen te voorkomen.” 

“Duidelijk.” Vidocq knikte. “En welke rol had u mij daarbij toebedacht?” 

“We moeten zorgen dat het Oranjehuis van het toneel verdwijnt,” sprak Van Westerlo 

eenvoudig. “En er is een manier om dat te bewerkstelligen. We hoeven slechts in het bezit te 

komen van een bepaald document, waarvan we zeker weten dat het bestaat, en waarvan we 

vermoeden waar het zich zou kunnen bevinden. De inhoud van dat document zou, indien het 

zou worden gepubliceerd, voor het Oranjehuis rampzalige gevolgen hebben, en de op de troon 

zittende vorst of vorstin zou geen keus hebben dan af te treden. Waarna er voor het volk niets 

anders zou opzitten dan onze dynastie te aanvaarden, graag of niet!” 

“Kijk aan. En ik ben zeker de man die dat document te pakken moet zien te krijgen?” 

“Zo is het. Mijn opdrachtgever heeft mij gemachtigd u hiervoor een beloning in het 

vooruitzicht te stellen van één miljoen euro!” 

Bijna had Vidocq zijn sigaar laten vallen. “Een milj… Ben ik onbescheiden als ik vraag wie 

uw opdrachtgever is?” 

“U zult het zo dadelijk vernemen. Ik moet hem zo meteen bellen of u de opdracht accepteert. 

Wat is dan uw antwoord?” 

Vidocq dacht na. “Kunt u me eerst iets meer over dat te stelen document vertellen? Wat staat 

daar in vredesnaam in?” 

“Ik weet niet of ik dat mag onthullen. Dat moet ik eerst vragen. Maar het is een stuk, of beter 

gezegd een dossier, dat al sinds de regering van Willem I in het bezit is van de Nederlandse 

regering, die het, zo vermoeden wij, heeft gebruikt om het Oranjehuis onder de duim te 

houden, en om hun macht nagenoeg tot nul terug te brengen. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, toen die regering in Londen zat, is het evenwel verdwenen. Waar is het nu? 

Daar zijn we sinds kort achter: een groot verzekeringsconcern, Metropool Verzekeringen in 

Rotterdam, blijkt het te hebben. Onze bron is daar zeker van, en ik kan u verzekeren dat het 

een betrouwbare bron is. Metropool wil er nu gebruik van maken, of misbruik, net hoe je het 

bekijkt, om het Oranjehuis te dwingen mee te werken aan een gigantische reclamestunt, die 

wereldwijde aandacht moet trekken. Momenteel weet nog niemand wat voor stunt dat gaat 

worden, en ik heb ook niet het flauwste idee wat ze van plan zijn, maar zeker is dat het 

Oranjehuis er aan zal meewerken, al dan niet van harte. Ze hebben geen keus. Dat dossier dat 

Metropool bezit staat hier borg voor.”  

Hij glimlachte. “Daar gaan we dus een stokje voor steken. U gaat dat dossier bemachtigen, en 

wij zorgen daarna voor onverwijlde openbaarmaking ervan, wat zeker het einde van de 

dynastie gaat betekenen. U zult dat begrijpen als ik u zo direct ga vertellen wat er in staat. 

Maar nu ga ik eerst mijn opdrachtgever bellen. Wat kan ik hem zeggen?” 

“Och…” De geheime agent maakte een luchtig handgebaar. “Het lijkt me als Belg een 

aantrekkelijk plan. En ook dat miljoen spreekt me wel aan. U kunt dus op mij rekenen.” 

“Goed.” Van Westerlo haalde het telefoontoestel naar zich toe en sloeg een nummer aan. 

“Hallo? Verbindt u mij met Nummer Een.” 

Hij wachtte even tot hij aansluiting had verkregen. “Hallo, ’t is met Waldo van Westerlo dat u 

spreekt…. Ja, codewoord is ‘Morville’. Uw opdracht is aanvaard en zal worden uitgevoerd…. 

Jazeker….. Zeer goed…. Ja, dank u, sire.” 

Hij verbrak de verbinding en knikte voldaan naar zijn bezoeker, die grote ogen had opgezet. 
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“Maar… was dat, eh…” 

“Ja. Welaan, ik zal u thans vertellen wat het dossier in kwestie behelst. Hoor toe…” 

 

*   *   * 

 

Nauwelijks een kilometer verderop, in een onopvallend kantoortje, dat was gehuisvest in een 

flatgebouw ergens in de buurt van het Brouckèreplein, zette een geüniformeerde beambte de 

koptelefoon van zijn opnameapparatuur af. Het korte telefoongesprek van Van Westerlo stond 

reeds woordelijk genoteerd. Hij scheurde het blaadje van de blocnote en reikte het over aan 

een collega. “Breng dit meteen naar commissaris Pfaff.” 
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Zoo oud als de weg van Kralingen… […] Het leek wel, 

of hij er altijd geweest was. De Oude Dijk was voor de 

Rotterdammers […] de weg naar het dorp Kralingen. De 

weg van Kralingen, zeiden zij, is de oudste weg, die wij 

in deze buurt hebben. […] Hij is zoo oud, dat wij niet 

kunnen zeggen: hoe oud wel. 

 

L.J. Rogier, Aan de monden van Rotte en Schie (1933). 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 4. Moord in Kralingen 
 

 

De statige Rotterdamse wijk Kralingen lag er in deze zomermaand prachtig bij. Het leek wel 

of de weergoden speciaal in deze maand van alles uit de kast haalden om de lanen op hun 

voordeligst te tonen. Het was een mooie, veelbelovende morgen met veel zon, weinig wind en 

een aangename temperatuur. 

Kralingen wordt door de bewoners ook wel, niet zonder verwaandheid, de hoofdstad van 

Rotterdam genoemd. Hoewel in de oorlog zwaar getroffen kent de wijk nog altijd enkele 

buitengewoon fraaie buurten, met name in de zuid-oostelijke hoek. Hier bevindt zich ook de 

Hoflaan, lopend van de Oudedijk naar de Beneden Oostzeedijk. Aan het einde, tegenover de 

St. Lambertuskerk, is een politiebureau gevestigd in een stijlvol laat-negentiende eeuws pand. 

Inspecteur D.J. Bruins, die de dag na zijn in Gouda doorgebrachte ATM-middag weer vlijtig 

aan de arbeid was, had het raam van zijn werkkamer ver open geschoven, teneinde maximaal 

van het fraaie zomerweer te kunnen genieten. Hij had zojuist de brand gestoken in een sigaar 

en zat nu achter zijn oude cilinderbureau een aan hem gericht schrijven te bestuderen. De 

inhoud stemde hem helaas weinig vrolijk. 
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Betreft: Training communicatie via personal coaching, ook voor jou (verplichte deelname) 

Aan: Alle leidinggevenden van de gemeentepolitie Rotterdam 

 

De training 

Oprechte communicatie is de basis voor persoonlijke groei. Hoe ga JIJ om met feedback en 

hoe luister jij naar jezelf? Ben je er klaar voor om eerlijk en transparant te zijn en relaties 

aan te gaan waarbij iedereen voordeel heeft? Spreekt het je meer aan om tijdens personal 

coaching te werken aan jouw authentieke communicatie? Of doe je dat als teamplayer liever 

in een groep? Jij mag het zelf bepalen, want dit is jouw training! Op de HR-site lees je meer. 

De coach 

Personal coach drs. Bart Caaymans besloot, na een managementcarrière in communicatie, 

marketing en pensioen (Bart werkte bij o.a. Metropool Verzekeringen), de overstap te maken 

naar Baked Air Consultancy. Zijn doel is mensen te inspireren om authentieke relaties met 

anderen aan te gaan. Bart begeleidt zowel individuen als bedrijven op het brede gebied van 

persoonlijk leiderschap (personal leadership) volgens de door hem zelf ontwikkelde, unieke 

methode, de ‘Route naar Succes’. 

 

Bruins vroeg zich af of hij de schrijver van deze brief een bekeuring zou geven op grond van 

het verspreiden van wartaal. Hij keek uit het raam. Er hingen nog flarden van een lichte 

ochtendnevel, waar doorheen het zonlicht viel, in diagonale banen; een schitterend gezicht. 

Het deed Bruins wel wat denken aan de bijbelgravures van Gustave Doré, die hij kende uit 

zijn jeugd (“Adam en Eva uit het Paradijs verdreven” of “Een engel verschijnt aan het volk”). 

Deze herinnering stemde de inspecteur milder. Hij vouwde de uitnodiging voor de training tot 

een vliegtuigje, en stond op het punt dit door het raam naar buiten te werpen, toen de telefoon 

overging. 

Het gerinkel klonk nogal onheilspellend vond de inspecteur, die hiervoor in de loop der jaren 

een soort zesde zintuig had ontwikkeld, maar dat kon natuurlijk ook alleen verbeelding zijn. 

Dit bleek niet het geval. “Ik sta in een reparatiewerkplaats voor fietsen, in de Kettingstraat,” 

meldde brigadier Lucas van Dam zich aan de andere kant van de lijn, nadat Bruins de hoorn 

had opgenomen. “Moord. U kent dat winkeltje geloof ik wel. Komt u meteen? Van Helden is 

al met een wagen onderweg om u op te halen. Ik heb zelden zoiets weerzinwekkends gezien,” 

voegde de brigadier er bij wijze van uitnodiging nog aan toe, en verbrak toen de verbinding. 

De boodschap was duidelijk: een rustige dag, gevolgd door een ongestoorde avond met een 

goed boek zat er niet meer in voor de inspecteur. 

Bruins sloot het raam, doofde zijn sigaar en liep naar het halletje voor zijn hoed en jas. Voor 

de kelderdeur stond zijn fiets geparkeerd, waarmee hij bij goed weer iedere ochtend naar zijn 

werk kwam. Het was een ouderwets model herenrijwiel van het Rotterdamse merk Saturnus, 

een vooroorlogs exemplaar, zwart natuurlijk, dat hij lang geleden van zijn vader had geërfd.
3
 

Bruins was er erg zuinig op, want zo werden ze niet meer gefabriceerd. Dat zou trouwens ook 

niet meer kunnen, want de fabrikant was rond 1962 failliet gegaan. Een paar jaar terug had dit 

Bruins, op zoek naar een stel originele handvaten, naar de Kettingstraat gebracht, waar zich 

een klein fietsenzaakje bevond, gedreven door een zonderlinge oude baas. Was die oude man 

het slachtoffer? Waarom? Te stelen viel er bij hem in ieder geval bijzonder weinig. Viel roof 

als motief uit te sluiten? Wat zou het dan wel kunnen zijn? Een familiedrama? De inspecteur 

meende zich te kunnen herinneren dat de man in zijn eentje achter de winkel (eigenlijk meer 

een vettig rommelhok) woonde. Of was het zinloos geweld? Dan moest hij rekening houden 

met commotie, zoals emotionele taferelen van verontwaardigde buurtbewoners die bloemen 

en knuffels neerlegden en stille tochten wilden houden. Allerlei beroeps-herriemakers van de 

                                                 
3
 Raadpleeg twee van onze vorige verhalen: Verraad aan de Vlist (2000) en Operatie ‘Zeemeeuw’ (2002). 
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rechtervleugel (van dat soort irritante lui kwamen er steeds meer, moderne tegenhangers van 

de niet minder irritante beroeps-herriemakers van de linkervleugel) zouden maatregelen eisen. 

Dat gaf dan weer allerlei onrust bij bepaalde groepen in de samenleving, die zich beklaagden 

bij de nieuwe burgemeester. Die zou dan hoofdcommissaris Berestein bellen, die op zijn beurt 

de met de zaak belaste inspecteur zou vragen… Bruins zuchtte. Hij knoopte zijn overjas dicht 

en drukte zich de hoed op de schedel. Soms verlangde hij terug naar de jaren vijftig, toen zijn 

vader op een dienstrijwiel (dezelfde Saturnus) in een straatagententempo de stad doorkruiste, 

op weg om een boef, zoals dat toen heette, ‘de polsbandjes om te doen’, dan wel ‘in de kraag 

te vatten’ om de persoon naar de Noordsingel over te brengen. Wie in Rotterdam wist nog dat 

met die straatnaam de gevangenis (ofwel hotel ‘De Houten Lepel’) werd bedoeld? Maar reeds 

stopte met gierende banden een politieauto voor de deur. Een claxonstoot weerklonk. Bruins 

vermande zich, trok de deur van het politiebureau achter zich in het slot en wierp zich in het 

gereedstaande voertuig. 

“Plankgas, Van Helden, en de sirene erop!” beval Bruins de man achter het stuur. De Hoflaan, 

die kleine, en naar het leek zo tijdloze Kralingse oase, zag er ineens een stuk minder fraai uit. 

 

*   *   * 

 

De Kettingstraat was een klein, doodlopend straatje in het westelijke deel van Kralingen. Was 

er normaal gesproken niets te beleven, nu stond het volgepropt met auto’s van de politie. Een 

ambulance kwam juist aangereden. De pers was inmiddels ook al gearriveerd. Bruins zag een 

busje van TV Rijnmond staan, met een schotelantenne op het dak gemonteerd. Kabels werden 

uitgerold en camera’s opgesteld. Achter een afzetting dromden talrijke nieuwsgierigen samen, 

de zogenaamde omstanders. Enkele straatagenten hielden een oogje in het zeil. 

Van Helden remde. Bruins stapte uit en overzag het tafereel in de straat. Moord. Hoeveel had 

hij er daarvan al meegemaakt? Van Dam stond hem op te wachten. 

“Hierlangs inspecteur. Goed ontbeten? Een walgelijke zaak.” De forsgebouwde brigadier liep 

voor hem uit en baande een weg door de massa naar voren. Dit gaf Bruins de gelegenheid een 

blik op het pand met nr. 74 te werpen. ‘Anno 1894’, stond op twee witte gevelstenen te lezen. 

Gelijk daarnaast stond een pand uit de periode van de wederopbouw, de jaren vijftig. Ineens 

wist Bruins waarom dit tafereel hem zo bekend voor kwam. Hij had die beide panden gezien 

op een foto in een boek over de brandgrens van 14 mei 1940, de dag van het bombardement 

op Rotterdam. Hier stond men op de grens van twee werelden, zogezegd, van het Rotterdam 

uit de geschiedenis, zoals het had bestaan tot 14 mei 1940, en het moderne Rotterdam dat na 

die datum was opgebouwd. 

Van Dam hield de deur voor hem open. Een koperen belletje klingelde. Het klonk ongepast, 

macaber ook, want er was niemand meer om op te reageren. 

Direct achter de voordeur lag het lichaam van een man van rond de 75 jaar op de grond. Een 

kogel door het hoofd en twee of drie door het hart lieten er geen twijfel over bestaan wat hier 

was gebeurd. Drie platgeslagen kogels zaten in een houten beschot waar allerlei gereedschap 

aan was opgehangen. De eerste de beste agent-in-opleiding kon de moord reconstrueren. Hier 

was sprake van een kille liquidatie. Bloed, stukken schedel en hersens lagen overal verspreid 

op de cementen vloer, waarop een met smeervet doordrenkt, aftands tapijt lag vastgeplakt, zo 

te zien sinds 1894. Van Dam had niets teveel gezegd: een weerzinwekkende aanblik. 

“Foto’s zijn al gemaakt, Van Dam? Naam? Sporen? Vingerafdrukken? Zijn er getuigen?” 

“Hij heet, even zien, Rinus Franken. Die naam staat althans op een brief in zijn brievenbus. 

De technische ploeg is opgeroepen. Oh wacht, daar zul je ze net hebben.” 

Bruins liep naar achteren om de technici in witte pakken hun werk te laten doen. Er viel niet 

veel te zien. Achterin leidde een trapje omhoog naar een kleine woonkamer met keuken. Een 

nog smaller trapje voerde naar een souterrain met een slaapkamer en washok. Daarachter lag 
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een platje van twee bij drie meter. Bruins was in één klap genezen van zijn nostalgische hang 

naar de jaren vijftig, want dat was de benauwde sfeer die hem hier overal in het gezicht trof. 

“Alles fotograferen, Van Dam. Laat monsters nemen van de etensresten in de keuken. Zijn er 

papieren, brieven, persoonlijke zaken? Je had het net over een brief.” 

“Ik heb niet veel gevonden. Een paar rekeningen. Water, gas en licht. Telefoon was er niet en 

internet al helemaal niet. Het wijkblaadje van deze week, de Ster van Kralingen. En dan zo te 

zien een brief van een verzekeringsmaatschappij. Metropool, aan het Weena. Het gaat om een 

periodieke financiële vergoeding voor reparaties of zoiets. Klaarblijkelijk was hij daar op 

parttimebasis in dienst voor allerlei klusjes.” 

“Wat? Metropool, zeg je?” vroeg Bruins met gefronste wenkbrauwen. “Hé. Dat is óók 

sterk…” 

Hij zweeg. Verschillende gedachten schoten door hem heen. Dat was wel erg toevallig: dat hij 

juist gisteren met die meneer Scholten had gesproken, ook van Metropool… Toen Scholten 

gezegd had, dat hij Bruins alleen binnen de muren van Metropool te woord wilde staan, omdat 

dat veiliger was, had hij, Bruins, gekscherend gevraagd of het soms om een levensgevaarlijke 

zaak ging… Nu hij hier oog in oog stond met iemand, die klaarblijkelijk werkzaamheden voor 

Metropool verrichtte, en nu – om wat voor reden ook – om het leven was gebracht, kwam de 

opmerking van die meneer Scholten ineens in een heel ander licht te staan. Of was het louter 

toeval? 

Hij vertelde het verhaal in het kort aan Van Dam, en besloot: “Ik zou er dus maandag heen 

gaan, maar gezien deze toestand ga ik liever maar meteen morgenochtend erheen, om 

informatie. En dat gesprek met die meneer Scholten gaat dan meteen in één moeite door. En 

als hij morgen geen tijd voor me heeft, dan maakt hij maar tijd. Dat gaat wel over iets heel 

anders, iets wat hier natuurlijk helemaal niets mee te maken heeft, maar ik heb geen zin om 

daar twee keer naar toe te moeten.” 

Hij stopte de brief in zijn zak. “Ik kan me haast niet voorstellen dat het één iets met het ander 

te maken heeft, maar stel dat het wèl zo is… Dan zijn we iets héél vreemds op het spoor.” 

Hij liep naar buiten, voorbij de afzetting. Van Helden stond naast zijn wagen te wachten. 

Tegen een muur, vlak buiten de afzetting, zag Bruins al de eerste bloemen en knuffels liggen. 

Een verslaggever van TV Rijnmond stak hem een microfoon onder de neus. 

“Inspecteur, uw commentaar. Is dit weer een voorbeeld van zinloos geweld?” 

“We verzamelen alle aanwijzingen. Personen die iets hebben gezien wat belangrijk voor ons 

kan zijn worden opgeroepen zich te melden. Over een motief valt niets te zeggen.” 

“Buurtbewoners spreken al over het organiseren van een stille tocht voor vanavond, of anders 

morgenavond. Men wil witte ballonnen oplaten. Wat zegt u daarvan?” 

“Geen commentaar. Morgen komt de politie met een nadere verklaring voor de pers.” 

Hij liep snel door en stapte in de wagen. Hij had er totaal geen behoefte aan geruchten voedsel 

te geven via de pers. Maar al direct bij de eerste aanblik van de dode fietsenmaker op de vloer 

van de winkel had hij zich in gedachten dezelfde vraag gesteld: Was dit zinloos geweld? 

“Ik weet het nog zo net niet,” mompelde hij bij zichzelf. 

 

*   *   * 

 

Teruggekomen op het politiebureau aan de Hoflaan kwam Bruins juist op tijd binnen gelopen 

om de telefoon op te kunnen nemen. Hij hoopte maar dat het niet hoofdcommissaris Berestein 

zou zijn die nu reeds belde, maar de inspecteur had na al die jaren beter moeten weten. 

“Met inspecteur Bruins, bureau Hoflaan.” 

“Dick, Berestein hier. Kom je van de Kettingstraat? Weet je al iets?” De commissaris sprak zo 

als te doen gebruikelijk zijn vraagtekens uit als uitroeptekens. 

“Een weerzinwekkende zaak, commissaris. Een oude dibbes, vermoord. Onduidelijk is of…” 
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“Ik vraag niet wat je onduidelijk is. Ik vraag duidelijkheid! Zojuist kreeg ik een verontrustend 

telefoontje van de burgemeester. Gaat het hier om zinloos geweld? Er heerst de nodige onrust 

in de buurt. Sommigen wijzen al beschuldigend naar bepaalde groepen in de samenleving. Dat 

kunnen we dus even niet hebben. Snap je wat ik daarmee bedoel, Bruins?” 

“We zetten alle mogelijke middelen in, commissaris.” 

“Wat kan ik de burgemeester meedelen?” 

Wat mij betreft dat het morgen weer een mooie zonnige dag gaat worden, dacht Bruins, en als 

Excelsior er vanavond in slaagt meer doelpunten te maken dan de tegenstander, de kans groot 

is dat ze hun thuiswedstrijd op Woudestein gaan winnen. Maar hij antwoordde met: “De zaak 

heeft de volste aandacht. Ik heb mijn beste mensen ingezet, zoals brigadier Lucas van Dam. Ik 

heb ook Van Helden op deze zaak gezet, een veelbelovende jongeman. Hij doet nu samen met 

Van Dam het buurtonderzoek. De pers is geïnformeerd. We volgen bereids een spoor.” 

Hij wachtte in spanning af of deze dooddoeners toereikend zouden zijn. Dat bleek het geval. 

“Nou goed, prima. Houd me op de hoogte. Ik moet nu weg. Afzettingen en extra straatpolitie 

regelen voor de stille tocht van vanavond. De burgemeester spreekt. Jij blijft neem ik aan de 

hele avond op je post?” 

Ook nu weer had de inspecteur eigenlijk iets heel anders willen antwoorden, een opmerking 

over het door de WC spoelen van een peperdure, maar nutteloze seizoenskaart van Excelsior, 

maar in plaats daarvan zei hij: “Vanzelfsprekend commissaris. Rekent u op mij.” 

“Prima! Oh ja, ik kreeg van HR de melding dat je je nog steeds niet hebt  aangemeld voor die 

tiendaagse training ‘Communicatie voor leidinggevenden’. Doe je dat vandaag nog even?” 

Er klonk een korte klik. Het gesprek was afgelopen. Bruins legde de hoorn weer op de haak. 

Hij liep terug naar de hal om zijn jas en hoed op de kapstok te hangen. Zou Radio Rijnmond 

een verslag van de wedstrijd verzorgen? Hij had hier op het bureau een transistorradio staan. 

Zijn blik bleef even rusten op de oude Saturnus-fiets die in de hal stond. 

“Fietsreparaties. Waar heb ik die brief van de verzekeringsmaatschappij gelaten? Oh wacht, 

hier. Hm. Een vergoeding voor ter plekke uitgevoerde reparaties aan personeelsfietsen. Eens 

kijken, hoe laat is het nu?” 

