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1. Donderdag 2 augustus 11.00 uur
Het bureau van rechercheur Ellen van Dorth is bedolven onder dikke stapels vergeelde,
gerafelde papieren. Ze zijn afkomstig uit het politiearchief en gedateerd van januari 1973 tot
maart 1975.
‘Wat ben jij aan het doen?’
Ellen schrikt op. Het is Jozef Laros, de ervaren rechercheur die sinds de toetreding van Ellen
tot de Deventer recherche anderhalf jaar geleden, haar mentor is. Hij leunt tegen de deurpost
en grijnst.
‘Op zoek naar gegevens over de Deventer putmoord.’
‘Hè?’
‘Ja, de Deventer putmoord. Gepleegd eind ‘72 en nooit opgelost.’
‘Vertel mij wat. Iedere Deventenaar heeft wel eens gehoord van de moord op Tjalling
Tjalkens. Breng die spullen maar terug naar het archief. Dat is zonde van je tijd.’
Ellen heeft het afgelopen jaar geleerd dat ze zich niet van de wijs moet laten brengen door de
hautaine manier waarop Jozef haar en ook andere mensen soms bejegent. Meestal doet hij dat
als hem iets anders dwarszit.
‘Hoezo?’
‘De zaak is verjaard. Als de moordenaar zich nu meldt, bieden we hem een kop koffie aan en
sturen hem weer naar huis.’
‘Dat had ik ook al bedacht. Toch vind ik het raar om helemaal niets te doen als iemand
informatie heeft waarmee een moordzaak kan worden opgelost, ook al is het dertig jaar na
dato.’
Jozef kijkt Ellen verbaasd aan.
‘Wat bedoel je?’
‘Vanochtend belde een man. Hij sprak met een buitenlands accent en zei dat hij wist wie de
putmoord had gepleegd.’
‘En?’
‘Hij wilde geen naam noemen.’
‘Belachelijk. Wat dan wel?’
‘Niets, hij zou over een paar dagen weer contact opnemen.’
‘Telefoonnummer?’
‘Nee. Verder weet ik niets.’
‘Merkwaardig. Ik zou er niet te veel energie in stoppen.’
‘Oké,’ zegt Ellen meegaand. ‘Maar waar moet ik mijn informatie dan vandaan halen?’
‘Praat met mij. Ik heb mij in de jaren tachtig eens mogen verdiepen in alle niet verjaarde ‘cold
cases’. De putmoord was er één van. Ik heb mij zelfs in de put onder de Elegast laten zakken
om met eigen ogen de plek te zien waar het lijk op 3 januari 1973 is gevonden.’
‘Dat lijkt mij sterk. Ik heb net gelezen dat die put een diameter had van vijfenzestig
centimeter.’
Jozef glimlacht.
‘Bij wijze van spreken dan.’
‘Hoezo trouwens de Elegast? Ik dacht dat het om een put in de Gildekelder ging.’
‘Dat is hetzelfde pand.’
‘Dus ik sta soms te dansen op de plek waar het lijk is gevonden?’
‘Ja.’ Jozef denkt na. Ellen kent Jozef inmiddels goed genoeg om te zien dat zijn interesse is
gewekt. ‘Misschien reageerde ik net wat te snel. Als je op dit moment geen dringende zaken

onder handen hebt, kan het toch zinvol zijn om je erin te verdiepen. En dan bied ik mij aan als
informatiebron.’
‘Prima. Heb je nu tijd?’, vraagt Ellen.
‘Ha, ha,’ lacht Jozef. ‘Gretig als altijd. Begin van de middag?’
‘Goed, dan zie je mij verschijnen.’
Ellen luistert hoe het geluid van Jozefs voetstappen in de lange gang van het politiebureau
steeds zachter wordt. Wat kwam hij hier eigenlijk doen? Waarschijnlijk alleen een praatje
maken om zijn gedachten te verzetten. Dat doet hij vaker.
Het enthousiasme waarmee ze net het ene na het andere archiefstuk doorploegde is
verdwenen. Het fenomenale geheugen van Jozef is een betere en vooral meer toegankelijke
informatiebron dan politiedossiers.
Voor het eerst die ochtend voelt ze hoe warm het is. Dat komt niet alleen doordat de zon
inmiddels pal op het grote raam van haar kamer staat. De aanhoudende hitte die Nederland
sinds april teistert, heeft zelfs de dikste muren van de oude huizen in de Deventer binnenstad
door en door opgewarmd. Gebouwen koelen ’s nachts niet meer af. Steeds meer bewoners
nemen om elf uur ’s avonds het laatste pontje over de IJssel en slapen in een tentje in de
uiterwaarden of het stadspark. Ellen heeft het twee dagen geleden ook geprobeerd, maar vond
de relatieve koelte niet opwegen tegen het nachtelijke rumoer.
Op alle fronten ontwricht de hitte het Deventer leven. Het water in de IJssel heeft twee dagen
geleden een historisch laag peil bereikt. Morgen wordt alle scheepvaart verboden. Om
massale vissterfte als gevolg van opwarming van het rivierwater te voorkomen mag de
IJsselcentrale maar beperkt koelwater lozen en draait slechts op halve kracht. Sinds vorige
week wordt het gebruik van airconditioning in kantoorgebouwen daarom sterk ontraden door
de provincie Overijssel. De Deventer middenstand ziet zich voor een dilemma geplaatst.
Tussen twaalf en vier staan de meeste winkeliers werkeloos te wachten op klanten. Steeds
meer ondernemers pleiten voor mediterrane openingstijden, maar de verantwoordelijke
wethouder wil daar niets van weten. De directeur van het VVV ziet daarentegen wel kansen:
Sevilla aan de IJssel. Dat is eens wat anders dan Moskou, Istanbul of Oxford.
De kersverse burgemeester van Deventer is geen rustige start van zijn nieuwe baan gegund.
Al voor zijn komst heeft zijn geloofsovertuiging voor het nodige rumoer in de stad gezorgd.
Afgelopen week heeft hij zich laten vertellen dat er aankomende zondag meer dan
honderdduizend mensen worden verwacht op de jaarlijkse Boekenmarkt. Van alle kanten
heeft men hem erop gewezen dat de massaliteit van het evenement onder deze
omstandigheden tot dezelfde problemen kan leiden als bij de Vierdaagse van Nijmegen.
Fanatieke boekenliefhebbers lopen het risico op uitdroging en oververhitting. Het liefst had
hij het evenement daarom afgelast. Dat is echter geen optie. Het zou koren op de molen zijn
voor het deel van de bevolking dat zich zo kritisch heeft uitgelaten over zijn komst. Zij
zouden hun vrees voor strenge christelijke normen en waarden meteen bewaarheid zien.
Jean-Paul Portegeijs, een negenenveertigjarige man uit Roermond, heeft deze week geen last
van de warmte. Hij voelt niet hoe het T-shirt dat hij al drie dagen draagt op zijn rug plakt.
Fysiek ongemak bestaat niet, hij laat niets tussen hem en zijn grote passie komen. Zeven
dagen lang geeft hij zich volledig over aan boeken. Onvermoeibaar speurt hij in Deventer naar
lang gezochte meesterwerken. Voor hem is het de mooiste week van het jaar. Volgens het
schema dat hij van te voren heeft gemaakt, bezoekt hij van maandagochtend tot en met
vrijdagmiddag alle Deventer boekenwinkels. Hij kent de meeste zaken inmiddels en weet
hoeveel tijd hij nodig heeft om de collectie langs te lopen en een praatje te maken met de
eigenaar. Zaterdagmiddag begint het laatste deel van zijn persoonlijke Boekenweek: het

Tuinfeest en de Boekenmarkt. Zondagavond keert hij terug naar Limburg, zoals gewoonlijk
met een koffer en een rugzak vol boeken.
In afwachting van zijn lunch, een Hanzestoofpot, zit Jean-Paul Portegeijs in de schaduw van
een grote kastanjeboom op het terras van de Brave Broeder. In de verte hoort hij
autogeluiden. Verder is het doodstil op het Grote Kerkhof. Hij kijkt om zich heen. Er is geen
mens te bekennen. De lucht boven de geparkeerde auto’s trilt. Een meisje met een knalrood
hoofd brengt Jean-Paul een Palmbier. Ze zucht en veegt het zweet van haar voorhoofd.
Jean-Paul pakt het schema uit zijn rugzak.
De ochtend heeft hij doorgebracht in de panden van Antiquariaat Bouwmeester. Het heeft
hem twee boeken over wielrennen opgeleverd, 25 jaar Doping geschreven door Theo
Koomen in 1974 en het vrij recente boek van Willy Voet, de arts van Richard Virenque,
Prikken en slikken, 30 jaar doping in de wielersport. Hijzelf was als jongen een verdienstelijk
wielrenner, maar miste het talent en ook het karakter om de top te bereiken. Zijn liefde voor
het fietsen is echter gebleven. Nog steeds vormt de Tour de France het sportief hoogtepunt
van het jaar en fanatiek doet hij mee aan alle mogelijke tourtoto’s. De dopingperikelen doen
voor hem geen afbreuk aan het evenement. Het geheimzinnige dopinggebruik en het
stilzwijgen in het peloton verhogen eigenlijk alleen maar de mystiek en de heroïek van het
professionele wielrennen. In zijn schema ziet hij dat hij de hele middag heeft gereserveerd
voor Antiquariaat Bruyns, het grootste en meest gerenommeerde antiquariaat van Deventer.
Antiquariaat Bruyns is gevestigd in een statig, maar onopvallend pand aan de IJsselzijde van
het Grote Kerkhof. Van de buitenkant is het nauwelijks te herkennen als winkel. De eigenaar
richt zich niet op toeristen en andere toevallige voorbijgangers. Hun aandacht wordt eerder
getrokken door de Koekbakkerij, het markante pand op de hoek van de huizenrij. Jean-Paul
Portegeijs laat zijn blik een moment rusten op de engelachtige figuur boven de ingang van het
antiquariaat en haalt diep adem.
Verwachtingsvol duwt hij de zware, geornamenteerde deur open. In de grote hal wacht hij op
het klikje waarmee de deur achter hem in het slot valt. De stilte is compleet. Jean-Paul hoort
zichzelf ademen. Het voelt indiscreet om zomaar door te lopen. Hij wacht daarom tot de
eigenaar Gerard Bruyns de trap afkomt om te zien wie er binnen is gekomen. Bewonderend
bestudeert hij de immense kroonluchter boven zijn hoofd.
Er gebeurt niets. Jean-Paul kucht een paar keer. Geen reactie. Aarzelend gaat hij toch maar
naar boven. Hij kent de weg. Gerard Bruyns heeft zijn collectie verdeeld over drie kamers,
kunst, topografie en literatuur. Zijn bureau bevindt zich in de topografiekamer. Daar staat ook
een leestafel waar de antiquaar klanten een kop koffie aanbiedt als ze een boek willen
bekijken. Vorig jaar heeft Jean-Paul er meer dan twee uur met Gerard Bruyns zitten praten.
Ademloos luisterde hij naar de vermaarde antiquaar, die niet alleen interessante dingen
vertelde over de geschiedenis van Deventer, maar ook over zichzelf. Het trof hem hoezeer zij
op elkaar leken. Ze waren bijna vijftig, vrijgezel, nooit getrouwd geweest, vader jong
gestorven, lang bij hun moeder gewoond, moeder een paar jaar geleden overleden en bij tijd
en wijle eenzaam. Volmaakt gelukkig waren ze echter als ze bezig waren met hun passie, het
verzamelen van boeken. De ontboezemingen van Gerard Bruyns hadden Jean-Paul verleid tot
het kopen van twee extreem dure boeken. Het waren beschrijvingen van ‘Het kerkelyk en
wereltlyk Deventer, behelzende eene uitvoerige beschryving van stats oirsprong’. Deel 1 was in
1732 geschreven door Gerhard Dumbar, die lang gemeentesecretaris van Deventer was. Het
tweede deel was geschreven door zijn gelijknamige kleinzoon, die gemeentesecretaris was
van 1770 tot 1787. De delen kostten samen 2500 euro. Later had hij spijt van deze aankoop,
die in geen verhouding stond tot de rest van zijn verzameling. Hij heeft zich voorgenomen
deze keer niet meer dan 500 euro uit te geven.

Jean-Paul klopt zachtjes op de middelste van de drie deuren. Geen reactie. Hij klopt nog een
keer, iets harder. Weer geen reactie. Voorzichtig duwt hij de deur een paar centimeter open en
gluurt door de kier. Hij kijkt recht in de zon die door het glas-in-loodraam naar binnen schijnt.
Een paar tellen wacht hij op een reactie vanuit de kamer en duwt de deur dan helemaal open.
Zijn adem stokt. Hij ziet niets meer en is niet in staat zich te bewegen. Dan slaakt hij een kreet
en deinst achteruit. Met zijn rug botst hij tegen de balustrade van de overloop. Zijn benen
worden slap en hij zakt door zijn knieën. Niet flauwvallen, zegt een stem in zijn hoofd. Zijn
hart begint te bonzen en hij voelt de kracht in zijn lichaam terugkeren. Behoedzaam staat hij
op en stapt weg van de balustrade. Met zijn schouder leunt hij tegen de deur van de
topografiekamer. Gedachten schieten door zijn hoofd. Wat heeft hij precies gezien? Was het
een echt mens? Waarom lag dat lichaam daar? Was het dood? Heeft hij bloed gezien? Hij
voelt zijn benen verslappen als hij probeert het beeld terug te halen. Het lichaam was niet van
Gerard Bruyns, dat weet hij zeker. Die is veel dikker. Was het een vrouw of een man? Heeft
hij lange grijze haren gezien? Hij wordt duizelig en probeert aan andere dingen te denken.
Zijn er meer mensen in het pand? Die gedachte veroorzaakt een paniekaanval. Blind rent hij
naar de trap. Struikelend bereikt hij de buitendeur. Op de drempel van het winkelpand kijkt
hij hijgend rond. Waar moet hij heen? Tot zijn opluchting ziet hij dat er op het terras waar hij
net heeft geluncht mensen zitten. Hij is niet meer alleen. Dan dringt langzaam tot hem door
dat hij zo snel mogelijk de politie moet bellen.
Ellen loopt op haar gemak door de lange gang van het politiebureau naar de kamer van Jozef.
Tot haar verrassing loopt hij haar tegemoet. Uit zijn driftige bewegingen maakt ze op dat er
iets is gebeurd.
‘Kom Ellen, breng die spullen maar weer terug naar je kamer. We hebben iets anders te doen.’
Ellen vraagt niets en loopt op een drafje terug naar haar kamer. Net voor de receptie haalt ze
Jozef weer in.
‘Er is een lichaam gevonden,’ zegt Jozef.
‘Hè?’
‘Een toerist heeft gebeld. Hij was bij Antiquariaat Bruyns.’
‘Grote Kerkhof?’
‘Ja, de man beweert dat hij daar een lichaam zag liggen en toen in paniek naar buiten is
gerend.’
‘Is er al iemand?’
‘Piet is net weg.’
Naarmate ze het antiquariaat naderen, versnelt Ellens hartslag en groeit het weeë gevoel in
haar maag. Als ze langs De Dikke Van Dale lopen ziet ze dat het antiquariaat al is afgezet. De
eerste nieuwsgierigen staan schouder aan schouder achter het gele lint.
Een agent laat Jozef en Ellen erdoor. Jozef geeft de agent een hand. In de hal van het deftige
winkelpand worden ze door Piet van Gestel van de technische recherche opgewacht.
‘En?’, vraagt Jozef.
‘Dood. Ga maar kijken. Middelste deur. Het is een bekende.’
Ellen schrikt. Hoezo een bekende?
‘Gerard Bruyns?’, vraagt Jozef.
‘Nee, geen spoor van Bruyns. Hij is in ieder geval niet in het pand.’
Met bonkend hart volgt Ellen Jozef de brede trap op. Jozef opent de deur en blijft staan in de
opening. Ellen doet een stap opzij en kijkt langs hem heen. Vlak voor de deur ligt een man op
zijn buik. Hij heeft lange grijze haren.
Ze hoeft de voorkant van de man niet te zien om te weten wie het is. Zijn gezicht heeft haar
letterlijk nachtmerries bezorgd tijdens haar eerste moordzaak. De ijskoude, intelligente ogen

in het verwaarloosde en getekende gezicht. Ze ziet hem meteen weer staan tussen zijn
kornuiten op de Brink, met het Go Ahead-sjaaltje om zijn nek. Het is Taco Koper1.
‘Godver,’ vloekt Jozef.
Naast het hoofd ligt een plas bloed. Aan de achterkant van het lichaam zit geen wond waar het
bloed uitgestroomd kan zijn. Ze rilt als ze zich voorstelt hoe zijn gezicht er uitziet.
‘Taco Koper,’ zegt Ellen.
Jozef knikt, maar zegt niets. Roerloos staart hij naar het lichaam op de grond. Wat denkt hij?
Hoe goed kende hij Taco Koper? Jozef heeft een keer laten doorschemeren dat hij Taco Koper
verdacht van moord. Bedoelde Jozef dat in het algemeen of had hij toen een bepaalde moord
in gedachten? Zolang Jozef zwijgend in de deuropening staat, weet Ellen dat het geen zin
heeft om iets te ondernemen. Ze moet wachten tot Jozef een volgende stap zet. Ondertussen
bekijkt ze de ruimte waar het lichaam ligt. Waar geen ramen zijn, staan boekenkasten, gevuld
van vloer tot plafond. Het merendeel van de kasten is voorzien van glazen deuren met stevige
sloten. Er worden bij Antiquariaat Bruyns geen boeken van tien euro verkocht, dat is
duidelijk.
‘Mag ik er langs?’
Het is Walter Herzog, de arts. Jozef draait zich om en geeft hem een hand. Ellen doet
hetzelfde.
‘Willen jullie het zien?’, vraagt de arts. Ellen hoopt dat Jozef zijn hoofd schudt, maar dat doet
hij niet. Ze volgt de arts en Jozef de kamer in en wacht gespannen tot de arts het lichaam
omdraait.
Een half uur later staan ze weer buiten. Hoewel ze tegen een muur van warmte aanlopen,
voelt het toch als frisse lucht. De aanblik van Taco Koper was vreselijk. Door de twee of drie
kogels die hem in zijn gezicht hadden getroffen, was hij nauwelijks meer herkenbaar.
Jozef heeft al die tijd geen woord gezegd en lijkt ook nu niet van zins zijn gedachten te
openbaren. Ellen heeft echter de indruk dat het geen sombere overpeinzingen zijn. Wat dat
betreft is Jozef een open boek. Als hij zich ergens zorgen over maakt of aan iets ergert, uit
zich dat meteen in een gekwelde gelaatsuitdrukking. Daar is in dit geval geen sprake van.
‘Een euro voor je gedachten,’ waagt ze daarom te zeggen.
Tot haar opluchting beantwoordt hij haar vraag met een glimlach.
‘Ik ben in totale verwarring,’ zegt Jozef na een tijdje. Weer zwijgt hij langdurig.
‘Heb jij ooit gehoord van Koper en Bruyns?’, vraagt Jozef uiteindelijk.
Ellen schudt haar hoofd.
‘Wel van Noury & Van der Lande?’
‘Dat is toch de voorloper van Akzo Nobel?’
‘Van de vestiging van Akzo Nobel in Deventer inderdaad. Noury & Van der Lande is in 1838
opgericht toen de Erven Noury en Gerrit van der Lande twee molens kochten voor het maken
van lijnolie. Die olie gebruikten ze onder meer voor verf.’
‘En wat hebben Koper en Bruyns daarmee te maken?’
‘Laten we wat drinken op het terras van De Zevende Hemel. Dan zal ik je het vertellen.’
Een half uur later weet Ellen dat Wijnand Koper en Theodoor Bruyns eind achttiende eeuw
rijke handelaren in veevoeder, oliezaden, zaai- en pootgoed, graan en andere
landbouwproducten waren. De families Koper en Bruyns waren belangrijk voor Deventer en
bezaten grote panden in de binnenstad. Rond 1830 werd de armoede in de gebieden rond
Deventer steeds groter en daalden de marges voor de handelaren. Zowel Koper als Bruyns
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hadden moeite zich aan te passen aan de gewijzigde marktverhoudingen. Al snel werden zij
daarom voorbijgestreefd door bedrijven als Noury & Van der Lande en Meerdink, die waren
overgestapt van handel naar productie. Om het verloren terrein terug te winnen bundelden de
families Koper en Bruyns de krachten en vormden het bedrijf Koper en Bruyns.
Het werd geen succes. De handelaar Wijnand Koper en de techneut Theodoor Bruyns vulden
elkaar niet aan. Koper bemoeide zich te veel met het productieproces en Bruyns stond te vaak
op de markt. Geen van beiden nam daarbij de verantwoordelijkheid voor grote investeringen,
waardoor machines steeds te laat werden aangeschaft.
Theodoor Bruyns onderkende als eerste dat ze het niet zouden redden. Groot was zijn
verbazing toen hij ontdekte dat Wijnand Koper ondanks de slechte financiële vooruitzichten
tekeningen had laten maken voor een nieuw landhuis aan de overkant van de IJssel. Vanaf dat
moment begon Theodoor geld aan het bedrijf te onttrekken en over te hevelen naar zijn eigen
rekening. Toen Wijnand Koper in 1865 voorstelde om een grotere machine te kopen, was de
kas van het bedrijf leeg. Twee jaar later was het bedrijf Koper en Bruyns failliet.
Met de familie Koper ging het daarna snel bergafwaarts. De bouw van het landhuis werd te
elfder ure afgeblazen en een paar jaar later bedelde Wijnand Koper om werk bij Noury & Van
der Lande.
Tot ontsteltenis van Wijnand Koper opende Theodoor Bruyns in 1873 een antiquariaat aan het
Grote Kerkhof. Van het ene op het andere moment werden daar exclusieve en kostbare
boeken, atlassen, kunstplaten en lithografieën geveild. Antiquariaat Bruyns was één van de
eerste internationaal vermaarde antiquariaten van Nederland. Wijnand Koper beschuldigde
Theodoor Bruyns natuurlijk van bedrog, maar kon dat niet bewijzen. Bovendien had hij de
schijn tegen vanwege de geplande bouw van het landhuis. Daarmee was een vete tussen twee
families geboren die al de nodige sporen in de Deventer geschiedenis heeft getrokken. Menig
conflict binnen de gemeenteraad is hierop terug te voeren. Dat geldt ook voor knokpartijen op
de Brink, eindeloze bezwaarprocedures tegen vergunningaanvragen en keiharde overtredingen
op het voetbalveld.
Ellen kijkt Jozef vragend aan, wachtend op de conclusie. Die komt echter niet.
‘En jij denkt dat dit een volgende episode is?’, concludeert ze tenslotte zelf maar.
‘Wat moet ik daar van zeggen? Nee, dat kan ik eigenlijk niet geloven. Maar toeval bestaat
niet.’
‘En de antiquaar is dus verdwenen?’
‘Volgens Piet wel. Misschien is hij gaan lunchen of zo. Kom we gaan naar het bureau.’
‘Zondag is toch de Boekenmarkt?’
‘Mijn hemel, ook dat nog. Bruyns was een belangrijke steunpilaar voor de profilering van
Deventer als boekenstad. En ik begreep dat er al stress genoeg is vanwege de aanhoudende
hitte. Laten we dit maar meteen met de grote baas bespreken, dan kan die onze nieuwe
burgemeester inlichten.’
Zwijgend lopen Jozef en Ellen terug naar het kantoor. Ellen doet haar best om alle informatie
een plekje te geven. Haar gevoel zegt dat dit een gecompliceerde geschiedenis gaat worden.
Haar gevoel zegt ook dat een oude familievete niet de reden kan zijn voor een dergelijke
moord. Om te voorkomen dat er allerlei indianenverhalen in de krant verschijnen, moeten ze
Gerard Bruyns zo snel mogelijk vinden. Maar waar is de antiquaar?
‘Jozef?’, vraagt ze als ze het bureau binnengaan.
‘Ja?’
‘Moeten we niet iemand op de hoogte brengen van Taco Kopers dood?’
‘Shit, dat is een goeie. Normaal is dat het eerste waar je aan denkt.’