Het was even na vijf uur. Dat moest kunnen. Hij liep terug naar zijn cilinderbureau, legde de 

brief voor zich neer en raadpleegde het briefhoofd. “Metropool Verzekeringen, Weena. En 

daar staat een telefoonnummer. Ik zal ze even waarschuwen dat ze morgen de politie over de 

vloer krijgen. En dan maar hopen dat die geheimzinnige Scholten er morgen ook is, dan hoef 

ik er maandag niet nog een keer heen.” 

De inspecteur draaide een lokaal nummer. Hij bezat een tamelijk antiek telefoontoestel van 

bakeliet, model ‘1939’, waar zijn vader nog mee had gebeld. Om die reden kon hij er moeilijk 

afscheid van nemen. En dan, het toestel werkte prima, reden waarom de zuinige inspecteur er 

niet aan dacht het te vervangen door zo’n klein rotapparaatje vol knoppen waar Van Dam de 

hele dag in stond te kletsen. Wacht, er nam iemand op. Blijkbaar waren enige kantoorklerken 

nog aanwezig. 

De inspecteur hoorde een dame met prettige telefoonstem zeggen: “Goedemiddag, u spreekt 

Metropool Verzekeringen, Rotterdam. Waarmee kan ik u van dienst zijn?” 
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Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, 

wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam 

in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. 

 

Grondwet en statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 32. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 5. Een positief mediamoment 
 

 

In het centrum van Rotterdam rijst een machtig bouwwerk op, een kantoorreus, torenhoog 

uitstekend boven de andere imposante kolossen in de binnenstad. 

In deze onneembare burcht van staal, beton en pantserglas is het hoofdkwartier gevestigd van 

Metropool Verzekeringen NV, de grootste en machtigste verzekeringsmaatschappij van het 

koninkrijk. Indrukwekkend is het dagelijkse schouwspel van de duizenden kantoorklerken, 

die iedere morgen van wijd en zijd komend, het gigantische pand binnenstromen, om pas laat 

in de avond geleidelijk weer naar huis en haard terug te keren. Het zijn allen ernstige, 

vakbekwame lieden, die de positie van Metropool in de verzekeringswereld tot een 

onaantastbare hebben gemaakt.  

Natuurlijk is dit slechts mogelijk met een directie die uit louter topfiguren bestaat, en die de 

astronomische bonussen die ze voortdurend opstrijken, meer dan verdienen. 

 

Op deze wat bewolkte dag, enkele weken vóór de gebeurtenissen die we in de voorgaande 

hoofdstukken hebben beschreven, nemen we u mee naar een weelderig ingerichte 

vergaderzaal op de zestigste verdieping van Bouwdeel I van het complex, en laten u kennis 

maken met enkele illustere leden van deze directie, die hier voor een belangrijke bespreking 

bijeen is gekomen. Zonder u met een saaie opsomming te willen vervelen dienen wij toch 

twee mannen meteen even met name te noemen. Gezeten in een ongewoon luxueuze zetel, 
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geheel bekleed met bont van de zeer zeldzame Zuid-Sumatraanse bisschopsaap, werd de 

vergadering gepresideerd door de president-directeur, voorzitter van de Raad van Bestuur, 

kortom de C.E.O., door de meesten van zijn ondergeschikten en satrapen eerbiedig aangeduid 

met “El Supremo”, doch in werkelijkheid luisterend naar de naam mr. dr. Albertus (“Bert”) 

Fust. 

De andere prominent was Fusts voornaamste handlanger: financieel expert drs. Jonathan 

Braakhof, voormalig voorzitter van de vakbond L.B.B. (Landelijke Bond van Bruinwerkers), 

aan welke positie hij voornamelijk zijn benoeming te danken had.
4
 Legendarisch was 

inmiddels zijn uitspraak, die hij had gedaan toen hem door de pers werd gevraagd om 

commentaar op de koersval van de aandelen Metropool als gevolg van de kredietcrisis. In 

navolging van Alva, toen deze het nieuws van de inneming van Den Briel door de 

Watergeuzen vernam, had hij verklaard: “Het is niets”.  

Toen bleek dat dit toch een wat al te luchtige opvatting was geweest, had de directie zich 

bezonnen op gepaste maatregelen om deze tegenspoed te boven te komen. Twee oplossingen 

leken perspectief te bieden: het afschaffen van de torenhoge bonussen voor het leidinggevend 

management òf het halveren der salarissen van de gewone medewerkers. Zonder aarzelen was 

voor de tweede mogelijkheid gekozen, zodat thans alles weer onder controle was. 

 

Niettemin waren er nog enkele aanvullende maatregelen genomen ter verbetering van de 

liquiditeitspositie. Daaronder was ook begrepen het beëindigen van allerlei 

sponsoractiviteiten, zoals Formule 1 races en andere sporten als voetbal, klootschieten en 

schedelknuppelen. Verder was een door Braakhof persoonlijk op touw gezet project om de 

beeldvorming naar buiten te verbeteren, genaamd “Zorg voor Eerlijk Personeel en Een 

Rechtschapen Directie” (Z.E.P.E.R.D.) voorlopig op de lange baan geschoven. De resultaten 

van deze bezuinigingen waren dermate gunstig, dat er voorstellen bij de directie waren 

binnengekomen om opnieuw met sponsoractiviteiten te beginnen, zij het dan op een ander 

terrein. En het was dit onderwerp, dat voor de vergadering waar wij het hierboven over 

hadden, op de agenda stond. 

De fraaie antieke Zaanse klok aan de wand liet tien slagen weerklinken, waarna El Supremo 

met zijn voorzittershamer op tafel tikte. 

“Dames en heren, ik open de vergadering. Hartelijk welkom. En speciaal heet ik welkom 

mevrouw Gertrude Amelia baronesse de Craene van Bath, die hier aanwezig is in verband met 

ons nieuwe sponsor-project: De Kroon op het Werk. Het lijkt me het beste als ik haar meteen 

het woord geef. Gaarne uw aandacht. Mevrouw De Craene, ga uw gang.” 

“Dank u, meneer de voorzitter.” De baronesse De Craene van Bath was een magere vrouw 

van rond de vijftig, met in het midden gescheiden grijs haar. Ze droeg een vormeloze wollen 

jurk, en een zware bril met sterk glinsterende glazen.  

“Ja, dames en heren, ik ben hier namens een task-force van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, die belast is met niets minder dan de voorbereiding van de eerstvolgende 

troonswisseling! Het is nu onderhand geen geheim meer dat Hare Majesteit, koningin Beatrix, 

ieder moment haar abdicatie bekend kan maken, waarna onze kroonprins Willem Alexander 

en prinses Maxima onze nieuwe koning en koningin zullen zijn. Dat betekent dat de prins 

binnen afzienbare tijd officieel zal dienen te worden ingehuldigd. Let wel: in Nederland kent 

men geen eigenlijke ‘kroning’ zoals in Engeland, waar de nieuwe monarch dus wel 

daadwerkelijk een kroon krijgt opgezet door de aartsbisschop van Canterbury. Hier wordt 

volstaan met een plechtige eed van trouw aan de grondwet. Welnu, al jaren worden door onze 

regering signalen uit de bevolking opgevangen dat ook bij ons steeds sterker de wens is gaan 

                                                 
4
 Gedurende een reeks van jaren combineerde drs. Jonathan Braakhof het voorzitterschap van de L.B.B. met het 

hoofdredacteurschap van Tot de Schouder (TdS), het invloedrijke magazine van de Bruinwerkersbond. 
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leven dat het staatshoofd echt wordt gekroond. Dat is plechtiger, en geeft de hele inhuldiging 

veel meer status en cachet. Meer ‘Pomp and Circumstance’ om die term maar te gebruiken.” 

“Pracht en praal,” zei Fust. “Inderdaad. Willen we dat niet allemaal?” 

“Zeer juist,” vervolgde de barones. “En we moeten ook niet vergeten dat het een zaak van 

groot, internationaal belang is! U kunt er van verzekerd zijn dat, als het eenmaal zover is, de 

ogen van de hele wereld op ons land zijn gericht. U denkt misschien dat ik overdrijf, maar 

juist de landen waar men geen monarchie meer kent zien naar dit soort evenementen 

reikhalzend uit. Denkt u maar aan het huwelijk van de kroonprins en Maxima in 2002. Weet u 

wel dat dat destijds zowel op Duitsland 1 als op Duitsland 2 rechtstreeks is uitgezonden? Dus 

door allebei met een afzonderlijke cameraploeg en verslaggevers. Je zag dus niet op allebei de 

netten hetzelfde! Ik ben ervan overtuigd dat men in Duitsland eigenlijk snakt naar een 

monarchie, net als in Frankrijk, maar ja, die zitten nu eenmaal zonder.” 

Ze lachte hinnikend. “In Engeland en België heeft men natuurlijk nog wel een vorstenhuis, 

maar die hebben weer de pech dat de vertegenwoordigers regelmatig negatief in het nieuws 

komen. De Engelse troonopvolger is een saaie man, om niet te zeggen een stijve hark, die na 

de dood van zijn vrouw (die wèl buitengewoon populair was) is hertrouwd met een weinig tot 

de verbeelding sprekende ouwe doos. Een soort Jut en Jul. Je houdt je hart vast als die straks 

gekroond moeten worden. In België is het nog erger. De troonopvolger daar is een 

intellectueel erg laag scorende stoethaspel, die in de media voortdurend de ene bok na de 

andere schiet. Nee, dan onze kroonprins, telg van het oude en roemruchte Oranjehuis, en niet 

te vergeten: prinses Maxima. Ik aarzel niet haar de meest televisiegenieke vrouw van ons land 

te noemen. Het is voor ons land een kans uit duizenden: Heel de wereld zal het zien en er weg 

van zijn. Nooit krijgen we weer zo’n kans op Holland-promotion. Maar dan mogen er ook 

geen kosten of moeiten gespaard worden!” 

“Dank u, mevrouw De Craene,” sprak El Supremo, die zelf ook enthousiast was geraakt. “Ik 

denk dat u gelijk heeft. Het wordt iets geweldigs, en natuurlijk biedt dat ons, Metropool, ook 

een kans die we niet mogen verzuimen.” Hij keek opgetogen rond naar zijn satrapen. “Wat 

vindt u? Mij lijkt het dat we hier voor Metropool een uniek, positief mediagebeuren kunnen 

genereren, dat onze naam onvergetelijk zal maken: De kroning van ons nieuwe staatshoofd, 

powered by Metropool!” 

“Ja, dat klinkt goed, maar…” klonk het bedachtzame stemgeluid van mr. H. de Groot, 

directeur Juridische Zaken. “Is dat wel grondwettelijk? De grondwet zegt dat de koning dient 

te worden ingehuldigd, en wel in, eh… Amsterdam!” Hij bemerkte de vele gefronste 

gezichten om zich heen. “Sorry, ik bedoel in 020. We gaan toch geen evenement sponsoren 

dat zich uitgerekend dáár afspeelt?” 

“Nee, dat nooit,” viel het hoofd Actuariële Zaken, drs. Joh. de Witt, hem bij. “En ik zie nog 

een probleem: een kroning, prachtig, maar wie doet dat? We hebben hier geen Anglicaanse 

aartsbisschop. Toch niet een of andere predikant?” 

“Die problemen hebben wij reeds onderkend,” antwoordde de barones. “En we menen ze ook 

opgelost te hebben. Hoe? Eenvoudig, mijne heren: er staat een fout in de grondwet! Die zegt 

namelijk, dat de koning dient te worden ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam! Nu, dat 

klopt niet!” Ze keek triomfantelijk rond. 

“Niet? Wat is er dan fout aan?” vroeg De Groot. 

“Gaat u maar na: waarom is Parijs de hoofdstad van Frankrijk? Omdat dat land vanuit Parijs 

wordt bestuurd, natuurlijk. Evenzo wordt Groot Brittannië vanuit Londen bestuurd, en Spanje 

vanuit Madrid, enzovoort. Daarom zijn dat de hoofdsteden van die landen. Maar wordt 

Nederland vanuit Amsterdam bestuurd? Welnee! Vanuit Den Haag. Dus, mijne heren, 

Amsterdam is onze hoofdstad helemaal niet. Dit grondwetartikel dient dus te vervallen, of 

moet opnieuw worden opgesteld. Het staat ons volkomen vrij de plaats van de kroning 

opnieuw vast te stellen!” 
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De gehele directie applaudisseerde. Zelfs De Groot was opgetogen. De barones vervolgde 

haar betoog. 

“Dan de kroon zelf. Als u ooit in de Tower van Londen de Britse kroon hebt aanschouwd, dan 

is dat niets vergeleken bij de nieuwe kroon, die onze koning straks krijgt opgezet. Het wordt 

het schitterendste stuk edelsmeedkunst dat ooit in Nederland zal zijn vervaardigd, flonkerend 

van de kostbaarste edelstenen. De financiering is nagenoeg rond. Voornaamste sponsors zijn, 

en dat zal u niet verbazen, de Nederlandse bierbrouwerijen Heineken, Grolsch, Hertog Jan, 

Oranjeboom en nog enkele anderen. Maar dat zijn alleen nog maar de aanloopkosten. De 

kosten voor het totale evenement zullen, volgens onze voorlopige begroting, zo’n 170 miljoen 

euro gaan belopen. Maar daarvoor is een nieuw en gedurfd marketingplan opgesteld. Zeg ik 

dat zo correct, meneer De Graedt van Visch?” 

Boudewijn de Graedt van Visch, hoofd van de afdeling “Marketing, Sales, Communication, 

Advertising & Screening” knikte. Hij was gespecialiseerd in het aan de man brengen van niet-

bestaande producten, welke hij meestal ‘s morgens (in de file) bedacht en via zijn mobiele 

telefoon aan tussenpersonen opdrong, waarna andere afdelingen zich genoodzaakt zagen zijn 

herseneieren uit te broeden en om te toveren tot iets bruikbaars. Maar nu had hij eindelijk iets 

werkbaars uitgedacht. Hij stond op voor zijn (in eigen woorden) finest hour en drukte op een 

knopje om een PowerPoint presentatie te starten. 

“Onze tussenpersonen kampen met een onbegrijpelijk gebrek aan populariteit. Provisie is het 

smeermiddel van onze bedrijfstak, maar staat nu in een negatief daglicht. Wij moedigen onze 

tussenpersonen aan meer productie te genereren. Dat betekent voor ons meer premie. In ruil 

geven we een half procent meer provisie, die we echter niet uitbetalen, maar in het fonds voor 

de kroon storten. Op slide 1 is te zien hoe dit financieel uitwerkt.” Hij drukte nogmaals op het 

knopje van de afstandsbediening. 

Er verscheen een veelkleurig plaatje vol blokjes, pijltjes en getallen in beeld. “Op slide 2 staan 

dan de PTA’s
5
 van de door mij geleide taskforce, terwijl de grafiek op slide 3 laat zien hoe wij 

met onze targets en focuspunten…” 

Fust onderbrak de presentatie. “Zeg Boudewijn, waarom denk je eigenlijk dat die lui van plan 

zijn in deze moeilijke tijden hun extra provisie af te staan?” 

De Graedt van Visch haakte zijn duimen achter zijn Metropool-bretels, en keek triomfantelijk 

de zaal rond. 

“Welnu! Bij een bedrag van 100.000 euro worden ze namelijk een ‘Kroongetuige’! Na elke 

duizend euro reiken we een symbolisch ‘Kroontje’ uit in de vorm van een zegeltje. U kunt dat 

vergelijken met de voetbalplaatjes van een kruidenier. Een volle kaart van 100 zegeltjes geeft 

recht op bijwonen van de kroning. Een unieke event. Wij gaan alle aanwezigen fotograferen 

en reiken er ook een certificaat van echtheid bij uit, uiteraard op eigen Metropool-briefpapier. 

Denkt u zich eens in, straks heeft men dan een ingelijste foto van zich zelf op de achterwand 

van het eigen kantoor hangen, omringd door de pracht en praal van de kroning. Dat geeft 

prestige; klanten zullen in de rij staan!” 

“Verwacht je dat dit in de praktijk echt gaat werken?” informeerde Braakhof wat ongelovig. 

“Die foldervouwers van jouw afdeling Marketing hebben voor zo ver ik weet nog nooit iets 

verzonnen dat echt verkoopt.” 

De Graedt van Visch negeerde de belediging en richtte zich tot alle aanwezigen. “Werken? Ik 

ben ervan overtuigd dat na de launch van de campagne onze offerte-afdelingen binnen de 

kortste keren overwerkt zullen raken. U zult het zien: dat loopt als een tiet. Ik bedoel: het geld 

zal binnen stromen, baronesse.” 

“Een prachtig plan, meneer De Graedt van Visch. Proficiat ermee.” De hofdame raadpleegde 

haar notities. 

                                                 
5
 Afkorting voor: Persons to Act. 
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“Ja, en dan nu: wie moet onze koning kronen? Ook helemaal geen probleem. Wij hebben toch 

onze eigen aartsbisschop van Utrecht? Natuurlijk is monseigneur Ignatius Verhagen nog maar 

pas benoemd, maar hij is, zoals u weet, een broer van onze minister Maxime, en die heeft 

dusdanige connecties in het Vaticaan, dat het wel zeker is dat de aartsbisschop binnenkort tot 

kardinaal wordt bevorderd. Dat is hoger dan een aartsbisschop, dus ook hier zullen wij de 

Engelsen de loef af kunnen steken!”   

“Fantastisch!” Het was drs. Braakhof die nu het woord genomen had. “Zijne Majesteit Willem 

Alexander I plechtig gekroond door de kardinaal-aartsbisschop van Utrecht! Dat klinkt als een 

klok. Of moet ik hem Willem IV gaan noemen?” 

“Dat hoop ik niet!” zei De Witt snel. “Zijn naamgenoten Willem I, II en III hebben ons land 

niet altijd even veel vreugde opgeleverd. Willem I deed het op economisch gebied niet slecht, 

maar politiek was hij zo klungelig dat we door hem België zijn kwijtgeraakt. En Willem II en 

Willem III waren carnavalsfiguren, bepaald geen sieraden voor de troon. Ik heb helemaal 

geen behoefte aan een vierde Willem.”  

Mr. De Groot zag nog enkele bezwaren. “Ik vraag me af of het protestantse deel van de 

bevolking hier wel blij mee is. Een kroning, goed, maar moet dat door een Roomse 

hoogwaardigheidsbekleder worden gedaan? De kroonprins is toch zelf Nederlands 

Hervormd?” 

“Maar zijn vrouw is katholiek,” zei Fust vergenoegd. “En ook onderhand zo’n beetje de helft 

van zijn familie. Hijzelf nog niet, maar dat komt wel; Maxima heeft hem voldoende onder de 

duim om dat binnen afzienbare tijd te bewerkstelligen. Ik heb me laten vertellen dat er 

regelmatig jezuïeten en dominicanen over de vloer komen. Trouwens: wat is daar mis mee? 

We hebben al tweehonderd jaar een protestantse vorst of vorstin gehad, dus het is onderhand 

wel eens tijd voor iets anders. Time for a change om met eh, Dinges te spreken.” 

“Hm. En als de kroning niet in 020 plaatsvindt, waar dan wel?” 

Barones De Craene nam weer het woord. “Dat wordt bepaald door Hendrik Jan Potter, onze 

minister-president. Zijn voorlopige voorkeur gaat uit naar de Sint Jans Kathedraal van Den 

Bosch. Dat staat ook garant voor een uitbundig volksfeest. Het zijn daar tenslotte ervaren 

carnavalsvierders. Nee, dat wordt grandioos.” Haar ogen straalden opgewonden. “Het gaat 

wel een aardige cent kosten, maar als dat door u wordt gefinancierd kan uw naam de eerste 

honderd jaar niet meer kapot. En over de hele wereld zal men er over praten, van Lapland tot 

Vuurland, van Kalmukkië tot aan de boorden van de Limpopo!” 

“Geweldig!” El Supremo keek rond. “Nog iemand bezwaren? Dan is het hiermee besloten: 

Metropool Verzekeringen NV financiert de eerste officiële koningskroning in de geschiedenis 

van het Koninkrijk der Nederlanden!” 

Van alle kanten klonken geestdriftige uitroepen van bijval, handgeklap en voetengestamp. 

De voltallige directie rees in een opwelling op van haar lederen zetels en hief het Metropool-

lied aan, gezongen, zoals bekend, op de wijze van het “Wien Neêrlandsch Bloed”, van de 

grote Rotterdamse dichter Hendrik F. Tollens Czn.
6
 Het was een groot, historisch moment in 

de geschiedenis van de verzekeringsgigant. Kredietcrisis en verliezen, nare affaires en andere 

rampspoeden leken voorgoed verleden tijd. Torenhoge winsten lonkten. Dreunend klonk het: 

 

Wien Neêrlands poen in de kassen vloeit, 

en liefst belastingvrij, 

                                                 
6
 Hendrik F. Tollens Czn. (1780-1856) is Rotterdams meest beroemde dichter. Hij schreef het epische gedicht: 

Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 (1819). Recent werd de 

tekst van Wien Neêrlandsch Bloed door de een of andere amateuristische rijmelaar, die om onduidelijke redenen 

getooid gaat met de protserige titel “Dichter des Vaderlands”, op stuitende wijze misbruikt om het eigen politiek-

correcte gelijk binnen te halen. Deze knutselaar, wiens volledige naam we nu even niet uit onze tekstverwerker 

krijgen gewrongen, kan binnenkort een stevige bekeuring tegemoet zien van de Rotterdamse inspecteur Bruins. 
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wiens kapitaal gigantisch groeit, 

verheff’ de zang als wij! 

Beleggingswinst en hoog pensioen, 

en een winst van tien miljard want, 

daar blijven wij ons best voor doen, 

Voor Metropool en klant, 

Voor Metropool en klant! 

 

Hierna ging de vergadering uiteen, in een euforische stemming over de zonnige toekomst van 

Metropool, en onbewust van de donkere wolken die weldra hun schaduw over de loop der 

gebeurtenissen zouden werpen. 
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Doth not the crown of England prove the King? 

 

William Shakespeare, The Life and Death of King John, Act II, Scene I. 
  

 

 
 

 

Hoofdstuk 6. Den Haag, Binnenhof 
 

 

Terwijl in de Metropool-burcht in Rotterdam de details van de aanstaande koningskroning 

werden besproken, vond gelijktijdig een andere belangwekkende bespreking plaats in Den 

Haag, de zetel van onze regering (en dus, inderdaad, de facto de hoofdstad van ons land).  

Ten tijde van de in dit verhaal beschreven gebeurtenissen werd ons land geregeerd door een 

coalitie van de Protestants – Roomse Unie van de Toekomst (P.R.U.T.) en de P.S. (Partij van 

Salonsocialisten), die samen in de Tweede Kamer over 74 zetels beschikten. Om die reden 

was het noodzakelijk geweest een derde Partij in de coalitie op te nemen: de Partij van het 

Gereformeerde Volksdeel (G.V.D.), waarvan de tweemansfractie in de Kamer bestond uit ds. 

Jonathan Tackenbosch, predikant te Boerekoolstronkeradeel (Fr.) en zijn echtgenote Katrijn. 

Daardoor kon men het net stellen zonder de eenmansfractie van professor P. Krekels, 

afgevaardigde namens de B.I.O. Partij ( Partij tot Bescherming van Insecten en Ongedierte). 