Jozef denkt na.
‘Je hebt me een keer verteld dat Taco een broer heeft. Pedro, meen ik mij te herinneren,’ zegt
Ellen. ‘En zijn ouders? Of zijn die overleden?’
‘Zijn ouders zijn inderdaad allang geleden overleden. Ik moet Pedro bellen. Dat zal ik zo
doen.’
Ellen probeert zich te herinneren wat Jozef indertijd heeft verteld over Pedro Koper. Hij was
in ieder geval niet helemaal zuiver op de graat, daar was Jozef van overtuigd.
2. Donderdag 2 augustus 15.00 uur
Om drie uur kan Gijs Heubach zich niet meer bedwingen. De speeltafels wachten op hem. Hij
kijkt in zijn agenda en ziet dat hij om half zes een afspraak heeft met een aannemer. Dat
brengt hem aan het twijfelen. Meestal eindigen uitnodigingen van John Greeuw, de zoon van
de oprichter van het gelijknamige aannemersbedrijf, bij Casa Emanuela. Een aanlokkelijk
vooruitzicht. Desondanks belt hij Kristel, zijn secretaresse, om de afspraak af te zeggen. Hij
zegt dat hij onverwacht een project moet bezoeken waar problemen zijn ontstaan.
Een uur later kijkt Gijs Heubach in de spiegelende ruiten van het casino of hij er netjes uitziet,
geen kreukels in zijn colbert, stropdas recht en haren glad. Hij hecht er veel waarde aan om er
picobello uit te zien, het is ceremonieel. Op de drempel blijft hij een moment stilstaan en
wacht tot hij Henry Gondorff wordt, de ervaren en gewiekste speler in de film The Sting. Die
identiteitsverwisseling maakt deel uit van zijn tweede leven, het leven dat hij zes avonden per
week leidt. De identificatie met Henry Gondorff is compleet. Als Gijs Heubach in de spiegel
op het casinotoilet kijkt, ziet hij niet meer zijn eigen hoofd maar dat van de acteur Paul
Newman.
Als hij de speelruimte betreedt moet hij de verleiding van het spel weerstaan tot hij Johnny
Hooker heeft gevonden. Johnny is zijn maatje met wie hij de gangster Doyle Lonnegan een
lesje gaat leren. Hoe zijn avond verloopt laat hij voor een deel afhangen van de stappen die
Johnny Hooker zet. Zonder dat zijn partner het in de gaten heeft, probeert hij zoveel mogelijk
bij hem of haar in de buurt te blijven.
Wat zal hij vandaag gaan doen, de automaten of de roulette? Het liefst gaat hij naar de
roulettetafels. Daar zit je met z’n allen om dezelfde tafel en kun je anderen deelgenoot maken
van je succes. Dat zit er vanavond echter niet in. Hij heeft de afgelopen dagen te veel verloren
en heeft zich voor vandaag een limiet van tweehonderd euro gesteld. Dat is te weinig voor de
roulette. Hij kiest daarom voor de anonimiteit van speelautomaten. Dat betekent dat hij
vandaag ook zonder zijn partner Johnny Hooker opereert.
Het is niet druk en vrijwel alle automaten zijn vrij. Op zijn gemak loopt hij rond om een keus
te maken. Hij kent de meeste automaten en heeft een paar duidelijke voorkeuren. Dit is echter
een mooie gelegenheid om een nieuw apparaat te proberen. Hij blijft staan voor de
GoldenGate. Een mooie machine, waarover een kennis van hem zich positief heeft uitgelaten.
Op zijn gemak laat hij de knipperende lampjes op zich inwerken. Hoe voelt dat? In feite is de
strijd al begonnen voordat hij een definitieve keus heeft gemaakt. Snel leest hij de spelregels.
Speel met een inzet van 1 credit in het benedenspel. Vul de fruitmatrix met de 9 symbolen en
verdien 100 credits, parkeer je punten in de parkeermeter of speel met een inzet van 4 of 16
punten in het vier rollen tellende bovenspel. Als de joker valt is het feest - je verdient tussen
de 8 - 200 credits! Dat is duidelijk. De GoldenGate is zijn tegenstander voor vanavond. Hij
koopt duizend credits voor tien euro en laat de rollen voor de eerste keer draaien. Het voelt
net als de eerste ochtendsigaret. Een weldadig gevoel verspreidt zich vanuit zijn hoofd naar de
rest van zijn lichaam.

Als de tien euro op zijn, weet hij dat hij een goede keus heeft gemaakt. Het is een complexe
machine die zijn geheimen niet makkelijk prijsgeeft. Dat is precies wat hij nodig heeft. Hoe
groter de uitdaging, hoe groter de bevrediging van de overwinning. Hij koopt in één keer voor
honderd euro aan credits.
Twee uur later is de laatste credit verdwenen. Hij heeft in totaal tweehonderd euro verspeeld.
De gokautomaat is echter nog niet klaar met hem, en hij ook niet met het apparaat. Hun
gevecht is niet afgelopen. Hij kan niet anders dan voor vijftig euro aan nieuwe credits kopen.
Hij weet dat hij daarmee de limiet overschrijdt die hij zichzelf vooraf had gesteld. Normaal
zou hij zich daar zeker aan houden, maar dit is een uitzondering. Deze automaat staat op het
punt om zich over te geven. Dat weet hij zeker. Het zou ontzettend stom zijn om nu te
stoppen.
‘Hoe gaat-ie?’
Hij kijkt om. Het is Fred, één van de twee vaste medewerkers die beginners uitleg geven over
de verschillende speelautomaten.
‘Goed, deze kast staat op het punt te breken.’
Fred beantwoordt zijn lach niet, maar legt zijn hand op zijn schouder.
‘Doe je het rustig aan?’, vraagt de casinomedewerker.
‘Niets aan de hand. Het gaat perfect, wacht maar af.’
Fred glimlacht en loopt door.
Een half uur later zijn ook deze credits op. Boos slaat hij op de gokautomaat. Zoveel pech als
vanavond heeft hij niet vaak gehad. De oude vrouw achter de automaat naast hem kijkt
verstoord op. Hij schrikt en probeert te glimlachen. Een keer verliezen hoort erbij, dat kan
gebeuren. Hij is een geboren winnaar, alleen vanavond niet. Bovendien speelt hij altijd voor
zijn plezier.
Hij verlaat de zaal met gokautomaten en bestelt aan de bar een whisky. Hoewel hij het graag
anders zou willen voelen, zit het verlies op de gokautomaat hem niet lekker. Het ging te snel
en hij was te kansloos. Er was vast met het apparaat geknoeid. Waarom had hij dat niet eerder
in de gaten? Eigenlijk zou hij naar de baas moeten stappen om zich te beklagen, maar dat doet
hij niet. De baas zal hem zien als een gefrustreerde loser en een amateur. Nee, wat hij het
beste kan doen is zijn verlies in één klap goedmaken. Dat getuigt van lef en inzicht. Of, wat
veel beter is, niet alleen zijn verlies goedmaken maar meteen omzetten in dubbele winst. Hij
heeft tweehonderdvijftig euro verloren met de gokautomaat. Met de roulette kan hij in korte
tijd gemakkelijk vijfhonderd euro winnen.

Dinsdag 1 maart 1993
Vandaag ben ik begonnen met een dagboek. Mijn dokter zegt dat dat goed voor me is.
Volgens hem helpt het om mijn gedachten te ordenen. Dat is nodig omdat ik de laatste
maanden last heb van vreemde beelden in mijn hoofd.
Het begon op een vrijdag, ongeveer een maand geleden. Het tweede uur hadden we wiskunde.
Tijdens de les zag ik dat Laseroms, de leraar, de hele tijd naar mij keek. Steeds als ik
oogcontact wilde maken, wendde hij zijn blik af. Tegelijkertijd kreeg ik het gevoel dat alle
ogen van de klasgenoten, die achter mij zaten, op mij waren gericht. Telkens als ik me
omdraaide keken ze weer recht voor zich uit. Bij een enkeling ontwaarde ik echter een soort
glimlach. Het was alsof ze een geheim hadden waarvan ik geen deelgenoot mocht worden. Ik
werd bang en vluchtte vijf minuten voor het einde van de les de klas uit. Het volgende uur
hadden we Engels. Toen was er niets meer aan de hand. Natuurlijk vroegen mijn klasgenoten
waarom ik was weggerend. Ik zei dat ik moest overgeven, waarschijnlijk omdat ik iets
verkeerds had gegeten.
In het weekend erna heb ik vaak over het voorval nagedacht. Hoe langer ik dacht hoe minder
ik er van begreep. Uiteindelijk leek het me onwaarschijnlijk dat ik bang was geworden van de
leraar en mijn klasgenoten en schreef het toe aan slaapgebrek of een vreemde combinatie van
voedsel. Ik vergat het.
Twee weken later, weer op vrijdag, gebeurde er iets vergelijkbaars. In de pauze stond ik met
wat vrienden op het schoolplein. Toen zag ik dat een man bij de bushalte aan de overkant van
de straat naar mij stond te kijken. Ik kende hem niet. Hij had een lange jas aan een rookte een
sigaret. De man beantwoordde mijn blik met een glimlach. Hij wist dat ik hem had gezien en
vond dat klaarblijkelijk niet erg. Dat maakte me bang. Waarom stond die man daar? Waarom
hield die man mij in de gaten? Ik liet mijn vrienden achter op het schoolplein en vluchtte de
school in. Het uur daarna kon ik de bushalte zien vanuit het aardrijkskundelokaal. De man
was verdwenen.

3. Donderdag 2 augustus 16.00 uur
Ellen tuurt naar het scherm van haar computer. De reflectie van de zon in een raam van de
tegenoverliggende vleugel van het politiebureau valt precies op het scherm.
‘Bezwaar als ik het gordijn sluit?’, vraagt ze aan Brian Jansen, haar kamergenoot. Brian
schudt zijn hoofd.
‘En? Heb je iets kunnen vinden?’, vraagt hij.
In afwachting van de eerste resultaten van de mannen van Piet van Gestel, had Jozef haar
opgedragen op internet te zoeken naar informatie over Gerard Bruyns en zijn antiquariaat.
‘Het is altijd leuk om werelden te ontdekken waarvan het bestaan je altijd is ontgaan.’
‘Je bedoelt de antiquariaten?’
‘Meer de handel in tweedehands boeken via internet.’
‘Ja, dat heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Tweedehands boekhandels vallen om
bij bosjes. Het is goedkoper en minder tijdrovend om je zaken vanuit een opslagruimte met
computer te regelen dan van tien tot zes in een winkel te staan.’
‘In Deventer zijn er toch nog vrij veel?’
‘Deventer schijnt een uitzondering te zijn. Misschien door het imago van de stad als
boekenstad en natuurlijk de jaarlijkse Boekenmarkt.’
‘Volgens Jozef had de moord in het antiquariaat van Gerard Bruyns en zijn verdwijning niet
op een slechter moment kunnen gebeuren, drie dagen voor de Boekenmarkt. Een aantal
mensen zit sowieso al te zweten op noodscenario’s in verband met de hitte.’
‘Als ik de baas was zou ik me nergens zorgen over maken. Geen hond, laat staan een
boekenliefhebber, waagt zich bij temperaturen van boven de dertig graden op straat.’
‘Ha, ha, mail dat maar naar de burgemeester. Die kan deze expertmening vast zeer op prijs
stellen. Eigenlijk zou jij, als boekenkenner, dit onderzoek moeten doen. Als het goed is heb ik
vandaag een overleg met Piet van Gestel en Jozef. Zal ik voorstellen dat jij het boekendeel
voor je rekening neemt? Of heb je het te druk?’
Brians ogen lichten op.
‘Ik ben de laatst overgeblevene van het team van de caravanbranden.’
‘Dan heb je het deze zomer niet druk gehad.’
‘Nee, de pyromaan heeft zich tot dusver koest gehouden. Iedereen had erop gerekend dat hij
dit jaar weer actief zou worden. Vandaar dat een aantal mensen stand-by moest zijn.’
‘Hebben jullie een beeld van de dader? Misschien is hij daardoor afgeschrokken.’
‘Nee, geen enkele indicatie, geen signalement, geen profiel, geen geografische aanwijzing,
slechts één getuige die weinig meer kon zeggen dan dat het waarschijnlijk om een man van
gemiddeld postuur ging.’
‘Kortom, je hebt tijd. Mijn gevoel zegt me dat de moord op Taco Koper een intensief
onderzoek wordt.’
‘Dat denk ik ook. Wroeten in het leven van Taco Koper levert ongetwijfeld een beerput aan
onfrisse, duistere zaakjes op.’
‘Dat verwachtte Jozef ook. Zijn hoop is daarom in eerste instantie gevestigd op de link met
Gerard Bruyns. Heb jij ooit gehoord van de familievete tussen Koper en Bruyns?’
Brian schudt zijn hoofd.
‘Hij gelooft toch niet dat de moord te maken heeft met de familievete?’, vraagt Brian stellig
nadat Ellen hem het verhaal heeft verteld.
‘Daar deed hij geen uitspraak over. Hij reageerde in ieder geval niet toen ik hetzelfde
beweerde. Dat zegt genoeg. Jozef wil op dit moment geen enkele aanwijzing, hoe
onwaarschijnlijk ook, uitsluiten.’
De telefoon gaat. Het is Jozef.

‘Kom je naar mijn kamer? Neem Brian ook maar mee. Kan hij ook horen wat er is gebeurd en
wat we allemaal weten.’
‘Komt Piet ook?’
‘Die kan er elk moment zijn.’
De geur van verse koffie wijst de weg naar Jozefs kamer.
‘Koffie?’
Brian knikt, Ellen schudt haar hoofd.
‘Mag ik je wijzen op het verhoogde risico van cafeïnegebrek op hete dagen. Mensen drinken
dan liever water dan koffie, maar dat is onverstandig.’
‘Dank je voor de waarschuwing. Ik neem een koude cola.’
‘Maar dan toch een tweede waarschuwing, geen cola light.’
‘Waarom niet?’
‘Het drinken van cola light wordt meteen gevolgd door een onweerstaanbare behoefte aan
eten. Meestal zijn het niet de gezondste hapjes die in die behoefte voorzien.’
‘Gelukkig hoef ik mij geen zorgen te maken om de slanke lijn. Dat scheelt.’
‘Wacht maar tot je ouder bent. Als je net als ik de vijftig gepasseerd bent, word je zelfs dik
van de lucht die je inademt.’
Ellen begint te lachen. Jozef nodigt haar regelmatig uit om bij hem en zijn vrouw Margot te
komen eten. Daarom weet ze dat Jozef niet alleen van lekker eten houdt, maar zelf ook
voortreffelijk kan koken. Bovendien gaat er op een avond minimaal één fles wijn doorheen.’
‘En jij Brian?’, vraagt Jozef. ‘Ben jij ook al begrensd qua calorieëninname?’
‘Om eerlijk te zijn had ik een paar weken geleden het gevoel dat ik op mijn buik iets zag dat
de aanzet zou kunnen zijn van een buikje. Het was niet meer dan een paar millimeter, maar
genoeg om er over te denken weer eens wat aan sport te doen.’
‘En?’, vraagt Ellen.
‘Ik heb de gedachte gelukkig snel weten te onderdrukken.’
Jozef en Ellen moeten lachen. Brian kan soms onverwacht grappig uit de hoek komen.
Bovendien zou Ellen haar beeld van Brian moeten bijstellen als zou blijken dat hij wel sport.
Ellen weet niet beter dan dat Brian al zijn vrije tijd besteedt aan het lezen van boeken en het
luisteren naar muziek. Zijn motoriek wijst ook niet op een intensief sportleven.
Piet van Gestel komt binnen.
‘Kijk eens, het stel is weer compleet. Moeten jullie niet op vakantie?’, vraagt hij monter.
‘Vakantie is voor mensen die niet gelukkig zijn. Reizen is niets anders dan een vlucht of een
vergeefse zoektocht naar het geluk dat mensen thuis niet kunnen vinden,’ zegt Jozef stellig.
‘Die ken ik inmiddels. Denkt Margot daar net zo over?’
‘In grote lijnen wel. Ook zij hoeft niet ver weg om gelukkig te zijn. Het enige waar zij
behoefte aan heeft en ik niet, is wandelen in de bergen. Dat hebben we opgelost doordat zij
twee keer per jaar gaat wandelen met vrienden of via een georganiseerde reis. Daar hoef ik
niet bij te zijn.’
‘Toch zou een beetje lichaamsbeweging niet slecht voor jou zijn.’
‘Begin jij ook al?’, vraagt Jozef dreigend. ‘Deze twee hier hadden ook al commentaar op mijn
postuur.’
‘Je buik is het meest zichtbare bewijs van een ongezonde levensstijl. Wie weet hoe het er van
binnen uitziet.’
‘Ik heb net al gezegd dat ik dik word van de lucht. Dat is mijn handicap.’
‘Ik heb thuis een starterpakket voor mensen die meer willen bewegen.’
‘Dat zal ik onthouden. En hoe was jouw vakantie?’
Piet van Gestel zucht.

‘Kamperen met vier kinderen. Je onthaast wel, maar rust niet uit. Net als je een paar tellen zit
omdat ze toevalligerwijs alle vier aan het spelen zijn, moet er weer één naar de wc, die
natuurlijk aan de andere kant van de camping is. En jullie?’, Piet kijkt naar Brian en Ellen.
‘Voor mij geen vakantie deze zomer,’ zegt Ellen. ‘Ik ben de hele maand februari vrij geweest
om te klussen in mijn huis.’
‘O ja, jij had via een kennis van Jozef een historisch pandje in de binnenstad gekocht. Is het
inmiddels bewoonbaar?’
‘Dat was het meteen al, maar ik durf best te zeggen dat het door inzet van vrienden, familie en
mezelf ook mooi is geworden. Toch liggen er nog voldoende klusjes, zoals plinten leggen en
kozijnen schilderen.’
‘En ik ga pas in oktober,’ zegt Brian. ‘Twee weken naar Venetië.’
‘Jullie boffen maar.’
‘Kom, laten we ter zake komen,’ zegt Jozef. ‘Ellen, wil jij wat aantekeningen maken? Dan
kunnen we daarmee meteen door naar Gerard Maas. Die wacht in spanning op de eerste
resultaten waarmee hij de burgemeester kan informeren. Die moet vanavond een besluit
nemen over het doorgaan van Boekenmarkt.’
‘Volgens Brian is het veel te heet voor boekenliefhebbers en komt er zondag geen hond,’ zegt
Ellen.
‘We zullen het Gerard meegeven. Piet, het woord is aan jou. Welke feiten zijn er boven tafel
gekomen?’
‘Allereerst, het lichaam was niet sterk afgekoeld. Herzog schatte dat de man tussen acht en
negen vanochtend is overleden.’
‘Net voor openingstijd dus.’
‘Of net er na.’
‘Kan zijn. Er was in ieder geval niet met het lijk gesleept.’
‘Dus, de moord is gepleegd op klaarlichte dag in een voor iedereen toegankelijke ruimte.’
Piet veegt het zweet van zijn voorhoofd en neemt een slok cola light.
‘Het is ook zeker dat het moord is. De schoten zijn van ongeveer vijf meter afstand gelost.’
‘Schoten?’
Piet knikt.
‘Twee, allebei in het gezicht.’
‘En van vijf meter? Dan moet het een goede schutter zijn geweest.’
‘Of niet, een goede schutter heeft aan één schot genoeg.’
‘Daar zit wat in.’
‘Buren, voor zover aanwezig, hebben niets gehoord of gezien. Het is een winkel, dus valt het
niet op als er een onbekende naar binnen gaat.’
‘En de uitgang?’
‘Het pand heeft vier uitgangen. Eén aan de voorkant, één aan de zijkant en twee aan de
achterkant. De uitgang aan de zijkant komt uit in een steegje dat door vier andere huizen in de
rij als achterom wordt gebruikt. De ene achteruitgang geeft toegang tot een ommuurd tuintje
van een paar vierkante meter, waar al jaren niemand meer is geweest. De andere
achteruitgang komt uit in een steegje dat tussen twee grote panden door naar de IJssel loopt.
Als ik de moordenaar was, zou ik het pand op die manier verlaten.’
‘Niemand heeft dus iets gehoord of gezien?’
‘Nee, we zijn bezig om meer mensen te ondervragen.’
Ellen schrijft wat dingen op.
‘Ik begrijp iets niet,’ zegt ze. ‘Hoe laat is het lijk ontdekt?’
‘De man die het had gevonden, belde om half twee.’
‘Dus tussen negen uur en half twee is niemand meer in de winkel geweest.’

‘Daar zou je gelijk in kunnen hebben.’
‘Is dat mogelijk?’
‘Ik heb geen idee van de klandizie. Het is een winkel voor kenners, niet voor toevallige
voorbijgangers. Ik sluit niet uit dat er op een warme augustusdag niet meer dan een handjevol
klanten komt.’
‘Waar is degene die het lijk heeft gevonden?’, vraagt Jozef.
‘Dat is een toerist die op zijn kamer in het Gildehotel zit te wachten tot hij die mag verlaten.’
‘Brian, wil jij daar straks langsgaan, de man kort ondervragen en dan zeggen dat hij weer vrij
is om te gaan waar hij wil? Mits hij maar in Deventer blijft. Piet, wat hebben jullie verder
gevonden?’
Piet veegt het zweet van zijn voorhoofd.
‘We zoeken naar sporen.’
‘Van één of twee mensen?’, vraagt Ellen.
‘Van de moordenaar. Uiteraard. We kunnen redelijk reconstrueren van waar het schot is
gelost en hoe de dader het pand zou hebben kunnen verlaten.’
‘En Gerard Bruyns dan?’
Jozef begint te lachen.
‘Dat is een goede opmerking. Met z’n allen gaan we ervan uit dat Gerard Bruyns het schot
niet gelost kan hebben. Zelfs ik overtreed mijn belangrijkste stelregel: beperk je in het begin
van het onderzoek tot de feiten, trek niet te snel conclusies. Als Gerard Bruyns de dader is,
ziet het plaatje er heel anders uit.’
‘Je weet dat ik het altijd met je eens ben,’ zegt Piet, ‘maar we weten vrij zeker dat de schoten
niet van dichtbij zijn gelost. Daarmee kunnen we Gerard Bruyns toch uitsluiten als dader?’
‘Pas nadat we hebben geverifieerd dat Gerard Bruyns nooit eerder een wapen heeft
vastgehouden. Misschien is hij in zijn vrije tijd lid van een schietvereniging. Wie zal het
zeggen?’
Piet knikt.
‘Zoals gewoonlijk heb je gelijk.’
‘Eens kijken, wat hebben we en wat gaan we doen? Ellen, geef eens een samenvatting,’ zegt
Jozef.
Ellen staat op en loopt naar de flipover in de hoek van Jozefs kamer.
‘Heb jij zijn broer Pedro kunnen bereiken?’, vraagt ze.
‘Nee, ik heb alle mogelijke telefoonnummers geprobeerd, maar niemand kon, of wilde, me
vertellen waar Pedro was. Zeker niet toen ik vertelde dat het ging om zijn broer,’ verzucht
Jozef. ‘Ik ben bang dat deze muur van onwil en achterdocht een voorbode is voor de rest van
het onderzoek.’
‘Heb je wel verteld dat Taco is vermoord?’
Jozef schudt zijn hoofd.
‘Nee, dat wilde ik eerst persoonlijk aan Pedro vertellen.’
Ellen knikt en begint te schrijven. De andere drie kijken zwijgend toe.
Taco Koper dood in antiquariaat van Gerard Bruyns
Wat weten we van hem? Crimineel verleden. Strafblad?
Wat deed hij bij Gerard Bruyns? Was hij boekenliefhebber?
Relatie Bruyns-Koper
Historische familievete. Bruyns&Koper?
Gerard Bruyns
Waar is hij?

Kon hij schieten?
Dader
Goede schutter
Kan het Gerard Bruyns zijn geweest?
Zo niet, hoe in en uit het pand?
Kende hij Gerard Bruyns?
Sporen, reconstructie. Waar stond hij? Was hij verstopt? Kende hij Taco Koper?
Motief?
Acties
Sporenonderzoek: Piet
Buurtonderzoek, getuigen?: Piet
Info Taco Koper:
Broer Pedro?
Info Gerard Bruyns:
Communicatie
Boekenmarkt: doorgaan?
Dader en motief: niets over bekend
Naam Taco Koper: wel openbaar maken
Oproep getuigen?

‘Geweldig, Ellen,’ zegt Piet grijnzend. ‘Een rechercheur die de moeite neemt om duidelijk
samen te vatten wat er in zijn hoofd omgaat is een zeldzaamheid. ‘Niet waar, Jozef?’
‘Zo kan hij wel weer,’ zegt Jozef. ‘Ieder zijn sterke en zwakke punten.’
‘Daarmee doe je Ellen tekort. Dat zij houdt van orde en overzicht, wil niet zeggen dat ze op
andere vlakken minder presteert.’
Ellen begint te lachen. Desondanks voelt ze dat Piet een gevoelige snaar raakt. Hoewel Jozef
uit niets laat blijken dat hij de rolverdeling tussen hen ziet als de denker versus de ordenaar,
voelt het wel eens zo. In beide grote zaken die ze samen met Jozef tot een goed einde heeft
gebracht, ontstonden conflicten doordat Jozef op de belangrijkste momenten van het
onderzoek vergat te communiceren. Juist als het echt spannend werd, wist Ellen niet wat er
zich in zijn hoofd afspeelde. Ontzag voor zijn kennis en ervaring weerhield haar er in het
begin van om er een punt van te maken. Naarmate hun onderlinge vertrouwen groeide, merkte
ze dat Jozef er wel op aanspreekbaar was en zijn best deed haar mee te nemen in zijn
gedachtewereld.
Door de opmerking van Piet staat ze weer op scherp. Al in het beginstadium van dit
onderzoek heeft Jozef op twee punten een grote voorsprong: hij weet veel van Taco Koper en
van de familievete tussen Bruyns en Koper. Ze neemt zich voor om Jozef vanaf het begin aan
te sporen om de informatie in zijn hoofd te delen met de rest van het team.
‘Aanvullingen?’, vraagt Ellen en kijkt haar drie collega’s stuk voor stuk in de ogen.
‘Piet gaat door met zijn werk. Misschien is het een idee dat Brian meekijkt. Het was mijn idee
dat Brian zich richt op Gerard Bruyns en Ellen op Taco Koper. Mee eens?’, vraagt Jozef.
Iedereen knikt.
‘Dan gaan Ellen en ik naar Gerard Maas.’
4. Donderdag 2 augustus 17.30 uur

Gijs Heubach bestelt een tweede whisky en loopt naar de balie om voor vijfhonderd euro
munten te kopen voor de roulette in de high-limitarea, waar hij als gewaardeerde bezoeker
natuurlijk van harte welkom is.
Met vijfentwintig munten van twintig euro loopt hij naar de roulettetafels. Hij kiest de tafel
met de meeste mensen. Het geeft hem altijd een extra kick als andere mensen zien dat hij
wint.
Hoe zal hij het aanpakken? Het liefst zou hij alle munten tegelijkertijd op zwart of rood
zetten. Dan heeft hij zijn doel in één keer bereikt. Maar als het misgaat, is hij alles in één keer
kwijt. Het alternatief is stap voor stap, volgens het Martingale-systeem. Dat duurt alleen te
lang. In het begin deed hij het wel eens. Uren achtereen roulette spelen, steeds weer beginnen
met een inzet van één euro op rood en de inzet verdubbelen bij verlies, net zolang tot rood
valt. Per afgesloten reeks is de winst dan één euro. Daar is hij mee gestopt toen hij na een
reeks van twaalf keer zwart de maximum tafelinzet had bereikt, waardoor het systeem niet
meer werkte. Bovendien voelde het spelen op die manier meer als werk dan als plezier.
Hij verdeelt zijn fiches in vijf stapeltjes van vijf en zet één stapeltje op rood. Geduldig wacht
hij tot het balletje wordt losgelaten. Met een tevreden glimlach kijkt hij rond en ziet zijn
tafelgenoten wikken en wegen. Hij heeft zijn keus al gemaakt en voelt dat het een goede keus
is. De croupier geeft aan dat de tijd voorbij is en lanceert het balletje. Tergend langzaam zakt
het draaiende balletje naar beneden. De spanning is onaangenaam groot. Met zijn ogen dicht
vervloekt hij zichzelf. Waarom zit hij hier? Waarom is hij niet gewoon naar huis gegaan?
Lekker met een film op de bank. Het postorderbedrijf PABO heeft eergisteren een doosje
nieuwe erotische dvd’s bezorgd. De gedachte windt hem op. Het tikkende geluid van het
vallende balletje brengt hem terug in de realiteit. Rood! Tsjakka, dat zijn de eerste honderd
euro. Tevreden kijkt hij rond en incasseert de munten die de croupier hem toeschuift.
Een stem in zijn hoofd zegt hem dat er een reeks rood zal volgen. Dat zijn signalen die hij niet
mag negeren. Vol overtuiging zet hij een stapel van tien munten op rood. Weer is hij de eerste
die heeft ingezet. Hij kijkt naar een knappe vrouw met lang zwart haar aan de overkant van de
tafel. Keek ze net naar hem? Zonder haar aan te kijken volgt hij haar handen en ziet dat ze
ook een stapeltje munten op rood zet. Zij heeft gezien dat hij aan de winnende hand is en laat
zich leiden door zijn keuzes. Deze keer kan hij de loop van het balletje wel van begin tot eind
volgen. Weer rood! Zie je wel, hij had gelijk. De vrouw aan de overkant is in gesprek met een
man naast haar en incasseert bijna achteloos haar winst. Zij is voor vanavond zijn Johnny
Hooker. Doyle Lonnegan zal vandaag een gevoelige nederlaag lijden, daar zullen zij samen
voor zorgen.
Hij heeft zijn verlies van die middag in twee keer goed gemaakt en staat nu op vijftig euro
winst. Nog één keer tweehonderd euro en hij heeft zijn doel bereikt. Hij is er van overtuigd
dat er nog een keer rood zal vallen en schuift weer een stapeltje van tien munten naar het rode
vak. De vrouw tegenover hem doet hetzelfde. Daardoor weet hij zeker dat zij een team
vormen, alleen ontwijkt ze zijn blik. Dat is ook onderdeel van het spel. Hij ziet dat anderen
ook naar hem kijken. Drie keer rood op rij, wat weet hij wat anderen niet weten? Weer valt
rood. Dit is zijn avond. Gretig incasseert hij de munten die de croupier hem toeschuift.
Stoppen zou ontzettend stom zijn. Het gebeurt niet vaak dat hij er zo gunstig voor staat.
Eigenlijk kan hij vanavond niet verliezen. Hij probeert oogcontact te krijgen met de vrouw
aan de andere kant van de tafel. Haar ogen zijn wel zijn kant op gericht, maar ze kijkt door of
langs hem heen. De croupier geeft aan dat er weer ingezet kan worden. Zal hij al zijn munten
op rood zetten? Voor het eerst die avond twijfelt hij en kijkt om zich heen wat andere mensen
doen. De vrouw tegenover hem weet het ook niet. Hij maakt een stapeltje van tien munten en
schuift dat naar rood. De vrouw doet hetzelfde. Net als het eerste spelletje durft hij niet te
kijken hoe het balletje rolt. Hij doet zijn ogen weer open als het balletje gevallen is. Rood!
Weer tweehonderd euro winst. Hij kijkt op en ziet dat de vrouw hem vriendelijk toelacht. Wat

betekent dat? Is het een uitnodiging voor een praatje of bedankt ze hem voor zijn winnende
keus? Hij wendt zijn blik af.
Wat zal hij doen? Net was het onaangenaam spannend. Dat is meestal geen goed teken. Dan
maakt hij de verkeerde keuzes. Aan de andere kant is het signaal van de vrouw met het zwarte
haar duidelijk: hij moet doorgaan. De sterren staan vanavond buitengewoon goed. Hij heeft
twaalfhonderd euro. Als hij alles in één keer inzet, maakt hij de verliezen van afgelopen week
in één keer goed.
Hij schuift de verschillende stapeltjes munten tegen elkaar aan. De croupier geeft aan dat er
weer kan worden ingezet. Wat doet de vrouw tegenover hem? Die heeft haar hand op een
stapeltje van ongeveer tien fiches gelegd, maar kijkt de andere kant op. Wacht ze totdat hij
zijn keus maakt? Hij twijfelt. Waarom stopt hij niet gewoon? Morgen is er weer een dag. De
croupier geeft aan dat het tijd is. De vrouw schuift haar stapeltje snel op het rode vlak. Hij
doet niets. Hij slaat deze ronde over. Het balletje valt weer op rood. Godverdomme, als hij
niet zo laf was geweest had hij in één klap twaalfhonderd euro gewonnen. De vrouw
incasseert glimlachend haar winst.
Dit wordt het laatste spelletje, dan stopt hij ermee. Hij zal alles in één keer inzetten. Maar
waarop? Nog een keer op rood? Dat is statistisch onverantwoord. Het balletje is zes keer op
rood gevallen. Hij is blij dat hij geen Martingale speelt. Dan zou hij zenuwachtig beginnen te
worden. De vrouw lijkt niet van plan om te stoppen. Ze heeft alweer een stapeltje munten
klaarliggen om in te zetten. Hij besluit deze keer op haar te wachten. Tenslotte zijn zij
partners en nu is het haar beurt om hem te helpen. Met trillende hand omvat hij zijn stapeltjes
fiches. Hij is klaar om ze in te zetten. Wat doet de vrouw? Zij schuift haar fiches met vaste
hand naar het rode vak. Hij doet hetzelfde. De croupier begint te zeggen dat er niets meer
mogelijk is. Net voordat de croupier is uitgesproken, schuift hij zijn fiches naar zwart. Zeven
keer achter elkaar rood is onmogelijk. Het balletje rolt.
Het is weer rood. Emotieloos veegt de croupier al zijn fiches naar zich toe. Hij kijkt op, de
vrouw is verdwenen. Waar is ze gebleven? Hij probeert te glimlachen en staat op. Alle
blikken aan de tafel zijn op hem gericht, dat voelt hij. Zo snel mogelijk wil hij het pand
verlaten. Het is genoeg geweest. Dit was de laatste avond die hij heeft doorgebracht in het
casino.
Een tijdperk is ten einde, een mooi tijdperk. Hij heeft geen spijt. De kick van het winnen zal
hij nooit meer vergeten. Toch is het tijd om te stoppen. Hij laat Henry Gondorff achter bij de
uitgang van het casino. Allerlei plannen schieten door zijn hoofd. Morgen gaat hij beginnen
met een cursus kunstgeschiedenis, of een cursus schrijven. Misschien ontmoet hij daar een
leuke vrouw. Dat zou goed voor hem zijn, een nieuwe partner. Hoe lang is hij al weer
vrijgezel? Meer dan vijf jaar. Dat is niet goed voor een man in zijn positie. Met een vrouw aan
zijn zijde is het ook gemakkelijker om te stoppen met gokken. Dan zal blijken dat hij absoluut
niet verslaafd is. Hij gokt enkel als amusement, als afleiding van zijn drukke en
verantwoordelijke baan. Met trillende benen stapt hij in zijn Mercedes 300C en rijdt naar zijn
huis in Hardenberg.

Donderdag 21 mei 1994
Gisteren liep ik hard in het bos. Toen gebeurde er iets vreemds. In de verte zag ik een schim
wegschieten tussen de bomen. Het was een man. Ik probeerde er achteraan te rennen, maar
zag hem niet meer. Het moet een geoefende loper zijn geweest. Waarom stond die man daar?
Volgens mij word ik in de gaten gehouden.
Vrijdag 22 mei 1994
Ik ben net terug van het hardlopen. Dezelfde route als gisteren. Niemand gezien. Toch had ik
het gevoel dat ik werd gadegeslagen. Bij de boerderij aan de rand van het bos, waar ik de
fiets had neergezet, stond een onbekende auto. De eigenaar heeft een blauwe Mitsubishi en dit
was een rode Volkswagen Golf. Van wie was die? Toen ik terugfietste naar huis werd ik vlak
voor de Maasdijk gepasseerd door dezelfde auto. De Golf sloeg rechtsaf en ik ging rechtdoor.
Helaas kon ik zo snel niet zien of er een man of vrouw achter het stuur zat.
Zaterdag 23 mei 1994
Vandaag had ik een wedstrijd in Delft. Het ging heel goed. De 1500 meter in 3.55, een PR.
Tijdens het lopen meende ik langs de kant dezelfde man te zien als laatst in het bos. Naast
hem stond een andere man. Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat beide mannen niet naar de
wedstrijd keken, maar naar mij. Een ogenblik had ik oogcontact met één van beiden. Hij
ontweek mijn blik.
De rest van de dag had ik niet veel te doen. Ik moest wachten totdat iedereen van de club zijn
of haar nummers had afgewerkt. Terwijl ik zat te kijken naar het speerwerpen, waar twee
clubgenoten aan deelnamen, begreep ik opeens hoe het zat. Die mannen waren er niet
toevallig. Ze hielden mij in de gaten, ze wilden weten waar ik was.
Onopvallend bestudeerde ik de mannen. Ik wilde niet laten blijken dat ik ze had gezien. Het
viel me op dat ze niet alleen naar mij keken. Ze hielden ook de omgeving in de gaten. Het was
net of ze over me waakten. Als ze naar me keken, sprak er zorg uit hun blikken. Ik vond hun
aanwezigheid in zekere zin zelfs geruststellend.
De hele middag bleven de mannen rond de atletiekbaan hangen. Ze verloren mij geen moment
uit het oog. Langzaam drong het tot mij door wat er aan de hand was. Er kon maar één reden
zijn waarom ik in de gaten wordt gehouden. Ik ben uitverkoren om een bijzondere taak uit te
voeren. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik niet welke taak dat is. Misschien moet ik dan
ouder zijn. Vanaf vandaag zal ik mijn dagboek niet meer laten lezen aan mijn arts. Ik zal hem
volgende week zeggen dat ik me goed voel en geen last meer heb van waanvoorstellingen.
Eindelijk snap ik waarom ik besta. God of iemand anders heeft mij uitgekozen om een
speciale opdracht uit te voeren. Niet nu, maar later. Ik moet geduld hebben. Ondertussen zijn
er mensen die over mij waken.
Zondag 24 mei 1994
Mijn leven is veranderd sinds ik weet dat ik ben uitverkoren. Het voelt goed, ik ben gelukkig.
Ik ben weer wezen trainen vanmiddag, ook al heb ik gisteren een wedstrijd gelopen. Voor de
onbekende taak die ik later moet uitvoeren, is het vast belangrijk om een goede conditie te
hebben. Ik moet mijn lichaam daarom goed verzorgen.
Uiteraard heb ik mijn ontdekking met niemand gedeeld. Elke keer berg ik het dagboek goed
op als ik erin heb geschreven. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer dingen uit mijn leven
op hun plaats vallen. Dat mijn vader altijd op reis is voor zijn werk, moet onderdeel van het

plan zijn. Door zijn afwezigheid ben ik gedwongen mijn eigen weg te gaan. Hij is nooit een
voorbeeld voor mij geweest. Ook begrijp ik waarom ik enig kind ben gebleven. Hoewel ik
altijd graag een broertje of zusje had gehad, begrijp ik nu dat dat niet mogelijk was. Dan had
de aandacht van mijn moeder uit moeten gaan naar twee of meer kinderen. Ik heb nu alle
denkbare liefde en aandacht gehad en ben daardoor een goed mens geworden. Dat is een
voorwaarde voor het uitvoeren van mijn taak, dat voel ik.

5. Donderdag 2 augustus 18.30 uur
Ellen loopt met Jozef door de gang van het politiebureau. Het gesprek met Gerard Maas, het
districtshoofd, is goed verlopen. Hij was het eens met hun conclusies en voorstellen. Tijdens
het gesprek belde hij met de burgemeester om te zeggen dat er in zijn ogen geen
doorslaggevende redenen waren om de Boekenmarkt af te gelasten. Daar was de
burgemeester het mee eens.
‘Heb je vanavond iets te doen?’, vraagt Jozef. Ellen antwoordt niet meteen. Ze zou misschien
met Norman naar de film gaan, maar dat was geen afspraak. Bovendien kon Norman ook niet
met zekerheid aangeven hoe laat hij thuis zou zijn. Hij moest naar een klant in Rotterdam en
de combinatie van een ongeluk en werkzaamheden op de A50 hadden gisteren gezorgd voor
een enorme file.
‘Nee, niet echt.’
‘Kom je mee naar ons huis? Ik heb gisteren een grote pan gazpacho gemaakt die nu én koud
én perfect op smaak is.’
‘Graag,’ reageerde Ellen enthousiast. ‘Dan moet ik Norman bellen dat ik niet thuis ben, voor
het geval hij van plan is te komen.’
‘Is hij nog niet bij je ingetrokken? Die indruk kreeg ik de laatste tijd.’
‘Nee, hij heeft nog steeds zijn eigen flat in de Rivierenwijk.’
‘Ha, jullie verdienen samen natuurlijk genoeg om er twee huizen op na te houden.’
‘Hij wel. Jij weet dat ik ternauwernood het hoofd boven water kan houden met mijn
politiesalaris en het kapitale pand dat ik op jouw aanraden heb gekocht.’
‘Vandaar dat ik je uitnodig voor het eten. Dat scheelt weer een paar euro.’
Ellen haalt haar mobiele telefoon tevoorschijn en toetst het nummer van Norman in.
‘Met mij, waar ben je?’
‘In Rotterdam. Het gaat minder voorspoedig dan ik had gehoopt. Op zijn best ben ik over een
uur klaar, maar waarschijnlijk veel later.’
‘Kom je daarna naar huis?’
‘Ik denk van niet. Ik sluit niet uit dat ik pas na tienen klaar ben. Morgen moet ik hier sowieso
zijn. Of jij moet het heel erg op prijs stellen natuurlijk.’
De stem van Norman brengt haar aan het twijfelen. Toch besluit ze met Jozef mee te gaan. Ze
weet dat hij haar niet alleen voor de gezelligheid uitnodigt. Hij wil het ook hebben over het
werk. Waarschijnlijk wil hij haar vertellen over Taco Koper. Dat gaat vóór een gezellige
avond met Norman.
‘Dat doe ik natuurlijk, alleen ben ik er ook niet,’ zegt ze. ‘Vanmiddag is er een moord
gepleegd en vanavond moet ik werken. Jozef staat te wachten. Als ik op tijd thuis ben, bel ik
je. Anders zien we elkaar morgen. Oké?’
‘Een moord? Je zegt het alsof het een routineklus is.’
‘Dat is het zeker niet. Het is nu al ingewikkeld. Ik zal je morgen meer vertellen. Is dat goed?’
‘Dat moet dan maar. Pas je goed op jezelf?’
‘Zal ik doen, kus.’
‘Jij ook, liefje van me. En ik had nog wel zo’n zin.’
‘Tja, geduld is een schone zaak. Ook in de liefde. Als je de liefde van vandaag bewaart tot
morgen, hebben we dan plezier voor twee.’
‘Daar houd ik je aan. Kus.’
Jozef staat op discrete afstand te wachten.
‘Geregeld?’, vraagt hij.
‘Ja, hij had zich erg verheugd om mij te zien. Maar ja, soms gaat het werk voor.’
‘Wie had het over werk? Ik toch niet? We gaan gazpacho eten.’

‘Ik ken jou langer dan vandaag, Jozef Laros. Bovendien ben ik erg benieuwd om te horen wat
jij allemaal weet van Taco Koper.’
‘Ha, ha.’
Margot, de vrouw van Jozef, is thuis. Ze begroet Ellen met drie kussen.
‘Hoi, Ellen. Hoe gaat het? Is je nieuwe huis al ingericht?’
‘Op een aantal kleine dingen na is het af.’
Dankzij Margot heeft Ellen het huis een half jaar geleden kunnen kopen. Margot heeft lang bij
een makelaarskantoor gewerkt en kent de markt goed. Zij heeft Ellen bijgestaan in de
onderhandelingen met de verkoper, wat het voor Ellen mogelijk maakte om het huis te kopen.
‘Nog steeds tevreden over de beslissing het huis te kopen?’
‘Helemaal. Bovendien bindt het huis me voor langere tijd aan Deventer en dat geeft een hoop
rust.’
‘En een nieuwe liefde. Ja, ik hoor wel eens wat van Jozef.’
‘Ja, Norman.’
‘Kom eens met z’n tweeën eten. Of is dat te snel?’
‘Nee hoor, we wonen praktisch samen. Graag dus, dat zal Norman ook leuk vinden.’
‘En misschien is het aardig om een keer te komen als er geen moordzaak moet worden
opgelost.’
Jozef begint te lachen.
‘Margot denkt hetzelfde als jij. Het gaat om de gazpacho, de rest is bijzaak.’
Nu lacht Margot ook.
‘Geloof hem maar niet, Ellen. Na de gazpacho moet er gewerkt worden.’
‘Zal ik koffie zetten, dan kunnen jullie aan de slag,’ vraagt Margot als de pan gazpacho leeg
is.
‘Lieverd, jij begrijpt wat politiemensen in functie nodig hebben,’ zegt Jozef.
‘Het was heerlijk, Jozef,’ zegt Ellen met een tevreden zucht. Graag zou ze het recept aan Jozef
hebben gevraagd, maar uit ervaring weet ze dat dat vergeefse moeite is. In eerste instantie zal
hij zeggen dat hij altijd zonder recept kookt. Na enig aandringen zal hij zuchtend een
onvolledig en niet gekwantificeerd rijtje ingrediënten opnoemen. Volgens hem kan je bij het
koken uitsluitend vertrouwen op je smaak, niet op recepten of regels.
‘Zullen we de koelte van ons bescheiden terras inruilen voor de warme en bedompte
huiskamer?’, vraagt Jozef. Ellen begrijpt dat Jozef wil voorkomen dat iemand toevallig
flarden van hun gesprek opvangt.
‘Taco Koper,’ begint Jozef. ‘Eén van de grote mysteries die ik graag voor mijn pensioen had
willen oplossen. Helaas heeft de moordenaar mij die kans ontnomen. Ik heb je toch wel eens
wat over Taco verteld?’
Ellen knikt. Tijdens haar eerste Deventer moordzaak kwam ze bij toeval in aanraking met
Taco Koper. Hij bleek de leidende figuur te zijn van een groep drinkebroers en zwervers die
zich rond de Brink ophield. Met zijn agressieve houding en ijskoude blik had hij geprobeerd
haar te intimideren en dat was hem behoorlijk goed gelukt. Na hun eerste ontmoeting was zijn
gezicht regelmatig verschenen in boosaardige dromen.
Tot haar verrassing vertelde Jozef dat Taco, in tegenstelling tot de rest van de groep, geen
alcohol dronk. En dat had hij ook nooit gedaan. Bovendien was hij intelligent.
In het verleden had Jozef vaker met hem te maken gehad. Nooit als verdachte van een
misdrijf, maar altijd in de zijlijn ervan. Hij had daarom nooit een concrete aanleiding gehad
zijn handel en wandel te onderzoeken. Toch vertrouwde hij hem niet. De merkwaardige
combinatie van Taco’s intelligentie en zijn leven tussen de alcoholisten op de straat zonder

zelf te drinken, fascineerde Jozef. Op eigen initiatief had hij Taco Koper daarom eens een
aantal dagen gevolgd, buiten het medeweten van zijn baas. De eerste dagen gebeurde er niets
bijzonders. Taco liep van zijn slecht onderhouden flat naar de Brink, hing daar de hele dag
rond en liep aan het eind van de dag weer terug. De vierde dag ging Taco niet naar de Brink,
maar naar het station. Hij had een weekendtas bij zich. Jozef volgde hem in de trein.
In Hilversum stapte hij uit en tot Jozefs verrassing had hij zijn zwerverskleren vervangen door
een trendy pak. Zijn wilde ongekamde haren had hij in een staart samengebonden. Hij zag er
uit als een artistieke reclameman of een duurbetaalde architect. Taco nam een taxi en Jozef
volgde in een andere taxi. Het eindpunt van de reis was een chique sekstent in de Gooise
bossen. Jozef zag zijn vermoeden bevestigd dat Taco Koper niet de persoon was die hij
pretendeerde te zijn. Naast zijn zwerversbestaan leidde hij een leven waarin hij over
voldoende financiële middelen beschikte om zich dergelijke uitstapjes te kunnen permitteren.
Trots meldde Jozef zich met die ontdekking bij zijn toenmalige chef. Tot zijn grote
teleurstelling reageerde die allerminst enthousiast. In plaats van lof leverde het eigen initiatief
Jozef een officiële reprimande op.
‘Je hebt me verteld dat je hem eens bent gevolgd naar Hilversum.’
Jozef kijkt Ellen verbaasd aan.
‘Heb ik je dat verteld?’
‘Is dat zo vreemd dan?’
‘Het is nogal een pijnlijk verhaal. Niet bepaald het hoogtepunt uit mijn carrière.’
‘Ha, ha, dat geldt ook voor mijn ervaring met Taco Koper. Ook al kan ik met mijn twee
dienstjaren nauwelijks spreken over een carrière.’
‘Nog een glaasje wijn?’
Ellen twijfelt. Tijdens het eten heeft ze ook al twee glazen gehad en morgen wacht
ongetwijfeld een zware en lange dag.
‘Nog één glas dan.’
Jozef loopt naar de keuken en komt terug met een net geopende fles witte wijn in een koeler.
‘Wat moet ik verder vertellen over Taco Koper? Zijn dubbelleven en het feit dat hij dus een
bron van aanzienlijke inkomsten moet hebben gehad is eigenlijk het belangrijkste.’
‘Toen achtte je Taco Koper zelfs in staat om moorden te plegen. Is dat een vermoeden of heb
je daarvoor bepaalde aanwijzingen?’
Jozef zucht.
‘Dat is precies het punt. Het antwoord is nee en ja. Ik heb een aantal aanwijzingen dat hij
betrokken was bij verschillende misdrijven. Alleen zijn die allemaal zo vaag en indirect dat ze
geen grond vormen voor welke vorm van rechtsvervolging dan ook.’
Ellen kijkt Jozef vragend aan.
‘Ik geloof niet dat het zinvol is om er meer over te zeggen. Het is voldoende om vast te stellen
dat Taco Koper zo nu en dan opdrachten uitvoerde in de criminele sfeer. Die opdrachten
leverden hem voldoende geld op voor een tweede leven.’
‘Dat vind ik te makkelijk,’ zegt Ellen stellig. ‘Ten eerste is het niet onwaarschijnlijk dat het
motief voor de moord in zijn tweede leven ligt. Ten tweede is hij dood en dat geeft ons de
vrijheid om vage en indirecte aanwijzingen, zoals jij ze noemde, nader te onderzoeken.’
Jozef begint te lachen.
‘Misschien heb je gelijk. Ik denk alleen niet dat het graven in een vermeend crimineel
verleden van Taco Koper iets op zal leveren. Andere betrokkenen zien je aankomen. Die
zullen niets vertellen, zeker niet als ze weten dat Taco Koper dood is.’
‘Gasten die iets te verbergen hebben zullen dat inderdaad niet doen. Ik neem echter aan dat
een deel van de misdrijven waar jij aan denkt is opgelost. Waarom zou iemand die daarvoor is
veroordeeld nu zwijgen over Taco Koper?’
Jozef kijkt moeilijk.