In het befaamde Torentje bij het Binnenhof waren op deze dag de drie voornaamste leden van 

het kabinet bijeen: de minister president, dr. Hendrik Potter, en de beide vice-premiers Walter 

Draaybroeck (P.S.) en Andries Rauwcost (G.V.D.). Tevens was aanwezig de ambassadeur 

van het koninkrijk België, graaf August Godfried van Planckendael. 

 

“Het onderwerp van deze bespreking, mijne heren,” sprak Potter ernstig, “is – dat mag ik 

zonder overdrijving zeggen – van historisch belang. Mag ik u om te beginnen enige feiten uit 

onze geschiedenis in herinnering brengen: Nadat aan het einde van de middeleeuwen de 

Nederlandse gewesten door toedoen van de Bourgondische hertogen naar een zekere eenheid 

waren toegegroeid is er helaas door de Tachtigjarige oorlog een tragische scheiding tussen 

noord en zuid gekomen. Na de val van Antwerpen van 1585 zijn de zuidelijke Nederlanden 

definitief Spaans geworden, terwijl in het noorden een onafhankelijke republiek ontstond.  

 In 1815 werden weliswaar noord en zuid herenigd door de stichting van het Koninkrijk der 

Nederlanden, maar door het hemeltergende geklungel van koning Willem I werden we in 

1830 opnieuw van elkaar gescheiden. Thans echter is door de steeds groter wordende 

Europese Unie een nieuwe situatie aan het ontstaan. U begrijpt dat de positie van Nederland 

in de beginfase van de Europese Unie, toen we nog maar met zes landen waren, aanzienlijk 
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belangrijker was dan tegenwoordig, nu de Unie uit 27 landen bestaat, en wij nog slechts een 

van de velen zijn. Voor België geldt dat uiteraard ook. Opnieuw wordt de vraag actueel of het 

niet hoog tijd wordt onze krachten te bundelen door als één geheel binnen de Unie op te 

treden. Daarbij moeten we lessen trekken uit het verleden, en niet, zoals in 1815, domweg 

beide landen samenvoegen. We moeten omzichtig en stapsgewijs te werk gaan, en daartoe is, 

van Belgische zijde, een verrassend voorstel binnengekomen. Graag aan u het woord, 

mijnheer Van Planckendael!” 

“Dank u, excellentie.” De graaf van Planckendael opende zijn dure aktetas en haalde enige 

documenten tevoorschijn. “Ziehier ons plan, ’t is te zeggen het voorstel van de federale 

Belgische regering. Zoals ge weet is de positie van ons koningshuis al geruime tijd omstreden, 

en de vooruitzichten zijn nog zwarter. Koning Albert leidt een turbulent privé leven, waarvan 

de schandaleuze bijzonderheden steeds zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden, maar 

wat er toch naar buiten komt is affreus genoeg. En momenteel blijkt hij ook nog de belasting 

voor miljoenen in de nek te hebben gekeken. Zijn vermogen schijnt oneindig veel groter dan 

wat hij altijd heeft opgegeven. Wellicht is hij miljardair. En als hij straks het veld ruimt…” 

De edelman zuchtte. “Zijn zoon en opvolger is een klungel. Een domkop die ons land tot ver 

buiten de grenzen te schande zal maken. Kortom: Wij willen af van ons koningshuis. Wat 

dan? ’t Is hier dat wij van de nood een deugd kunnen maken: Laat ons als eerste stap naar een 

herstel van de eenheid een personele unie sluiten! Beide landen, Nederland en België, onder 

één vorstenhuis. Het uwe. Als compensatie vragen wij u om Brussel tot toekomstige 

hoofdstad van onze samengevoegde koninkrijken te maken.” 

Hij zweeg. Walter Draaybroeck, wiens dagen als partijleider van de PS reeds geteld waren 

(het bestuur had reeds de populaire Job T. Pot als zijn opvolger aangezocht die zich als 

burgemeester van Amsterdam een uitstekende naam had verworven door de krachtige wijze 

waarop hij de veiligheid op straat had bevorderd; de stad was schoner dan ooit, problemen 

met allochtonen behoorden tot het verleden, geen enkele fiets werd ooit nog gestolen en, als 

klap op de vuurpijl, was het metronet uitgebreid met een Noord-Zuid lijn, die in recordtijd 

was aangelegd, terwijl de kosten nauwelijks de helft van het oorspronkelijk begrote bedrag 

bedroegen) wreef zich over de kin. 

“Dat is verrassend… Maar is het dan niet beter om beide koningshuizen af te danken en er een 

verenigde republiek van te maken?” 

Potter schudde het hoofd. “Uitgesloten. In België zou dat misschien nog gaan, maar in 

Nederland is het Oranjehuis zo mateloos populair dat vrijwel niemand dat zou willen. Sinds 

onze kroonprins is getrouwd is die populariteit alleen nog maar toegenomen, dankzij zijn 

vrouw. Niemand zou Maxima kwijt willen. En daar moeten we gebruik van maken.” 

“Hoe dan?” vroeg Rauwcost.  

“We hadden gedacht,” verklaarde Potter, “om van de toekomstige inhuldiging van Willem 

Alexander een oogverblindende, schitterende gebeurtenis te maken, die de aandacht van de 

hele wereld zal trekken. Het wordt geen traditionele inhuldiging, maar een echte kroning, die 

qua luister de Britse verre zal overtreffen. Alle naties, vooral die zonder monarchie, zullen 

barsten van afgunst, en in Nederland zullen we naast onze schoenen gaan lopen van trots. 

Maar ook in België, als Willem Alexander en Maxima tevens koning en koningin van België 

zullen zijn. Men zal graag hun in diskrediet geraakte monarchie inruilen voor de onze, en 

aldus delen in de luister van de kroning, die misschien ook wel in België kan plaatsvinden!” 

“Jaja…” zei Rauwcost aarzelend. “Maar een kroning… en dan in België… Zou zoiets niet 

teveel Roomse trekken krijgen? Want wie gaat die kroning eigenlijk verrichten? En wat gaat 

dat allemaal niet kosten?” 

Potter negeerde de eerste vraag en maakte en breed gebaar. “Dat wordt allemaal gesponsord,” 

zei hij opgewekt. “Het kost ons geen cent. Een van onze ambtenaren voert momenteel 
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besprekingen met Metropool Verzekeringen in Rotterdam, die als hoofdsponsor optreedt. Dus 

ook u hoeft zich geen zorgen te maken, meneer Draaybroeck.” 

De salonsocialist haalde de schouders op. “Wij van de PS zijn geen monarchisten, maar goed, 

u hebt gelijk als u zegt dat afschaffing onbegonnen werk is. Ik ga er dus mee akkoord.” 
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Look, what is done cannot be now amended: Men shall deal unadvisedly 

sometimes, which after-hours give leisure to repent. 

 

William Shakespeare, The Tragedy of King Richard III, Act IV, Scene IV. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 7. Alarm! 

 

 

Twee weken nadien, om precies te zijn op de ochtend, volgend op de akelige moord in 

Kralingen, betrad inspecteur D.J. Bruins via een zware draaideur de enorme hal van 

Metropool NV aan het Weena. Het was overigens al over half tien, maar voor Bruins, die niet 

bepaald matineus was, was dit een onmenselijk vroeg tijdstip. Hij meldde zich bij de receptie, 

legitimeerde zich en deelde mee dat hij een afspraak had met het hoofd van de afdeling 

Personeelszaken, betreffende een overlijdensgeval als gevolg van een misdrijf. 

“Zeker, inspecteur,” sprak de receptioniste met een charmante glimlach. “Wilt u daar even 

plaatsnemen? De security-officer zal u direct naar binnen escorteren.” 

Bruins liet zich in een luxueuze fauteuil zakken, en wachtte geduldig tot er, na enkele 

minuten, een goedgeklede functionaris op hem af kwam stappen. De man stak zijn hand uit. 

“Nee maar! Inspecteur Bruins, u hier? Dat is lang geleden!” 

Bruins keek hem verbaasd aan, en toen was het hem een ogenblik te moede, alsof iemand 

onverhoeds een puts ijswater over hem had leeggestort. Zijn adem stokte, en zijn ogen puilden 

van ontzetting uit zijn hoofd als orgelknoppen. 

“Hè?? Van Epscheuten! Jij hier?” 

“En niemand anders!” sprak de ander vergenoegd. In een ver verleden had hij als leerling-

rechercheur een tijdje stage gelopen, onder leiding van Bruins, die er weldra achter was 

gekomen dat hij te maken had met een eigenwijze, onbekwame kwast, aan wie hij zich 

dagelijks groen en geel ergerde. Omdat hij echter op een vage manier familie was van de 

hoofdcommissaris had Van Epscheuten zijn stageperiode nog een aardige tijd weten te 

rekken, en pas toen het aantal door hem geschoten bokken tot een onrustbarende kudde was 

aangegroeid was het Bruins tenslotte gelukt hem er uit te trappen. 
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“Leuk u weer te zien. Hoe maakt u het?” informeerde Van Epscheuten opgeruimd. “Gaat u 

even mee? We gaan u screenen.” 

Met een bezwaard gemoed volgde de inspecteur hem naar een vertrek aan de andere kant van 

de hal. 

“Nee, het zal niet lang duren,” zei Van Epscheuten desgevraagd. “We nemen alleen even wat 

foto’s van u, van voren en van opzij, en dan uw vingerafdrukken. U wordt vervolgens van top 

tot teen gefouilleerd en daarna moet u dan nog een stuk of twaalf formulieren invullen. Dat is 

alles.” 

Bruins ontstak in woede. “Donder op met je screenen, Van Epscheuten! Daar heb ik allemaal 

geen tijd voor. Je weet toch wie ik ben?” 

“Tja, maar regels zijn regels, inspecteur,” sprak de beveiligingsbeambte glimlachend. “We 

moeten voor iedere bezoeker een speciale bezoekerspas vervaardigen, die u bij controle dient 

te kunnen tonen. De directie is vastbesloten iedereen te weren die niet ondubbelzinnig kan 

aantonen dat hij hier rechtmatig is binnengekomen.” 

“O ja? Hoezo dat?” vroeg Bruins. “Er valt hier toch niets bijzonders te stelen? Behalve 

enorme hoeveelheden papier?” 

“Toch zijn er goede redenen voor, maar dat valt buiten mijn competentie,” antwoordde Van 

Epscheuten. “Het enige wat ik u kan zeggen is, dat er hier wel degelijk zaken bewaard worden 

die zorgvuldig achter slot en grendel dienen te blijven. Maar als u daar wat meer over wilt 

weten zult u zich tot de directie moeten wenden.”   

 

*   *   * 

 

Ruim een half uur later stond Bruins weer in de hal, met een humeur als van een haai met een 

kaakontsteking, en in zijn hand een prachtige, gloednieuwe bezoekerspas, met daarop een 

kleurenfoto van zijn toornige gelaat naast het logo van Metropool NV. 

“Ziezo, inspecteur, dat viel best mee, of niet soms?” vroeg Van Epscheuten monter. “Welnu, 

waar mag ik u naartoe begeleiden?” 

“Breng me eerst naar afdeling Personeelszaken,” snauwde Bruins. “En graag een beetje tempo 

nu. Ik heb een afspraak met eh… doctorandus Van Walsum.” 

“Personeelszaken? HRM bedoelt u,” corrigeerde Van Epscheuten. Hij nam zijn portofoon ter 

hand. “Momentje.” 

Hij voerde een kort gesprek, en stak daarna het apparaat weer weg. 

“Zeer spijtig, inspecteur. De heer Van Walsum moest vanochtend onverwachts naar de 

tandarts. Over een half uurtje is hij weer terug.” 

Bruins prevelde iets ondrukbaars. “Allemachtig! Nou, dan iemand anders van die afdeling, of 

nee, wacht effe… Kun je soms zien of meneer J. Scholten van de afdeling Woekerpolissen 

aanwezig is? Die moet ik óók spreken, dus dat kan er misschien wel net even tussendoor.” 

Opnieuw pleegde Van Epscheuten draadloos overleg, en nu was het lot Bruins iets gunstiger 

gezind. 

“Hij is op zijn kamer. Volgt u mij. Zo, hier is de lift. U wordt op de veertigste etage 

verwacht.” Hij pakte opnieuw zijn portofoon. “Ik zal mijn collega daar waarschuwen dat u er 

aan komt.” 

Bruins betrad de lift en drukte op het knopje met het cijfer 40. De deuren gleden dicht, en de 

lift schoot met de snelheid van een straaljager opwaarts. Remde vervolgens af met een schok, 

die de inspecteur bijna het evenwicht deed verliezen. De deuren openden zich weer, en Bruins 

struikelde naar buiten. Een gezette man met een volkomen kaal hoofd, gekleed in een donker 

kostuum en met een portofoon in de hand, op en top het type van een veiligheidsbeambte, 

stond op hem te wachten.  

“U bent meneer Bruins? Uw pasje graag.” 
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Bruins overhandigde zijn pas, die langdurig werd bestudeerd, alsof het een uitgelezen staaltje 

van vervalsing betrof.  

“Alles in orde?” informeerde de inspecteur, wiens geduld bijna tot het nulpunt was gedaald. 

“Ik zou het op prijs stellen als u me even de heer Scholten kon aanwijzen.” 

Op hetzelfde moment echter weerklonk door de intercom een doordringende stem: 

“Attentie, dames en heren, attentie! Op last van het hoofd brandveiligheid dient het gehele 

gebouw terstond, ik herhaal: terstond te worden ontruimd in verband met een brandmelding. 

Sluit uw computers af, en begeef u onmiddellijk via de u toegewezen nooduitgangen naar 

buiten. De liften mogen niet worden gebruikt. Einde bericht.” Een langdurig schel 

alarmsignaal volgde, in z.g. slow-whoop tonen.  

Bruins onderdrukte de neiging om een aantal onheuse termen te gaan bezigen. “Waar zit die 

meneer Scholten?” probeerde hij nog, maar de veiligheidsbeambte schudde het hoofd. “U zult 

straks even terug moeten komen, meneer. Ik weet niet of dit een oefening is, of dat er 

werkelijk ergens brand is, maar als het een oefening is zal het over een uurtje wel achter de 

rug zijn. U zult nu het pand moeten verlaten. Hier rechtdoor lopen, dan ziet u vanzelf de deur 

naar het trappenhuis.” 

Inmiddels waren overal de deuren die op de gang uitkwamen opengeworpen en een dichte 

drom kantoorklerken begon zich in de richting van het trappenhuis te spoeden. 

Bruins haalde berustend de schouders op en sloot zich bij de stoet aan. Als het goed is, zo 

overdacht hij, moest die meneer Scholten hier ook ergens tussen lopen. Wie zou het zijn? Hij 

wendde zich tot de eerste de beste medewerker, die toevallig naast hem liep.  

“Mag ik even iets vragen, meneer, kent u soms de heer Scholten?” 

“Joris Scholten? Zeker. We lopen hier juist langs zijn kamer. Kijk hier. Hm, de deur is dicht. 

Hij is er zeker niet. Als hij er wel is heeft hij misschien het alarmsignaal niet gehoord.” 

“Ah, dank u.” Bruins bleef voor de aangewezen deur staan, terwijl de personeelsleden van 

Metropool als een kudde bizons langs hem heen snelden.  

“Nou, even kijken kan geen kwaad,” mompelde hij, en wierp de deur open. “Helaas… 

niemand. Jammer. Dan zal ik het straks nog eens moeten proberen. Zonde van de tijd, maar 

niets aan te doen. Hola, wacht effe… Wat is dat nou?” 

Zijn adem stokte. De kamer was toch minder leeg dan hij op het eerste gezicht had gedacht. 

Van achter het midden in het vertrek staande bureau waren twee benen zichtbaar, 

klaarblijkelijk toebehorend aan iemand die er languit op de vloer achter lag. Ontzet boog 

Bruins zich over de gestalte heen, een man van een jaar of vijftig. Het leed geen enkele twijfel 

wat er met hem was gebeurd. 

“Doodgeschoten…” prevelde de inspecteur. “Zou dit Scholten zijn? Dat moet haast wel… 

Waar is die veiligheidsfiguur gebleven?” 

Hij liep de gang op en wenkte de kaalhoofdige functionaris. “Ik weet niet of ik het zojuist heb 

gezegd,” zei hij, “maar ik ben inspecteur van politie. En ik doe hier net een akelige 

ontdekking. Kunt u even hier binnenkomen en mij vertellen wie dit is?” 

De man volgde Bruins de kamer in en schrok. 

“Allemachtig… Ja, dat is meneer Scholten… Wat is er gebeurd?” 

“Dat zou ik ook verschrikkelijk graag willen weten,” zei Bruins. “U blijft hier de wacht 

houden, terwijl ik mijn collega’s bel.” 

 

Ongeveer drie kwartier na het brandalarm stond vast dat er nergens brand was, en dat het 

alarm automatisch in werking was gesteld door nog onbekende oorzaak. Terwijl het personeel 

weer naar binnen begon te stromen arriveerden ook een fiks aantal politiebeambten, vergezeld 

van een arts, en diverse leden van de technische recherche om op de plaats van het misdrijf 

uitgebreide onderzoekingen te gaan instellen. 
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Bruins bemoeide zich hier verder niet mee, maar had Van Epscheuten geïnstrueerd er 

onmiddellijk voor te zorgen dat de hoogste functionaris van Metropool zich bij hem zou 

komen melden, en het duurde dan ook niet lang of de liftdeuren gleden open en, omstuwd 

door zijn voornaamste satellieten en enkele breedgeschouderde lijfwachten, verscheen drs. 

A.G. Fust ten tonele. Hij zag krijtwit, en grote bezorgdheid lag op zijn nobel gelaat te lezen. 

Zonder op Bruins te letten spoedde hij zich het sterfvertrek in, keek nauwelijks naar de nog 

steeds op de vloer liggende gestalte en de daar omheen geknielde gedaanten, maar stevende 

recht op een grote stalen kast af, waarvan de deur open stond. Met een ruk trok hij deze deur 

helemaal open, en deinsde, als door een cobra gebeten, achteruit. Hij zette enkele wankele 

schreden in de richting van het bureau, en zocht steun aan de rand.  

“Het dossier…” stamelde hij met holle stem. “Het dossier is weg. Grote genade! Het Morville 

dossier is gestolen.” Hierna zakte hij in elkaar. 

 

*   *   * 

 

Ruim een uur later bevond Bruins zich in het luxueuze privévertrek van Fust, die inmiddels 

door het gebruik van vlugzout en een fikse bel cognac weer enigszins de oude was, al zag hij 

nog wat bleek.  

Verder waren nog aanwezig de heer Braakhof en een wat oudere man, die Bruins wat deed 

denken aan Chriet Titulaer, compleet met baard (zonder snor). Hij had zich voorgesteld als 

jhr. dr. Gerulf de Leeuw van Blijdorp, hoofd Ongewone Zaken, en tevens bedrijfsarchivaris 

en historicus.  

“Ja,” sprak Fust desgevraagd, “natuurlijk begrijp ik dat ik u een verklaring schuldig ben, 

inspecteur. Het lijdt geen twijfel of meneer Scholten is vermoord door iemand, die het 

voorzien had op een belangrijk document, dat al lange tijd in ons bezit is. En zo te zien is hij 

in zijn weerzinwekkende opzet geslaagd, want het is verdwenen! Het is een geschrift van 

onschatbaar belang. Onze staatsveiligheid is ermee gemoeid. Dat is dus de reden dat de 

veiligheidsmaatregelen bij ons concern zo extreem zijn. Voor een onbevoegde moet het 

onmogelijk zijn hier onopgemerkt binnen te komen.” 

“Dat heb ik gemerkt,” bromde Bruins. “Welnu, dat dossier dus… Het is nu meer dan tijd dat 

ik om te beginnen eens precies te horen krijg wat daar in staat. Misschien een rare vraag, maar 

heeft het iets te maken met de patriotten en de oranjeklanten? Dus de slotperiode van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, eind achttiende eeuw?” 

“Ja, dat is juist.” Fust keek verbaasd. “Hoe weet u dat?” 

“Een kennis van mij, een historicus, houdt zich bezig met die periode,” zei Bruins. “Hij doet 

onderzoek naar rellen, die in Gouda plaats hebben gevonden tijdens de Pruisische invasie van 

1787, die zijn aanleiding had gevonden in het beroemde incident bij Goejanverwellesluis. Bij 

die rellen werden de huizen van de patriotten aangevallen, en soms geheel uitgeplunderd. Ook 

werd het huis verwoest van een zekere notaris Van Stolwijk… Maar dat was helemaal geen 

patriot. Hij was een Oranje-aanhanger, zo heeft mijn kennis ontdekt. Een vergissing? Hij heeft 

er een artikel over geschreven, maar werd toen gebeld door uw medewerker, wijlen de heer 

Scholten, die hem maar liefst vijftigduizend euro bood als hij van verder onderzoek wilde 

afzien. Dat was onder anderen een van de redenen dat ik vandaag hier op bezoek was 

gekomen: ik had Scholten willen vragen wat hier allemaal achter steekt. Hij kan me dat nu 

niet meer vertellen, maar ik heb zo’n vermoeden dat u het ook wel weet. Wel, ik luister!” 

Fust knikte. “We moeten het u nu wel vertellen, inspecteur. Geheimhouding is nu verder 

zinloos, ja zelfs onwenselijk. Wat de moordenaar heeft gestolen is een dossier, dat 

oorspronkelijk onder berusting was bij de notaris, die in 1787 omkwam in Gouda. Het staat 

bekend bij de enkelingen die van het bestaan ervan op de hoogte zijn als het Morville-dossier, 

en het bevat informatie over het Oranjehuis. Zeer schadelijke informatie, om precies te zijn. 
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Als het dossier ooit in de openbaarheid zou komen zou ons vorstenhuis in een onmogelijke 

positie komen te verkeren. Ik denk zelfs in een onhoudbare positie!” 

Hij zuchtte diep. “Nu het in verkeerde handen is gekomen zitten we dus in een zeer 

zorgwekkende situatie. De heer De Leeuw, onze bedrijfshistoricus, zal u thans onthullen 

waarom dat zo is. Zet u schrap.” 

“Dank u, meneer de voorzitter.” Jonkheer De Leeuw van Blijdorp nam zijn bril af, klapte hem 

dicht en legde hem bedachtzaam voor zich op tafel. Hij schraapte zijn keel en begon zijn 

verbijsterende verhaal.  

 

 “Waar alles om begonnen is, is een aantal historische documenten uit het jaar 1766. In dat 

jaar werd onze laatste stadhouder, Willem V, 18 jaar. De Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden liep op haar laatste benen, en zou binnen 30 jaar ophouden te bestaan. In 1795 

zouden de Fransen ons land binnentrekken, en Willem V zou de vlucht nemen naar Engeland. 

Als stadhouder was hij een weinig krachtige persoonlijkheid, maar zijn liefdesleven was erg 

gevarieerd. Hij schijnt een heel regiment buitenechtelijke kinderen verwekt te hebben. Hij 

was, zoals u waarschijnlijk wel weet, getrouwd met de Pruisische prinses Wilhelmina, die in 

onze geschiedenisboeken het meest bekend is geworden door het fameuze incident bij 

Goejanverwellesluis dat u daarnet zelf noemde. Dat huwelijk werd in 1767 gesloten, dus een 

jaar nadat Willem V de zogenaamde Acte van Consulentschap had getekend, waardoor zijn 

vroegere voogd, de hertog van Brunswijk, een invloedrijke positie in de Republiek behield. 