‘Daarvoor zou ik verschillende redenen kunnen verzinnen, maar dat schiet niet op.’
‘Inderdaad,’ zegt Ellen geïrriteerd. Zeg waarom je het niet wil, denkt ze boos.
‘Vooralsnog wil ik het verleden van Taco Koper laten rusten. Dat maakt de zaak alleen maar
ingewikkelder. Laten we ons concentreren op het heden. We moeten ons eerst een beeld
vormen van het huidige leven van Taco. Ik weet zelfs geeneens hoe oud hij was, waar en hoe
hij woonde, met wie hij omging, en zo meer.’
‘En de familievete tussen Koper en Bruyns? Of maakt dat de zaak ook ingewikkeld?’
‘Doe eens een voorstel.’
‘Ik zou er graag meer over willen weten. Ik geloof niet in toeval.’
‘Toeval bestaat inderdaad niet. Als je het invloedsgebied maar groot genoeg maakt.’
‘Daarom wil ik me verdiepen in deze bijzondere familiegeschiedenis.’
‘Dat wil ik je niet onthouden.’
Ellen drinkt haar glas leeg. Het is heerlijke wijn.
‘Zullen we buiten gaan zitten? Straks raken we hier oververhit,’ zegt Jozef.
‘Dat betekent dat het werk er voor vandaag op zit?’
‘Wat mij betreft wel. Ik ben gaar.’
Zo voelt Ellen zich ook. Haar rug is nat van het zweet. De grote klok in de kamer geeft aan
dat het elf uur is. Eigenlijk had ze zich voorgenomen om op tijd naar huis te gaan, maar een
laatste glas wijn op het terras achter de middeleeuwse woning van Jozef is te verleidelijk.
‘Volgens deze thermometer is het eenendertig graden,’ zegt Jozef. ‘Dat moet een record zijn.’
‘Zo voelt het niet. Hoe warm is het binnen dan wel?’
‘Nog een paar jaar met zulke zomers en Balkenende voert de siësta in.’
‘Lijkt jou dat wat? In Spanje zijn ze blij dat de airconditioning ze er langzaam van verlost.’
‘Ik zou er geen bezwaar tegen hebben om tussen twaalf en drie een beetje te lanterfanten en ’s
avonds langer door te werken. Maar ik ben ongetwijfeld één van de weinigen die daar zo over
denkt.’
Jozef pakt de wijnfles uit de koeler en kijkt Ellen vragend aan. Die knikt.
‘En? Ga je dit weekend wat cultureels doen?’
‘Je bedoelt naar de Boekenmarkt?’
‘Er is veel meer te doen. Het Tuinfeest, Kelderkunst en ik hoorde dat er zaterdag een boekje
wordt gepresenteerd met als titel De Valsche Geschiedenis van de Deventer Boekenmarkt.’
‘Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. En jij?’, vraagt ze. ‘Wat ga jij doen?’
‘Naar het Tuinfeest, luisteren naar dichters. Voor mij het culturele hoogtepunt van het jaar.’
‘Dichters? Ik wist niet dat jij van gedichten hield.’
‘Toch is het zo. Ik loop er niet zo mee te koop, maar het is één van mijn grote liefdes. Ik heb
boven een kast vol met dichtbundels.’
‘Onverwacht. Weten andere collega’s dat ook? Ik heb al veel roddels over je gehoord, maar
nog niet dat je van gedichten houdt.’
‘Het is geen geheim. Zelfs een politieman kan en mag van gedichten houden. En jij dan? Lees
je wel eens een gedicht?’
‘Nee, uitsluitend met Sinterklaas.’
‘Misschien moet je toch eens de moeite nemen. Ik kan je best wat tips geven.’
‘Ik geloof niet dat ik de rust heb om me over te geven aan poëzie.’
‘Daar zit wat in. Als je onverhoopt toch een keer in een poëtische stemming raakt, laat het
weten, dan geef ik je een bundel mee.’
‘Zo, is de werkbespreking voorbij?’
Margot komt erbij zitten en schenkt zichzelf een glas wijn in.
‘Ja, we waren bang om door te branden.’

‘Kan ik me voorstellen. Had de moordenaar niet een maandje kunnen wachten? Met deze hitte
een moord plegen is misdadig.’
‘Helemaal mee eens,’ zegt Ellen. ‘Hoe gaat het eigenlijk met jullie plannen voor het
museum?’
Een tijd geleden heeft Jozef haar verteld dat hij en Margot al jaren bezig zijn met het
verzamelen van moderne kunst. Hun verzameling is inmiddels vele malen groter dan ze kwijt
kunnen in hun huis. De meeste werken hebben ze uitgestald en opgeslagen in het huis en de
tuin van Margots ouders, een villa in Laag-Soeren. Dat is echter een tijdelijke oplossing. Haar
ouders zijn niet energiek genoeg meer om veel langer in het grote huis te kunnen blijven
wonen. Om daar zelf te gaan wonen is geen optie, vooral omdat Jozef niet staat te popelen om
de stad in te ruilen voor het buitenleven.
Daarom hebben ze een aantal jaar geleden het plan opgevat om op zoek te gaan naar een
locatie in of nabij Deventer waar ze een soort museum annex handelshuis zouden kunnen
beginnen. Margot heeft inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd in de kunstwereld en
heeft al een paar keer laten zien een goed oog te hebben voor talent. Een aantal werken die zij
voor relatief weinig geld heeft gekocht, blijkt inmiddels minimaal het tienvoudige waard te
zijn.
‘De tijd dringt. Mijn ouders hebben een paar weken geleden gezegd dat ze hun huis over twee
jaar willen verkopen om te verhuizen naar een luxe verzorgingsflat in Spanje.’
‘En jullie kunnen het niet kopen?’
‘Ha, ha,’ lacht Jozef. ‘Zelfs als we alle kunst, ons eigen huis en overige bezittingen verkopen,
kunnen we de benodigde hypotheek niet opbrengen.’
‘Bovendien wil Jozef helemaal niet verhuizen,’ zegt Margot. ‘En ik eigenlijk ook niet.’
‘Maar zien jullie wel mogelijkheden?’
‘Ja, het liefst zouden we een landhuis met grote tuin hebben.’
‘Zoals Nieuw Rande?’
‘Zoiets ja. Maar dat zit er niet in.’
‘We hebben al een paar keer gekeken bij slecht onderhouden boerderijen. Dat zou een
mogelijkheid kunnen zijn, maar steeds sprak de omgeving ons niet aan. Ik moet er niet aan
denken dat de wind de onverdraaglijke stank van een varkensfabriek in de richting van ons
paradijs blaast.’
‘Je hoort het, wij zijn geen plattelanders.’
‘Maar wat dan?’
‘We hebben wel een plan, maar dat is eigenlijk geheim.’
‘Ellen kan best een geheim bewaren hoor,’ zegt Jozef.
‘Daar gaat het niet om. Het is meer, dat het idee te vaag is. Mijn gevoel zegt dat het te vroeg
is om er met anderen over te praten.’
‘Ik kan me er iets bij voorstellen,’ zegt Ellen. ‘Alsof je de geest te snel uit de fles laat.’
‘Precies.’
‘Ik ben een paar weken geleden overigens met Norman naar Kleve geweest. Dat was
geweldig.’
Jozef kijkt Ellen verrast aan.
‘Verbaasd?’, vraagt ze.
‘Ik ben blij dat onze cultuureducatie een positief effect heeft.’
Ellen wil reageren, maar doet dat niet. Jozef heeft in dit geval namelijk gelijk. Hij had haar
aangeraden om het museum voor moderne kunst in Kleve of Düsseldorf te bezoeken.
Aangezien Norman van een vriend dezelfde tip had gehad, waren ze naar Kleve gegaan. Het
had hun interesse voor moderne kunst aangewakkerd en ze hadden afgesproken om in
september een weekend in Düsseldorf door te brengen.

Tot haar schrik hoort Ellen de klokken van de Lebuïnustoren twaalf slaan. De hoogste tijd om
naar huis te gaan. Jozef stelt voor om elkaar de volgende ochtend om half acht te treffen bij
Averroës, het Spaanse ontbijtcafé van Thomas van Rijckevorssel.
6. Vrijdag 3 augustus 7.00 uur
Gijs Heubach wordt wakker door het bonken van zijn linkerslaap, het begin van een
langdurige migraineaanval. Half slapend strompelt hij naar de badkamer om twee
paracetamoltabletten te nemen. Misschien is hij net op tijd om het onheil te keren. Door de
bittere smaak van de paracetamol komen zijn zintuigen langzaam tot leven. Hij schrikt van
zijn spiegelbeeld boven de toilettafel. Zijn gezicht is grauw en getekend. Doodse ogen staren
hem aan. De beelden van de desastreus verlopen avond in het casino worden steeds helderder.
Even later is de pijn van de vernedering groter dan de pijn in zijn hoofd. Als hij denkt aan de
vrouw tegenover hem aan de roulettetafel kleurt zijn hoofd rood van schaamte. Hij slaat zijn
ogen neer en stapt onder de douche.
De harde, warme waterstraal op zijn hoofd doet hem goed. De beelden van de afgelopen
avond worden steeds helderder. Hij heeft het casino met opgeheven hoofd verlaten en heeft
iedereen laten zien een man te zijn die de kunst van het verliezen verstaat. Op het moment dat
hij de drempel van het casino overschreed wist hij honderd procent zeker dat het zijn laatste
bezoek was geweest. Van het ene op het andere moment was zijn gokleven afgelopen. Nooit
tevoren had hij dat zo sterk gevoeld als gisteravond, na zijn pijnlijke aftocht.
Terwijl hij zich afdroogt komt het besef dat die stellige overtuiging werd ingegeven door de
emoties van het moment. Natuurlijk gaat hij stoppen met gokken. En een goede partner
zoeken. En beter voor zichzelf zorgen. Daar kan geen misverstand over bestaan. De vraag is
echter wanneer. Zijn nieuwe leven kan pas beginnen als hij zijn financiën weer op orde heeft.
Het grootste obstakel voor een succesvolle doorstart is dat hij schulden heeft. Met name het
afgelopen jaar zijn de zaken enigszins uit de hand gelopen. Vorig jaar mei heeft hij via
internet voor het eerst een persoonlijke lening van tienduizend euro afgesloten. Dat ging
verbazend makkelijk. Zijn schuld bedraagt inmiddels negentigduizend euro. Zijn inkomen is
op dit moment niet toereikend om alle vaste lasten te dragen.
Voordat hij de persoonlijke lening afsloot kon hij, ondanks zijn riante inkomen, eigenlijk al
nauwelijks rondkomen. Dat was overigens een bewuste keus. Na zijn scheiding heeft hij
ervoor gekozen om in zijn eentje te blijven wonen in zijn kapitale villa in Hardenberg.
Daarnaast moet hij een hoge alimentatie betalen aan Judith, die de zorg voor hun drie
kinderen geheel voor haar rekening heeft genomen. Hij ziet zijn kinderen, waarvan er twee
studeren en één in zes VWO zit, maar zelden. Ook dat zou hij graag willen veranderen.
Maar dan moet hij eerst verlost zijn van zijn schulden. Vandaag zal hij daar eens goed over
nadenken en een plan de campagne opstellen. Hij geeft zichzelf tot de kerst de tijd om de
zaken op orde te hebben. Gesterkt door dat voornemen trekt hij zijn pak aan. Vandaag is een
belangrijke dag. De algemeen directeur van het bouwbedrijf Hurwenen komt langs om met
hem van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van de Vogelwijk die ze als
woningbouwvereniging THUIS de komende jaren geheel gaan herstructureren. Daarvoor is
hij als directeur projecten verantwoordelijk. Logisch dat de projectontwikkelaars graag met
hem willen praten.
7. Vrijdag 3 augustus 7.25 uur

Gehaast loopt Ellen van de douche naar haar slaapkamer. Ze weet dat Jozef al zit te wachten
bij Averroës waar ze over vijf minuten hebben afgesproken. Dat ze achterloopt op het schema
komt omdat ze een onrustige nacht heeft gehad. Voor haar gevoel heeft ze meer wakker
gelegen dan geslapen. Eerst had ze moeite om in slaap te komen, door de warmte, de wijn en
het intensieve gesprek met Jozef. Uiteindelijk was ze rond twee uur toch in slaap gevallen.
Om vijf uur was ze echter wakker geschrokken. Dat kwam niet door de moord op Taco
Koper. Ze moest denken aan haar telefoongesprek met Norman aan het eind van de middag.
Meteen na het gesprek had ze een onbestemd gevoel dat er iets vreemds was. Bij Jozef had ze
er geen aandacht meer aan besteed en was het vergeten. Tot vijf uur ’s nachts dus. Ze
probeerde zich te herinneren wat Norman precies had gezegd. Hij zat nog in Rotterdam,
moest misschien een uur overwerken, maar misschien ook langer. Dat was op zich natuurlijk
vreemd. Toch was dat niet de oorzaak van haar onbestemde gevoel. Wat was het dan wel?
Had ze iets in de stem van Norman gehoord? Ze lag er een uur over te piekeren en viel om zes
uur weer in slaap. Toen de wekker om kwart over zeven ging, ontwaakte ze uit een droom
waarin ze werd achtervolgd door Taco Koper met een mes in zijn ene en een Go Ahead-sjaal
in de andere hand.
Twee minuten over half acht betreedt ze het Spaanse ontbijtcafé van Thomas Adriaan van
Rijckevorssel, een vriend van Jozef. Een tijd geleden kwam ze erachter dat Jozef zelf ook
aandeelhouder van het café is. Thomas heeft een eenmansadministratiekantoor en ziet het café
als een uit de hand gelopen hobby. Het café is alleen geopend van zeven tot negen ’s ochtends
en van half zes tot half negen ’s avonds. In het weekend blijft hij regelmatig langer open als
het gezellig is.
Jozef zit al aan de bar en voert een geanimeerd gesprek met Thomas.
‘Goedemorgen, Ellen,’ begroet Thomas haar vrolijk. ‘Voor jou een broodje tortilla?’
Als ze hier ontbijt neemt Ellen altijd hetzelfde. De tortilla’s van Thomas zijn namelijk
onovertroffen. Op de fiets twijfelde ze echter. Het eten en de wijn bij Jozef en de beroerde
nacht waren niet bevorderlijk voor de eetlust. Toch wist ze dat het een lange dag zou worden
en het was onverstandig om daaraan te beginnen met een lege maag.
‘Graag,’ zegt ze daarom. ‘En een grote café con leche, por favor.’
Thomas spreekt vloeiend Spaans en Ellen heeft een behoorlijke basis omdat ze een jaar in
Spanje heeft gewoond. Sinds Thomas dat weet probeert hij haar altijd te verleiden tot een
Spaanse conversatie. Meestal gaat Ellen daar gewillig in mee, omdat ze verder niet zoveel
mogelijkheden heeft om haar Spaans op peil te houden.
‘Zo,’ zegt Jozef, ‘heb je het overzicht helder voor de geest?’
‘Nee, daarvoor heb ik echt de aantekeningen nodig die ik gisteren heb gemaakt. Inmiddels
herken ik het patroon. In het begin van een onderzoek ontbreekt een duidelijk kader, waardoor
het moeilijk is om alle informatie een plek te geven. Het zijn allemaal losse feiten en
vermoedens.’
‘Dat heb je me een keer eerder uitgelegd, maar het neemt niet weg dat we moeten afspreken
wie wat gaat doen.’
‘Het één sluit het ander niet uit,’ zegt Ellen boos. De superieure toon van Jozef duidt erop dat
hij met het verkeerde been uit bed is gestapt, of dat hem iets anders dwarszit. In het begin van
hun samenwerking wist Ellen niet hoe ze daar mee om moest gaan, met als gevolg dat haar
ergernis over Jozefs onredelijke houding steeds groter werd. Een paar keer was dat geëindigd
met een ongecontroleerde uitbarsting van haar kant, waar ze later spijt van had. Sindsdien
roept ze Jozef meteen tot de orde als hij zich in haar ogen onredelijk gedraagt.
‘Oké, wat gaan we doen vandaag?’
Ellen denkt na.

‘Volgens mij hadden we afgesproken dat ik me op Taco Koper zou richten en Brian op
Gerard Bruyns. Jij vond het onverstandig om te veel tijd te besteden aan een eventueel
crimineel verleden van Taco Koper. Ik was het daar niet mee eens. Hetzelfde gold voor de
familievete tussen Koper en Bruyns. Jij zou naar Pedro Koper gaan om hem in te lichten. Dat
was het volgens mij.’
‘Klinkt logisch. Heb je al een idee hoe je het onderzoek naar Taco Koper gaat uitvoeren?’
Verbaasd kijkt Ellen Jozef aan. Wat bezielt Jozef? Gisteravond wilde hij eigenlijk niets kwijt
over Taco Koper en nu vraagt hij aan haar hoe ze het gaat aanpakken. Probeert Jozef haar op
de kast te krijgen? Ze kijkt hem aan en probeert achter zijn serieuze blik een heimelijk lachje
te ontwaren. Niets dat daarop duidt. Een andere mogelijkheid is dat hij bewust, maar
impliciet, probeert haar het initiatief op te dringen. Dat zou dan onderdeel zijn van haar
opleiding. Hoe dan ook, het lijkt haar verstandig om zich voorlopig niets aan te trekken van
het humeur van Jozef. Haar ervaring is, dat meestal vanzelf blijkt waar Jozef last van had.
‘Om eerlijk te zijn weet ik het niet. Op basis van wat jij hebt verteld heb ik weinig
aanknopingspunten. Behalve zijn broer, waar jij heen gaat, had hij geen familie. De enige
mensen met wie hij veel contact had, zijn de drinkebroers op de Brink. Ik denk dat ik daar
maar mee ga beginnen.’
Er verschijnt een glimlach rond de mond van Jozef.
‘Dat lijkt me een goed idee,’ zegt hij enthousiast.
Ellen snapt er niets meer van. Durfde hij dat niet aan haar te vragen en is hij blij dat zij het
zelf voorstelt? Een aantrekkelijke klus is het in ieder geval niet. Ze heeft geen idee hoe ze het
moet aanpakken. Haar eerste ervaringen met die groep waren niet positief, louter achterdocht
en aversie.
Zwijgend eten ze hun broodje op en lopen dan naar het politiebureau.
Op de gang komen ze Piet van Gestel tegen.
‘Zo, beginnen jullie nu pas?’, vraagt hij lachend.
De vrolijke Brabantse tongval van Piet doet Ellen goed. Ze mag Piet graag. Hoewel hij het
thuis niet gemakkelijk heeft, met vier kinderen tussen nul en zes jaar waarvan er altijd één niet
kan slapen vanwege oorpijn, is daar op kantoor nooit iets van te merken.
‘Het is nog geen acht uur. Dat is toch niet zo slecht?’, pareert Ellen.
‘Jullie collega Brian is anders allang bezig.’
Ellen en Jozef kijken Piet verbaasd aan.
‘Ja, hij is gisteravond na ons overleg meteen naar het antiquariaat gegaan en is daar tot na
middernacht bezig geweest. En vanochtend was hij er al ruim voor zeven uur.’
Jozef schiet in de lach.
‘Zo’n mooi onderzoek krijgt hij nooit meer. Hij wil de tijd die hij op kosten van de baas kan
doorbrengen in dat antiquariaat natuurlijk zo lang mogelijk rekken. Ik kan hem geen ongelijk
geven. We zullen aan het begin van de middag samenkomen om onze vorderingen te delen.
Ellen, wil jij dat vragen aan Brian?’
Ellen knikt. Het beeld dat Jozef van Brian schetst klopt niet. Het is een feit dat hij al zijn vrije
tijd besteedt aan het lezen van boeken in alle mogelijke talen, maar voor zover zij kan
beoordelen neemt haar kamergenoot zijn werk zeer serieus.
8. Vrijdag 3 augustus 8.05 uur