Jammer genoeg echter heeft hij in dat jaar, 1766 dus, ook nog iets anders getekend…” 

De Leeuw nam een sigaar uit de op tafel staande doos. “Ik zei al: Willem V was erg gevoelig 

voor vrouwelijk schoon, en in 1766, een jaar voor zijn huwelijk, was hij stapelverliefd op een 

zekere Lucretia de Morville, de dochter van een katholieke edelman uit Staats-Brabant. 

Lucretia wilde aanvankelijk niet op zijn avances ingaan, maar veranderde later van gedachten, 

en stemde toe in een relatie, op voorwaarde dat Willem met haar zou trouwen. Willem V is 

daar, nogal onbezonnen, op ingegaan. Onbezonnen, want zo’n huwelijk zou ver beneden zijn 

vorstelijke stand zijn, en wie weet was er toen al sprake van een huwelijk met Wilhelmina van 

Pruisen. Ook kon hij natuurlijk op zijn klompen aanvoelen dat de hertog van Brunswijk hevig 

bezwaar zou maken. Hij gaf dus geen enkele ruchtbaarheid aan zijn plannen, en in augustus 

1766 is hij, in het diepste geheim, in de St. Rosaliakerk te Rotterdam getrouwd met Lucretia 

de Morville.” 

“Juist ja,” mompelde Bruins. “Dat is inderdaad opmerkelijk nieuws. Nooit geweten, in elk 

geval. Ik weet uiteraard wèl dat hij in oktober 1767 met Wilhelmina is getrouwd, ruim een 

jaar later dus… Dus erg lang kan dat geheime huwelijk met die Lucretia niet geduurd hebben. 

Hm… Wanneer zijn ze eigenlijk weer gescheiden?” 

De Leeuw gaf niet onmiddellijk antwoord. Hij had zijn sigaar ontpunt en aangestoken en nam 

zwijgend enkele trekken. Toen kuchte hij. 

“Wanneer, vroeg u? Nooit. Er is absoluut niets waaruit blijkt dat Willems geheime huwelijk 

ooit is ontbonden.” 

“Zozo,” bromde Bruins. “Mooi is dat. Wacht effe… Als dat waar is, dan heeft dus eigenlijk 

onze laatste stadhouder zich aan bigamie schuldig gemaakt, en…” 

Zijn stem stierf weg. Ineens besefte hij wat de enorme, ja ontstellende gevolgen van deze 

onthulling waren. 

“Maar dan…” hijgde hij. “Als… als Willem V op de dag van zijn huwelijk met Wilhelmina 

eigenlijk al getrouwd wàs, zij het dan in het geheim, dan… dan…” 

“Inderdaad,” knikte De Leeuw. “Dan is zijn huwelijk met Wilhelmina van Pruisen onwettig 

geweest, dus ongeldig. En zijn de kinderen uit die verbintenis ook onwettig. Plat gezegd: 

bastaarden. Ik vermoed dat u begint te begrijpen wat de consequenties zijn?” 
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“Ja, dat geloof ik wel,” zei de inspecteur langzaam. “Dat stelt de latere verheffing van de zoon 

van Willem V tot koning, koning Willem I dus, in een eigenaardig daglicht…” 

“Dat kun je wel zeggen,” beaamde De Leeuw. “Want waarom werd Willem I koning? We 

praten nu over de tijd na de val van Napoleon, toen Nederland, na de Franse bezetting, zijn 

vrijheid herkreeg. We werden een zelfstandig koninkrijk, met Willem I van Oranje als koning. 

Waarom juist hij? Simpel: hij was de oudste zoon van onze laatste stadhouder Willem V, uit 

diens huwelijk met Wilhelmina van Pruisen, dat eigenlijk dus ongeldig was… Dus Willem I 

was eigenlijk een bastaard en had helemaal geen recht op de troon! En dat is nog niet alles.” 

“Nee, natuurlijk niet!” Bruins was met een ruk rechtop gaan zitten. “Grote genade, het dringt 

nu pas tot me door: Als hij geen recht had op de troon, dan had zijn zoon, koning Willem II, 

dat natuurlijk ook niet, en… Bij het gebeente van de heilige Laurentius! Die complete 

dynastie is onwettig! Sinds 1813 zitten dus al die Oranjes tot op de dag van vandaag ten 

onrechte op de troon! Met inbegrip van Beatrix!” 

Stilte heerste even in het vertrek. Toen nam De Leeuw weer het woord. 

“Zo is het,” sprak hij droog. “Stel u voor, dat dat bekend zou raken… De positie van de 

koningin, Beatrix dus, zou welhaast onmogelijk worden. Om maar te zwijgen van die van 

haar opvolger. Waarschijnlijk zou hij zich moeten terugtrekken. Het zou het onverbiddelijke 

einde zijn van de monarchie.” 

Stilte heerste in het kostbaar ingerichte directievertrek. De Metropoolleiders staarden somber 

voor zich uit, en ook Bruins had enige tijd nodig om alle gevolgen van De Leeuws relaas te 

overzien. Tenslotte merkte hij op: 

“Wel, als ik nu goed begrepen heb, is dat einde niet ver meer. Het dossier is weg, en in 

handen van, naar we mogen aannemen, een kwaadwillige. Dus het zal wel niet zo lang duren 

eer de inhoud aan de grote klok hangt. Maar, mag ik eens vragen, hoe is eigenlijk dat hele 

dossier in uw bezit gekomen?” 

Jhr. De Leeuw van Blijdorp tikte de as van zijn sigaar op Fusts vloerbedekking. “Dat zal ik u 

vertellen. Toen destijds, in 1787, Wilhelmina van Pruisen op zekere dag er achter was 

gekomen dat haar huwelijk met Willem V onwettig was, was ze er uiteraard op gebrand de 

sporen van Willems geheime huwelijk met Lucretia uit te wissen. Willem V bleek toen alle 

stukken over dat geheime huwelijk, dus de huwelijksakte en andere bewijsstukken, in handen 

te hebben gesteld van een Oranjegezinde notaris in Gouda, een persoonlijke vriend van hem; 

inderdaad: mr. Van Stolwijk. Wilhelmina heeft toen een plan ontworpen om vanuit Nijmegen, 

waar de stadhouderlijke familie toen verbleef, naar Den Haag te reizen, om aldaar de 

Oranjepartij te mobiliseren, maar met het achterliggende idee om onderweg Gouda aan te 

doen, en daar bij notaris Van Stolwijk het bewuste dossier pogen te bemachtigen, om het te 

kunnen vernietigen. Nu, we weten dat daar niets van terecht is gekomen. Ze werd 

aangehouden bij Goejanverwellesluis, en moest onverrichter zake weer terug. Ze heeft toen 

een van haar naaste medewerkers in vertrouwen genomen, een zekere Gijsbert Karel van 

Hogendorp.” 

“Wat? Van Hogendorp? Dat was toch in feite de grondlegger van onze monarchie?” 

“Dezelfde. Na de val van Napoleon nam hij met nog enkele vooraanstaande figuren het 

bewind in handen, en zorgde ervoor dat Nederland een zelfstandig koninkrijk werd onder 

Willem I. Maar die dagen waren in 1787 nog verre. Van Hogendorp ontwierp een feilloos 

plan om het dossier in handen te krijgen. Hij charterde een handlanger, wiens identiteit nooit 

bekend is geworden, om de notaris te overvallen tijdens de onlusten die ontstonden bij de 

orangistische omwenteling in Gouda. Wat er toen precies is gebeurd is niet helemaal na te 

gaan, maar waarschijnlijk heeft inderdaad de handlanger het dossier bemachtigd, en daarbij de 

notaris vermoord. Daarna is hij erin geslaagd bij de orangistische plunderaars de indruk te 

wekken dat het huis van de notaris op de lijst stond van de woningen van patriotten die 

geplunderd moesten worden. En inderdaad zijn er in die nacht door het losgelaten, deels 
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dronken, Oranjegrauw een paar huizen vernield die niet op de lijst stonden, bij vergissing 

dus.” 

“Juist. En toen? Kreeg Van Hogendorp het toen in handen?” 

“Ja. Alleen… Hij heeft het niet aan Wilhelmina gegeven! Sluw en ver vooruitziend als hij was 

moet hij beseft hebben dat hij over een formidabel chantagemiddel beschikte, waar hij in de 

toekomst, op een of andere manier, nog gebruik van zou kunnen maken. Hij heeft het dossier 

dus op een veilige plek verborgen, en Wilhelmina wijs gemaakt dat bij de verwoesting van het 

huis van de notaris ook al diens papieren, met inbegrip van het Morville-dossier, vernietigd 

waren. Ze hoefde zich dus nergens ongerust meer over te maken.” 

Hij glimlachte. “Veel later, toen Willem I koning werd, heeft Van Hogendorp hem 

onmiddellijk duidelijk gemaakt dat hij allereerst een grondwet moest accepteren, en verder 

zich niet teveel als een absoluut heerser moest aanstellen. Zonder enige twijfel heeft hij toen 

al het dossier als pressiemiddel gebruikt. Willem I moest zich in Van Hogendorps wensen 

schikken, hij had geen keus. Geen wonder dat die twee nooit echt geweldig op elkaar gesteld 

zijn geweest.” 

“Dat begrijp ik. Dus de Oranjes hebben zelf het dossier nooit meer in handen gekregen?” 

“Nee. Het was voor de Nederlandse regering een te mooi middel om ze onder de duim te 

houden, waar later nog een paar keer een dankbaar gebruik van is gemaakt. Denkt u maar aan 

de nogal plotselinge ommezwaai van koning Willem II, die in 1848 plotseling zijn bezwaren 

liet varen tegen de grondwetswijziging, die zijn macht terugbracht tot de grotendeels 

ceremoniële functie die we vandaag nog steeds kennen. Hij was zogenaamd in 24 uur van 

conservatief liberaal geworden. In feite had hij geen keus. Hij moest akkoord gaan, of het zou 

gewoon gedaan zijn met zijn dynastie, en wellicht met de hele monarchie!” 

Hij blies een lange rookwolk uit. “Sinds Van Hogendorp heeft iedere Nederlandse minister-

president steeds in het diepste geheim het Morville-dossier van zijn voorganger gekregen om 

een machtspositie ten opzichte van het Oranjehuis te behouden. Dat is zo doorgegaan tot het 

jaar 1940. De laatste minister-president die het had was De Geer. Zoals u weet is die in 1940 

met het hele kabinet naar Londen gevlucht, na de Duitse inval. Het dossier bleef toen 

onbeheerd in zijn kamer liggen, in het Torentje bij het Binnenhof. Later heeft De Geer het nog 

geprobeerd weer in zijn bezit te krijgen. Op 4 februari 1941 is hij naar Nederland vertrokken, 

tot woede van de andere leden van de regering, die dit als desertie zagen. Het is De Geer na de 

oorlog duur komen te staan. Toch heeft hij het uit nobele motieven gedaan. Hij wilde het 

dossier redden, en voorkomen dat het in Duitse handen viel. Want die zouden het kunnen 

gebruiken om koningin Wilhelmina in diskrediet te brengen, die nu juist voor veel 

Nederlanders het symbool was geworden voor het verzet tegen de bezetters. Maar De Geer 

heeft het dossier niet kunnen terugvinden. Het was er niet meer.” 

“Hadden de Duitsers het dan gevonden?” 

“Nee, gelukkig niet. Het was meegenomen door een hoge ambtenaar van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, baron De Groen van Cloothoven, die meteen na het vertrek van de 

regering naar Londen zich had beijverd zoveel mogelijk documenten in veiligheid te brengen, 

desnoods te vernietigen. Ik weet niet of hij het Morville-dossier heeft ingezien, en zich 

toentertijd gerealiseerd wat hij in handen had, maar in 1980 werd het, na zijn overlijden, door 

een van zijn erfgenamen op de zolder van zijn huis teruggevonden.” 

De Leeuw kuchte. “Hm, door mij, om precies te zijn. Die erfgenaam was ik. Van Cloothoven 

was een oudoom van mij, aan moederszijde. Welnu, behalve het dossier vond ik ook 

uitgebreide dagboekaantekeningen van mijn oudoom, waaruit bleek dat hij na de oorlog wel 

degelijk zich in het dossier had verdiept en toen gezien had wat het teweeg zou kunnen 

brengen als het in verkeerde handen zou vallen. Aan De Geer heeft hij het niet teruggegeven 

omdat hij een hekel aan hem had vanwege diens defaitistische houding in de oorlog. 
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Misschien heeft hij nog wel met de gedachte gespeeld om het gewoon te vernietigen, maar om 

een of andere reden is dat dus niet gebeurd. En zo kwam het in mijn bezit.” 

“Dan had u het toch kunnen vernietigen?” vroeg Bruins. 

“Dat kon ik niet opbrengen. Ik ben historicus, en het dossier is uiteraard van onschatbare 

historische waarde. Daarnaast vond ik het een opwindend idee zoiets belangrijks te bezitten, 

zonder dat iemand dat wist. Wie weet kon ik er ooit nog iets spectaculairs mee doen… En die 

gelegenheid kwam toen ik een stuk in de krant had gelezen waarin stond dat de regering de 

mogelijkheid onderzocht om de in Nederland gebruikelijke inhuldiging van een nieuwe 

koning of koningin wat grootscheepser te maken, en uit te bouwen tot een echte kroning, 

zoals in Groot Brittannië. Meteen zag ik de geweldige mogelijkheden voor het bedrijf waar ik 

al 30 jaar werkzaam ben, Metropool dus. Als zij een dergelijk evenement zouden sponsoren 

zou dat de mogelijkheid bieden voor een fenomenale reclamestunt met een wereldwijde 

impact. De naam van ons bedrijf zou meteen letterlijk wereldwijd bekend zijn. Ik stelde dat 

aan onze directie voor, en heb ze toen ook onthuld, dat ik in het bezit was van het Morville-

dossier. Als het hof bezwaar tegen zo’n gang van zaken zou maken hadden we een ideaal 

drukmiddel in handen. Ook de regering werkt mee, op voorwaarde dat zij, na afloop, weer in 

het bezit van het dossier worden gesteld.” 

“Juist. Dat betekent dus, dat de regering nu weet dat u dat dossier in uw bezit hebt.” 

“Inderdaad. We hebben ze daarvan op de hoogte gesteld, in het diepste geheim, uiteraard. En 

dan alleen de minister-president en de beide vicepremiers. Het wrange daarbij is, dat het juist 

wijlen de heer Scholten is geweest, die als contactman optrad, en namens Metropool de 

onderhandelingen voerde. Moeilijk waren die trouwens niet. De regering bleek zelf al plannen 

te hebben de inhuldiging uit te bouwen tot een internationaal topevenement, zij het dan om 

politieke redenen. Ons voorstel kwam voor hen dus als geroepen. We waren het snel eens.” 

Hij zweeg, maar toen schalde plotseling de Excelsior-mars (“Ferme jongens, stoere knapen”) 

door het vertrek. Het was de ringtone van Bruins’ mobiele telefoon.  

“Sorry.” De inspecteur drukte snel het geluid weg en bracht het toestel aan zijn oor. 

“Ja?… O, Van Dam. Heb je al iets kunnen vinden?” 

“Nou en of!” klonk het aan de andere kant. “Ik heb net met Van Epscheuten gesproken, en als 

het goed is kunnen we zo dadelijk beelden van de moordenaar zien!” 

“Wàt?! Béélden? Hoe kan dat dan?”  

“Nou, de beveiliging in deze tent is nogal extreem. Zonder gewaarmerkte toegangspas komt 

hier geen hond binnen. Maar dat is nog lang niet alles. Er blijken ook nog overal verborgen 

videocamera’s te zijn geïnstalleerd. Echt overal dus, tot op de toiletten toe. Welnu, de beelden 

die gemaakt zijn in de kamer van die vermoorde bink zijn direct beschikbaar. U kunt ze hier 

meteen komen bekijken! In het Security Center.” 

Bruins verbrak de verbinding en stond op. “Belangrijk nieuws, heren! Als het goed is kunnen 

we beelden van de moord gaan zien. Zo direct zullen we dus wellicht weten of de dader, 

aangenomen dat hij herkenbaar is, iemand van uw personeel is of niet. Gaat u mee?” 
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Big Brother is watching you. 

 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949). 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 8. Moord in beeld 
 

 

Niet veel later zat het gehele gezelschap voor een groot plasmascherm in het Security Center. 

Van Epscheuten, het hoofd van deze afdeling, drukte op een knop, waarna beelden 

verschenen van een kamer, waarin een man rustig achter zijn bureau zat te telefoneren. 

“Er is geen geluid bij,” legde Van Epscheuten uit. “U ziet hier de beelden die de 

veiligheidscamera in de kamer van de heer Scholten heeft gemaakt. U ziet hem daar zitten, 

onbewust van het feit dat hij binnen een minuut dood zal zijn. De fatale scène volgt zo 

meteen. Let u op, want het gaat erg snel allemaal. De gehele actie duurt nauwelijks 45 

seconden.” 

Hij zweeg. Iedereen staarde gefascineerd naar het scherm, waarop te zien was hoe Scholten de 

telefoon neerlegde en zijn hoofd naar de deur draaide. Blijkbaar was er aangeklopt, want zijn 

lippen vormden het woord ‘binnen’. Meteen hierna kwam een donker geklede onbekende man 

in beeld, die een wapen op Scholten richtte. Deze kwam in een schrikreactie half overeind, 

maar reeds had de man zijn arm gestrekt en vuurde. Scholten sloeg beide handen tegen zijn 

borst, wankelde en sloeg tegen de grond. De onbekende keek niet naar zijn slachtoffer maar 

trok zonder te aarzelen de stalen archiefkast open (de sleutel zat in het slot) en begon deze 

bliksemsnel te doorzoeken. Het was duidelijk dat hij wist wat hij hebben moest, want het 

zoeken duurde zeker niet langer dan vijftien seconden. Toen had hij een pak papier te pakken, 

dat hij aandachtig inkeek, waarna hij het pakket onder zijn arm klemde en het vertrek weer 

verliet. 

“Dat was het, heren,” zei Van Epscheuten. “U zag dat het gezicht van de dader maar enkele 

seconden goed in beeld is geweest. Dat korte beeld is inmiddels door ons gescand, en de 

computer heeft het resultaat vergeleken met alle gezichten die in het totale personeelsbestand 

zijn opgeslagen. Dit uiteraard om er achter te komen of de dader hier bij Metropool werkzaam 

is. In eerste instantie bleek er geen match mogelijk.” 
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Bruins wilde al opstaan, maar Van Epscheuten bleek nog niet klaar met zijn verhaal. Hij keek 

wat ongemakkelijk voor zich uit. 

“Sinds kort hebben we bij Metropool een… hoe zal ik het noemen, iets moderner personeel-

volgsysteem in gebruik. Het programma bevindt zich nog in een experimenteel stadium, maar 

gezegd moet worden dat de resultaten nu al werkelijk verbluffend zijn te noemen.” 

Hij keek even naar Fust, die berustend “ja” knikte. Van Epscheuten vervolgde: 

“Recent werd iedere toegangspas uitgerust met een minuscuul zendertje. Daarmee valt tot op 

twee cm. nauwkeurig te registreren waar iemand zich in het pand bevindt. Maar dat is niet het 

enige, ook valt met dit systeem bij te houden hoe lang hij daar verblijft en, om nog maar iets 

te noemen, in wiens gezelschap hij is. De andere personeelsleden dragen immers ook een 

dergelijke pas bij zich. Alle data worden centraal vastgehouden in onze beveiligingssystemen, 

maar ook HR
7
 maakt er al druk gebruik van. Een onevenredig lang toiletbezoek laat zich nu 

feilloos registreren, wat een negatieve impact kan hebben op de jaarlijkse salarisrondes.” 

“De privacy blijft natuurlijk volkomen gewaarborgd, inspecteur,” verklaarde Fust plechtig. 

“In deze moderne tijden moet je nu eenmaal meegaan met wat technisch mogelijk is, en…” 

“Ja ja,” onderbrak Bruins. “Wat brengt dit alles ons nu verder, Van Epscheuten?” 

“Welnu, in combinatie met de videobeelden heb ik kunnen vaststellen dat op het tijdstip van 

de moord twee mensen in de kamer waren: de heer Scholten en verder onze klusjesman, hier 

in dienst voor het doen van kleine fietsreparaties. Het zendertje in de pas liegt niet. Hij is uw 

man, inspecteur!” 

“Zo. En wie is dat dan?” informeerde Fust. 

“Een zekere Rinus Franken,” antwoordde Van Epscheuten. “Hij werkt als parttimer. Een of 

twee keer per week komt hij langs om de huurfietsen in de stalling na te kijken en eventueel 

wat reparaties uit te voeren. We hebben toen gecontroleerd of hij ook vandaag aanwezig was, 

en hij blijkt inderdaad ingeklokt te hebben, ongeveer tien minuten voor het tijdstip van de 

moord op meneer Scholten. Hij klokte weer uit tijdens het brandalarm. Ongetwijfeld heeft hij 

dat zelf veroorzaakt om ongemerkt weg te kunnen komen. Hij is dan met de stroom mensen 

mee uit het gebouw verdwenen. Dus hij is, lijkt mij, verdachte nummer één!” 

“Wàt?!” Bruins was overeind geschoten. “Maar… dat kan niet! Die meneer Franken kan het 

onmogelijk gedaan hebben!” 

“Hoe weet u dat zo zeker?” vroeg Fust verbaasd. 

“Omdat hij dood is,” riep Bruins. “Als u het precies wilt weten: Hij is gisteren dood in zijn 

winkel gevonden. En, om helemaal volledig te zijn: hij was vermoord!” 

“Franken is dood?” stamelde Fust. “Wat verschrikkelijk. Maar wat kan dan…” 

“Ik denk dat ik nu ook weet waarom,” onderbrak Bruins hem. “Het kan haast niet anders of 

hij is het slachtoffer geworden van dezelfde man als die u zojuist meneer Scholten hebt zien 

vermoorden. En waarom? Om geen andere reden, denk ik, dan om het toegangspasje van de 

ongelukkige meneer Franken! Daarmee is hij hier dus binnen gekomen. En hij zal zich daarbij 

ongetwijfeld zodanig hebben vermomd dat hij enigszins leek op de foto op Frankens pasje. 

Dat Franken hier werkte wist ik trouwens al. Dat was, behalve om meneer Scholten te 

spreken, de tweede reden dat ik hier vandaag gekomen ben. Dus daarmee is die moordzaak 

ook meteen opgelost. Een geluk bij een ongeluk zou je het kunnen noemen.” 

Hij haalde zijn notitieboek tevoorschijn. “De moordenaar wist duidelijk precies wat hij zocht, 

èn waar hij het vinden kon. Dat doet de vraag rijzen wie er allemaal van op de hoogte waren 

dat uw dossier daar, in die kast, lag. Wel, meneer Fust, wie waren dat?” 

“Tja, niet meer dan vier,” zei Fust. “Om te beginnen Scholten en meneer De Leeuw van 

Blijdorp, de man aan wie wij het bezit van het dossier danken. Hij en Scholten noemden zich 

                                                 
7
 Personeelszaken. 
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samen voor de aardigheid het Genootschap ‘Lotharius’, wat dat ook betekenen mag. De 

andere twee zijn ikzelf en meneer Braakhof, die onze sponsoractiviteiten coördineert.” 

Bruins noteerde nauwgezet deze namen. “Dus verder niemand?” 

“Nee… nou ja, wacht even, sinds wij met de regering in onderhandeling zijn over de 

koningskroning zijn ook enkele ministers van het bestaan van het dossier op de hoogte, dus de 

minister-president en in elk geval de vice-premiers. Die weten dus dat we het hebben, maar 

niet waar het precies ligt… of lag, moet ik zeggen.” 

“Dan weet ik voorlopig genoeg,” zei Bruins. “Als we nog willen redden wat er te redden valt 

moeten we geen verdere tijd meer verliezen. Ik vertrek meteen, heren, en ik zal doen wat ik 

kan om de moordenaar te achterhalen. Als hij van plan is om het dossier aan de grote klok te 

hangen hebben we nagenoeg geen kans om dat nog te voorkomen, maar ik doe mijn best, dat 

beloof ik u. Wel, tot ziens!” 

En weg was hij. Nog voor hij het gebouw uit was had hij reeds, via zijn mobieltje, zijn eerste 

gesprek gevoerd met zijn superieur, hoofdcommissaris A. Berestein. 

 

*   *   * 

 

Het was in de late namiddag van dezelfde dag, dat Bruins zich in het kantoorvertrek van 

Berestein bevond, om hem van de gebeurtenissen van de afgelopen dag op de hoogte te 

stellen. 

“Dus zo zit het,” besloot de inspecteur. “We hebben dus niet alleen met een paar moorden te 

maken, maar de staatsveiligheid is in het geding. De positie van ons koningshuis is in gevaar. 

De dief bezit nu een historisch dossier, en als hij de inhoud daarvan in de openbaarheid brengt 

komt Beatrix in een onmogelijk parket. Haar hele dynastie had eigenlijk, van aanvang af, 

nooit op de troon mogen komen. Dus feitelijk telt nu iedere seconde, als het niet al te laat is. 

Ik heb de camerabeelden van de moordenaar bij Metropool naar Interpol gestuurd, vergezeld 

van een internationaal arrestatiebevel. Verder heb ik, hoe zal ik het zeggen, een paar extreme 

maatregelen moeten nemen, en dan… het beste er maar van hopen.” 

Berestein nam zijn bril af, en wierp die op het tafelblad. “Extreme maatregelen? Wat dan 

precies?” 

“Nu, de dief wist blijkbaar nauwkeurig waar hij wezen moest. Maar het was niemand van het 

personeel van Metropool. Dat blijkt uit de beelden die we hebben, waarbij nog komt dat er in 

heel dat bedrijf maar een paar mensen van het bestaan van het dossier wisten, alleen Fust, De 

Leeuw van Blijdorp… en Scholten, die nu dus dood is. Welnu, de enige figuren buiten 

Metropool die ook op de hoogte waren zijn de leden van het kabinet! Het ligt dus voor de 

hand te veronderstellen dat daar iemand zit die het hele plan van de kroning, om wat voor 

reden ook, wil saboteren.”  

“Krijg de Crooswijkse krampen! En nu verder?” 

“Ik heb meteen de Technische Dienst opdracht gegeven om ogenblikkelijk de telefoons van 

alle ministers en staatssecretarissen af te tappen. Allemaal. Alle gesprekken moeten worden 

vastgelegd, en nagezocht met wie en waarvandaan is gebeld. En dan maar hopen dat dat 

binnen een paar uur iets oplevert. Want als we binnen een dag geen resultaat hebben zie ik het 

somber in voor Beatrix.” 

 De hoofdcommissaris krabde zich op de kruin. “Daar krijgen we vast ellende mee. Ik vraag 

me af of het wel zo’n ramp zou zijn als dat koningshuis verdwijnt. Dan zijn we ook verlost 

van Koninginnedag, en al dat stompzinnige gedoe met koekhappende, klompendansende en 

zaklopende prinsen, gereformeerde kinderkoren, Pieter van Vollenhoven… Maar nou ja, 90% 

van het volk schijnt er gek op te zijn. Goed, ga je gang maar, maar zorg dat het Openbaar 

Ministerie er geen lucht van krijgt, anders roken we een zware pijp.” 
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“Dank u, commissaris. Het probleem is natuurlijk welk telefoongesprek verdacht is, en welk 

niet. Maar we hebben experts van Interpol ingeschakeld, die feilloos kunnen analyseren of een 

telefoontje wel of niet onschuldig is. Dus nu even afwachten maar.” 

 

Die avond ging Bruins niet naar huis. Op een bovenverdieping van het politiebureau stond een 

veldbed, waarop hij de nacht wilde doorbrengen, met zijn mobiele telefoon onder handbereik, 

om meteen te kunnen reageren als hij essentiële informatie zou krijgen. 

 

*   *   * 

 

Twee maal werd hij die nacht gebeld over onderschepte telefoontjes, doch beide malen bleek, 

bij nadere analyse, dat de gesprekken uiteindelijk een onschuldig onderwerp betroffen. 

De derde keer echter was het raak. Om half acht in de ochtend werd hij gebeld door Bassant, 

hoofd Technische Dienst.  

“Meneer Bruins? We hebben iets, denken we. Een uur geleden ongeveer was er een inkomend 

gesprek uit Brussel. Het was heel kort. Een paar korte zinnetjes. Hier is het: Ja, hallo, ’t is met 

Van Westerlo dat u spreekt. De zaak is in orde. Het dossier is in ons bezit. Het is gedaan met 

Oranje. U hoort spoedig nader van ons.”  

Bruins schoot overeind. “Dat is het! Kan niet missen. Uit Brussel, hè? Waar precies in 

Brussel? Hebt u een adres?” 

We hebben alles. Wetstraat 314, eerste verdieping, ministerie van Binnenlandse Zaken van de 

federale Belgische regering, afdeling Veiligheidszaken. Kantoor van een zekere meneer Van 

Westerlo.” 

“Geweldig. Ik schakel meteen mijn collega’s ter plaatse in. Bedankt, en… o, voor ik het 

vergeet, wie werd eigenlijk gebeld?” 

De inspecteur luisterde aandachtig naar het antwoord en fronste toen de wenkbrauwen. 

“Juist…” zei hij langzaam. “Zo zo. Nu, houd die naam voorlopig nog even voor je, begrepen? 

Goed, tot ziens meneer Bassant.” 

Hij verbrak de verbinding en dacht snel na. Grootscheepse maatregelen waren nu 

ogenblikkelijk noodzakelijk, anders was alles verloren. Grootscheepse maatregelen… dat was 

iets waar Berestein gek op was. Nu goed, dan moest die zich maar eens uitleven. Hij sloeg het 

nummer van de hoofdcommissaris aan.  

“Commissaris? Bent u al op? Met Bruins. Ik heb een spoor, en er moeten meteen eh… 

grootscheepse maatregelen worden getroffen. Belt u meteen de Rijkswacht in Brussel…” 

Zoals Bruins al had verwacht was zijn verzoek aan Berestein een kolfje naar diens hand. Na 

het telefoongesprek beëindigd te hebben voelde hij even een vage ongerustheid: zijn superieur 

zou toch niet àl te veel grof geweld gaan toepassen? Natuurlijk was het van belang dat de 

moordenaar spoedig gegrepen werd, maar het meest urgent bleef uiteraard het achterhalen van 

dat beruchte dossier. Het beste kon hij ervoor zorgen dat hij zèlf zo snel mogelijk ter plaatse 

was. Naar Brussel dus. Hij nam het spoorboekje ter hand en zag dat de eerstvolgende 

internationale trein vertrekken zou om vijf voor negen, vanaf Rotterdam Centraal. Dat kon hij 

nog gemakkelijk halen. Hij schoot zijn jas aan, drukte zijn hoed op zijn schedel en snelde de 

deur uit. 
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Het gansche heirleger van Sisera viel door de scherpte 

des zwaards, dat er niet overbleef tot één toe. 
 

Richteren 4, 16. 

 

 

 
 

 

Hoofdstuk 9. Grof geweld 
 

 

 

In het kantoor van graaf Waldo van Westerlo aan de Wetstraat te Brussel bevonden zich, die 

gedenkwaardige ochtend, twee personen. Het waren dezelfde twee die we daar reeds eerder 

tegenkwamen: de graaf zelf en de geheime agent, die slechts onder zijn bijnaam “Vidocq” 

bekend was. Op het tafelblad tussen beide mannen lagen diverse vergeelde, handgeschreven 

documenten, die door Van Westerlo met grote belangstelling werden bestudeerd. Zijn ogen 

schitterden. 

“Excellent! Uitnemend werk, monsieur Vidocq! Dit is het dus! De enige echte originele 

stukken, samen het onomstotelijke bewijs leverend dat Willem V, erfstadhouder der Zeven 

Provinciën, reeds in 1766 officieel en wettig is gehuwd met onze Lucretia de Morville! 

Willems zoon Willem Frederik, onze latere Willem I, is dus een onwettig kind geweest, en 

had nooit op de troon der Verenigde Nederlanden mogen komen. Dit is het einde der Oranjes. 

Leve Zijne Majesteit Albert II van Saksen-Coburg! Leve België!” 

“Ja, dit brengt ons Middenrijk weer een stap dichterbij, mag ik aannemen,” stemde Vidocq in. 

“Zijne Majesteit kan voorlopig dus aanblijven. Maar goed ook, want ik heb dus nu nog één 

miljoen euro van hem tegoed.” 

“Dat geld wordt nog deze week op uw bankrekening gestort,” beloofde Van Westerlo. “Maar 

vertelt u mij eens: dat Metropoolgebouw in Rotterdam is extreem beveiligd, naar ik heb 

gehoord. Hoe bent u daar eigenlijk binnen weten te geraken?” 

“Zonder toegangspas is dat inderdaad welhaast onmogelijk,” beaamde Vidocq. “Ik heb er dus 

eerst zorg voor moeten dragen er een te bemachtigen. Dat was nog het lastigste onderdeel van 

de hele operatie. Ik heb na enig behoedzaam speurwerk ontdekt, dat Metropool over een 

uitgebreide fietsenstalling beschikt, waar zich ook een aantal bedrijfsfietsen bevinden, dus 

fietsen die ieder personeelslid desgewenst kan gebruiken, bijvoorbeeld voor boodschappen in 

de buurt, op plaatsen die per auto, door de parkeerproblemen moeilijk te bereiken zijn. Nu, 

voor het onderhoud van die fietsen heeft Metropool een oude fietsenreparateur in dienst, die 

af en toe langskomt als er iets te repareren valt. Die man beschikt uiteraard over een 

toegangspasje. Ik heb hem dus opgezocht en hem dat pasje afhandig gemaakt, waarbij hij, 

helaas, zijn leven voor de goede zaak heeft moeten geven. Daarna kostte het me weinig 
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moeite me zodanig te vermommen dat ik redelijk goed leek op de pasfoto op dat pasje, en 

wist zo gemakkelijk langs de toegangscontrole te komen. Na het dossier veroverd te hebben, 

wat de arme heer Scholten het leven kostte, had ik nog één probleem: door de drukte zou het 

nooit lang kunnen duren voor zijn lijk werd ontdekt, en het zou de vraag zijn of ik dan 

inmiddels al weer buiten het gebouw zou zijn. Dat heb ik opgelost door het brandalarm te 

laten afgaan, waardoor het hele gebouw ontruimd diende te worden. Temidden van de 

massaal naar buiten stromende personeelsleden was het gemakkelijk om binnen de kortste 

keren onbemerkt op straat te belanden.” 

“Geniaal! En ook handig dat u de hele zaak niet in uw bezit heeft gehouden, maar alles per 

post naar mij hebt opgezonden. De veiligste manier. Ik heb het pakket vanmorgen ontvangen, 

en alles in vijftigvoud laten kopiëren. Die kopieën zijn bereids onderweg naar de media, dus 

alle dag- en weekbladen, en alle publieke en commerciële radio- en TV stations.” 

“Prachtig. Hoe was u trouwens op de hoogte van het bestaan van al die supergeheime 

documenten?” 

“Dat kan ik u nu wel vertellen. De eerste Belg die wist wat er aan de hand was, was koning 

Leopold I. Een paar maanden na zijn troonsbestijging in 1830 werd er een stokoude dame bij 

hem aangediend. Ze was over de 80, en ze vertelde de koning het verhaal over het geheime 

huwelijk van Willem V met Lucretia de Morville. Ik hoef u natuurlijk niet te zeggen dat die 

dame niemand anders was dan Lucretia zelf. Na haar verstoting was ze in Duitsland gaan 

wonen, in Brunswijk om precies te zijn, en haar hele leven is ze vervuld geweest van 

haatgevoelens ten opzichte van het Oranjehuis. Tijdens de oorlog van 1830 tussen Nederland 

en België meende ze een mogelijkheid te zien om wraak op Oranje te kunnen nemen. Als 

koning Leopold zou kunnen aantonen dat koning Willem I ten onrechte op de troon zat, zou – 

wie weet – het volk zich van hem kunnen afkeren, en kon Leopold zèlf op diens troon 

aanspraak maken. Nu, daar is niets van gekomen. Het vervelende was, dat Lucretia geen enkel 

bewijsstuk kon tonen. Ze wist alleen dat alle documenten bij een notaris in Gouda in bewaring 

waren gegeven, maar toen ze eenmaal had achterhaald welke notaris dat was, bleek die man te 

zijn omgekomen tijdens de Pruisische invasie van 1787, en zijn huis geheel verwoest. In ieder 

geval hebben onze Belgische vorsten, vanaf Leopold I, steeds het duistere geheim van de 

Oranjedynastie van vader op zoon aan elkaar doorgegeven, tot en met onze koning Albert. Ze 

hebben er alleen nooit iets mee gedaan. Er waren immers geen bewijzen? Maar nu, dank zij u, 

is het bewijs eindelijk in Belgische handen. Onze noorderburen zullen dat snel gewaar 

worden.” 

“Zeer goed, dus vandaag gaat de bom barsten?” 

“Reken maar. Een grote dag voor ons land, en een vernedering voor de Hollanders. Door uw 

succesvolle actie zal binnenkort…” 

Hij zweeg en keek verstoord naar de deur. “Wat is dat nu weer? Wat hoor ik daar beneden 

voor lawaai?” 

Vidocq schoot overeind. “Dat lijkt me foute boel… Er komt geloof ik een hele legermacht 

binnenvallen.” Zijn woorden werden gevolg door enkele luide slagen, en geluiden van 

versplinterend hout, daverende voetstappen en snerpende fluitsignalen. 

Hij keek naar Van Westerlo, die geen spier vertrok. “Hoe komen we hier weg?” 

“Dat gaat niet,” zei de edelman. “Misschien is het moment gekomen om roemrijk voor ons 

vaderland te vallen.” Hij stond op. “Leve België!” 

Het waren inderdaad zijn laatste woorden, want met grote kracht werd de deur van het vertrek 

ingeslagen, en een aantal zwaargewapende en gehelmde gestalten sprong naar binnen en 

opende het vuur. Getroffen door minstens dertig kogels stortten Vidocq en Van Westerlo neer. 

In de lange en treurige geschiedenis van het verscheurde België was een nieuwe, bloedige 

bladzijde geschreven. 
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*   *   * 

 

Om tien over half elf arriveerde de internationale trein op het ondergronds gelegen station 

Brussel Centraal. Omdat deze trein om onduidelijke redenen slechts één maal per uur rijdt is 

de tweede klas meestal barstensvol, en dienen de meeste passagiers de reis staande te 

volbrengen. Om die reden reisde Bruins altijd (op rijkskosten) eerste klas.  

Juist toen hij de trap naar de uitgang oprende rinkelde zijn mobiele telefoon. Het was 

Berestein. 

“Hallo Dick? De zaak is voor elkaar! Ik werd zojuist gebeld door mijn collega in Brussel, 

commissaris Serafijn Pfaff. Ze hebben de daders te pakken! Pfaff zei me dat ze de toestand 

meester zijn.” 

“Ah, mooi,” antwoordde Bruins. “En het dossier?” 

“Dat is terecht. Ga je nu zelf naar de Wetstraat?” 

“Ja, dat is hier vlakbij. Ik loop nu net het station uit. Hebben ze onze delinquenten al 

afgevoerd?” 

“Eh… Hm. Ik weet alleen, dat Pfaff de zaak grondig heeft aangepakt. Dat zei hij me 

tenminste. Ik weet niet wat hij onder grondig verstaat, maar, nou ja, ga eerst zelf maar even 

poolshoogte nemen, dan hoor ik wel van je.” 

Bruins stak zijn mobieltje weg, en begaf zich, stevig doorstappend, richting de Wetstraat. Hij 

was er niet geheel gerust op: die Belgische rijkswachters kende hij als figuren met een kort 

lontje, die voor ruw optreden niet terugschrokken. Zouden ze de beoogde arrestanten niet al te 

grof hebben bejegend?  

Inmiddels had hij de Wetstraat reeds bereikt. Naar het pand waar hij zijn moest behoefde hij 

niet lang te zoeken. Een eindje verderop, tegenover het gebouw van verzekeringsmaatschappij 

“Mondass”, zag hij al een groot aantal politieauto’s en overvalwagens met fel knipperende 

zwaailichten. Bovendien was de gehele straat afgezet. Bruins meldde zich bij een der 

politiemannen bij de afzetting, legitimeerde zich, en vroeg of commissaris Pfaff ter plaatse 

was. De man knikte.  

“U bent de inspecteur uit Rotterdam? De commissaris verwacht u. Volgt u mij naar binnen.” 

Bruins werd naar een vertrek geleid, waar hij werd opgewacht door een buikige Belg, die hem 

enigszins aan Oliver Hardy deed denken. De man schudde hem hartelijk de hand. 

“Gegroet, inspecteur. De naam is Pfaff. ’t Is met veel genoegen dat ik u kan melden dat de 

affaire is opgelost. Uw dossier is terecht. Ziehier.” 

Hij overhandigde de inspecteur een dikke envelop. “Het was vanuit uw land klaarblijkelijk 

gewoon per post naar hier gezonden. De daders werden op heterdaad betrapt toen het zaten te 

bestuderen.” 

“Maar dat is geweldig, commissaris. En die daders? U hebt ze dus gearresteerd?” 

“Neen,” sprak de commissaris voldaan. “Ze werden doorzeefd.” 

De mond van Bruins zakte open. “Wat?… Door… doorzeefd?” stamelde hij.  

“Doorzeefd,” knikte Pfaff. “Ja, daar hadden ze niet van terug. Dit was de beste oplossing. 

Geen eindeloos proces, zoals bij Dutroux, geen kans op gijzelingen en ontsnappingen. 

Volgens de nieuwe richtlijnen van de Procureur des Konings dienen terroristen en andere 

overlastgevers niet langer tegen hoge kosten en via eindeloze juridische procedures te worden 

aangepakt, doch zo snel mogelijk te worden doorzeefd. Awel, ’t is zeer effectief. In zeer korte 

tijd waren ook onze problemen met criminele jongeren voorbij ’t is te zeggen, nadat wij 

enkelen van hen doorzeefd hadden. In dit geval thans hadden we trouwens bovendien te 

maken met staatsgevaarlijke figuren. Eén der doorzeefden is een berucht internationaal 

geheim agent, is ons gebleken. ’t Is te zeggen: wàs. Ja, wij zijn niet gek. Wie weet wat voor 

onheil ze nog hadden kunnen aanrichten. Meld uw superieuren dat ze hun dossiers hierover 

kunnen afleggen.” 
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Bruins knikte ontdaan, bedankte de opgewekte Belg voor alle moeite en verliet met gemengde 

gevoelens het indrukwekkende gebouw, het Morville dossier onder zijn arm geklemd. 
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Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle 

levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. 

 

Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919). 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 10. “Vlaanderen den Leeuw!” 
 

 

Zittend in de trein van Brussel naar Rotterdam had inspecteur Bruins direct de complete en 

bloederige oplossing van het mysterie naar hoofdcommissaris Berestein doorgebeld: de dief 

en tweevoudige moordenaar had, samen met zijn opdrachtgever, de arrestatie niet overleefd. 

“Geweldig Dick, ik bedoel, wat vervelend dat er doden te betreuren zijn. Heb je het dossier 

terug? Dus niemand kent de inhoud?” 

“Ik heb het dossier nu bij me. Maar of niemand de inhoud kent…” Bruins aarzelde. 

“Prachtig, geen getob meer Dick, ik licht meteen Den Haag en Metropool in, iedereen zal uit 

zijn dak gaan van vreugde: het koningshuis gered en de kroning kan gewoon doorgaan. Wat 

willen we nog meer? Je hebt de zaak opgelost, zonder publiciteit of kostbare rechtszaken. Ik 

zeg: wat een succes!” 

Bruins wilde nog iets opmerken, maar de hoofdcommissaris was hem voor. 

“Moest je aan het einde van de middag eigenlijk niet naar die training over Communicatie via 

personal coaching, van Bart Caaymans? Laat die maar lopen en neem vanmiddag lekker vrij,” 

zei Berestein royaal. “Ik zie je morgen.” 

Er klonk een klikje. Het gesprek was afgelopen. 

“Een vrije middag… het was lang geleden dat hij daarvan had kunnen genieten. En nu hij toch 

in zijn geliefde Vlaanderen was… Bruins keek uit het raampje. Juist reed zijn trein het station 

van Antwerpen binnen. 

Dit bleek teveel verleiding voor de inspecteur. Hij zette al zijn twijfels over de zaak uit zijn 

hoofd en stapte uit. Antwerpen… gelijk maar de stad ingelopen, naar De Vagant, Het Elfde 

Gebod, Het Patersvaatje, De Groote Witte Arend? Of zou hij…? Hij had nu toch ineens tijd 

genoeg. De eerstvolgende trein naar Brugge vertrok over tien minuten, las hij op de op het 

perron opgestelde borden van de NMBS. Hij nam een snel besluit en begon de diverse 

roltrappen te bestijgen, die leidden van het nieuwe, ondergrondse station, waar hij zojuist was 

aangekomen, naar het daarboven gelegen beroemde oude station, de “Middenstatie”, thans 

geheel gerestaureerd, alwaar de sneltrein naar Gent en Brugge reeds op hem wachtte. 

En zo kon het gebeuren dat we de inspecteur aan het einde van de middag niet aantreffen op 

een communicatietraining van drs. Caaymans, maar zittend op het terras van zijn stamcafé te 
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Brugge, met fraai uitzicht op het machtige Belfort. Kijk, daar kwam al een ober aangesneld. 

Bruins plaatste zijn bestelling. Hij had alle reden om tevreden te zijn. De zaak was opgelost 

en het Morville-dossier zat veilig opgeborgen in de binnenzak van zijn jas. Thans bevond hij 

zich op een van de mooiste pleinen ter wereld. De ober, weer teruggekeerd, plaatste met een 

zwierig gebaar een bokaal Brugse Tripel op het tafeltje voor hem. 