Ben bij Bruyns, Brian staat er op het geeltje dat op haar computerscherm is geplakt. Het lijkt
erop dat Brian, in tegenstelling tot zij zelf, een aanknopingspunt heeft gevonden om direct aan
de slag te gaan.
Ongeduldig wacht ze tot haar computer is opgestart. Anders dan Jozef suggereert, kan ze zich
niet voorstellen dat er helemaal niets over Taco Koper te vinden is in de politiedossiers. Veel
van de mannen met wie hij optrok hebben een strafblad, meestal bestaande uit een lange lijst
van inbraken.
Haar mailbox bevat vier nieuwe mails. Drie van haar baas Arthur Nielinga over allerlei
organisatorische zaken. Het laatste mailtje is rond middernacht verstuurd en Ellen schrikt als
ze ziet dat de mail afkomstig is van het mailadres Deventerputmoord@hotmail.com. Snel
opent ze het bericht.
Goedemorgen,
gisteren hebben wij telefonisch contact gehad. Bent u inmiddels de
politiearchieven ingedoken om meer te weten te komen over de
putmoord? Zo niet, dan zal ik u helpen. Het bijgevoegde bestand
bevat een aantal relevante krantenartikelen uit de periode van drie
januari 1973 tot september 1976. Ik reken erop dat het lezen van die
artikelen uw interesse in deze zaak zal opwekken. Binnenkort zal ik
weer contact met u opnemen.
Met vriendelijke groeten, een speurder.
Ellen opent het bijgevoegde pdf-bestand. Het bevat meer dan zestig pagina’s. De eerste
bladzijde is een voorpagina van het Deventer Dagblad van 3 januari 1973. DEVENTENAAR
VERMOORD, luidt de kop. Er is een foto te zien van een put die zich klaarblijkelijk in de
Gildekelder bevindt. De put met op de voorgrond de takel die de politie heeft gebruikt om het
lijk omhoog te trekken, luidt het bijschrift.
Hoewel Ellen graag verder zou lezen, moet dat wachten. Ze stuurt het hele bestand naar de
printer. Dit weekend gaat ze het allemaal lezen. Bovendien zegt ze er voorlopig niets over
tegen Jozef. Die zal het zeker afdoen als zonde van de tijd.
Eerst moet Ellen zich concentreren op Taco Koper. Tot haar opluchting kent het
geautomatiseerde politiearchief zijn naam. Een kwartier later heeft ze een stapel van vijf
mappen op haar bureau liggen. De oudste map is gedateerd 17 januari 1984. Ellen slaat de
vergeelde map open en ziet dat Taco Koper geboren is op 8 februari 1955. In de map zit een
proces-verbaal betreffende een geval van geweldpleging. Een man is ’s nachts op de Brink
door een groep van vijf personen gemolesteerd. De oorzaak was waarschijnlijk een uit de
hand gelopen caféruzie. Van Taco Koper kon niet worden bewezen dat hij heeft geslagen en
daarom is hij niet veroordeeld. Ellen noteert de naam van het slachtoffer. Taco Koper was op
dat moment achtentwintig jaar.
Het tweede geval speelde in oktober 1985 en betrof weer een geweldpleging. Het verschil met
de eerste keer is dat het niet ’s nachts gebeurde, maar overdag. Bovendien niet in de buurt van
een café, maar buiten de flat waar het slachtoffer woonde. Een groep, waaronder Taco Koper,
had het slachtoffer opgewacht en hem voor de deur van de flat neergeslagen. Het slachtoffer
moest met een gebroken arm en twee gebroken ribben worden afgevoerd naar het ziekenhuis.
Weer werd Taco Koper vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat hij iets had

gedaan. Ellen schrijft niet alleen de naam van het slachtoffer op, maar ook de naam van de
vier andere mannen. Van de groep is er uiteindelijk slechts één veroordeeld, een vechtersbaas
met een lange lijst geweldmisdrijven op zijn naam.
Het derde en vierde dossier betreffen twee reeksen van inbraken, de eerste in 1988 en de
tweede in 1990. De politie vermoedde dat ze het werk waren van dezelfde bende. De zaak is
niet opgelost. Taco Koper hoorde tot de lange lijst van verdachten, met een speciale
vermelding dat er in 1990 drie keer getuigen waren die meenden dat ze Taco Koper hadden
gezien. In alle drie gevallen had Taco Koper een alibi dat niet kon worden geverifieerd. De
drie getuigen vormden onvoldoende grond om tot vervolging over te gaan.
Het laatste dossier is recent. Oktober 2004 staat erop. Het betreft de aanklacht van een vrouw
die beweert drie maanden daarvoor door Taco Koper in een hotel in Zutphen te zijn
aangerand. De naam van de vrouw is Eva Holvoet, woonachtig te Diepenveen. De politie
heeft Taco Koper verhoord, maar die zegt Eva Holvoet slechts van gezicht te kennen. Ook
ontkent hij ooit in het betreffende hotel te zijn geweest. Het hotelregister geeft geen uitsluitsel
omdat alleen Eva Holvoet stond ingeschreven. Ook het personeel kan zich Taco Koper niet
herinneren. De aanklacht van de vrouw wordt vanwege gebrek aan bewijs ongegrond
verklaard.
Ellen schrijft de naam Eva Holvoet met een uitroepteken in haar schrift. Ze zoekt de naam
meteen op in de telefoongids en vindt tot haar verrassing een E. Holvoet in Diepenveen.
Enigszins teleurgesteld slaat ze de laatste map dicht. Hoewel ze drie namen heeft kunnen
noteren valt de oogst haar toch tegen. Met uitzondering van de recente aanklacht van
aanranding bevestigen de dossiers precies het beeld dat Jozef heeft geschetst. Weliswaar is
Taco Koper min of meer in de zijlijn betrokken bij weinig opzienbarende misdrijven, in geen
van de gevallen kon echter zijn directe betrokkenheid worden bewezen. Dat kan twee dingen
betekenen, óf hij had geen schuld, óf hij heeft het steeds slim gespeeld. De eerste vier dossiers
lijken op het eerste gezicht geen motieven te bevatten om hem te vermoorden. Als Eva
Holvoet inderdaad in Diepenveen woont, zal Ellen haar opzoeken om na te gaan of de niet
bewezen aanranding een motief kan zijn voor moord.
Ellen loopt met de koffiekan naar de wc om water te halen. Het is eigenlijk te vroeg om koffie
te zetten, maar het biedt haar even uitstel van de olifant die ze vanochtend moet verslaan: het
ondervragen van de maten van Taco Koper. Eigenlijk heeft ze geen idee hoe ze dat moet
aanpakken. Het liefst had ze Jozef om advies gevraagd, omdat hij vast vaker met dat bijltje
heeft gehakt. Maar dat is haar eer te na. Ze zal dit zelf oplossen.
Haar eerste gedachte is om het zo informeel mogelijk aan te pakken. Gewoon op de mannen
afstappen, een praatje maken, vragen wie Taco Koper kent en die personen zover zien te
krijgen iets over hem te vertellen. Door ervaring wijs geworden, weet ze echter dat dat niet
gaat werken. De mannen zullen zwijgend naar de grond blijven kijken totdat ze weggaat en
als ze buiten gehoorafstand is zal er iemand een grap over haar maken waar iedereen hard om
moet lachen.
Ellen vermoedt dat een formele aanpak het beste resultaat zal opleveren. Het liefst zou ze
zoveel mogelijk mensen individueel willen verhoren op het bureau. Maar hoe krijgt ze die
mannen stuk voor stuk naar het bureau? Dat gaat haar alleen niet lukken. Het gepruttel geeft
aan dat de koffie is doorgelopen. Ellen schenkt haar mok vol en ploft neer op de grote stoel in
de hoek van kamer.
Een half uur later weet ze hoe ze het gaat doen. Ze belt naar de coördinator van de
geüniformeerde politie en vraagt of zij deze ochtend drie agenten mag inzetten. Nadat ze heeft
uitgelegd waarvoor, is dat geen probleem. Daarna belt ze de receptie om te vragen of de grote

vergaderzaal vrij is. Dat is zo. Ze kondigt aan dat ze straks komt met een grote groep mensen
die allemaal koffie willen. Na wat gemopper over tijdig reserveren belooft de receptioniste dat
ze het zal regelen.
9. Vrijdag 3 augustus 10.00 uur
Ellen loopt, omringd door drie stevige agenten, door de Papenstraat richting de Brink. Hoewel
ze in de schaduw lopen is er van een ochtendkoelte geen sprake. Het is windstil en de warmte
komt van alle kanten op hen af. De agenten lopen flink door en Ellen voelt halverwege de
Papenstraat al de eerste zweetdruppels op haar voorhoofd. Eén van de agenten verwacht dat
de groep op de Brink vanwege de markt en de hitte niet groot zal zijn. Hij weet echter ook een
aantal andere plekken waar ze zouden kunnen zijn. Hij stelt voor dat ze eerst de Brink
uitkammen en de oogst naar het bureau brengen. Daarna zal hij met een collega een rondje
maken langs de IJssel, door de Polstraat en door het Rijsterborgherpark. Geen van de drie
agenten maakt zich zorgen over de bereidheid van de mannen om mee te gaan. ‘Het zijn de
beroerdsten niet,’ is hun mening.
Tot opluchting van Ellen gaat het inderdaad makkelijker dan verwacht. In eerste instantie
schrikken de mannen als ze drie geüniformeerde agenten op zich af zien komen. Dan reageren
ze verbaasd als zij het woord tot hen richt. Op het moment dat Ellen de naam Taco Koper
heeft genoemd en hen heeft gecondoleerd met het verlies van hun kameraad verdwijnt de
spanning en lopen de mannen gewillig mee. Na een gesprek met het derde bereidwillige
groepje dringt het tot Ellen door wat er aan de hand is. Het lijkt er op dat de mannen blij zijn
dat er iemand aandacht besteedt aan de dood van hun maat.
De receptioniste kijkt alsof ze water ziet branden als Ellen binnenkomt met in haar kielzog
een groep van twaalf onverzorgde mannen waarvan er sommigen een fles bier in de hand
hebben.
‘Is de koffie bestemd voor deze heren?’, vraagt ze beduusd. Ellen knikt.
‘Aangezien het behoorlijk lang kan duren, zou ik graag willen dat er wat broodjes komen. Is
dat mogelijk?’
De receptioniste zegt niets meer en knikt geïrriteerd.
Met de agenten spreekt ze af dat één van hen in de vergaderzaal blijft, één bij haar blijft als ze
de mannen stuk voor stuk ondervraagt en de laatste met een vierde collega op pad gaat om
nog meer mannen naar het bureau te halen.
Omdat Brian er niet is, voert Ellen de gesprekken in hun kamer. De tafel die normaal tegen de
wand staat schuift ze naar het midden van de kamer. Ze pakt haar aantekenschrift en neemt
plaats achter de tafel. Tegen de agent zegt ze dat hij de eerste mag halen. Het is tien uur, ziet
ze op de klok. Als ze niet de hele dag bezig wil zijn, mogen de gesprekken niet langer duren
dan een minuut of vijf.
De man aan de andere kant van de tafel kijkt haar met bloeddoorlopen ogen vragend aan.
Vriendelijk knikkend gebaart Ellen dat hij mag gaan zitten. De lucht van sigarettenrook en
oud zweet wordt steeds sterker en dwingt Ellen haar neus af te sluiten.
‘Wat is uw naam?’, begint ze.
‘K, K, Kl, Klaas Ruigrok,’ zegt de man. Hoe Ellen ook haar best doet, het lukt haar niet om
de penetrante mengeling van rotte eieren en alcohol die uit de mond van de man komt buiten

te sluiten. Als ze van iedereen zijn gegevens moet opschrijven, gaat het veel te langzaam
bedenkt ze.
‘Zou jij aan Jan willen vragen of hij alvast begint met het opnemen van alle gegevens?’,
vraagt Ellen aan de agent die achter het bureau van Brian is gaan zitten. Die knikt en loopt
weg.
‘Welkom,’ richt Ellen zich weer tot de man voor haar. De man heeft een lange grijsbruine
baard en lang vet haar. Zijn gezicht is rood en gegroefd. In de rimpels zitten restanten vuil.
Ellen realiseert zich dat ze zich moet focussen op het gesprek, niet op de verschijning van de
mannen. Anders gaat ze het niet volhouden. ‘Weet u waarom u hier bent?’, vervolgt ze.
Schuchter schudt de man zijn hoofd, zonder Ellen aan te kijken. Ellen zucht inwendig. Is dit
een goed idee geweest?
‘Kent u Taco Koper?’
De man reageert niet.
‘Weet u dat Taco Koper dood is? Hij is vermoord.’
Weer geen reactie.
‘Ik heb geen tijd voor spelletjes,’ zegt Ellen streng. Haar poging om de man in de ogen te
kijken mislukt. ‘Als u niets zegt, vraag ik het opnieuw als ik iedereen heb gehad. Als u Taco
Koper niet kent, mag u dat ook zeggen, dan zijn we snel klaar.’
De man aarzelt duidelijk.
‘Ik kende Taco Koper wel,’ zegt hij na een paar seconden. ‘Maar niet goed,’ voegt hij er snel
aan toe.
‘Wat weet u van Taco Koper?’
‘Niet veel.’
‘Sprak u hem wel eens?’
‘Niet echt.’
‘Had hij vrienden?’
‘Dat weet ik niet precies.’
‘Van wie hoorde u dat hij dood was?’
De man trekt schouders op en schudt zijn hoofd.
‘Met wie had Taco Koper het meeste contact?’
Weer trekt de man zijn schouders op.
‘Waar woonde hij?’
‘Ik geloof ergens in Keizerslanden.’
‘Kocht hij wel eens bier?’
‘Soms,’ zegt de man, voor het eerst duidelijk.
‘Vaak genoeg?’
De man schudt zijn hoofd.
‘Hoorde hij er eigenlijk wel bij?’
Emotieloos slaat de man zijn ogen weer neer en zwijgt. Weer zucht Ellen inwendig.
‘Weet u wat...?’
Ellen onderbreekt haar vraag. Dit heeft geen zin. Haar aanpak leidt tot niets. Straks heeft ze
alleen maar zwijgende mannen ondervraagd.
‘U mag gaan,’ zegt ze. In een flits meent ze een glimlach te bespeuren op het gezicht van de
man.
Vier mannen later is Ellen niets opgeschoten. Allemaal kennen ze Taco Koper wel, maar
weten niets over hem. Als de agent met de vijfde man de kamer heeft verlaten, schopt ze hard
tegen de poot van de tafel. Tot haar verrassing komt de agent zonder nieuwe man terug.
‘Zijn ze gevlucht?’
‘Nee, maar ik vroeg me af of ik wat mocht zeggen.’

Ellen kijkt de agent verbaasd aan.
‘Tuurlijk.’
‘Volgens mij gaat het zo niet goed. De mannen vertikken het gewoon om iets te zeggen.’
‘Heb je tips?’, vraagt Ellen, net iets te snel. Ze weet dat de agent gelijk heeft.
‘Het gaat mij natuurlijk niets aan, maar ik had ze harder aangepakt. Ze moeten weten wie de
baas is.’
Ellen knikt. De agent staat op om de volgende man te halen.
10. Vrijdag 3 augustus 10.30 uur
Jozef stapt uit zijn oude Passat en veegt de zweetdruppels van zijn voorhoofd. Hij loopt naar
de statige ingang van het kantoorgebouw aan de Zutphenseweg en laat zijn oog van boven
naar beneden over de lange kolom naambordjes gaan. KOPER, vastgoedontwikkeling en –
beheer, staat in gouden letters op een zwart plaatje. Het bedrijf zit op de derde verdieping.
Jozef drukt op de bel naast het bordje.
‘Goedemorgen, Koper Vastgoed,’ klinkt de heldere vrouwenstem uit een onzichtbare speaker.
‘Goedemorgen, Jozef Laros, politie Deventer. Ik zou graag spreken met Pedro Koper.’
‘De heer Koper is helaas niet aanwezig,’ zegt de vrouw, zonder na te denken.
‘Waar kan ik hem dan vinden?’
‘Dat kan ik niet zeggen. Misschien kunt u het vanmiddag nog een keer proberen.’
Jozef moet inwendig lachen. De vrouw volgt gehoorzaam de procedure die haar baas haar
heeft opgedragen. Hij weet dat Pedro er is. Zijn auto, een Porsche Cayenne, staat op één van
de twee parkeerplaatsen die voor KOPER zijn gereserveerd. Er rijden in Deventer maar
weinig van dat type auto’s rond en één daarvan is van Pedro Koper.
‘Laten we geen spelletjes spelen, mevrouw,’ zegt Jozef streng. ‘Ik weet dat de heer Koper
aanwezig is.’
‘Misschien heeft u gelijk, maar ik heb de strikte opdracht gekregen om hem niet te storen.’
‘Dat snap ik. Zeg maar tegen uw baas dat er een vreselijk vervelende en vasthoudende
politieman voor de deur staat. Ondertussen kunt u mij vast binnenlaten, dan loop ik naar
boven.’
‘Maar, maar dat kan ik niet doen.’
‘Mevrouw, bent u zich ervan bewust dat ik van de politie ben en niet één of andere aannemer
die zonder werk zit?’
Een zoemtoon geeft aan dat de deur open is. Jozef gaat naar binnen, waar het aangenaam koel
is. Op zijn gemak loopt Jozef naar de derde verdieping. Daar kijkt hij om zich heen en ziet
rechts naast het trapgat een glazen deur waarop met sierlijke letters KOPER
vastgoedontwikkeling en –beheer staat.
Jozef heeft Pedro Koper wel eens vaker gesproken en hem een keer gevraagd wat hij zoal
deed. Trots somde Pedro toen een lange lijst van activiteiten op die Jozef niets zeiden. Van de
compacte website van het bedrijf werd hij ook niet veel wijzer. Naast het telefoonnummer en
e-mailadres stond er alleen dat het bedrijf zich bezighield met exploitatie, financieel
management en upgrading van vastgoed. Van een kennis die werkte in de vastgoedwereld had
Jozef begrepen dat Pedro Koper zelf geen vastgoed bezat, maar zich vooral bezighield met het
innen van huur voor andere bedrijven. Er gingen geruchten dat het bedrijf zich zou lenen als
schakel in complexe financiële constructies voor het criminele circuit. Voor zover Jozef wist
was Pedro Koper echter nooit verwikkeld geweest in een politieonderzoek op dat gebied.
Een zwaar opgemaakte, blonde vrouw opent de deur van het kantoor. Jozef kan niet
voorkomen dat hij zijn blik laat gaan naar haar uitdagende boezem.

‘Komt u verder,’ zegt ze vriendelijk. ‘Wilt u hier wachten? De heer Koper moet nog één
telefoontje plegen en dan heeft hij alle tijd voor u. Kan ik u iets aanbieden? Koffie, thee?’
‘Koffie, zwart, alstublieft.’
Jozef gaat zitten in één van de drie luxe fauteuils die rond een glazen tafeltje staan. Op het
tafeltje liggen de Telegraaf en de Stentor van die dag, Panorama, Nieuwe Revu, Story en
Privé.
‘Het lijkt wel of ik bij de kapper ben,’ zegt Jozef als de receptioniste of secretaresse terug is
met een kop koffie.
‘Ha, ha, meneer Koper maakt de zaken niet moeilijker dan nodig. Bovendien heb ik door die
bladen tenminste wat te doen.’
‘Is het zo rustig hier?’
‘Dat is zwak uitgedrukt. Er is hier werkelijk niets te doen. Mijn enige taak is om klanten, of
gasten zoals u, koffie aan te bieden en ervoor te zorgen dat ze zich een beetje op hun gemak
voelen. Lukt dat al een beetje?’
‘Dat lukt prima, dank u. En hoeveel klanten komen hier over de vloer? Het zal hier geen
storm lopen, stel ik me voor.’
De vrouw kijkt Jozef vriendelijk aan en lacht.
‘Ik merk dat u politieman bent. Dat heeft u goed gezien. Twee klanten per week is veel.’
Weer lacht de vrouw, nu zelfs een beetje ondeugend.
‘Bent u naast de heer Koper de enige medewerker?’
‘U bent helemaal niet nieuwsgierig. Mooi beroep lijkt me dat, politieman. Vangt u regelmatig
boeven?’
Jozef begint de vrouw te waarderen. She grabs you by the balls, zei zijn oude baas altijd als
hij hem waarschuwde voor dwingende vrouwelijke charmes. Zij laat Jozef geen andere
mogelijkheid dan het spel mee te spelen.
‘Met enige regelmaat. Maar het lukt helaas niet altijd. Dan is de boef me te slim af.’
‘Dat kan ik me bij u niet voorstellen. Uw blik verraadt een combinatie van intelligentie en
gedrevenheid.’
Jozef moet grinniken. De geestelijke flexibiliteit van de vrouw verrast hem.
‘En u? Wat doet een, eh, intelligente vrouw als u op een kantoor waar u niets anders hoeft te
doen dan het bijhouden van de ontwikkelingen in de Nederlandse showbusiness.’
‘Mooie kwalificatie, intelligent. Daar kan ik mee thuis komen. Dat heeft mijn man nog nooit
tegen me gezegd.’
‘Domme mensen zijn niet in staat om andermans intelligentie op waarde te schatten.’
Voor het eerst heeft de vrouw geen gevat antwoord.
‘U kent mijn man niet.’
‘Inderdaad, maar op grond van wat u zegt vorm ik me wel een beeld van hem. Ik vroeg u of er
hier meer mensen werkten, of runt u de zaak in uw eentje?’
‘Is dit een verhoor?’
‘Nee, louter interesse. U hoeft mijn vraag ook zeker niet te beantwoorden.’
‘Ik heb één collega. Die regelt alle financiële zaken.’
De deur van de kamer van Pedro Koper gaat open. De deuropening wordt bijna geheel gevuld
met de imposante gestalte van de broer van Taco Koper. Jozef constateert dat hij Pedro al lang
niet meer heeft gezien en dat hij sinds de laatste keer behoorlijk is uitgedijd.
‘Jozef Laros, dat is een tijd geleden,’ schalt de zware stem door de ruimte. ‘Kom verder, heb
je genoeg koffie gehad?’
Zonder het antwoord van Jozef af te wachten draait de kolos zich om en gaat Jozef voor de
kamer in. Jozef probeert door de façade van Pedro heen te kijken en tekenen te ontdekken die
erop wijzen dat hij weet waarvoor Jozef hier is. Er is niets dat daarop duidt. Toch kan Jozef

niet geloven dat Pedro niet weet dat zijn broer dood is. Hij heeft teveel kennissen die dat al
sinds gisteren weten.
‘Wat brengt je hier?’, vraagt Pedro. ‘Word ik verdacht van een misdrijf?’
Jozef trekt een ernstig gezicht.
‘Dat is het niet. Ik ben brenger van slecht nieuws.’
‘Ha, ha, de politie die slecht nieuws brengt. Is één van mijn huurders failliet gegaan en heeft
hij zich verhangen? Dat zou pas echt slecht nieuws zijn.’
Jozef schudt zijn hoofd.
‘Je broer is dood, vermoord.’
‘Wat zeg je? Taco dood? Godver, wie heeft dat gedaan? Zeg me zijn naam en ik leg hem om.
Niemand die me tegenhoudt!’
Pedro slaat met zijn rechter vuist op zijn bureau. Jozef voelt dat de vloer ervan trilt. Hij zwijgt
en wacht op de volgende uitbarsting van Pedro.
‘Nou,’ schreeuwt deze nu. ‘Wie heeft het gedaan?! Of moet ik dat zelf uitzoeken. Van die
klootzakken van de politie hoef ik natuurlijk niets te verwachten. Stelletje flikkers.’
Het dikke hoofd van Pedro wordt steeds roder.
‘Zeg eens wat. Ik wacht op een naam! Dan knal ik een kogel door zijn kop. Klootzakken!’
Pedro gaat dreigend voor Jozef staan. Instinctief spant Jozef zijn spieren om een onverwachte
uithaal van Pedro Koper op te vangen of te ontwijken. Dan voelt Jozef dat de spanning
wegebt. Pedro Koper zijgt ineen en ploft terug in zijn stoel. Hij kijkt wezenloos voor zich uit.
‘Godver, de klootzakken,’ kermt hij nu. ‘Taco, lul. Waarom heb je niet wat beter opgelet?
Waarom mocht ik je niet helpen?’
Pedro Koper slaat zijn enorme handen voor zijn gezicht en maakt een snikkend geluid.
Gefascineerd slaat Jozef de voorstelling gade en doet zijn best om er iets bij te voelen. Dat
lukt niet. Jozef kan deze emotionele uitbarsting niet rijmen met Pedro Kopers normale
optreden dat gespeend is van elke fijngevoeligheid.
‘Waarom moest jou dit overkomen? Godverdomme. Wacht maar tot ik ze te pakken krijg. Dat
beloof ik je.’
‘Pedro, ik begrijp dat de dood van je broer je erg aangrijpt.’
Pedro knikt langzaam. De vetrimpels in zijn gezicht accentueren zijn tragische blik.
‘Mag ik je desalniettemin wat vragen stellen?’
Weer deint het hoofd van Pedro Koper langzaam op en neer.
‘Was je bang dat je broer iets zou overkomen?’
‘Ik heb hem vaak gewaarschuwd.’
‘Waarvoor precies?’
Pedro schudt zijn hoofd.
‘Ik wou dat ik dat had geweten. Dan had ik zelf in kunnen grijpen.’
‘Hè?’
‘Ik hoor wel eens wat. Afgelopen drie weken kreeg ik van verschillende kanten signalen dat
Taco iets stoms had gedaan. Vraag me niet wat, maar men zei dat het zo ernstig was dat Taco
beter een tijdje kon verdwijnen. En dat heb ik hem aangeraden.’
‘Van wie hoorde je dat dan?’
‘Dat weet ik niet meer precies. Het waren in ieder geval verschillende signalen.’
‘En je had geen idee wat Taco gedaan zou kunnen hebben?’
‘Al sla je me dood.’
‘Dat was ik niet van plan. Had je veel contact met je broer?’
Pedro fronst zijn wenkbrauwen.
‘Je weet toch hoe Taco leefde?’
‘Op straat. Maar dat sloot toch niet uit dat jullie elkaar zo nu en dan zagen?’
‘Onze levens waren te verschillend.’