Op de lagere school had Bruins De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience gelezen, 

en sinds die tijd had hij een zwak voor Vlaanderen. Jan Breydel en Pieter de Coninck waren 

de helden van zijn jeugd. Iedere keer als hij in Brugge de prachtige Grote Markt betrad deed 

de aanblik van hun in brons uitgevoerde standbeeld hem zichtbaar goed, monument voor 11 

juli 1302, de datum van de befaamde Guldensporenslag. De ambiance was er nog verder op 

vooruit gegaan toen men het plein een aantal jaren terug autovrij had gemaakt. 

Bruins dacht met een mix van verbazing en leedvermaak aan de stakkers die hun vakantie in 

het met ijs en sneeuw bedekte hooggebergte van Nepal meenden te moeten doorbrengen, of 

tussen de altijd zo verraderlijke zandheuvels van de Gobi-woestijn. De laatste overpeinzing 

deed zijn dorst zo sterk terugkeren, dat hij zich genoodzaakt zag de ober te wenken teneinde 

een verse bokaal Brugse Tripel te laten aanrukken. 

 

*   *   * 

 

Aan de gevels wapperden de Klauwaard-vlaggen: de geel-zwarte van Vlaanderen, die je ook 

op TV bij allerlei wielerkoersen steevast langs het parcours zag meegevoerd (zoals bij Parijs-

Roubaix, als Tom Boonen, de ‘bom van Balen’, voor de zoveelste keer door de ‘Hel van het 

Noorden’ over de kasseien van Noord-Frankrijk naar de overwinning snelde) en de rood-wit 

gestreepte met blauwe leeuw van de stad Brugge. Ze versterkten de middeleeuwse entourage 

van de Grote Markt met hun levendige, felle kleuren. Het eerste hoofdstuk van Herfsttij der 

Middeleeuwen, dat prachtige boekwerk van Johan Huizinga, heette niet toevallig ’s Levens 

felheid. Een heel toepasselijke titel. 

Bruins wist dat de naam Klauwaards pas in 1329 voor de eerst keer werd gebruikt. Tijdens de 

Guldensporenslag van 1302 sprak men nog van de Liebaards, de rivalen van de met Frankrijk 

verbonden Leliaards. Dat Conscience in zijn boek toch van Klauwaards sprak was historisch 

niet correct. De stoere benaming vergrootte wel de leesbaarheid, en daar was het de schrijver 

natuurlijk om begonnen geweest. 

Het literaire gepeins van de inspecteur werd onderbroken toen de ober eigener beweging een 

nieuwe bokaal Brugse Tripel voor hem neerzette. “Van het huis,” meldde hij desgevraagd. 

“Het is te zeggen, vanwege uw tiende bezoek aan ons etablissement dit jaar.” 

Bruins overwoog serieus de mogelijkheid zich voorgoed in Vlaanderen te vestigen. Hoewel… 

hier was het ook niet alles. In de trein vanuit Brussel had hij de krant De Morgen gelezen, en 

de inhoud stemde hem weinig vrolijk. De zoveelste federale crisis had zich aangediend. Zou 

de Belgische staat uit elkaar vallen, of kon met hangen en wurgen toch het einde van het jaar 

nog worden gehaald, zo vroeg de redactie zich af. 

Op ‘communautair vlak’ had de Franstalige PS voorzitter Elio Di Rupo (zoals altijd voorzien 

van een keurig vlinderstrikje) met nadruk gewezen op de rechten die de Franstaligen genoten 

in de rand (‘gordel’) van Brussel bij verkiezingen, de administratie en het gerecht. Hierdoor 

kon de taalgrens naar zijn zeggen niet erkend worden als staatsgrens. Daarom moest Brussel 

een band behouden met Wallonië. Di Rupo sloot af met de waarschuwing: “De taalgrens zou 

een staatsgrens worden indien men BHV splitst en de faciliteiten afschaft.” 

Bruins begreep dat hiermee aan het vuistdikke dossier BHV weer een nieuw hoofdstuk werd 

toegevoegd, een dossier zó omvangrijk dat alleen aan het gewicht al België vroeg of laat zou 

bezwijken. De inspecteur keek ’s avonds geregeld naar het gewoonlijk uitstekende journaal 

van de VRT (“met Wim de Vilder”), maar kon aan de “communautaire dialoog”, het dossier 
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‘BHV’ (Brussel-Halle-Vilvoorde) en meer kwesties onderhand geen touw meer vastknopen. 

Gelukkig leken ook de Belgen zelf (of ze nu Nederlands, Frans of Duits als taal hadden) het 

onderhand niet meer precies te snappen. 

Ging er dan geen moreel leiderschap uit van het koningshuis? Bond Saksen-Coburg de natie 

niet samen? Maar nee, daarmee was het helemaal treurnis troef, wist Bruins. Zo moest er een 

rechtszaak aan te pas komen alvorens kroonprins Filip (bijnaam: ‘Flup Flater’) wat ‘geleende’ 

meubeltjes terug wilde geven aan Antwerpen. Zijn jongere broer, prins Laurent, stond aan het 

hoofd van het KINT, een milieuorganisatie. Daar kon men zich toch geen buil aan vallen, zou 

je zeggen, maar de prins scheurde ook in peperdure sportauto’s door het land (bijnaam: ‘Prins 

Plankgas’), wat natuurlijk kwade gezichten gaf. Zo was er telkens wat: de marinegelden, de 

opmerking over het Vlaams Belang, de zeperd van Filip te Davos op het Wereld Economisch 

Forum, het feit dat bijna niemand van het koningshuis echt moeite deed vloeiend Nederlands 

te spreken, toch de taal van de meerderheid van de onderdanen, het ging maar door. Het was 

geen wonder dat vooral de Vlamingen het koningshuis niet aan hun hart drukten. Maar ja, zie 

er maar eens van af te komen. Bruins voelde diep medelijden met Vlaanderen. 

Het ergste – vond hij – stond op de achterpagina. Een reporter schreef dat het alweer ruim 76 

jaar geleden was dat het paneel ‘De rechtvaardige rechters’ uit de St. Baafskathedraal te Gent 

was gestolen. Dit was gebeurd in de nacht van 10 op 11 april 1934. Hoe men ook had gezocht 

en gespeurd, het bleef onvindbaar. Oktober 2002 circuleerde op internet het gerucht dat er een 

doorbraak in het onderzoek was. De vindplaats zou bekend zijn. Sensatie! En nu stond men op 

het punt om… Maar nee, ook nu weer bleek het loos alarm, tot frustratie van velen. 

Het paneel was een onderdeel van het fameuze altaarstuk ‘De aanbidding van Het Lam Gods’, 

van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck. Het was de grote trots van de St. Baafskathedraal 

te Gent en had voor Vlaanderen een belang dat in Nederland enkel te vergelijken viel met ‘De 

Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn, in het Rijksmuseum te Amsterdam. Een paar jaar terug 

had Bruins de Gentse kathedraal bezocht en het altaarstuk uitgebreid bezichtigd. Alle facetten 

werkten samen om indruk te maken op de aanschouwers: de enorme omvang, het schitterende 

kleurengebruik, de waanzinnig gedetailleerde afbeeldingen, het kortom was een werk van een 

overdonderende schoonheid en van een grote mystieke zeggingskracht. Maar, zoals gezegd, 

helaas was dit onbetwiste topstuk van het Vlaamse culturele erfgoed onvolledig. Het huidige 

paneel van ‘De rechtvaardige rechters’ betrof slechts een na de roof vervaardigde kopie. 

 

*   *   * 

 

Na zijn laatste bokaal Brugse Tripel besloot Bruins dat het tijd werd te vertrekken en om af te 

rekenen. Toen de ober hem het bonnetje overhandigde maakte Bruins een praatje met hem, en 

besloot dat met de mededeling dat hij hoopte binnen een afzienbare tijd weer terug te kunnen 

keren naar deze prachtige stad. 

“Awel, meneer, u komt toch uit Holland?” vroeg de ober. “Misschien voor u interessant om te 

weten: er is sensationeel nieuws uit uw land. Het werd net gezegd op de televisie. ’t Is te 

zeggen: over vijf minuten is er een ingelast journaal.” 

Bruins schrok zich ongelukkig. “Wat?? O jee! Waar… waar gaat het over?” vroeg hij 

benauwd, maar de ober haalde de schouders op. 

“Nog niet bekend, meneer. Maar als u wilt kunt u binnen, aan de bar, gaan kijken. Het toestel 

staat bereids ingeschakeld.” 

Vervuld van bange voorgevoelens liep de inspecteur naar binnen, terwijl de klok van het 

Belfort juist zes uur begon te slaan. Op het TV scherm achter de bar hoorde hij de 

aantrekkelijke Vlaamse omroepster haar zin besluiten met: “En dan nu, beste kijkers, in 

verband met het zeer belangrijke nieuws uit Nederland, een extra journaal.” 
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De barman zette eigener beweging het geluid harder. Diverse andere bezoekers stonden op 

van hun stoelen en krukken en kwamen, sommigen met hun glas Maes-pils nog in de hand, 

nieuwsgierig aangelopen. Bruins vernam tot zijn grote ontzetting het volgende, spectaculaire 

nieuws, terwijl achter zijn rug de drom toeschouwers aangroeide. 

Een stem sprak: “Het nieuws van zes uur, gelezen door Wim de Vilder.” De reporter (bij dit 

woord moest Bruins altijd aan Kuifje denken) keek in de camera en begon zijn verhaal. 

“Vandaag onthult de Gazet van Antwerpen in haar openingsartikel opmerkelijk nieuws over 

het Nederlandse koningshuis. De eerste koning van de Oranjedynastie, Willem I, die zoals u 

bekend zal zijn ook enige tijd over ons land regeerde, zou een onwettig kind zijn. Zijn vader, 

stadhouder Willem V, is namelijk al eerder getrouwd geweest. Dit eerste huwelijk, dat altijd 

geheim is gebleven, werd nooit ontbonden, waardoor zijn huwelijk met prinses Wilhelmina, 

de moeder van koning Willem I, bigamie was en dus onwettig. Dit blijkt uit een oud dossier, 

de krant in de vorm van een forse stapel haarscherpe foto’s in handen gespeeld door een 

anonieme afzender. De krant heeft alle opnamen door deskundigen, waaronder historici van 

de KU Leuven, op juistheid laten onderzoeken en de uitslag is unaniem: de foto’s van dit 

dossier zijn geen knappe vervalsing. Bij ons in de studio is aangeschoven prof.dr. R.A.M. ter 

Bogt van de KU Leuven, een groot deskundige inzake het Oranjehuis. Professor, kunt u onze 

kijkers uitleggen waar dit dossier over gaat?”  

Verslagen wendde Bruins zich af. Het gewelddadige optreden van commissaris Pfaff en diens 

schutters was blijkbaar te laat gekomen. Zijn slachtoffers moesten dus, vooraleer onder de 

kogelregen te vallen, nog gelegenheid gehad hebben de fatale documenten aan de media door 

te spelen. Wat nu? Hij moest zo snel mogelijk terug naar Nederland. 

Eenmaal weer buiten was het eerste wat Bruins zag een groot affiche bij een tijdschriftenzaak 

op de hoek van de Steenstraat: Extra Editie! Oranjehuis in diskrediet! 

In een bak voor de deur lag een dikke stapel exemplaren van de Gazet van Antwerpen, die 

inderdaad met chocoladeletters de spectaculaire onthulling over het Nederlandse koningshuis 

de wereld in smeet. En in een speciale bijlage werd het complete Morville-dossier afgedrukt, 

de ene levensgrote foto na de andere. Er was geen twijfel mogelijk, constateerde Bruins: hier 

stonden de originele documenten haarscherp afgebeeld. Iedereen kon het dossier, waarvan hij 

het origineel pas sinds een paar uur op zak had, nu tot in alle details bestuderen. 

Bruins liep met lood in de schoenen terug naar het station. Wachtend op de trein naar 

Antwerpen en Rotterdam spelde hij het hele artikel nog eens uit. Een bron werd door de Gazet 

begrijpelijkerwijs niet onthuld. Slechts werd enige personen, behorend tot de zogenaamde 

“kringen rond het hof”, om hun menig gevraagd, waarop dezen ontwijkende antwoorden 

gaven. Het einde van de Oranjedynastie, ja van de gehele monarchie, leek thans nog slechts 

een kwestie van tijd. 

  

*  *   * 

 

Ruim anderhalf uur later reed de trein het station van Roosendaal binnen. Bruins vroeg zich af 

wat de spectaculaire onthullingen in Nederland teweeg zouden brengen. Een ‘koningskwestie’ 

en daarmee een constitutionele crisis? Burgeroorlog wellicht? Een machtsgreep van de PVVI, 

de Partij Van en Voor Inboorlingen? Of zou het Republikeins Genootschap zich aan het hoofd 

van een brede volksbeweging stellen en als eerste daad het Paleis op de Dam (in 020) bezetten 

om vanaf het balkon, ten overstaan van een juichende menigte, de Bataafsche Republiek uit te 

roepen? In zijn verbeelding zag Bruins de Koninklijke Standaard in de drek gesmeten worden, 

en vervangen door het rood-wit-blauw, getooid met de zwarte wimpel der patriotten. 

Had de regering een gepantserde geldwagen bij de Nederlandsche Bank besteld, om daarmee 

de koninklijke familie in veiligheid te brengen? Mariniers uit Rotterdam, de ‘Zwarte Duivels’,  

konden dan met geweld een doortocht banen naar IJmuiden. Of lag er in Scheveningen al een 
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visserspink in gereedheid? Maar wat moest er daarna gebeuren? Een Schrikbewind? Of de 

instelling van Volkstribunalen? Een president, of wellicht een militaire junta? 

Bruins begon zich steeds meer ongerust te maken. Hij keek naar buiten. De intercity denderde 

over de Moerdijkbrug. Buiten leek alles nog in rust, maar dat was natuurlijk maar schijn. Hij 

zag één lichtpuntje: zonder monarchie geen inhuldigingen meer, waardoor Amsterdam geen 

hoofdstad van Nederland meer kon zijn. 

Dordrecht… de trein arriveerde precies op tijd. Alles was rustig. Daar dook de trein de tunnel 

onder de Maas in. Het was nu nog maar bijzaak, maar wie had het gestolen Morville-dossier 

eigenlijk naar de Gazet van Antwerpen gestuurd, en met welk motief in vredesnaam? Zou dat 

in de komende burgeroorlog nog een rol spelen? De trein reed het CS van Rotterdam binnen 

en stopte. De inspecteur knoopte zijn jas stijf dicht, drukte zich de hoed (alsof die een helm 

was) op de schedel en stapte uit. “Voor Vaderland en Vorst”, mompelde hij. 
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Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij 

een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten. 

 

Grondwet en statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 29. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 11. Wanordelijk kabinetsberaad 
 

 

De Gazet van Antwerpen mocht dan de primeur gehad hebben, maar De Standaard en, in 

Nederland, De Volkskrant  en het Algemeen Dagblad brachten een dag later het sensationele 

nieuws. In bulderende koppen werd de boodschap wereldkundig gemaakt, in bewoordingen 

die varieerden van KONINGSHUIS ONWETTIG tot BEATRIX STAMT VAN BASTAARD 

AF!   

De televisieprogramma’s werden in de loop van de dag diverse malen onderbroken voor extra 

journaals. Bovendien werd aangekondigd dat die avond een “aangepast programma” zou 

worden uitgezonden, zoals gebruikelijk bij gebeurtenissen met een nationaal schokeffect. 

 

Zodra het nieuws tot de regering was doorgedrongen werden enkele “voorzorgsmaatregelen” 

genomen, zoals de minister-president ernstig mededeelde. Zo was er reeds een gepantserde 

geldwagen van de Nederlandsche Bank in gereedheid gebracht om de voornaamste leden van 

het Koninklijk Huis naar Scheveningen te vervoeren, waar reeds een atoom-onderzeeër 

klaarlag om ze naar Engeland over te zetten. Voor het bestrijden van eventuele onlusten 

stonden reeds uitgelezen elitetroepen van het tweede regiment valschermjagers in gereedheid. 

Weldra zou blijken dat al deze preventieve acties geheel overbodig waren. 

 

Vanzelfsprekend werd er ook door de talloze actualiteitenrubrieken op de televisie constant 

aandacht aan besteed. Pauw & Witteman, De Wereld Draait Doorrrr, Knevel & v.d. Brink, 

Brandpunt, Kruispunt, Hier & Nu, Netwerk, Nova, Zembla, Buitenhof, Den Haag Vandaag, 

Televizier, Aktua, Tijdsein, NOS Journaal, RTL Nieuws, Het Elfde Uur, Achter het Nieuws, 

Jeugdjournaal, ja zelfs Barend & Van Dorp maakten hun rentree om iedereen te interviewen, 

van politici tot staatsrechtgeleerden, historici en mensen op straat.  

Vooral dat laatste gebeurde aan de lopende band. In grote en kleine steden, dorpen, 

gehuchten, vlekken en beemden werden boeren, burgers, buiten- en binnenlui staande 

gehouden en kregen een microfoon onder hun neus geduwd, om daarna de originele vraag te 

horen: “En wat is uw mening hier nu over?” 
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Al snel begon op te vallen, dat slechts een enkele bebaarde intellectueel ernstig verklaarde, 

dat dit het einde van de monarchie betekende, en dat Nederland zo spoedig mogelijk in een 

republiek herschapen moest worden. 

In veruit de meeste gevallen moest de belangstellende TV kijker constateren, dat de 

verontwaardiging der geïnterviewden zich massaal richtte op de onverlaten die de fatale 

onthullingen hadden gepubliceerd.  

“Ik vind het een schande!” zo verklaarde een forse marktkoopvrouw. “Hoe durven ze zulke 

lage dingen over onze koningin te schrijven. Wat denken ze wel, die rot Belgen? Ze moesten 

ze opsluiten!”  

“Ja, maar,” probeerde dan de Brandpuntreporter. “De koningin had eigenlijk nooit koningin 

mogen worden. Koning Willem I was immers een buitenechtelijk kind van stadhouder W…” 

“Ja man, donder op met je koning en je sokophouder! Wie interesseert dat nou! Ik heb zelf 

gezien dat Beatrix toen in Amsterdam werd gekroond, dus wat zeur je nou?” 

En in deze trant werden de meeste commentaren geleverd. Al ras bleek, dat slechts een 

enkeling wist wie stadhouder Willem V was geweest, en in welke tijd hij leefde. En ook 

omtrent de oorsprong van de Oranjemonarchie bleek nagenoeg niemand iets te kunnen 

zeggen, een enkele grijsaard uitgezonderd. Sommigen verkeerden in de veronderstelling dat 

Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands, hierbij een rol had gespeeld, maar of dat vóór 

of na de Kruistochten was geweest kon men niet ophoesten. Ook het woord “stadhouder” 

bleek een onbekend begrip. 

Langzamerhand werd duidelijk, dat de impact van de gepubliceerde onthullingen aan zo’n 

95% van de bevolking volledig voorbijging. 

 

Natuurlijk werd, naast de gewone man ook iedere Bekende Nederlander ondervraagd (dat 

bleken er wederom erg veel te zijn, en van sommigen kon je je afvragen bij wie die mensen 

dan zo bekend waren), en uiteraard alle leden van Harer Majesteits Kabinet. Op het 

Binnenhof waren diverse leden van dat kabinet bijeen om hun gedragslijn te bepalen. Allen 

waren tot op heden minstens al een dozijn keren geïnterviewd en maakten een wat 

uitgewrongen indruk. Dr. Hendrik Potter, de minister-president, zat met het hoofd in de 

handen gesteund, en zijn ellebogen op zijn knieën, versuft voor zich uit te kijken. Hij kwam 

juist bij de koningin vandaan, en zijn oren tuitten nog van haar woedende gekrijs. 

“Ach, ik kan mij haar boosheid voorstellen,” sprak hij tot Andries Rouwcost, de minister van 

huisvlijt, die juist zijn telefoongesprek met de radiorubriek Met Het Oog op Morgen had 

beëindigd. “Vergeet niet dat het binnenkort Prinsjesdag is, en dat zij dan in de gouden koets 

over straat moet…. Wat zullen de mensen allemaal niet roepen? Ze vreest straks in de 

Ridderzaal voor aap te staan. Hoe zullen de parlementariërs reageren als de kamervoorzitter 

Leve De Koningin roept? Misschien roepen ze wel: Welke koningin, of zoiets. Het beste lijkt 

mij zo snel mogelijk bekend te maken dat Hare Majesteit plotseling ziek is geworden. Wat 

vind jij ervan, Draaybroeck?” 

“Tja, die troonrede moet toch voorgelezen worden, linksom of rechtsom,” meende de 

Salonsocialist. “Wat vindt u van Willem Alexander en Maxima? Die moeten binnenkort toch 

opvolgen. Maxima lijkt me het beste… Willem Alexander wil nog wel eens over moeilijke 

woorden struikelen, en bovendien hoort hij zelf, als zoon van Beatrix, natuurlijk ook tot de 

onwettige dynastie, terwijl Maxima…” 

De bewindslieden keken elkaar zwijgend aan. “Maxima,” mompelde Potter. Zijn oog viel op 

het televisietoestel in de hoek, waarop nog altijd de ene argeloze voorbijganger na de andere 

door een reporter van een of andere actualiteitenrubriek werd aangeklampt. 

“En Maxima dan?” hoorde hij een middelbaar echtpaar eenstemmig uitroepen. “Die wordt 

toch zeker onze volgende koningin? Willem Alexander moet zich niets van al die praatjes 

aantrekken! Wij willen Maxima niet kwijt, hè Kees?” 
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En ook een glazenwasser, een warme bakker, een kleuterleidster en een handelaar in 

tweedehands kunstgebitten verklaarden eensgezind dat iedereen “kon lullen wat hij wilde”, 

maar dat men Willem Alexander, en ook, ja vooràl, Maxima op de troon wenste. 

Potter gaf een klap op tafel en wendde zich tot zijn collega’s. “Dat is het. Zeer juist. Het gaat 

eigenlijk niet eens zozeer om Willem Alexander. Een beste vent natuurlijk, maar het is nu wel 

duidelijker dan ooit dat alles eigenlijk om Maxima draait. Herinnert u zich nog hun huwelijk, 

in februari 2002? Veel bladen en kranten hadden het gewoon over het Huwelijk van 

Maxima… Dat ze met onze kroonprins trouwde (om wie het in feite ging natuurlijk) werd 

geregeld als een soort bijkomstigheid vermeld. Het ging het volk toch met name om haar. En 

dat zou straks, bij de koningskroning, natuurlijk ook zo geweest zijn: ZIJ steelt de show. Een 

schitterend schouwspel zou het geweest zijn, dank zij haar, en werkelijk verschrikkelijk zonde 

als het nu geen doorgang zou kunnen vinden. Natuurlijk zou daarin, hoewel het om Willem 

Alexander gaat, Maxima het onomstreden middelpunt zijn geweest. Door haar ongelofelijke 

uitstraling zou zij een internationale Holland-promotion teweeg gebracht hebben die zijn 

weerga niet gekend zou hebben. De draaiboeken liggen gereed, de financiering geen 

probleem…” 

Hij richtte zich op. “Bel meteen Jan Piet Donders, de minister van justitie. Alles is nog niet 

verloren.”   