‘Was Taco alcoholist?’
‘Eh, eh, wat bedoel je precies?’ Op Pedro’s gezicht verschijnt een spoor van ontreddering. Hij
kijkt om zich heen alsof er ergens iemand staat die hem kan helpen.
‘Het was een duidelijke vraag.’
‘Eh, ik snap niet waar je op uit bent. Ik voel me slecht.’
Er verschijnen tranen in de ogen van Pedro. Weer slaat hij met zijn vuist op de tafel.
‘Het is goed, Pedro. Ik laat je alleen. Regel jij de begrafenis of crematie van je broer?’
‘Eh, tu.., tu.., tuurlijk.’
‘Dan hoor je van ons wanneer het lichaam wordt vrijgegeven.’
Jozef trekt de deur van Pedro’s kamer achter zich dicht.
‘Zo,’ zegt de blonde secretaresse vrolijk. ‘Hij hoeft niet naar de gevangenis?’
‘Nee, daar kwam ik ook niet voor. Het ging over zijn broer.’
‘Taco.’
‘Ja, komt die hier wel eens?’
De blik van de vrouw wordt op slag wantrouwend. Jozef realiseert zich dat hij te direct is
geweest.
‘Hoe bedoel je?’, vraagt de vrouw.
‘Weet je waar ik hem kan vinden?’
‘Ergens op de Brink waarschijnlijk, bij zijn maten.’
‘Zie je hem hier ook wel eens,’ vraagt Jozef streng. Het spelletje is voorbij. Hij is een
politieman die antwoord wil hebben op zijn vraag.
‘Taco komt hier inderdaad soms.’
‘Dat is niet voor de gezelligheid, neem ik aan.’
‘Ik zou niet weten waar ze het over hebben als hij hier is.’
Jozef weet genoeg. Pedro zag Taco vaker dan hij net suggereerde.
‘Taco Koper is dood. Gisteren hebben ze hem gevonden. Hij is vermoord.’
De vrouw slaakt een gil en slaat de hand voor haar mond. Zonder acht te slaan op Jozef gaat
ze de kamer van Pedro binnen.
‘Pedro, wat vreselijk!’ hoort Jozef haar zeggen. Het klinkt welgemeend.
Tevreden trekt Jozef de deur van het kantoor van Koper Vastgoed achter zich dicht. Als hij
het gebouw verlaat lijkt het alsof hij een tropische kas binnenstapt. Hij vervloekt de
airconditioning. Het zweet breekt hem uit.
11. Vrijdag 3 augustus 11.00 uur
‘Ga zitten,’ zegt Ellen tegen de man, die er in tegenstelling tot de andere vijf mannen die ze
heeft gesproken redelijk verzorgd uitziet. Op de lijst die ze net heeft gekregen ziet ze dat de
man Karst Tellegen heet.
‘U weet waarom u hier zit?’, vraagt ze zo autoritair mogelijk.
‘Dat lijkt me duidelijk,’ zegt de man.
‘Hoe goed kende u Taco Koper?’
De man kijkt Ellen aan. Hij is de eerste die niet, al dan niet gespeeld, schuchter naar de tafel
staart.
‘Ik kende hem niet heel erg goed. Maar natuurlijk zagen we elkaar bijna dagelijks en dan kom
je het nodige over elkaar te weten.’
‘Zoals?’
‘Kende u hem?’

Moet ze hier op antwoorden, vraagt Ellen zich af. De lesboeken zijn hierin duidelijk:
wedervragen nooit beantwoorden. Toch heeft ze het gevoel dat deze man geen spel speelt.
‘Ik heb hem een enkele keer gesproken,’ antwoordt ze daarom.
‘Dan is het u waarschijnlijk opgevallen dat Taco Koper geen gemiddelde dakloze, zwerver of
alcoholist was.’
Ellen knikt.
‘Ik vraag me overigens af wat u verstaat onder gemiddeld.’
‘Dat is een goede vraag. Heeft u een paar uur?’
Ellen schrikt. Eigenlijk zijn de vijf minuten al voorbij.
‘Die heb ik inderdaad niet. Ik wil u daarom vragen om u voor dit moment te beperken tot de
relevante zaken.’
De man glimlacht. Ellen voelt dat ook dit weer geen sterke zet is. Zij wordt geacht te bepalen
wat relevant is of niet.
‘Zoals u heeft gemerkt, heb ik begrip voor uw werk,’ zegt de man. ‘Ik heb niets te verbergen
en snap dat u zich in een lastige positie bevindt. U moet weten dat ik zelf bij de politie heb
gezeten.’
Ellen voelt dat ze een rood hoofd krijgt. Opeens doorziet ze wat er gebeurd is. De agenten
wisten dit allang en hebben haar bewust een tijdje laten modderen om haar op het juiste
moment met Karst Tellegen te confronteren. Vanuit haar ooghoek meent ze ook op het
gezicht van de agent achter het bureau van Brian een glimlach te bespeuren.
‘Hoe ik hier terecht ben gekomen, is een heel verhaal. Als u daar een keer de tijd voor heeft,
ben ik best bereid om daar later meer over te vertellen. Het komt er in het kort op neer dat ik
vijftien jaar geleden de politie heb verlaten en rijksambtenaar ben geworden bij het ministerie
van Sociale Zaken. Daar heb ik snel carrière gemaakt. Helaas ging het op een gegeven
moment fout. Een combinatie van persoonlijke problemen en een te grote werkdruk. Ik werd
ernstig overspannen en heb een jaar thuisgezeten. Ben toen min of meer alcoholist geworden.
Toen ik volgens de artsen niet meer overspannen was, zag ik geen andere mogelijkheid dan
volledig te breken met mijn oude leven. Het was een goede keus. Het leven op de straat bevalt
me goed, ik mag de mannen met wie ik dagelijks omga en ik heb mijn alcoholverslaving
redelijk onder controle. Nog dagelijks voel ik me als outcast bevrijd van het juk van
maatschappelijke verwachtingen.’
De man zwijgt.
‘Dat klinkt fascinerend,’ zegt Ellen, al vraagt ze zich tegelijkertijd af waarom.
‘Maar het gaat hier niet om mij, dat begrijp ik. Wat betreft Taco Koper zijn slechts twee
dingen relevant. Hij had één vriend. Dat was Freek van de Wetering. Het is de vraag of dat
goed voor hem was. Freek is een sjacheraar. Altijd bezig met dubieuze handeltjes. Het is goed
om eens met hem te praten. Je collega’s weten hem zeker te vinden. Het tweede wat je moet
weten is de geschiedenis van Taco Koper. Hij heeft mij er nooit iets over verteld, maar ik
hoorde een keer een verhaal. Het gerucht gaat dat hij tot zijn zestiende een veelbelovende
gymnasiast was. Hij had toen een vriendinnetje en dat is voor zijn ogen doodgereden door een
dronken automobilist. Taco kon zich daar niet overheen zetten en heeft de school en ook
Deventer halverwege het examenjaar verlaten. Na een afwezigheid van twee jaar was hij
opeens weer terug. Sindsdien leidt hij feitelijk hetzelfde leven, grotendeels op straat en zo nu
en dan doet hij wat klusjes.’
‘Weet u wat voor klusjes?’
‘Kruimelwerk, wat inbraken en wat handeltjes. Hij is volgens mij een keer opgepakt voor het
een of ander.’
Ellen kijkt op de klok boven de deur.
‘Ja, ik ben al veel te lang aan het woord. Toch is er nog één ding. Taco’s ouders zijn al op
jonge leeftijd overleden, Taco zat op de lagere school. Hij en zijn broer Pedro zijn

opgevangen door een oom en tante, die hen echter niet meer boden dan een slaapplek en eten.
Het schijnt dat zijn toenmalige onderwijzer zich het lot van Taco heeft aangetrokken en door
de jaren heen een soort vaderrol heeft gespeeld. Meester Van Hattum leeft nog en woont in
het verzorgingstehuis Humanitas aan de Lebuïnuslaan. Ik heb een keer gehoord dat Taco hem
de laatste jaren regelmatig opzocht.’
Ellen schrijft de naam op.
‘Als ik u een tip mag geven. Stuur al die mannen maar weer weg. Ik denk dat niemand meer
weet dan ik net heb verteld en als ze het al weten zullen ze het u niet vertellen.’
‘En die Freek van de Wetering, zit die er ook bij?’
‘Nee, die zie je alleen als hij weer een klusje in de aanbieding heeft. Meestal is hij te vinden in
zijn werkplaats annex opslagloods voor schroot en ander afval in de haven. Officieel handelt
hij in tweedehands meubels die hij god weet waar vandaar haalt en hier als antiek verkoopt.’
‘Waar kan ik u bereiken, als ik nog vragen heb?’
‘Op de Brink of in het park. Of thuis, u heeft mijn adres.’
Ellen geeft de man een hand en bedankt hem. De politieagent staat op om Karst Tellegen weg
te brengen en de volgende op te halen.
‘Zal ik een volgende ophalen?’
Ellen schudt haar hoofd.
‘Ik loop zelf wel mee om iedereen naar huis te sturen.’
‘Heren, mag ik uw aandacht,’ zegt ze zo krachtig mogelijk. De gesprekken verstommen en
iedereen kijkt haar kant op.
‘Ik heb jullie hier laten komen om meer te weten te komen over Taco Koper, die zoals jullie
weten, gisteren is vermoord. Van de mensen die ik tot op heden heb gesproken, heb ik een
paar keer dezelfde dingen gehoord en ik twijfel of het zinvol is om met ieder van jullie een
gesprek te voeren.’
Hier en daar wordt wat gemompeld.
‘Ik wil jullie daarom het volgende vragen. Is er iemand die Taco Koper persoonlijk goed
kende en mij daarover wat kan en wil vertellen?’
Zoals verwacht valt er een doodse stilte.
‘Dan wil ik jullie bedanken voor jullie geduld en de bereidheid om mee te komen naar het
bureau.’ Haar oog valt op de enorme schaal broodjes op de vergadertafel. ‘Laat ons alstublieft
niet zitten met de broodjes. Nogmaals bedankt voor de medewerking.’
Ellen wacht of er een reactie komt en draait zich dan om. Tot haar schrik staat Jozef breed
lachend in de deuropening. Heeft hij alles gehoord? Dat kan niet anders en waarschijnlijk was
zijn aanwezigheid de reden voor het timide gedrag van de mannen.
‘Godallemachtig Ellen, wat heb je gedaan? Wat is dit voor vertoning?’, fluistert Jozef.
Ellen voelt een adrenalinestoot en moet een impuls om boos naar Jozef uit te vallen
beheersen. Dan begint ze te lachen.
‘Wat een actie,’ zegt ze. ‘Daar zal nog lang over worden gepraat.’
‘Klopt, de receptioniste is in shock en heeft zich al beklaagd bij Gerard Maas. De agenten
hebben dit ook nooit meegemaakt. En die mannen hebben een nieuw gespreksonderwerp dat
nog jaren mee kan: de vrijdag dat ze gratis broodjes en koffie kregen op het politiebureau.’
‘Ik hoor graag wat ik anders had kunnen doen,’ zegt Ellen, nu wel geprikkeld.
‘Ha, ha,’ lacht Jozef. ‘Trek het je vooral niet aan. Niemand zal het je kwalijk nemen dat je je
nek hebt uitgestoken, en Gerard Maas al helemaal niet. Dit soort daadkracht is precies wat we
hier nodig hebben, vindt hij.’
Ellen voelt dat Jozefs woorden haar goed doen. Hij meent in dit geval wat hij zegt.
‘Bovendien heb ik begrepen dat je actie zeer succesvol was.’
‘Is dat een grapje?’

‘Nee, je hebt gesproken met Karst Tellegen. Dat is je man. Het was dus ook een goede
beslissing om de rest net weg te sturen.’
‘Jij wist dat?’
‘Ik zou zelf ook Karst hebben opgezocht. Daar valt goed mee te praten.’
‘En je weet ook van Freek van de Wetering en meester Van Hattum.’
‘Freek ken ik wel. Daar moeten we zeker langs. Meester Van Hattum ken ik alleen van naam,
maar wat is zijn relatie met Taco Koper?’
Hoewel Ellen Jozef ervan verdenkt dat hij zich van de domme houdt om haar een kans te
geven haar gezicht te redden, vertelt ze toch het verhaal dat Karst Tellegen haar heeft verteld.
Jozef lijkt er door verrast te zijn.
‘Goed werk,’ mompelt hij, met een frons in zijn voorhoofd. ‘Zullen we gaan lunchen bij De
Dikke van Dale?’
Ellen knikt enthousiast.
12. Vrijdag 3 augustus 13.15 uur
Voor het eerst sinds gistermiddag is het langer dan een half uur stil in het huis. Toch schrikt
Gerard Bruyns van het krakende geluid van de vloerplank als hij zich voorzichtig omdraait.
Zijn mond is droog als kurk en hij is slap van de honger. Het moment dat hij zijn ontlasting
niet langer op kan houden komt snel naderbij. Zijn plas kon hij twee keer kwijt in het
bloemenvaasje dat hij had gevonden in één van de dozen die hij of zijn vader hier ooit heeft
neergezet.
Angstig luistert hij of het gekraak ergens in het huis tot een reactie leidt. Dat is niet het geval.
Een pijnlijke kramp in zijn anus kondigt het onvermijdelijke aan. Snel schuift hij de planken
aan de kant en duwt het ladekastje opzij. Dan kruipt hij door de nauwe opening en komt uit in
zijn klerenkast. Hij luistert aandachtig en stelt opnieuw vast dat hij op dit moment de enige in
het huis lijkt te zijn. Weer wordt hij getroffen door een pijnlijke kramp in zijn anus. Zo snel
als hij kan rent hij naar de wc en laat gaan wat hij meer dan vierentwintig uur heeft
opgehouden. De opluchting is slechts weinig groter dan het pijnlijke gevoel.
Dan schrikt hij en is de paniek weer terug. Wat moet hij doen? Wie weet heeft de man die
Taco Koper neerschoot buiten het huis gewacht tot de politie is vertrokken en staat hij klaar
om het huis opnieuw te betreden en zijn werk af te maken. En wie was de persoon die de hele
nacht bezig is geweest in de drie kamers van het antiquariaat?
Om een uur of acht gisteravond verlieten de politiemensen het pand luidruchtig. Voor de
zekerheid wachtte Gerard totdat hij helemaal niets meer hoorde. Net toen hij op het punt stond
zijn schuilplaats te verlaten hoorde hij tot zijn schrik gestommel dat afkomstig leek te zijn uit
de kunstkamer. Het gestommel hield de hele nacht aan. Om elf uur verplaatste het zich naar
de topografiekamer en toen Gerard Bruyns om vijf uur ’s ochtends wakker schrok hoorde hij
het gestommel in de literatuurkamer. Het was duidelijk dat er één persoon aan het werk was.
Omdat de literatuurkamer zich schuin onder zijn schuilplaats bevond, zag Gerard Bruyns zich
genoodzaakt zich nog krampachtiger stil te houden. Door de geluiden wist hij waar de
persoon mee bezig was. Hij haalde alle boeken één voor één uit de kasten. Klaarblijkelijk
bezat de persoon ook over een sleutel waarmee hij de afgesloten kasten kon openen. Waar
was die persoon naar op zoek? Niet naar een specifiek boek, anders was het voldoende
geweest om de ruggen van de boeken te bekijken. Hij was klaarblijkelijk op zoek naar iets dat
in een willekeurig boek verscholen zou kunnen zitten. Wat zou dat kunnen zijn? Het enige dat
Gerard Bruyns kon bedenken was één of ander papier van waarde of met waardevolle
informatie, dat op zich niets met het boek te maken had. Als dat zo was, had iemand anders

het erin gestopt. Gerard Bruyns bewaarde in de kamers van het antiquariaat alleen boeken,
niets anders.
Tot zijn opluchting waren de politiemensen om half acht vanochtend weer terug. Daardoor
kon hij zich weer een beetje bewegen zonder angst dat een enkel kraakje van de vloer zijn
aanwezigheid zou verraden. Even overwoog hij om zijn schuilplaats te verlaten, maar het
beeld van de man die rustig het pistool op Taco Koper richtte en hem midden in het gezicht
raakte, verlamde zijn spieren. Die man liep ergens rond en wachtte misschien op een
gelegenheid om ook hem neer te schieten. Waarom had hij dat trouwens nog niet gedaan?
Nadat Taco Koper was geveld, was de man weggelopen en had het pand via de achterdeur
verlaten.
Hij zit op de wc en doet zijn best om niet in paniek te raken. Waar moet hij heen? Wat moet
hij doen? Komt de schutter terug om ook met hem af te rekenen? Als Taco Koper in zijn zaak
wordt neergeschoten, loopt hij ook gevaar. Daar twijfelt hij niet aan. Hij weet dat hij zich
moet melden bij de politie en vertellen wat hij heeft gezien. Maar wat dan? Nadat hij zijn
verhaal heeft verteld, zal de politie hem vriendelijk uitgeleide doen en moet hij terug naar zijn
huis. En daar is hij niet veilig, dat weet hij zeker. Nee, hij moet zich verstoppen. Net zolang
tot de politie de moordenaar van Taco Koper heeft opgepakt.
Zo snel als hij kan zoekt hij wat schone kleren bij elkaar en stopt die in de oude versleten
weekendtas die hij al jaren niet meer heeft gebruikt. Met de tas in zijn hand laat hij zijn blik
over de grote boekenkast gaan. Daarin staat zijn privécollectie die hem meer dan wat dan ook
aan het hart gaat. Hij kreunt bij de gedachte dat hij zijn huis onbeheerd moet achterlaten. Om
de pijn enigszins te verzachten pakt hij de zeven goudomrande banden met het verzamelde
werk van Thomas Mann uit de kast en stopt die in zijn tas. Het liefst had hij ook het werk van
Goethe meegenomen, maar dat past niet. Daarom kiest hij vier dikke banden met werk van
Rilke. Dan daalt hij zo snel als hij kan de trappen af en verlaat het pand, waar hij al zijn leven
woont, aan de achterkant. Net als de moordenaar van Taco Koper.
De Welle biedt een uitgestorven aanblik. De lucht boven het wegdek trilt van de hitte. De
gebruikelijke autostroom is opgedroogd als het water in de IJssel. Wandelaars of fietsers zijn
er al helemaal niet. Gerard Bruyns buigt het hoofd en begint te lopen in noordelijke richting.
Een alternatief heeft hij niet, omdat hij geen fiets of auto bezit. De reflectie van de zon tegen
de witte muren van de statige IJsselpanden veroorzaakt een ondraaglijke hitte. Hij weet dat
het aan de andere kant van de Welle koeler is. Toch durft hij de weg niet over te steken. Het is
zaak om zo min mogelijk op te vallen en zijn verblijf op de openbare weg zo kort mogelijk te
houden.
13. Vrijdag 3 augustus 13.30 uur
Jozef, Ellen, Brian en Piet van Gestel zitten om de tafel op Jozefs kamer.
‘Koffie, dame en heren?’, vraagt Jozef met de koffiekan in zijn hand.
Iedereen knikt.
‘Wanneer ga je dat koffiezetapparaat uit het jaar nul eens vervangen door een modern
espressoapparaat?’, vraagt Piet van Gestel.
‘Dat is een gewetensvraag. Hoewel de koffie uit mijn apparaat oneindig veel beter is dan de
automatenkoffie die wij geacht worden te drinken, is er zeker verbetering denkbaar.’
‘Maar?’
‘Zie je het voor je? Hier een espressoapparaat?’
‘Waarom niet? Zo’n Senseo neemt minder ruimte in dan wat er nu staat.’
Jozef kijkt Piet van Gestel ontsteld aan.

‘Pardon?’
‘Heb ik iets verkeerds gezegd?’, vraagt Piet van Gestel verbaasd.
‘Ik dacht dat we hier een wezenlijk gesprek hadden over espresso.’
‘Wat is er mis met een Senseo? Daarmee kan je ook espresso maken.’
‘Piet, laten we het hebben over het oplossen van een misdrijf. Als het over koffie gaat, zitten
we duidelijk op een verschillende golflengte.’
Piet trekt zijn schouders op.
‘Op je volgende verjaardag krijg je van mij een Senseo.’
‘Mocht ik ooit een verjaardagsfeest geven is dat een reden om jou niet uit te nodigen.’
Jozef schenkt de vier mokken op de tafel vol.
‘Wat hebben we allemaal? Piet, wil jij beginnen?’
‘De belangrijkste ontdekking is dat de schoonmaakster van de kroeg tegenover het
antiquariaat heeft gezien dat Taco Koper om kwart voor negen aanbelde en dat hij door
Gerard Bruyns werd binnengelaten. Volgens de schoonmaakster begroetten ze elkaar als
goede bekenden.’
‘Mooi,’ zegt Jozef. ‘Dus ze kenden elkaar.’
‘Van de antiquaar ontbreekt ieder spoor. Geen van de omwonenden heeft hem sinds die
ochtend gezien.’
‘Waar woont Gerard Bruyns eigenlijk?’, vraagt Ellen.
Piet kijkt Jozef vragend aan.
‘Volgens mij woont hij boven de winkel. We zijn wel naar boven gelopen, maar stuitten op
een gesloten deur.’
‘En jullie zijn niet naar binnen gegaan?’, vraagt Jozef.
‘Eh, nee. We hebben ons geconcentreerd op de plek van het delict. Vanmiddag zullen we ook
zijn woning onderzoeken.’
Iedereen zwijgt. Piet van Gestel gaat onrustig verzitten. Ellen verdenkt Jozef ervan dat hij
expres een ongemakkelijke stilte creëert om zijn ongenoegen over de inschattingsfout van Piet
te laten blijken. In het slechtste geval ligt de antiquaar al vierentwintig uur dood in zijn eigen
woning.
‘En Brian? Wat heb jij zoal uitgespookt? Je ziet eruit alsof je vannacht stevig bent
doorgezakt.’
Brian krijgt een rood hoofd.
‘Eh, zo zou je het kunnen zien.’
‘Verras me. Waar ben je geweest? De Elegast?’
‘Ha, ha, nee. Ik heb de hele nacht doorgewerkt in het antiquariaat.’
Piet van Gestel begint te lachen.
‘Ik kan het bevestigen,’ zegt hij.
De blik van Jozef verraadt niet alleen verbazing, maar ook afkeuring.
‘Ik ben benieuwd naar het resultaat van deze werklust.’
‘Ik heb een overzicht gemaakt van alle boeken in het antiquariaat.’
‘Dat meen je niet? Het zijn er duizenden.’
‘Vierenhalfduizend om precies te zijn.’
‘En? Zat er wat leuks bij?’
Brian begint te stralen.
‘Dat kan je wel zeggen. Gerard Bruyns heeft een verbijsterende collectie. De boeken behoren
stuk voor stuk tot de top van de markt.’
‘Ga verder,’ zegt Jozef ongeduldig. Zijn blik verraadt dat hij opeens geïnteresseerd is.