 

Zo werd het dinsdag 21 september. Een memorabele Prinsjesdag, die iedereen zich nog wel 

zal herinneren. Terwijl koningin Beatrix zich, geheel over haar toeren van woede en emotie, 

op Huis ten Bosch bevond en iedereen in haar omgeving uitschold en afsnauwde, rolde de 

gouden koets over Kneuterdijk en Lange Voorhout, richting Binnenhof. Een geweldige 

menigte, veel groter dan in voorgaande jaren, omzoomde de route, en onophoudelijk klonk 

een oorverdovend gescandeerd MAXIMA! MAXIMA! De lucht trilde ervan.  

Onder een orkaan van gejuich werd het Binnenhof bereikt, waar zij door een aantal ministers 

werd verwelkomd.  Binnen hadden Potter en Donders, de beide ministers van de P.R.U.T. 

(Protestants-Roomse Unie van de Toekomst) een kort onderonsje. 

“Precies wat ik dacht,” zei Donders voldaan. “Het volk wil de monarchie niet kwijt, nou ja, in 

elk geval wil men Maxima niet kwijt. En van die hele onthulling snapt niemand wat. Ik had 

voor de zekerheid nog even onze collega van Onderwijs geraadpleegd, en het is zoals ik 

dacht: geen sterveling weet nog wie die stadhouder Willem V is geweest, laat staan wanneer 

hij heeft geleefd, of hoe koning Willem I aan zijn baan is gekomen. Zo ziet u dat dat 

abominabele geschiedenisonderwijs van de laatste 40 jaar ook zijn goede kanten heeft: men 

heeft geen flauw idee wat de zogenaamd fatale onthullingen eigenlijk inhouden! En de 

enquetes die we hebben laten houden hebben dit beeld bevestigd: het volk wil Maxima op de 

troon.” 

Potter klopte zijn collega op diens schouder. “Briljant van u. Ik had het zelf kunnen 

verzinnen: het maakt niet uit of de Oranjedynastie onwettig is. We beginnen gewoon een 

nieuwe. Een nieuwe dynastie dus. Maxima I, bij acclamatie door het volk eerste koningin der 

Herenigde Nederlanden, en haar man Willem Alexander, mag blijven. Dat zal iedereen een 

biet zijn. Als zij maar op de troon komt!” 

En zo was het. Nog dezelfde week werd bekend gemaakt dat de voorbereidingen voor de 

kroning gewoon zouden doorgaan, zij het dan dat niet Willem Alexander, maar Maxima zou 

worden gekroond. Als plaats voor de kroning werd meteen de Sint Jan Kathedraal van Den 

Bosch aangewezen, waar kardinaal Verhagen de nieuwe koningin zou kronen met de 

Metropool Rijkskroon der Verenigde Lage Landen.
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Er kwamen eenige mannen voorbij met draagbaren. Zij wilden den doode 

opnemen, en wegbrengen naar den grooten kuil, die reeds gegraven werd. 

Maar de jonge jager schudde het hoofd. “Laat hem liggen!” zeide hij, “als 

een afschrikwekkend voorbeeld voor alle verraders!” 

Zoo bleef de verrader dan liggen. 
 

L. Penning, De Leeuw van Modderspruit (1900), hoofdstuk 23. 

 

 

 
 

 

Hoofdstuk 12. Het einde van den Verrader 

 

 

Ruim een week na Prinsjesdag zat inspecteur D.J. Bruins, in zijn kantoor aan de Hoflaan, 

achter zijn computer om een verslag te schrijven.  

“Het staat wel vast,” zo typte hij, “dat de moord op de ongelukkige Rinus Franken, de 

fietsenreparateur, ook het werk is geweest van de man, die in België als Vidocq bekend heeft 

gestaan, maar na zijn dood (door doorzeving, zoals men daar blijkbaar gewoon is te doen), 

tenslotte is geïdentificeerd als een zekere Guy van Papenrode, uit Doornik. Daarmee is ook 

deze zaak opgelost. Het enige punt dat thans nog te behandelen blijft is een politieke kwestie, 



 56 

waar ik mij liever buiten zou houden, maar ik vrees binnenkort een mail of telefoontje te 

krijgen van het ministerie van justitie.”   

Hij ontpuntte een sigaar, en zocht naar lucifers, toen de stilte in zijn kantoor verbroken werd 

door een klein pingeltje, een teken dat er een mail was binnengekomen op de computer. 

Bruins klikte het bericht open, en zag dat het afkomstig was van commissaris Pfaff. Die 

meldde dat de Brusselse politie er na veel moeite in was geslaagd om enige notities en 

adressen, aangetroffen in de aan flarden geschoten en van bloed doorweekte kleren van 

Vidocq, te ontcijferen. Zo had men zijn adres in Rotterdam kunnen achterhalen. Dit bleek een 

vast steunpunt van hem te zijn geweest als hij zijn duistere zaakjes in Nederland had te doen. 

Was Bruins daar in geïnteresseerd? Veel van belang zou hij er waarschijnlijk niet meer 

aantreffen, want ook op het aangetroffen Brusselse adres kon niets worden gevonden wat de 

moeite waard was. Nu, hier kwam het adres: het ging om een kamer achter kunsthandel 

Montijn in de Vierambachtsstraat. Pfaff voegde er aan toe dat het wellicht een malafide zaak 

was, een schakel in een via Vlaanderen lopende handel in illegale kunst en vervalsingen. Als 

Bruins nog iets vond, hij hield zich aanbevolen. Oh ja, ze waren er zelfs in geslaagd een 

recente foto van Vidocq op te sporen. Bijgaand. Met de hartelijke groeten. 

Bruins krabde zich de kruin en staarde peinzend voor zich uit. De naam Montijn kwam hem 

bekend voor. Na enig gepieker meende hij zich een rapport van brigadier Van Dam te 

herinneren, van een maand of zo geleden. Hij wierp een blik op de ordners met vuistdikke 

dossiers, waarmee zijn bureau lag volgestouwd. Het had hem de laatste weken aan tijd 

ontbroken om ze te lezen. Met zijn vinger liep hij langs de titels. Kijk, daar: ’Dossier Montijn, 

Vierambachtsstraat’. Hm. Nee, wacht even, na de moord op Rinus Franken in de Kettingstraat 

had Van Dam zich genoodzaakt gezien deze zaak over te dragen aan een collega, hoofdagente 

Marjolein Gouw. Dus dit rapport was haar rapport. Aandachtig las Bruins een passage: 

 

“Na deze zaak van brigadier Van Dam te hebben overgenomen heb ik Kunsthandel Montijn 

bezocht. Aan de Vierambachtstraat.  

De man blijkt een zwendelaar. Illegale import, vervalsingen, wellicht zelfs heling. Hij is als 

verdachte naar de Noordsingel overgebracht. 

Zijn pakhuis bleek vol spullen te liggen. Ik ben geen kunstkenner, maar ik zal de volledige 

inboedel fotograferen en beschrijven, en daarna verzegelen. Het leek wel een museum. Ik zag 

zelfs hele kratten vol met kerststallen, met die beschilderde beeldjes zoals mijn oma ze 

vroeger had. Er stond een grote plaat bij van de drie koningen, niet met kamelen maar met 

paarden. Verder heel wat namaakantiek uit China. En een stuk of tien vergulde 

Boeddhabeelden…”    

 

Bruins bladerde verder door het dossier. Het verslag zag er goed uit, evenals trouwens de 

schrijfster zelf, dacht Bruins, weinig politiek correct. 

Zozo. Het ging dus om fraude, heling, illegale import, vervalsingen, eigenlijk dus niks 

bijzonders. Het rapport was zeer volledig, inclusief bijlagen, vooral foto's. Hij zag plaatjes 

van meubels, een stelletje schilderijen, wat lege lijsten, stapels houten kratten, een paar 

staande klokken, waar bij stond genoteerd: “illegale invoer uit China; vervalsingen”, 

enzovoort. En er stond, in een hoek van wat zo te zien een opslagloods was, gedeeltelijk 

achter een gordijn verscholen, een langwerpig schilderij “De Drie Koningen, niet op kamelen, 

maar op paarden”, stond er in het handschrift van de hoofdagente bijgeschreven. De Drie 

Koningen…? 

Toen kreeg hij een schok. Zijn adem stokte in zijn keel. Dit kon toch niet werkelijk waar zijn? 

Zag hij dat wel goed? Hij grabbelde een vergrootglas uit een lade en bekeek de foto 

nauwkeurig. Toen zette hij zijn PC aan, ging naar ‘Google’ en riep, door wat trefwoorden in 
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te typen, de gewenste informatie op, met plaatjes en al erbij. De hits stroomden over zijn 

beeldscherm. 

“Krijg nou het nóna, bij de heilige Bavo…” Hij staarde seconden voor zich uit, trok toen de 

telefoon naar zich toe en draaide zenuwachtig een intern nummer bij het Haagseveer. Een 

stem van een jonge vrouw begroette hem. 

”Marjolein? Bruins hier. Wat zeg je? Ja, dat ben ik nu juist aan het lezen. Nee nee, er is niets 

mis mee, integendeel. Maar hoor nu even…” 

Bruins onderbrak de woordenstroom aan de andere kant van de lijn. 

“Luister Marjolein. Ik stuur je nu een mail door. Het gaat niet om de tekst, het gaat om de foto 

die er bij zit. Heb je de mail al ontvangen? Ja? Goed, kijk naar de foto, ken je die man? Heb je 

hem tijdens je surveillance misschien bij Montijn zien binnenkomen of vertrekken?” 

Hij luisterde naar haar verhaal. “Je antwoord is dus ja? Dat kun je bevestigen? Uitstekend! Ik 

leg straks alles wel uit. Laat alles vallen en kom me onmiddellijk met de auto ophalen, bureau 

Hoflaan. Gooi de sirene er op. En neem de sleutels van de Vierambachtsstraat mee. Die heb je 

toch in beslag genomen? Maar in vredesnaam, haast je!” 

Bruins smakte de hoorn op de haak, en roffelde nerveus met zijn vingertoppen op het blad.van 

zijn bureau. Zijn brigadier keen naar hem. 

“Nieuwe problemen, boss?” wilde Van Dam weten. 

Bruins aarzelde. 

“Problemen? Nee, ik ben, denk ik, iets sensationeels op het spoor. Bel je vrouw maar even, 

want het wordt laat vanavond. Haal voor de zekerheid een stevige koevoet uit de kelder. En 

zorg voor een paar sterke zaklantaarns. Neem ook oude dekens mee, en een rol stevig 

pakpapier en een bol touw. Snel graag, Marjolein Gouw komt er zo aan en we kunnen niet 

wachten!” 

Van Dam liep het halletje in om het gevraagde bij elkaar te zoeken. Hij kende zijn meerdere 

onderhand lang genoeg. Het was duidelijk niet het moment om uitleg te vragen. 

Bruins nam nogmaals het dossier snel door en bekeek die ene belangwekkende foto, alles om 

zich heen vergetend. Als dit toch eens waar zou kunnen zijn… Want wat hij daar had gezien 

was volgens hem niets minder dan het sinds 1934 geroofde paneel ‘De rechtvaardige rechters’ 

uit het magistrale Gentse altaarstuk van de broeders Van Eijck. 

Daar was Van Dam alweer, beladen met de gevraagde spullen. 

“OK Luuc. Dienstwapen bij je? Er mag niets mis gaan. Ik leg het onderweg wel uit.” Bruins 

trok een bureaulade open en pakte een zwaar kaliber revolver. Hij controleerde of de cilinder 

met kogels was gevuld, klapte het wapen dicht en stak het moordtuig in zijn schouderholster. 

Aan het begin van de Hoflaan, op de hoek met de Oudedijk, klonk het snerpende geloei van 

een politiesirene. Hoofdagente M. Gouw was duidelijk hoorbaar, en met grote haast, op weg 

naar Bruins, én op weg naar een ongetwijfeld snelle promotie. 

 

*   *   * 

 

Enkele dagen nadien bevonden zich in de Trèveszaal aan het Binnenhof in Den Haag de 

voornaamste leden van het kabinet in besloten vergadering bijeen. Behalve de minister-

president waren er de beide vice-premiers en de minister van Justitie Donders. Nu de kwestie 

van de troonsopvolging geregeld was, was het humeur van Potter aanzienlijk verbeterd. 

“We kunnen tevreden zijn,” sprak hij tot zijn satrapen. “De rust in het land is hersteld, nu 

vaststaat dat Maxima onze volgende vorstin zal zijn. De misdaden bij Metropool, onze 

sponsor, zijn opgelost, en de Belgische justitie heeft met de daders afgerekend. Hm… Wat al 

te grondig, naar mijn smaak; zó hoeven we nu ook weer niet met elkaar om te gaan, maar nu 

ja, we hebben er in elk geval geen omkijken meer naar. We kunnen thans verder in alle rust de 

komende troonswisseling gaan voorbereiden.” 
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“Daar ben ik nog niet helemaal zeker van,” sprak minister Donders (PRUT) bedachtzaam. “Er 

is volgens mij nog wel degelijk een probleem. Ik verwacht ieder ogenblik de inspecteur uit 

Rotterdam, die de misdaad heeft opgelost, de heer Bruins. Hij heeft mij beloofd om ons hier 

persoonlijk verslag te komen doen van zijn verrichtingen. Ik zal even informeren of hij al 

aanwezig is.” 

Even later klonk galmend de stem van een opperlakei: “De heer Bruins!”, en de inspecteur 

betrad het vertrek. Eerbiedig schudde hij de aanwezige bewindslieden de hand, en werd 

verzocht aan het hoofd van de tafel plaats te nemen. Eenmaal gezeten in de stoel, die in de 

loop der geschiedenis door tal van beroemde minister-presidenten was verwarmd, nam hij 

meteen het woord.    

“Welaan, excellenties, op verzoek van de heer Donders moet ik u enkele mededelingen doen. 

Zoals u weet is het Morville-dossier bij Metropool gestolen door enkele fanatieke aanhangers 

van het Belgische koningshuis Van Saksen-Coburg, dat momenteel op zijn laatste benen 

loopt. Daarbij werd de heer Scholten van Metropool om het leven gebracht. Van deze 

vreselijke daad bestaan videobeelden, waaruit duidelijk blijkt dat de moordenaar precies wist 

waar hij het dossier kon vinden. Hoe, mijne heren, kon hij dat weten? Wie kan hem daarover 

zo nauwkeurig geïnformeerd hebben?” 

“Tja…” zei Potter aarzelend. “Eigenlijk kan dat helemaal niet. “Buiten enkele mensen van  

Metropool zelf was niemand op de hoogte… Althans, behalve dan, eh… wij, natuurlijk.” 

Na zijn woorden viel een korte stilte. 

“Inderdaad.” Bruins knikte. “Dat was het punt waarop ik uw aandacht wilde vestigen.” 

“Maar dat is belachelijk!” riep Draaybroeck. “Wilde u soms beweren dat er een verrader 

onder ons schuilt?” 

“Sterker nog,” zei Bruins. “De verrader is hier, in dit vertrek, aanwezig.” Zijn blik gleed van 

Potter (PRUT) naar Donders (PRUT), van hem naar Draaybroeck (PS), en bleef uiteindelijk 

rusten op Andries Rauwcost (GVD), die lijkbleek was geworden.  

“Het spijt me, meneer Rauwcost, maar we hebben uw telefoon afgeluisterd. Op de avond van 

de diefstal bent u gebeld vanuit België. Dat gesprek kwam uit het kantoor van de man, die bij 

de Belgische federale justitie reeds geruime tijd bekend was als leider van de fanatici die het 

bestaande Belgische koningshuis willen handhaven, en de inhoud van het gesprek was voor 

geen misverstand vatbaar. Ik vraag me alleen af: waarom?” 

“Wat? Waaròm?” schreeuwde Rauwcost. “Waaròm? Omdat wij zèlf allemaal verraden zijn! 

Nederland dankt zijn zelfstandigheid aan Oranje, en ook zijn grootheid en welvaart! Zij zijn 

de verdedigers geweest van het ware Gereformeerde geloof, tegen Spanjaarden, Roomsen en 

bastaard-Nederlanders. Altijd hebben wij, Gereformeerden, onvoorwaardelijk achter hen 

gestaan, en nu blijken het zèlf bastaarden! En, nog afschuwelijker, straks die hele Roomse 

ceremonie! Is het niet erg genoeg dat ieder jaar Sinterklaas officieel wordt ingehaald? Nu ook 

nog een Roomse koningin, en al die andere hele of halve Roomse leden van de familie! Wèg 

ermee! Dan maar geen koningshuis! Ik heb gehandeld namens talloze bezwaarden. Het volk 

zal ons later dankbaar zijn!”  

Met vertrokken gezicht stormde hij het vertrek uit, maar achter de deur stond brigadier Van 

dam, die zijn been uitstak, waardoor Rauwcost struikelde, en met een harde smak languit op 

de vloer belandde. 

“In naam der wet,” sprak Bruins, met de plechtige ernst die bij de omgeving paste. “Andries 

Rauwcost, u bent mijn arrestant.” 

 

Nadat Rouwcost in zware ketenen was weggeleid wiste premier Potter zich het zweet van het 

voorhoofd. “Welnu, inspecteur Bruins, het vaderland is u eeuwige dank verschuldigd voor het 

ontmaskeren van deze verrader. Ik heb hem trouwens nooit vertrouwd, ik bedoel: wie had dat 

achter hem gezocht om zoiets te doen. Zo gaan we toch in Nederland niet met elkaar om.” 
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Ook minister Donders herademde. “Dat is inderdaad prima afgelopen. Ik kom graag in België, 

zo bezocht ik laatst de Heilig Bloed-processie in Brugge. Wat we nodig hebben om de niet zo 

koningsgezinde Vlamingen aan onze kant te krijgen, dat is: een mooi gebaar. Maar ja, wat dan 

wel?” Hij haakte zijn duimen achter zijn krijstreep-vest en keek met bezwaarde blik de fraaie 

zaal rond. 

Er viel een korte stilte. Hiervan profiteerde Bruins, die zei: “Daar kan ik u ook mee van dienst 

zijn, excellentie. Hoofdagente Gouw is namelijk onlangs iets op het spoor gekomen, iets waar 

de Vlamingen erg blij mee zullen zijn.” Hij wenkte Van Dam, die zwaar puffend en zwetend 

een enorm pakket de Trèveszaal in sjouwde. De brigadier knoopte het dunne touw los en 

sloeg de dekens weg. De mond van Donders viel open van verbazing. 

“Maar… dat is toch… bij de heilige Bavo, ach, ik bedoel natuurlijk…” 

“U herkent dit?”vroeg Bruins. Donders steeg verder in zijn achting. 

“Ja, natuurlijk, dat is het paneel De Rechtvaardige Rechters. Is dit eh… het origineel?” 

“Van welke rechtbank zijn deze rechters?” wilde Draaijbroeck onnozel weten. 

Bruins negeerde deze opmerking. Hij zei alleen simpelweg: “Ja, er is geen twijfel mogelijk. 

De Gentenaren hebben eindelijk hun paneel terug.” 

 

In de weken en maanden die volgden bleek spoedig dat de gebeurtenissen ook in het 

buitenland volop aandacht kregen. De gedachte van de minister-president dr. Hendrik Potter, 

dat een groots opgezette koningskroning Nederland en België in het centrum van de 

internationale aandacht zou plaatsen bleek volkomen juist. Reeds had CNN bekend gemaakt 

de gehele kroning in een non-stop 24 uurs uitzending te zullen coveren, en geregeld waren op 

deze zender voor-aankondigingen te zien, gelardeerd met de onvermijdelijke beelden van 

Hollandse molens, dijken en draaiorgels, en oude zwart-wit documentaires met knokpartijen 

tussen Vlamingen en Walen (“This was Buck J. Kitson from Volendam, Holland!”). 

Avondvullende uitzendingen werden aan Maxima gewijd (the new queen of the Low 

Countries). 

Kortom, Metropool Verzekeringen kreeg nu reeds volop waar voor zijn geïnvesteerde geld. 
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Wie beeft is schuldig! 

 

Maximilien Robespierre (1758-1794). 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 13. Gerechtigheid 
 

 

De lente was aangebroken. Zowel volk als regering herademde, nu de monarchale crisis was 

opgelost, en iedereen met een gerust hart de komende troonswisseling tegemoet kon zien, die 

niet lang meer op zich zou laten wachten. 

Vanzelfsprekend was niet iedereen voor de volle honderd procent gelukkig met de gang van 

zaken. Zo had de voorzitter van het Republikeins Genootschap zelfmoord willen plegen, wat 

niet was gelukt. Hij was namelijk vergeten eerst het waakvlammetje van de gasoven uit te 

zetten. Met akelige brandwonden was hij per traumahelikopter overgebracht naar het RK 

Brandwondencentrum St. Jeanne d’Arc. 

Verder waren er tal van politieke implicaties. Door de ontmaskering van vice-premier 

Rauwcost was diens partij (die van het Gereformeerde Volks Deel) in diskrediet gebracht. 

Een van de beide fractieleden, dominee Tackenbosch, had na te hebben vernomen dat 

Nederland nu een katholieke vorstin zou krijgen, een rolberoerte en een zenuwinzinking 

gekregen. Toegesnelde hulpverleners hadden hem ijlings in een dwangbuis gesjord en met de 
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blauwe wagen afgevoerd naar het dichtstbijzijnde dolhuis. Thans verbleef hij in het extra 

bewaakte deel van paviljoen Zwingli, onderdeel van Zwakzinnigeninrichting Gomarus te 

Nunspeet. 

Zijn echtgenote Katrijn (tevens fractiegenote) was in overspannen toestand naar Staphorst 

afgereisd, met vage plannen daar een staatsgreep voor te bereiden, of desnoods op de Veluwe 

een onafhankelijke staat uit te roepen. Nadere bijzonderheden hierover zijn ons tot op heden 

nog niet bekend. 

Omdat de regering hierdoor haar kamermeerderheid was kwijtgeraakt werd een 

gedoogakkoord gesloten met de nieuwe R.I.O.O.L. partij van Geurt Hilters (de Reactionaire, 

Intolerante en Ontevreden Oppositie Liga, voortgekomen uit de Partij Van en Voor 

Inboorlingen). 

 

Wat Rauwcost zelf betreft, hem wachtte een proces waarvan de bijzonderheden t.z.t. op 

internet terug zullen zijn te vinden. Wij beperken ons tot de voornaamste gebeurtenissen op de 

slotdag.  

 

Op een sombere donderdagmiddag was het moment van de uitspraak daar. Aangezien er niet 

aan zijn schuld getwijfeld kon worden was de verwachting dat hem een vreselijk vonnis 

boven het hoofd hing. De publieke tribune zat dan ook afgeladen vol. 

Om precies drie uur werd Rauwcost zwaar geboeid binnengeleid, en in de beklaagdenbank 

gezet. Daarop nam de rechter het woord, en las een lange overweging voor, aan het einde 

waarvan hij mededeelde dat Rauwcost schuldig was bevonden. Een opgewonden 

geroezemoes ontstond, dat snel weer wegebde.  