‘Ik wilde een lijst maken van alle titels, maar dat kostte teveel tijd. Op een gegeven moment
ben ik me gaan beperken tot de prijzen van de boeken. Ik schat in dat de gemiddelde prijs van
de boeken, schrik niet, vijfhonderd euro bedraagt.’
‘Vijfhonderd euro? Wat zijn dat dan voor boeken?’
‘Van alles. Hij had bijvoorbeeld vrij veel atlassen van meer dan vijfduizend euro per stuk.
Ook had hij veel boeken uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland uit de zestiende en
zeventiende eeuw.’
‘En dat stond daar gewoon in de kast?’
‘Niet zomaar. Alles stond achter slot en grendel. Piet heeft me geholpen om de afgesloten
kasten te openen. Heel veel moeite kostte hem dat overigens niet.’
‘Goed, hij had dus nogal wat dure boeken.’
‘Grof geschat is zijn collectie tussen de twee en drie miljoen euro waard.’
‘Een lekker sappig appeltje voor de dorst,’ zegt Piet.
‘Wat ik ook heb gevonden zijn de jaarrekeningen van de afgelopen tien jaar. Die lagen in een
lade van zijn kantoor. De jaarrekeningen zijn opgesteld door een administratiekantoor uit
Deventer.’
‘Met zo’n collectie heeft hij vast een megaomzet.’
‘Dat is precies het opzienbarende. De omzet was namelijk uitermate laag. De jaaromzet
bedroeg gemiddeld zo’n vijftig- à honderdduizend euro. De jaarlijkse winst was in de meeste
jaren niet hoger dan twintigduizend euro. Dat is nauwelijks genoeg om van te leven.’
Jozef begint te glimlachen.
‘Ik geloof dat ik begrijp wat je wil zeggen. Hoe kan Gerard Bruyns, met zo’n kleine omzet
zo’n kostbare collectie opbouwen? Is dat het?’
Brian knikt.
‘Dat lijkt een relevante vraag te zijn. Het roept verschillende gedachten op, maar laat ik die
voorlopig voor mezelf houden,’ zegt Jozef en kijkt rond. ‘Zijn er meer van zulke
opzienbarende ontdekkingen?’
‘Nou,’ zegt Ellen. ‘Ik ben benieuwd of Brian meer kan doen met die boeken. Is te achterhalen
waar ze vandaan komen, wanneer Gerard Bruyns ze heeft gekocht en voor welk bedrag? Dat
kan interessante informatie opleveren.’
‘Brian?’, zegt Jozef.
‘De wereld van gerenommeerde antiquariaten is klein. Volgens mij moet het met de hulp van
een collega-antiquaar mogelijk zijn die vragen te beantwoorden. Zal ik dat gaan doen?’
‘Dat lijkt me zinvol.’
‘Wat hebben we verder nog? En wat gaan we doen?’
‘Ik ga vanmiddag naar de oude schoolmeester van Taco Koper, horen of die het beeld van
Taco Koper kan completeren,’ zegt Ellen.
‘Wij ronden het sporenonderzoek in het antiquariaat af en gaan de woning van Gerard Bruyns
aan een inspectie onderwerpen.’
‘Mooi. Ellen, zullen wij om half zes Gerard Maas bijpraten? Dan kan hij de burgemeester
meedelen dat we alles onder controle hebben.’
Ellen moet lachen. Ze is er inmiddels aan gewend dat Jozef altijd van mening is dat ze de zaak
onder controle hebben, ook al hebben ze geen idee waar ze moeten zoeken.
14. Vrijdag 3 augustus 14.30 uur
Uitgeput en uitgedroogd sjokt Gerard Bruyns over de lange klinkerweg die uitkomt bij de
toegangspoort van het landhuis Haerande. Hij hoopt dat zijn vriend Willem Adriaan Groplaer

thuis is. In zijn landhuis, dat is omgeven door een brede gracht en hoge hekken, zal hij veilig
zijn. Zijn moeheid is op slag verdwenen als hij op de bel drukt.
‘Wie is daar?’, klinkt de stem van Agnes, de huishoudster die al meer dan twintig jaar in
dienst is van Willem Adriaan.
‘Gerard Bruyns, mag ik binnen komen?’
‘Gerard, mijn hemel, wat doe jij hier in deze hitte?’
‘Dat vertel ik zo wel.’
Gerard hoort een klik en tot zijn opluchting gaan de zware zwartmetalen poortdeuren
langzaam open. Snel glipt hij naar binnen en loopt over de beukenlaan naar het huis. Agnes
staat op het bordes klaar om hem te begroeten.
‘Willem is er niet, maar kom verder. Je ziet er uitgeput uit. Wil je wat drinken?’
‘En eten graag. Ik heb al meer dan een dag niets meer gegeten.’
‘Tjee, Gerard. Wat is er gebeurd? Ach, zeg maar niets. Ik zal eerst een paar boterhammen
smeren. Ik denk dat Willem elk moment thuis kan zijn. Kom maar mee naar de keuken.’
Opgelucht loopt Gerard achter Agnes aan. Voorlopig is hij veilig. Willem zal hem zeker
willen helpen en hem de komende tijd onderdak bieden. Gerard Bruyns en Willem Adriaan
Groplaer zijn ongeveer even oud en kennen elkaar al sinds hun kindertijd. Gerard is lange tijd
het enige kind geweest waarmee Willem Adriaan contact had.
Willem Adriaan Groplaer had als kind een zwak gestel. Hij was als baby en peuter vaak ziek
en groeide slecht. Bovendien was het een gevoelig kind dat om het minste of geringste van
slag was. Hoewel het in adellijke families ongebruikelijk was, besloten de ouders van Willem
Adriaan om hun enige zoon naar de dorpsschool te sturen. Zij verwachtten dat het contact met
jongens uit het dorp een positief effect op zijn weerbaarheid en zijn lichamelijke conditie zou
hebben. Dat bleek niet zo te zijn. Willem Adriaan werd gepest vanwege zijn afkomst en kon
zich daar niet tegen verweren. Na een jaar brachten zijn ouders hem naar een goed
aangeschreven school in Deventer. Daar gebeurde hetzelfde. Toen de geschiedenis zich ook
op de derde school herhaalde, zagen zijn ouders geen andere mogelijkheid dan hem thuis
privéonderwijs te geven.
Aangezien de ouders van Willem Adriaan nauwelijks contact hadden met dorpsgenoten en
mensen uit Deventer, kwamen er zelden kinderen over de vloer. De familie Bruyns vormde
echter een uitzondering. Adriaan Jozias Groplaer, de vader van Willem Adriaan, had veel
contact met Thomas Bruyns, de vader van Gerard. Niet alleen was Adriaan Jozias
geïnteresseerd in oude boeken, Thomas Bruyns deed ook regelmatig archiefonderzoek naar
zaken die de familie Groplaer betroffen. Bovendien had Thomas Bruyns de vaardigheid om
zich aan te passen aan de omgangsvormen van de adellijke familie Groplaer. Daardoor werd
hij één van de weinige gewone burgers die zich vriend van de baron Adriaan Jozias Groplaer
mocht noemen. De vriendschap tussen Gerard en Willem Adriaan verstevigde de goede
verstandhouding tussen beide families. Gerard was een rustige, bedachtzame jongen waarbij
Willem Adriaan zich op zijn gemak voelde. Bij Gerard hoefde Willem Adriaan nooit bang te
zijn dat Gerard zou voorstellen om te gaan voetballen of hem zou uitdagen in een hoge boom
te klimmen. De jongens vermaakten zich urenlang met de gigantische elektrische spoorbaan
waarvoor één van de vele kamers van het landhuis was vrijgemaakt. Ook brachten ze uren
door in de bibliotheek van het landhuis. Meestal zochten ze in één van de vele atlassen, of op
de grote wereldbol, naar landen of steden met exotische namen en fantaseerden ze hoe het zou
zijn om daar te wonen. Ze konden beiden op jonge leeftijd al goed lezen en maakten dankbaar
gebruik van de encyclopedieën, naslagwerken en plaatjesboeken die de bibliotheek rijk was.

Hoewel Gerard Bruyns in de stad meer vriendjes had, noemde hij Willem Adriaan altijd zijn
beste vriend.
Nadat Gerard Bruyns wat heeft gegeten en gedronken gaat hij naar de bibliotheek. Altijd als
hij op Haerande is, moet hij een blik werpen op de imposante collectie van de familie
Groplaer. Veel boeken in de bibliotheek zijn ooit door hem, zijn vader en soms zelfs zijn
grootvader aan de familie verkocht. Toch zijn dat niet de meest bijzondere stukken. De
boeken waarmee de Groplaercollectie ook internationaal aanzien heeft vergaard, zijn de
talrijke uitgaven van Richard Pafraet en Jacob van Breda. Voor Gerard Bruyns is het een
raadsel hoe en wanneer de boeken, die tussen 1470 en 1500 door de beroemde Deventer
drukkers zijn vervaardigd, in handen van de familie Groplaer zijn geraakt. Hij heeft Willem
Adriaan er een paar keer naar gevraagd, maar zijn vriend weet niet beter dan dat ze die
boeken altijd hebben gehad. Volgens Willem Adriaan moet één van zijn voorvaderen de
boeken rechtstreeks van de drukker hebben gekocht. Dat is in theorie niet onmogelijk, omdat
de familie Groplaer al sinds 1257 op Haerande woont.
Het duurt niet lang voordat Gerard Bruyns wordt overvallen door een grote vermoeidheid. Hij
gaat liggen op de chaise longue in de leeskamer en valt meteen in slaap. Hij merkt niet dat
Willem Adriaan Groplaer hem twee uur later bezorgd gadeslaat en Agnes opdracht geeft om
niet de gebruikelijke logeerkamer op de begane grond in orde te maken, maar die op de eerste
verdieping.
15. Vrijdag 3 augustus 14.45 uur
Gijs Heubach kan zijn behoefte om een sigaret te roken niet langer onderdrukken en loopt
naar buiten. Over een kwartier verwacht hij de heren Middeldorp en Van Breevoort van
bouwbedrijf Hurwenen. Hij heeft nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat hij een kans
heeft om in één klap uit de problemen te raken. Het bedrijf Hurwenen is de laatste tien jaar
bijzonder snel gegroeid en het gerucht gaat dat zij hun succes grotendeels te danken hebben
aan een gulle wijze van relatiemanagement. Er werd hier en daar gefluisterd dat bedragen van
één of twee ton niet ongebruikelijk waren om een samenwerking op gang te helpen.
Eén minuut voor drie ziet Gijs Heubach vanuit het raam van zijn kamer een zwarte Audi de
parkeerplaats opdraaien. Hij voelt het adrenalinepeil in zijn lichaam stijgen. Uit de Audi
stappen twee mannen met zwarte krijtstreeppakken en felgekleurde stropdassen.
‘Fijn dat u ons wilde ontvangen,’ begint Middeldorp, de directeur met een knalrode stropdas,
na de plichtmatige kennismakingswoorden en een kop koffie. ‘Wellicht is het u als insider in
de bouwwereld niet ontgaan dat ons bedrijf Hurwenen een snelle groei doormaakt. Naar onze
bescheiden mening komt dat doordat wij ons op meerdere vlakken onderscheiden van onze
collega’s in de markt. Ik wilde voorstellen dat de heer Van Breevoort eerst iets vertelt over
ons bedrijf. Is dat een idee?’
Gijs Heubach knikt. Hij weet dat dit verplichte nummer er ook bij hoort en zakt een beetje
onderuit terwijl Van Breevoort een laptop met een uitklapbaar tafelscherm tevoorschijn haalt.
Een kwartier later verschijnt de afsluitende dia op het scherm. Hurwenen, meerwaarde in
bouwen!, staat er in schreeuwerige rode letters. Gijs Heubach kijkt naar Middeldorp die met
een tevreden glimlach de presentatie van zijn collega heeft gevolgd, alsof hij het verhaal voor
het eerst hoorde.
‘Zo,’ begint de directeur, ‘roept dit vragen op?’
Gijs Heubach schudt zijn hoofd.

‘Nog koffie?’, vraagt hij. De beide mannen knikken. Gijs Heubach belt zijn secretaresse
Kristel en geeft de bestelling door op autoritaire toon. Hij heeft Kristel anderhalf jaar geleden
aangenomen en is daar elke dag trots op. Ze is redelijk bekwaam als secretaresse, maar
bovenal is ze een buitengewoon mooie verschijning. Elke keer weer geniet hij van de
bewonderende blikken van zijn gasten als zij de kamer binnenkomt. Natuurlijk droomt hij
regelmatig van een avontuurtje met haar. Met het oog daarop heeft hij haar een paar keer
gevraagd hem te vergezellen op een congres en aantekeningen te maken van specifieke
presentaties. Helaas is het duidelijk dat hij geen enkele kans maakt. Kristel lijkt zich
nauwelijks bewust te zijn van haar uiterlijk en wat haar verschijning oproept bij mannen zoals
hij. Als ze de tijd hebben om een meer persoonlijk gesprek te voeren, begint Gijs Heubach
wel eens over relaties. Hij vertelt dan over zijn vastgelopen huwelijk. Als reden voert hij aan
dat zijn vrouw en hij uit elkaar zijn gegroeid en dat zijn vrouw de persoonlijke ontwikkeling
die hij heeft doorgemaakt niet heeft kunnen bijbenen. Dat heeft ertoe geleid dat zijn vrouw
hem steeds minder is gaan begrijpen en dat is funest geweest voor de liefde. Kristel hoort zijn
verhaal vriendelijk knikkend aan en vertelt op haar beurt enthousiast over haar vriend Guus en
de wens om binnenkort te gaan samenwonen. Gijs Heubach is verstandig genoeg om geen
avances te maken. Hij heeft een aantal keren gehoord van collega’s bij wie dat verkeerd is
afgelopen. De jonge meiden van tegenwoordig zijn onafhankelijk en hebben er geen moeite
mee om hun baas publiekelijk aan de schandpaal te nagelen als ze zich door hem
geïntimideerd voelen. Gijs Heubach heeft zich er bij neergelegd dat zijn plezier zich beperkt
tot zijn eigen dromen en de bewonderende blikken van zijn gasten.
Als Kristel weer weg is, wacht Gijs Heubach af tot Middeldorp het woord neemt. Die lijkt te
zoeken naar een juiste ingang.
‘Meneer Heubach,’ begint hij. ‘Wij weten dat u plannen heeft voor de reconstructie van de
Vogelwijk. Wij hebben eens naar de plannen gekeken en denken dat wij als Hurwenen zeer
goede papieren hebben om u te helpen om van die uitdaging een succes te maken. Ik hoef u
niet te vertellen dat de reconstructie van een wijk meer is dan bouwen alleen. Het gaat om het
totaalconcept. Integraal werken is voor Hurwenen geen loze kreet. Dat hebben wij de
afgelopen tien jaar ruimschoots bewezen en u heeft het zojuist in onze presentatie kunnen
zien. Op uw schouders rust de verantwoordelijkheid om een dergelijke ingrijpende en
complexe herstructureringsopgave tot een goed einde te brengen. Hurwenen ziet het als haar
primaire taak om die last te verlichten. Het is onze kracht om integrale verantwoordelijkheden
over te nemen.’
Middeldorp heeft de laatste woorden nadrukkelijk uitgesproken en daarmee duidelijk gemaakt
dat Gijs Heubach aan zet is. Het moment om zaken te doen is aangebroken. Gijs Heubach
schraapt zijn keel.
‘Eh, ik ben onder de indruk van uw presentatie. Ook van mijn collega’s heb ik gunstige
referenties gekregen. Dus kan ik rustig hardop zeggen dat ik uw bedrijf zeker in staat acht om
een rol te spelen in de herstructurering van de Vogelwijk. Zoals u weet moet medio volgend
jaar worden begonnen met de sloop. Het jaar daarop moeten de eerste woningen gereed zijn
voor bewoning.’
Gijs Heubach is zich ervan bewust dat zijn lovende woorden normaal gesproken de slechtst
denkbare opening zijn voor een prijsonderhandeling. Het doel is in dit geval echter niet een
lage prijs. Hij heeft net expliciet aangegeven dat hij in principe bereid is om zaken te doen
met Hurwenen. Middeldorp weet dat ook en er verschijnt een ontspannen glimlach op zijn
gezicht.
‘Het doet me deugd u dat te horen zeggen. U weet wat Hurwenen voor u kan betekenen.’
Gijs Heubach knikt instemmend.

‘Is het een idee dat wij elkaar de komende week een keer ontmoeten? Wellicht onder het
genot van een hapje en een drankje.’
Gijs Heubach knikt weer.
‘Heeft u een concreet voorstel?’, vraagt hij.
‘Schikt u maandagavond? Als u wilt stuur ik een auto met chauffeur om u hier tegen vijf uur
op te halen. Die zorgt er ook voor dat u veilig thuis wordt gebracht.’
Weer knikt Gijs Heubach. Zijn gezichtspieren ontspannen zich. Voor het eerst voelt hij dat er
een glimlach op zijn gezicht verschijnt.
‘Dat is een goed idee,’ zegt hij opgelucht. De eerste stap was makkelijker dan hij had
verwacht. Het is veelbelovend dat Middeldorp hem op een zo korte termijn voor de tweede
keer wil spreken. Hij is dus interessant voor Hurwenen. En dat die bespreking ’s avonds
buiten kantoor plaats moet vinden is nog beter. Mogelijk kunnen er maandagavond zelfs al
zaken worden gedaan.
Middeldorp glimlacht.
‘Bent u vanavond toevallig ook thuis?’, vraagt hij.
‘Eh, vanavond?’
‘Als u thuis bent, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een blijk van
waardering te geven voor uw positieve houding ten opzichte van onze samenwerking. Schikt
dat?’
Het zweet breekt Gijs Heubach uit. Wat bedoelt de man van Hurwenen? Weet Middeldorp dat
hij op vrijdag vaak een callgirl laat komen?
‘Eh, u overvalt mij. Ik, eh, ik geloof dat ik geen afspraken heb. De vrijdagavond hou ik
meestal vrij. Om een beetje te relaxen en bij te komen van de intensieve werkweek, ha, ha.’
Middeldorp en Van Breevoort beginnen ook te lachen.
‘Dat is een goeie. De boog kan inderdaad niet altijd gespannen staan. Is een uur of acht
akkoord?’
Gijs Heubach knikt en loopt naar de deur. Gelukkig zit Kristel er nog. ‘Kristel, wil je de heren
begeleiden naar de uitgang?’
Uitgeput ploft Gijs Heubach in zijn bureaustoel. De hoofdpijn die hij de hele dag niet heeft
gevoeld is op slag terug. Hij staat op en vanuit zijn raam ziet hij dat de zwarte Audi met hoge
snelheid de parkeerplaats af rijdt. Ook voor hem is het de hoogste tijd om naar huis te gaan.
Eigenlijk heeft hij een afscheidsreceptie van een wethouder, maar daar heeft hij geen energie
meer voor.
16. Vrijdag 3 augustus 15.00 uur
Het zweet breekt Ellen uit als ze het verzorgingstehuis Humanitas betreedt. Binnen is het niet
veel koeler dan buiten en meteen heeft ze medelijden met de oude mensen die hier hun tijd
door moeten brengen. De receptioniste legt haar uit hoe ze bij de kamer van de heer Van
Hattum kan komen. Tweede gang links en dan de derde kamer, nummer 67.
‘Waarschijnlijk zit meester Van Hattum gewoon op zijn kamer,’ zegt ze.
‘Meester van Hattum? Of heeft u ook les van hem gehad?’, vraagt Ellen verbaasd.
‘Nee, al zou het best hebben gekund. Iedereen noemt hem meester. Veel oud-leerlingen
komen hem zo nu dan opzoeken. In tegenstelling tot veel andere bewoners heeft hij over
aandacht niet te klagen.’
‘Dat hoor je regelmatig anders,’ zegt Ellen.
‘Inderdaad.’
‘Binnen,’ klinkt een heldere stem.

Ellen doet de deur open en voelt dat de warme lucht haar tegemoet komt. In haar hoofd tekent
ze een plattegrond van het gebouw en concludeert dat de kamer van meester Van Hattum op
het zuiden ligt.
Voor het open raam, net in de schaduw van het balkon van de bovenliggende verdieping, staat
een rolstoel. Een kaal hoofd met een enkele witte haar komt net boven de rugleuning uit.
‘Goedemiddag, mijn naam is Ellen van Dorth van de politie Deventer. Mag ik verder komen?’
‘Politie Deventer?’
‘Ja, politie Deventer.’
‘Heb ik te snel gereden met m’n rolstoel?’
‘Nee, ik wilde u een paar vragen stellen. Mag dat?’
‘Kom verder.’
Als de man zijn rolstoel draait ziet ze dat hij maar één been heeft. Het andere is boven de knie
geamputeerd. Ellen geeft de man een hand. Ondanks de warmte in de kamer voelt die koel
aan.
‘Is het een beetje vol te houden in de warmte?’, vraagt ze.
‘Geen probleem. Sinds ik mijn been kwijt ben, heb ik het eerder te koud dan te warm. Gebrek
aan lichaamsbeweging.’
Ellen kijkt rond. Naast het bed staat een stoel.
‘Pak die maar,’ zegt de man.
Geen zenuwen, geen nieuwsgierigheid, geen argwaan. Meester Van Hattum komt volkomen
ontspannen over. Of weet hij al waarvoor Ellen komt?
‘Ik kom in verband met Taco Koper,’ begint ze.
‘Taco,’ zegt de man rustig. ‘Heeft hij iets gedaan?’
‘Nee, hij is dood.’
Gespannen wacht Ellen op de reactie van de oude man. Die kijkt haar rustig aan met zijn vale
grijsblauwe ogen.
‘Dood?’
‘Vermoord.’
‘Zonde.’
De man staart naar buiten. Ellen voelt haar hartslag dalen. Het lijkt alsof de temperatuur in de
kamer een paar graden lager wordt.
‘En u komt speciaal naar mij om dit vertellen?’
‘Ik wist niet of u het al had gehoord.’
‘Nee, Taco kwam hier soms. Zeker niet meer dan een paar keer per jaar.’
‘Toch is dat de reden dat ik hier ben. Ik heb me laten vertellen dat u Taco Koper al heel lang
kent en altijd contact hebt gehouden.’
‘Dat klopt inderdaad. Al geldt dat voor meer mensen. Ik ben veertig jaar onderwijzer geweest
en meer dan dertig jaar hoofd van de school. Heel wat Deventenaren hebben van mij leren
lezen, rekenen en schrijven.’
‘Dat kan ik me voorstellen.’
Ellen denkt na over het vervolg van het gesprek. De man lijkt niet erg onder de indruk van de
mededeling dat Taco Koper is vermoord. Waar komt die rust vandaan? Is het wijsheid en
ervaring? Of is het schijn? Of had hij toch niet zoveel op met Taco Koper als werd
gesuggereerd?
‘Ik moet u een aantal vragen stellen over Taco Koper. Misschien dat uw informatie mij helpt
om een beter beeld van hem te vormen, wat ons mogelijk dichter bij de dader van de moord
kan brengen.’
‘Dat laatste betwijfel ik, maar ik kan u best iets vertellen over Taco. Dat gaat echter vooral
over vroeger.’

‘Ook dat kan misschien helpen. In ons werk vinden wij oplossingen vaak op onverwachte
plaatsen.’
‘In dat geval. Misschien wilt u een glaasje water voor mij pakken. En voor uzelf natuurlijk.
Met deze warmte moet je goed drinken.’
Ellen loopt naar het kleine keukentje.
‘Er staan glazen in het kastje boven het aanrecht. In het blik zitten koekjes.’
‘Taco Koper is opgegroeid in Knutteldorp. Zijn vader werkte bij Thomassen en Drijver. Taco
was nog maar kort op school toen ik als schoolhoofd hoorde dat zijn moeder was weggelopen.
Hij was toen een jaar of zes. Ik begreep dat hij door een oma werd opgevangen. Daarmee was
voor mij de kous af. Twee jaar later werd het stoffelijk overschot van zijn vader in de
stadsgracht gevonden. Men had het vermoeden dat hij stomdronken te water was geraakt.
Later kwam zijn fiets bij baggerwerkzaamheden inderdaad boven water, in de buurt van de
plek waar zijn lichaam was gevonden. Taco ging toen bij zijn oma wonen. Tot overmaat van
ramp overleed die twee of drie jaar later. Met enige moeite werden een oom en tante bereid
gevonden om de zorg voor Taco op zich te nemen.’
‘En voor zijn broer Pedro, neem ik aan.’
‘Ja, alleen had ik daar niets meer mee te maken omdat Pedro, die een paar jaar ouder was dan
Taco, toen al van school af was.’
Ellen knikt.
‘Taco was een jaar of tien en hij was mij al eerder opgevallen omdat het een buitengewoon
slimme en geïnteresseerde jongen was. Het was op mijn school uitzonderlijk dat leerlingen
spontaan vroegen om meer lesstof dan ze werd aangeboden. Taco was helemaal gek van
geschiedenis en biologie en las alles wat er op school en in de openbare bibliotheek te vinden
was. Toen mij ter ore kwam dat zijn oom en tante maar zelden thuis waren en Taco in feite
aan zijn lot overlieten, was dat voor mij reden om wat meer aandacht aan de jongen te
besteden. Regelmatig bood ik Taco aan om met mij naar huis te gaan. Dat vond hij geweldig.
Al snel vertelde hij dat hij later arts wilde worden en dus naar het gymnasium moest. Van
mijn school gingen er eigenlijk nooit kinderen naar het gymnasium en ik nam me voor om
Taco te helpen zijn droom te verwezenlijken. Na schooltijd gaf ik hem daarom wat extra les
met als resultaat dat hij inderdaad naar het gymnasium mocht.’
De oude man ademt een beetje moeilijk. Kennelijk speelt de warmte hem door de inspanning
van het gesprek parten.
‘Gaat het?’, vraagt Ellen bezorgd.
‘Ja, prima. Alleen de warmte, hè? Als ik hier stilzit in mijn eentje gaat het wel. Maar praten
kost energie, dat blijkt.’
‘Ik kan later terugkomen.’
‘Nee, ben je gek. Jullie zijn bezig met een onderzoek naar een moord. Dan moet ik als oude
meester maar een beetje afzien. Bovendien heb ik niet zoveel meer te vertellen. Taco ging dus
naar het gymnasium en ik hoorde dat hij het daar uitstekend deed. In het begin kwam hij
regelmatig langs en liet trots zijn rapporten zien. Allemaal achten, negens en tienen.
Logischerwijs kwam hij steeds minder vaak. Toen hij een jaar of zestien was kwam hij een
keer samen met een meisje. Dat was zijn vriendin, zei hij. Samen zouden ze geneeskunde
gaan studeren. Een paar maanden na dat bezoekje las ik haar overlijdensbericht in de krant.
Later hoorde ik het vreselijke verhaal. Het meisje was op de Ceintuurbaan van achteren
aangereden door een auto die veel te hard reed. Ze fietste samen met Taco naar huis en Taco
zag het dus allemaal gebeuren. Naar het schijnt heeft Taco meteen de politie gebeld en kon de
chauffeur worden aangehouden. De chauffeur bleek dronken te zijn.’