Langzaam nam de rechter zijn bril af, en legde hem voor zich neer, zonder zijn ogen van de 

man in de beklaagdenbank af te wenden. Het werd doodstil in de rechtszaal. 

Daar klonk de stem van de griffier: “Beschuldigde, sta op!” 

Rouwcost ging staan, geflankeerd door de beide van top tot teen in het zwart geklede 

gerechtsdienaars. 

De rechter haalde diep adem. “Andries Samuel Rouwcost, u bent schuldig bevonden aan 

medeplichtigheid aan moord, samenzwering en hoogverraad. Uw misdaden hebben ons met 

een dusdanige walging vervuld, dat ik mij genoodzaakt zie het volgende vonnis over u uit te 

spreken: Gij zult worden teruggebracht naar de plek vanwaar gij kwaamt, en vervolgens 

gebracht worden naar een kerker in een van Harer Majesteits gevangenissen, waar gij 40 jaar 

zult moeten doorbrengen op water en brood, en sla met spekvet. In de kerker zullen 

speakerboxen worden aangebracht, waardoor de ganse dag CD’s van Gordon en Ali B. ten 

gehore gebracht zullen worden. Moge de Heer u bijstaan!” 

“Amen,” prevelde iemand op de achtergrond. 

Rouwcost was asgrauw geworden. 

“Genade!” schreeuwde hij hees. “Het was mijn bedoeling niet om… Ach, het was allemaal 

een misverstand! Genade!” 

Hierna zakte hij in elkaar. 

“Beng hem weg!” beval de rechter. “De zaak is gesloten.”
8
 

                                                 
8
 Toch niet helemaal. Een kort daarna achter gesloten deuren aangespannen verzoek tot een herziening van het 

vonnis door de Hoge Raad leidde integendeel tot een aanscherping van de strafmaat. Aan de muziek van Ali B. 

en Gordon werd nog toegevoegd een recent lied van Huub Westerhuis, alom bekende paleisvriend van het hof, 

schrijver van kerkliederen. Zijn speciaal voor de koningskroning geschreven lied werd door Maxima met kracht 

verworpen (zeer wijs besluit), maar werd wel goed genoeg geacht om de straf van Rouwcost extra te verzwaren. 

De volledige tekst van dit lied, getiteld: ‘Brood en wijn’, zal iedere dag bij het ontwaken van de gedetineerde in 

de kerker ten gehore worden gebracht. De tekst ervan luidt als volgt (zet u schrap): 

1.     3. 

Voedsel der mensen   Hoeden en jassen 
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*   *   * 

 

Ook in België moest de Justitie haar harde maar rechtvaardige plicht doen. 

Dat de acties van de Leopoldisten (Van Westerlo c.s.) verricht waren met medeweten van 

koning Albert II stond nu als een paal boven water. Voor de federale regering in Brussel was 

dit een welkome aanleiding om zijn dynastie van de Belgische troon vervallen te verklaren, 

tot opluchting van de gehele natie, enkele fanatieke royalisten uitgezonderd. Slechts op enkele 

plaatsen vonden wat korte ongeregeldheden plaats, maar nadat de Rijkswacht enkele 

raddraaiers had doorzeefd was het snel weer rustig in het land. 

De bejaarde ex-vorst werd nu voor de keuze gesteld: een bungalow in de buurt van Zottegem 

te betrekken, of het land te verlaten. Zonder aarzelen koos hij het laatste, want als je over 

anderhalf miljard euro beschikt kun je in Spanje of Italië hele aardige optrekjes kopen. 

Zijn zoon, prins Filip, had aanvankelijk geruime tijd nodig om te begrijpen dat hij geen 

troonopvolger meer was, maar toen dat eenmaal tot hem was doorgedrongen liet hij weten dat 

hij ging “studeren”. Dit bericht wekte aanvankelijk enige verbazing, totdat aan het licht kwam 

dat hij, nu hij niet meer op staatskosten over een auto met chauffeur kon beschikken, 

begonnen was met autorijlessen. Hoe deze afliepen zal over een jaar of tien bekend gemaakt 

worden. 

Hierna startte de federale overheid een campagne om prinses Maxima te promoten als 

toekomstige vorstin van zowel Nederland als België (een zogenaamde personele unie). 

Benadrukt werd dat het ging om een geheel nieuwe, Dietse dynastie, die met het oude 

“Hollandse” Oranjehuis eigenlijk geen fluit te maken had. De naam van de nieuwe dynastie 

zou zijn: Het Brabantse Huis, genoemd naar het oude hertogdom Brabant, waarvan het 

grondgebied thans zowel in Nederland als in België lag. Om dit te onderstrepen zou de 

kroning ook in Brabant plaats vinden. 

Spoedig bleek dat het land erg met haar ingenomen was, vooral nadat Maxima zelf voor de 

Vlaamse TV was verschenen, en de Vlamingen in vloeiend Nederlands had toegesproken, een 

verademing na het moeizame gekruk van de Van Saksen-Coburgs. 

Tot hun verbazing vernamen de Vlamingen bij die gelegenheid, dat Maxima binnenkort Gent 

zou bezoeken om de inwoners van deze stad iets bijzonders “terug te bezorgen”.  

En zo keerde het zo lang vermiste paneel “De Rechtvaardige Rechters” van het 

wereldberoemde altaarstuk “De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck 

onder donderend gejuich van een onafzienbare menigte terug in de St. Baafskathedraal te 

Gent, naar binnen gedragen door prinses Maxima en haar echtgenoot, een zekere Willem 

Alexander van Amsberg, zoals hij nu heette. De zware klokken van de kathedraal luidden 

                                                                                                                                                         
Vruchten der aarde   Vesten en dassen 

Bloemkool, augurken, brood en wijn. Broeken van wol en bombazijn. 

Voor ieder mens van onschatbare waarde Rokken en sokken, petten, korsetten 

Koop je gewoon bij Albert Heijn.  Voor alle mensen, groot en klein. 

Dan, bij de kassa, rekent u af  Denk eens aan Adam, die liep, toen de Heer 

En treedt met blij gemoed   Hem het Paradijs uit zond 

Gods daglicht tegemoet.   Nog in zijn blote kont. 

2.     4. 

Zeepsop en zout    Water en vuur 

Bokbier en kaantjes   Lood om oud ijzer 

Beenham en koekjes van Jamin.  Lampen die uitgaan en weer aan. 

Heerlijke friet, bami en sambal  Olie of gas, boiler of geiser 

Gooi er nog drie kroketten in.  Niets zo gezond als levertraan. 

Breek dan het brood, en neem nog een pint Pas in de Hemel houd ik, bij God 

En als het buiten giet   In ’t altijddurend licht 

Vergeet uw plu dan niet.   Mijn kop voor eeuwig dicht. 
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onafgebroken, en ook die van het Belfort en de andere naburige torens van de oude Vlaamse 

stad.  

Toen het paneel de kathedraal werd binnengedragen rees het publiek, waarmee de kerk was 

volgepakt, als één man op en hief het beroemde lied “Klokke Roeland” van Albrecht 

Rodenbach
9
 aan: 

 

Trilt in uw graf, trilt, Gentse helden, 

gij, Jan Hyoens, gij, Artevelde: 

“mijn name is Roeland, ‘k kleppe brand, 

en luide storm in Vlaanderland.” 

 

Het was duidelijk: na in 2001 Nederland veroverd te hebben kon nu ook in België Maxima 

niet meer stuk. 

 

Tenslotte willen wij nog niet onvermeld laten het eervolle voorstel van de regering van het 

gewest Brussel om een aardige geste te maken voor prins Willem Alexander. Het plan was, zo 

maakte het Journaal bekend, om het fameuze beeld van Manneke Pis te vervangen door een 

beeld van de prins, meer dan levensgroot, en op kloeke wijze een meterslange waterstraal 

producerend. Dit zou er toe bijdragen, zo werd besloten, dat zijn vroegere, wat spottende 

bijnaam “Prins Pils” uiteindelijk vervangen zou worden door “Prins Pis”. 

De Nederlandse regering besloot, na rijp beraad, het voorstel onder dankzegging af te wijzen. 

                                                 
9
 Albrecht Rodenbach was een Vlaams schrijver. Hij werd geboren te Roeselare en overleed daar ook, nog geen 

24 jaar oud (1856-1880). Albrecht Rodenbach was sedert 1875 de ziel van de Vlaamse blauwvoeterie (Vliegt de 

blauwvoet? Storm op zee!). Men vindt zijn standbeeld in zijn geboorteplaats (1909, beeldhouwer is Karel Laga). 
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Nieuw Diets volkslied (2010)
10

 

 

Het zuiden heeft zijn frieten 

het noorden heeft zijn kaas. 

Met Heineken en Duvel 

zijn w’iedereen de baas. 

Daarom, gij Dietse gouwen 

reikt toch elkaar de hand. 

Laat toch de blauwvoet vliegen 

In gans het Dietse land.    
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 14. De Kroon 

 

 

Iedere troonswisseling is een historische gebeurtenis, die in de geschiedenisboeken steeds 

zorgvuldig wordt vermeld. Kernpunt, of hoogtepunt zo men wenst, is de troonsbestijging van 

de nieuwe monarch. Het ligt voor de hand dat de dag dat Maxima definitief koningin werd 

van nog aanzienlijk verstrekkender betekenis zou zijn. Niet alleen zou zij plechtig worden 

                                                 
10

 Het Vlaamse volkslied, De Vlaamse Leeuw, kan precies op de maat van het Wilhelmus worden gezongen, en 

omgekeerd natuurlijk ook het Wilhelmus op de maat en melodie van De Vlaamse Leeuw. Het nu gepresenteerde 

Nieuw Diets volkslied, speciaal gemaakt voor Kroningsmis, kan naar keuze zowel op de wijs van het Wilhelmus 

als op die van het Vlaamse volkslied worden gezongen. Voor elk wat wils en, iedereen naar zijn aard, zogezegd. 
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gekroond in plaats van ingehuldigd, maar ook zou dit de eerste stap zijn naar hereniging van 

Nederland en België, en het begin van een nieuwe “Dietse” dynastie. 

Al wekenlang was het land in een euforische feeststemming, vergelijkbaar met de eindfase 

van een wereldkampioenschap voetbal, waarbij het Nederlands Elftal tot de finale was 

doorgedrongen. Overal was alles, huizen en kantoren, fabrieken, bomen en lantaarnpalen, met 

oranje versierd. Dat dit de kleur was van een in diskrediet geraakte dynastie interesseerde 

nagenoeg niemand. Een door de Kamer aangenomen wetsontwerp was door een referendum 

bekrachtigd: het volk wilde unaniem Maxima op de troon, van liberaal tot communist, van 

Rooms tot Loodzwaar Gereformeerd.    

De kroningsstad Den Bosch was al meer dan een maand volledig verstopt. Alleen al het 

personeel van alle televisieploegen uit zowat honderd landen was nauwelijks te huisvesten, en 

wie de stad bezocht deed er verstandig aan ’s avonds weer naar huis te vertrekken, want alles 

zat propvol.  

 

Omdat het ondoenlijk was ter plaatse de kroning bij te wonen en zich in het Bossche 

feestgewoel te storten stonden overal in het land, op de grootste pleinen van alle grote en 

kleine steden, megaschermen opgesteld, zodat plaatselijk de nodige festiviteiten 

georganiseerd konden worden. En zo, toen de grote dag aanbrak, begaf Bruins zich, in 

gezelschap van Veldberg, naar Gouda, waar een enorm TV scherm opgesteld stond aan de 

achterzijde van het stadhuis op de Markt, waar men vanaf de afgeladen terrassen een riant 

zicht op had.  

Bruins en Veldberg waren erin geslaagd zitplaatsen aan een tafeltje op het terras van Grand 

café Central te veroveren, en keken gespannen toe hoe een schitterende stoet door de straten 

van Den Bosch trok, op weg naar de kathedraal, waarvan de zware klokken onophoudelijk 

luidden, terwijl op de achtergrond het gedreun van saluutschoten hoorbaar was. Een enorme 

menigte omzoomde de route, zwaaiend met Metropoolvlaggetjes, in de hoop een glimp van 

het vorstelijke paar op te vangen dat gezeten was in een door schimmels getrokken koets, 

Maxima in een kroningsgewaad van fluweel en brokaat, afgezet met bont van de zeldzame 

Vuurlandse goudhermelijn, terwijl haar man (“Hoe heet die ook alweer?” vroegen sommige 

toeschouwers aan elkaar) een donker fantasieuniform droeg, vol tressen, kwasten, 

ridderorden, epauletten en vangsnoeren, en bekroond met een enorme pet. 

Overal hingen vlaggen met een grote letter M erop, waarvan eigenlijk onduidelijk was of dit 

stond voor Metropool, de sponsor van het evenement, of voor Maxima.  

Tussendoor waren af en toe beelden vanuit de imposante kathedraal te zien, vol staatshoofden 

en andere prominenten uit alle delen van de wereld, in afwachting van het moment dat de 

schitterende stoet zou arriveren en de nieuwe koningin der Lage Landen onder oorverdovende 

toejuichingen naar het altaar zou schrijden, waarop, op een groot kussen, reeds de 

oogverblindend flonkerende kroon lag te wachten, terwijl de Maastreechter Staar klaarstond 

om, onder begeleiding van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de “Kroningsmis” van 

Mozart ten gehore te gaan brengen. Direct achter het altaar stond, groots en oogverblindend,  

het weer complete retabel “De aanbidding van het Lam Gods” opgesteld. Het Davidsfonds 

had de uitleen financieel mogelijk gemaakt. Het kunstwerk werd streng bewaakt. 

 

“Dus geen half werk,” merkte Bruins op tot zijn metgezel. “Tja, waar kunnen we beter zitten 

dan hier? Uiteindelijk is dit de plek waar het hele avontuur begonnen is, toen u me hier over 

uw proefschrift zat te vertellen. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Schiet u al op?” 

“Ja… Het is nagenoeg klaar,” mompelde Veldberg. “Alleen… Ik weet momenteel nog niet 

precies wat ik ermee zal doen.” 

Bruins keek hem verbaasd aan. “Wel, erop promoveren, zou ik zeggen! Ik neem tenminste 

aan dat dat toch enigszins uw bedoeling is geweest.” 
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“Natuurlijk. Maar ik weet nu een paar dingen die ik toen niet wist. Ik kan het u wel vertellen, 

maar laat het verder onder ons blijven.” Hij wendde zich tot de ober. “Twee bier graag.” 

Door de luidsprekers op het plein weerklonk de uit Den Bosch afkomstige marsmuziek van de 

Marinierskapel, terwijl op het scherm te zien was hoe de kroningsstoet de Sint Jan naderde. 

“Ik heb dus onderzoek gedaan naar die Goudse notaris,” hernam Veldberg, “en zodoende 

ontdekt dat hij de stukken bezat waaruit bleek dat Willem V eerder wettig was getrouwd met 

Lucretia de Morville. Inmiddels weet dus iedereen dat, dus dat is geen nieuws meer. Maar ik 

weet niet meer of ik u al had verteld waarom ik eigenlijk in die notaris was geïnteresseerd. 

Dat vond oorspronkelijk zijn oorzaak in een hobby van mijn vader: stamboomonderzoek. 

Veel mensen doen dat, en mijn vader kwam daarom vaak in Gouda, in het archief. Niet zozeer 

vanwege zijn eigen stamboom, van de familie Veldberg, want die is weinig interessant. 

Gewone luitjes, afkomstig uit de Achterhoek, meest landarbeiders. Nee, wat hij veel 

boeiender vond was de stamboom van zijn vrouw, mijn moeder dus, Theresia van 

Brunswijk.”   

Hij leunde opzij om de ober de gelegenheid te geven twee grote glazen pils op het tafeltje te 

zetten. “Haar vader, mijn grootvader dus, komt voort uit een vooraanstaand Duits geslacht, 

oorspronkelijk behorend tot de hogere adel. Dat heeft als voordeel dat het nazoeken van de 

stamboom over het algemeen gemakkelijker is dan wanneer het gaat om iemand van het 

gewone volk, om het zo maar te noemen. Mijn grootvader beschikte zelfs over een goed 

bijgehouden familiearchief, voor mijn vader natuurlijk een onschatbare bron aan informatie.  

En zo is hij er uiteindelijk tamelijk gemakkelijk in geslaagd te ontdekken, dat mijn moeder 

rechtstreeks afstamde van een jongere zoon van een zekere Lodewijk Ernst, hertog van 

Brunswijk. Komt die naam u bekend voor?” 

“Nee, niet onmiddellijk.”  

“Hij was, hoewel Duits edelman, als veldmaarschalk in Nederlandse dienst, en werd na de 

dood van stadhouder Willem IV in 1751 aangesteld tot voogd over de nieuwe stadhouder, de 

erfopvolger dus, Willem V, die toen nog maar pas drie jaar oud was. Dat verschafte hem in de 

Republiek een belangrijke machtspositie, wat hem weer een hoop vijanden opleverde. Hij 

stond bekend als de “dikke hertog”, maar nou goed, dat doet er verder niet toe. In 1766 werd 

Willem V meerderjarig, maar ook toen bleef de invloed van Brunswijk groot, en het kan niet 

anders of hij moet op de hoogte zijn geweest van het geheime huwelijk van Willem V met 

Lucretia de Morville, dat in 1765 had plaatsgevonden. En er was nóg iets waar hij van op de 

hoogte was…” 

Hij zweeg, nam een lange teug van zijn bier, en staarde naar het grote scherm. De 

kroningsstoet had de kathedraal bereikt. Voor de hoofdingang stond de luchtmachtkapel 

opgesteld, en daar barstten de uitbundige klanken los van de Brabançonne, wat meteen, vond 

Bruins, een onweerstaanbare Holland-België sfeer opriep. 

“Er was namelijk iets gebeurd,” vervolgde Veldberg, “waar, gek genoeg, nog niemand zich 

mee heeft bezig gehouden… Dat geheime huwelijk, moet u weten, is niet zonder gevolgen 

gebleven!” 

“O nee? Is er soms een kind uit voortgekomen?” vroeg Bruins opgewekt, maar het volgende 

moment drong het tot hem door wat daar de consequenties van waren. “Maar… 

Allemachtig!…” 

“Inderdaad,” zei Veldberg. “Een kind uit dat volkomen wettig gesloten huwelijk had de 

volgende erfstadhouder moeten zijn, en na de val van Napoleon, de enige wettige kandidaat 

voor de troon van het koninkrijk der Nederlanden. En er was een kind!” 

Hij knikte een paar keer. “Een jongen. Hij werd Willem Maurits Casimir genoemd, en werd 

na zijn geboorte onmiddellijk door de voogd en adviseur van zijn vader, de hertog van 

Brunswijk dus, geadopteerd. Hij is gewoon in diens gezin opgenomen, en nagenoeg niemand 

wist wie hij in werkelijkheid was. Hij werd voorbestemd voor een militaire carrière, maar dat 
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heeft hem klaarblijkelijk niet zo gelegen. Hij had aanleg voor wiskunde, en heeft het in dat 

vak uiteindelijk tot hoogleraar gebracht aan de universiteit van Trier. Weinigen kennen 

vandaag de dag nog zijn naam. Ik ben een van de weinigen, want mijn moeder, Theresia 

Adriana Helena van Brunswijk, stamt rechtstreeks van hem af!” 

Bruins staarde hem aan. “Maar… Dan bent u dus ook een nakomeling van Willem V, als ik 

het goed begrijp?” 

“Zo is het,” zei Veldberg droog. “Het is een vreemde gedachte, want als je de consequenties 

ervan doordenkt, heb ik, goed beschouwd, recht op de troon… meer in elk geval dan de leden 

van de Oranjedynastie die het land vanaf Willem I hebben geregeerd, want die dynastie vindt 

zijn oorsprong in een huwelijk dat in feite onwettig was…” 

Hij keek rond naar de duizendkoppige menigte op het plein, die geboeid naar het scherm 

staarde, waarop te zien was hoe het koninklijke paar op hun zetels had plaatsgenomen onder 

de klanken van het schitterende “Gloria” van Mozarts Kroningsmis. 

Bruins zat even verbijsterd voor zich uit te kijken, maar schoot toen in de lach.  

“Dus in feite had u daar momenteel moeten zitten… En nu? Gaat u actie ondernemen? 

Bekend maken dat u eigenlijk onze wettige vorst bent?” 

“Ik kijk wel uit,” zei Veldberg. “Het lijkt me allesbehalve een leuke baan. Ik moet er niet aan 

denken dat je iedere dag door Jan en Alleman wordt gefotografeerd, en dat er in allerlei 

bladen constant artikelen verschijnen over iedere scheet die je laat. Nee, laten Willem 

Alexander en Maxima dat maar doen, die zijn dat tenslotte gewend. Het enige waar ik nu nog 

mee zit is mijn proefschrift… Ik kan dit niet publiceren, dus ik zal me beperken tot wat er in 

Gouda is gebeurd voor, tijdens en na die Orangistische plunderingen. Op zich trouwens zeer 

de moeite waard.” 

“Ik ben ervan overtuigd dat dat een succes wordt,” zei Bruins glimlachend. Hij nam zijn glas. 

“Op uw promotie dan, alvast.” 

Juist op dat moment ging iedereen staan, want op het scherm naderde het hoogtepunt van de 

plechtigheid. Ook Bruins verhief zich van zijn zetel, maar Veldberg bleef zitten. Zodoende 

zag hij niet hoe op het hoogkoor van de Sint Janskathedraal kardinaal Verhagen de prachtige 

koningskroon had opgenomen. De kaarsen en televisielampen deden de edelstenen 

oogverblindend schitteren. Langzaam schreed de hooggeplaatste prelaat naar de troon van 

Maxima. Dan hief hij de kroon hoog op… 

 

 

 

 

 

 

Einde 
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Lijst van publicaties 
 

 

Romans, novellen en toneelstukken 

 
 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

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

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

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

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

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

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

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

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

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

 Het Veld van Eer (spookverhaal – 1994; herdruk 2004) 

 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) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004) 

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

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

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 

 

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) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 

 

Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen 

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

 



 

 

 

Gouda, in het hart van Holland, maandagavond 17 september 1787. Een woeste plundering. 

Orangisten rekenen die avond en nacht af met hun tegenstanders, de patriotten. Daarbij vindt 

er een moord plaats op notaris mr. IJsbrand van Stolwijk. De dag erna arriveert het Pruisische 

leger in Gouda. De moord op de notaris, die raadselachtig genoeg in het geheel geen patriot 

was, wordt nooit opgehelderd. 

 

 

*   *   * 

 

 

Nederland nu. Lokale verkiezingen in maart, gevolgd door landelijke verkiezingen in juni. 

Politieke instabiliteit dreigt. De kroon lijkt het laatste baken van zekerheid voor de natie, maar 

het einde van de regeerperiode van koningin Beatrix nadert. Liggen hier nieuwe kansen, ook 

voor het Rotterdamse bedrijfsleven? Ondanks alles lijkt er toch een betere toekomst in het 

verschiet te liggen. Maar dan dreigt een schokkende onthulling alles op zijn kop te zetten, een 

duister mysterie dat terugreikt tot 1787, het jaar van de patriottenrevolutie in de Republiek… 

 

 

 

 

 
 

Plattegrond van Gouda in de achttiende eeuw. 

 

 