Ellen moet slikken. De nuchterheid waarmee de oude man het verhaal vertelt maakt het
onwerkelijk maar niet minder indrukwekkend. Hoeveel van zulke verhalen zou meester Van
Hattum kunnen vertellen?
‘Tja, en toen ging het mis. Dat maakte ik in ieder geval op uit verhalen van anderen. Na het
fatale ongeluk heb ik Taco namelijk tien jaar niet meer gesproken of gezien. Men zei dat hij
heeft geprobeerd om de school af te maken, maar dat hij het niet meer op kon brengen. Door
de dood van zijn meisje was zijn wens om te gaan studeren verdwenen. Daarmee was er ook
geen noodzaak meer om het gymnasium af te maken. Een paar maanden voor het eindexamen
is hij van school gegaan.’
Hiermee lijkt het verhaal van meester Van Hattum ten einde. Toch heeft Ellen nog een aantal
vragen.
‘U hebt zich lang om Taco bekommerd. Was het niet raar om niets meer van hem te horen?
Juist na zo’n tragische gebeurtenis.’
‘Misschien heb ik het beeld opgeroepen dat Taco enigszins van mij afhankelijk was, maar dat
was zeker niet zo. Hij ging met mij mee en zocht mij op om dingen te leren, om zijn droom
waar te maken. Emotioneel stond hij al op jonge leeftijd op eigen benen. Dat wil zeggen, hij
had geen behoefte aan schouderklopjes of woorden van troost.’
‘U zei dat u hem na het ongeluk tien jaar niet meer hebt gezien.’
‘Ja, nadat hij de school had verlaten is hij naar Amsterdam verhuisd. Via via hoorde ik dat hij
actief was in de krakerbeweging en met een hanenkam rondliep.’
Ellen probeert zich de jaartallen uit de politiedossiers te herinneren. Taco Koper was geboren
in 1955. Hij was net voor zijn eindexamen verhuisd. Toen was hij zeventien of achttien, dus
dat was in 1972 of 1973.’
‘Weet u wanneer dat ongeluk plaatsvond?’
‘Het jaartal niet, het was in het voorjaar.’
Het eerste politiedossier was gedateerd 1984. Toen was Taco Koper dus net weer terug in
Deventer.
‘Dus na tien jaar zag u hem weer. Kwam hij u opzoeken?’
‘Ja, hij stond op een avond gewoon voor de deur.’
‘Met hanenkam?’
‘Dat niet, wel angstaanjagend gekleed. Helemaal zwart, lange leren jas, legerschoenen en
overal bliksemachtige symbolen. Ik schrok ervan.’
De oude man neemt een slok water.
‘Een speciale reden om langs te komen had hij niet. Hij was alleen maar benieuwd hoe het
met mij ging. We hebben koffie gedronken en ik heb vooral verteld hoe het ging op school.
Na enig aandringen van mij vertelde hij dat hij net weer terug was in Deventer. Hij had
genoeg van Amsterdam. Ik bood hem aan om tijdelijk bij mij te komen wonen, maar dat wilde
hij niet. Hij woonde bij een vriend in huis. En werk, vroeg ik. Dat had hij niet, maar hij had in
Amsterdam geleerd om met weinig geld rond te komen. Dus daar hoefde ik me geen zorgen
om te maken. Meer had hij niet te zeggen.’
‘Was het een eenmalig bezoek?’
‘Nee, een paar maanden later was hij er weer en dat heeft hij tot op heden volgehouden. Het
patroon was steeds hetzelfde, hij liet mij praten en wilde zelf eigenlijk niets vertellen.
Daarnaast hadden we zo onze vaste onderwerpen, missers van de lokale politiek, historische
feiten over Deventer en Go Ahead natuurlijk. Hij was een fanatieke Go Ahead-supporter.’
Ellen herinnert zich haar eerste ontmoeting met Taco Koper. Toen droeg hij een geelrood
sjaaltje.
‘En zijn situatie? Heeft hij ooit een baan gevonden? De laatste jaren was hij in ieder geval
werkloos.’

‘Bij mijn weten niet. Ik heb hem een keer voorzichtig aangespoord om iets met zijn hersens te
doen. Waarom ging hij geen geschiedenis studeren? Al was het maar voor de lol.’
‘Maar dat wilde hij niet,’ vult Ellen aan. Ze voelt aan dat het gesprek niet lang meer kan
duren.
‘Nee, hij zei een keer dat hij zichzelf buiten de maatschappij had geplaatst en geen behoefte
had daarin terug te keren. Ik kon me voorstellen hoe hij dat zag, al was ik het absoluut niet
met hem eens. Toch maakte ik er nooit een punt van. Ik wilde graag dat hij bleef komen.’
‘Waarom?’
De oude man moet slikken.
‘Misschien had ik het mis, maar ik had het gevoel dat hij mij altijd heeft gezien als, eh, een
soort vader. Een veilige haven waar hij altijd welkom was zonder dat er kritische vragen
werden gesteld.’
De ogen van meester Van Hattum kleuren rood en er loopt een traan over zijn wang.
‘Ik mocht hem heel graag.’
De stem is zacht en breekbaar. Ellen legt een hand op de arm van de man. Die staart uit het
raam.
‘Heeft u zelf kinderen?’, vraagt Ellen.
‘Nee, de school en de kinderen waren mijn leven. Daar paste geen vrouw in.’
De oude man kijkt Ellen vriendelijk aan. Alsof hij wil zeggen, ik vind het niet erg dat je die
vraag stelt. Ellen kan zich voorstellen dat Taco Koper zijn oude schoolmeester graag opzocht.
‘Ik ga,’ zegt Ellen na een langdurige stilte. ‘Kan ik nog wat voor u doen?’
‘Nee, bedankt. Het is goed zo.’
‘Mag ik u bedanken voor uw openhartigheid.’
De man knikt.
Als Ellen de deur van de kamer achter zich dicht trekt, bedenkt ze dat ze één belangrijke
vraag is vergeten. Wat weet hij over Taco’s broer Pedro? Ze draait zich om. Als ze haar hand
op de deurklink legt bedenkt ze zich. De oude man heeft zich al voldoende ingespannen.
Eigenlijk is het niet zo erg om de man verder met rust te laten. Vragen over Pedro Koper
vormen een goede aanleiding om nog eens bij meester Van Hattum langs te gaan.
17 Vrijdag 3 augustus 16.30 uur
Jozef, Ellen, Brian en Piet van Gestel zitten op het terras van De Zevende Hemel.
‘Vier bier?’, vraagt Jozef als de ober zijn plek in de deuropening verlaat om de bestellingen
op te nemen. Ellen en Brian knikken.
‘Voor mij een cola,’ zegt Piet van Gestel.
‘Wat is de balans van de dag? Wie begint?’
‘Ik moet zo naar huis,’ zegt Piet. ‘En zoveel heb ik ook weer niet te melden.’
Het is algemeen bekend dat Piet graag vroeg naar huis gaat. Hij begint ‘s ochtends daarom
meestal voor zeven uur. Jozef knikt.
‘De woning van Gerard Bruyns bevindt zich inderdaad boven de winkel. Daar was in eerste
instantie niets te zien. Een typische woning van een vrijgezelle antiquaar.’
Ellen begint te lachen.
‘Veel boeken neem ik aan, en misschien een plankje met historische pornografische werken?’,
vraagt Jozef.
‘Dat laatste heb ik niet gezien. Wel heel veel boeken inderdaad. Verder overal stofnesten,
beschimmelde etensresten op het aanrecht en een wc-pot die best een flesje Glorix kon
gebruiken. Maar daar gaat het niet om. Wij ontdekten namelijk een geheime bergplaats waar
tot voor kort iemand had gebivakkeerd,’ zegt Piet.

Door de neutrale toon waarop Piet dat zegt, dringt de betekenis van de mededeling niet
meteen tot Ellen door. Ze is daarom verrast door de heftige reactie van Jozef.
‘Hè?!’
‘In een ingebouwde klerenkast stond een antiek ladekastje met daarachter een deurtje. Achter
dat deurtje zat een ruimte waarin een bed stond, een lampje en een stapel boeken. Verder
niets. Het leek erop dat het bed de nacht ervoor beslapen was. Ook vonden we op de grond
broodkruimels die niet keihard waren.’
‘Dat meen je niet!’ Ellen ziet dat Jozef zijn best doet om niet boos uit te vallen. ‘En je zei net
dat je niet zoveel te melden had.’
‘We hebben geen wapens gevonden en ook geen lijk of andere sporen van een misdrijf,’
verdedigt Piet zich zwak. Ze weten alle vier dat hij die schuilplek gisteren had moeten vinden.
‘Gerard Bruyns dus,’ zegt Jozef.
‘Dat weet je niet. Het kan ook een derde persoon zijn geweest,’ zegt Ellen.
‘Zou kunnen, maar dan is de verdwijning van Gerard Bruyns nog vreemder. Ik denk dat
Bruyns zich daar gisteren heeft verstopt en vanochtend is gevlucht. Nadat de politie het pand
onverrichter zake had verlaten.’ De sneer naar Piet is duidelijk. Ellen wil een tegenwerping
maken, maar weet uit ervaring dat Jozef daar op dit moment niet voor open staat.
‘Die conclusie mogen jullie trekken,’ zegt Piet, de emoties van Jozef ogenschijnlijk negerend.
‘Meer aanwijzingen hebben we in ieder geval niet gevonden.’
‘Is er verder iets wat we moeten weten voordat we het weekend ingaan?’
‘Volgens mij niet. Ik had al verteld dat een getuige heeft gezien dat Taco Koper door Gerard
Bruyns is binnengelaten. Ze kenden elkaar dus.’
‘Dat had je inderdaad verteld.’
‘Nou, dan ga ik maar. Prettig weekend gewenst.’
‘Hetzelfde, Piet. Tot maandag,’ zegt Jozef.
Ellen doet verslag van haar gesprek met meester Van Hattum. Jozef toont zich vooral
geïnteresseerd in het tragische ongeluk van de vriendin van Taco. Hij vraagt Ellen precies uit
te zoeken wanneer dat is gebeurd.
Brian heeft de middag doorgebracht met het bellen van een aantal gerenommeerde
antiquariaten. ‘Dat was een vreemde gewaarwording. Gerard Bruyns is een begrip, daar was
iedereen het over eens. Een collectie om jaloers op te zijn, ook daarover was geen verschil
van mening. Niemand wilde er echter veel meer over kwijt dan dat. Een enkeling uitte na enig
aandringen zijn twijfels over Gerard Bruyns. Met zijn zaak was iets vreemds aan de hand. Tot
voor een jaar of vijf kenden ze Gerard amper en dan alleen als verkoper. Hij was soms
aanwezig op beurzen en de betere boekenmarkten, maar vooral om boeken te verkopen.
Daarbij gaf hij weinig openheid over de herkomst van zijn boeken en wilde hij sowieso niet
veel te maken hebben met collega-antiquaren. Dat patroon sloeg van het ene op het andere
moment om. Opeens verkocht hij niets meer. Hij had op beurzen geen kraam meer, maar liep
rond als koper. Hij richtte zich daarbij op het bovensegment van de markt, maar deed dat niet
zoals we van hem hadden verwacht. Hoewel hij natuurlijk precies wist wat de waarde van de
boeken was, onderhandelde hij over elk boek en ging net zo lang door tot hij het onderste uit
de kan had.’
‘Kon iemand die plotselinge koerswijziging verklaren?’
‘Dat weet ik niet. De meesten wilden er niet over praten. Het was niet hun zaak, zeiden ze.’
‘Het lijkt de wielersport wel. Een omerta in de boekenwereld.’
‘Uiteindelijk sprak ik een antiquaar uit Arnhem die mij meer wilde vertellen, maar vanmiddag
helaas geen tijd had. Hem ga ik maandag bellen.’
‘Goed werk,’ zegt Jozef met een grijns. ‘Volgens mij hebben we meer dan genoeg feiten om
Gerard Maas tevreden te stellen. Nemen we er nog één?’

Ellen en Brian knikken.

18 Vrijdag 3 augustus 19.30 uur
Gijs Heubach zit op de roodbruine leren bank in de woonkamer en staart naar het grote LCD
televisiescherm. Hij heeft niet in gaten dat hij naar RTL Boulevard zit te kijken en de
woorden van Daphne Bunskoek en Albert Verlinde bereiken hem dan ook niet. Steeds weer
draaien zijn gedachten hetzelfde rondje om de cryptische belofte waarmee de heer
Middeldorp van bouwbedrijf Hurwenen hun gesprek beëindigde. Vanavond wordt er iets bij
hem thuis afgeleverd. Wat kan dat anders zijn dan vrouwelijk gezelschap? En dat baart hem
zorgen.
Toen hij om vijf uur naar huis reed, schoot hem een schrikbarende gedachte door het hoofd.
Middeldorp zal toch niet in de veronderstelling verkeren dat er op basis van het presentje dat
vanavond wordt afgeleverd, zaken gedaan kunnen worden? Er kan toch geen misverstand
over bestaan dat het gesprek van die middag slechts een kennismaking was en dat er pas
maandag afspraken worden gemaakt over wat hij Hurwenen te bieden heeft en wat hij
daarvoor terugkrijgt? Misschien denkt Middeldorp dat hij te koop is voor een avondje plezier?
Had hij vanmiddag dan toch concreter moeten worden? Dat er voor een bedrag onder een ton
geen zaken gedaan zouden worden? Hoe langer Gijs Heubach nadenkt hoe onzekerder hij
wordt.
Stel dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Stel dat de geruchten over bouwbedrijf
Hurwenen niet kloppen. Stel dat Hurwenen hem niet meer wil bieden dan een avondje vertier
in eigen huis. Dan gaat zijn plan niet door. Hij kan alleen maar stoppen met gokken als hij in
één klap zijn schulden kan aflossen en daarvoor heeft hij ongeveer een ton nodig. Die ton
moet Hurwenen hem geven, in ruil voor het project Vogelwijk. Zo had hij het bedacht.
Hoe langer hij daarover nadenkt, hoe meer het aan hem knaagt dat hij op zo’n beroerde
manier afscheid heeft genomen van het casino. Als gisteren zijn laatste keer was, zal hij het
pijnlijke verlies altijd met zich meedragen. Dan heeft het systeem hem verslagen en dat klopt
niet. Vanaf het begin is hij de baas geweest. Natuurlijk heeft hij wel eens verloren, maar dat
waren incidenten. Hij heeft zijn zaken altijd onder controle gehad en als hij een keer verloor,
deed hij dat met opgeheven hoofd.
Hij kijkt op de klok en ziet dat het kwart voor acht is. Straks staat er een mooie vrouw voor de
deur. Sombere gedachten aan het casino en het gesprek met Hurwenen worden steeds
frequenter onderbroken door gevoelens van lust en verlangen. Tot zijn spijt moet hij
vaststellen dat hij zich niet kan overgeven aan de erotische fantasieën die normaal zijn
voorspel vormen op de komst van een callgirl. Ook dat heeft te maken met zijn plan om zijn
leven een wending te geven. Voor het eerst in jaren heeft hij onder ogen durven zien dat hij
eenzaam is en verlangt naar een stabiel leven met een mooie en lieve vrouw aan zijn zijde.
Het casino waar hij in de huid kruipt van de gewiekste winnaar Henry Gondorff, de vrouwen
die voor veel geld spelen alsof hij hun gedroomde minnaar is, zijn overdadig luxe
directeurskamer waar hij werknemers afblaft en fantaseert over een avontuurtje met zijn
secretaresse Kristel, de pornofilms die hij nodig heeft om in slaap te komen, het zijn allemaal
kunstgrepen om de realiteit te ontlopen.

Tot zijn schrik wordt er aangebeld. Dat is veel te vroeg! Hij heeft zich nog niet gedoucht en
nog geen schone kleren aan gedaan. Ook is het huis een grote bende, het is onmiskenbaar het
huishouden van een alleenstaande man. Het is echter te laat om daar iets aan te veranderen.
Zijn benen zijn slap als hij naar de voordeur loopt. Voorzichtig opent hij de deur en kijkt door
de spleet wie er heeft aangebeld. Het is een onbekende man met een doos in zijn hand. De
man glimlacht. Gijs Heubach doet de deur verder open.
‘Meneer Heubach, ik ben blij dat u thuis bent. Mijn opdrachtgever heeft mij gevraagd dit bij u
af te leveren.’
Gijs Heubach bespeurt een licht accent in de stem van de man, maar kan het niet
thuisbrengen. Aarzelend steekt hij zijn armen uit om de doos van de man over te nemen.
‘Maakt u het niet open?’, vraagt de man.
Gijs Heubach snapt er niets van, maar doet gedwee wat de man zegt. Hij zet de doos op de
grond en opent hem. Tot zijn verbazing ziet hij dat er boeken in zitten. Vragend kijkt hij de
man in de deuropening aan.
‘Boeken, maar geen gewone boeken. Het zijn zeer waardevolle boeken. Kijk maar eens.’
De man pakt het bovenste boek uit de doos.
‘Erasmus, Colloquia, in de vertaling van Justus Albert von Volckmarsen, Mainz 1561,
geschatte waarde drieduizend euro.’
Langzaam dringt het tot Gijs Heubach door wat hij net heeft gekregen. In de doos zitten
ongeveer tien boeken. Als die net zoveel waard zijn als het bovenste boek, is de hele inhoud
van de doos een vermogen waard. Meteen ziet Gijs Heubach een probleem. Hij heeft geld
nodig, geen boeken. Moet hij die zelf gaan verkopen?
‘Ik zie u denken,’ zegt de man in de deuropening. ‘Wat moet ik met deze boeken? De waarde
van de boeken in de doos wordt geschat op vijf- tot tienduizend euro. Het boek dat ik u net
liet zien is één van de twee topstukken. De verwachting is dat de waarde van de boeken de
komende jaren aanzienlijk sneller zal stijgen dan de AEX.’
‘Maar, maar..’ stamelt Gijs Heubach. Hij durft niet te zeggen dat hij liever contant geld had
gekregen.
‘Het zijn echt heel bijzondere boeken. Als ik u was, zou ik ze nooit verkopen. Ik raad u
daarom aan om de boeken eens goed te bestuderen. Misschien kunt u zich net als ik laten
betoveren door deze monumenten van onze westerse cultuur.’
Weer pakt de man een boek uit de doos.
‘Cicero, Rhetorica, Parijs 1544, geschatte waarde tweeduizend euro. Echte liefhebbers doen
een moord voor dit boek.’
Gijs Heubach schraapt zijn keel.
‘Hoe, eh, hoe weet ik zeker dat die boeken zoveel waard zijn?’
‘Ik begrijp dat u geen deskundige bent en de zaak niet helemaal vertrouwt. Mijn
opdrachtgever heeft daar begrip voor en biedt u daarom de mogelijkheid deze boeken om te
zetten in harde euro’s. Als u zich binnen een maand meldt bij het antiquariaat van Gerard
Bruyns te Deventer krijgt u gegarandeerd vijfduizend euro voor de boeken.’
Gijs Heubach kijkt de man voor het eerst recht in de ogen. Hij schrikt als de glimlach van de
man langzaam wegtrekt en plaats maakt voor een strenge doordringende blik.
‘U begrijpt dat dit een buitengewoon vriendelijke geste is van mijn opdrachtgever. Hij ziet het
als een bevestiging van het vertrouwen dat u in elkaar heeft uitgesproken. Komende week
treft u elkaar. Dan hangt het met name van uw aanbod af hoe u deze boeken moet zien, als een
eenmalig relatiegeschenk of het begin van een voor beide partijen bevredigende
samenwerking. Namens mijn opdrachtgever wens ik u veel wijsheid en daadkracht.’
Voordat Gijs Heubach iets kan zeggen heeft de man zich omgedraaid. Hij loopt naar een
zwarte Mercedes die iets verderop staat en rijdt met hoge snelheid weg. Wat Gijs Heubach

niet heeft gezien is dat alles met een ultra licht- en geluidgevoelige camera is gefilmd vanuit
de onopvallende Opel Astra aan de overzijde van de straat.
Gijs Heubach draagt de doos met boeken naar boven. Hoewel het nog steeds onwerkelijk
voelt dat een stapeltje boeken minimaal vijfduizend euro waard is, wil hij geen risico nemen
door de doos in de woonkamer te laten staan. Het antiquariaat Gerard Bruyns in Deventer,
daar moet hij heen. Hij peinst er niet over om de boeken te bewaren. Wat moet hij ermee?
Hoe sneller hij het geld in handen heeft, hoe beter. Morgen zal hij naar Deventer gaan. Al was
het maar om te controleren of het klopt wat de man heeft gezegd.
Hij kijkt op zijn horloge. Het is tien voor negen. Wat zal hij gaan doen? Als hij thuis blijft,
wordt hij gek. Hij kan niet de hele avond voor de televisie hangen. Zal hij zijn vaste
escortservice bellen of Monica vrij is? Ook daarvan moet hij in het kader van zijn nieuwe
leven op gepaste wijze afscheid nemen. En hoe kan dat beter dan met zijn favoriet?
Vanaf volgende week zal alles anders zijn. Door de vijfduizend euro die hij net heeft
gekregen is hij daar nog meer dan voorheen van overtuigd. Als alles loopt zoals hij het heeft
bedacht, heeft hij na maandag negentigduizend euro en kan hij zijn schulden aflossen. Dan zal
hij definitief stoppen met gokken.
Hij begint hardop te lachen. Een prachtig scenario vormt zich in zijn hoofd. Vanavond zal hij
voor eens en altijd laten zien wie de sterkste is. Nog één keer zal hij plaatsnemen achter de
roulettetafel en als definitieve overwinnaar zal hij na middernacht het strijdperk voorgoed
achter zich laten. Omdat het een glorieus afscheid moet worden, zal hij zich vanavond geen
financiële beperkingen opleggen. De vijfduizend euro die hij net heeft gekregen is het gevolg
van een kosmisch toeval dat hem in staat stelt om op waardige wijze afscheid te nemen van
zijn oude leven. Hogere machten hebben hem deze gunst verleend. Vanavond zal hij Henry
Gondorff begraven. Snel trekt hij een schoon overhemd aan en trekt de deur van zijn villa
achter zich dicht.
19 Vrijdag 3 augustus 21.00 uur
Met een rood hoofd leest Ellen het mailtje voor de tweede keer. Het hart klopt in haar keel en
ze voelt zich misselijk worden.
Lieve Norman, het was gezellig gisteren, laten we dat nog eens doen. Een kus, Saskia.
Wat heeft dat te betekenen? Wie is Saskia? Kan het iemand anders zijn dan Normans ex?
Ellen weet bijna zeker dat Norman die naam een keer heeft genoemd.
Koortsachtig probeert Ellen zich te herinneren wat Norman donderdagavond heeft gezegd
toen ze hem belde. Hij was bezig bij een klant in Rotterdam en het kon wel tien uur worden
voordat het werk klaar was. In ieder geval moest hij vrijdagochtend ook weer bij die klant
zijn. Als Ellen het heel erg op prijs stelde, wilde hij natuurlijk best naar Deventer komen.
Daarop besloot Ellen dat ze bij Jozef ging eten. Heeft Norman daarna nog iets gezegd? Heeft
hij verteld waar hij dan ging slapen? Ellen was er automatisch van uitgegaan dat hij in een
hotel zou slapen. Maar dat had hij zelf niet gezegd. Het mailtje laat in ieder geval aan
duidelijkheid niets te wensen over. Hij heeft bij zijn ex geslapen en ze hebben het erg gezellig

gehad. Waarom heeft Norman daar niets van gezegd? Daar heeft hij vanavond voldoende
gelegenheid voor gehad.
Norman was al klaar met koken toen Ellen om zes uur op zijn flat arriveerde. Tijdens het eten
vertelde hij uitgebreid over de klus die hij de afgelopen dagen had geklaard. De opdrachtgever
had zich vrijdagmiddag zeer content getoond over de presentatie van die ochtend en meteen
opdracht gegeven voor een vervolgtraject. Dat zou een omvangrijke en baanbrekende klus
worden. Norman stak niet onder stoelen of banken dat hij trots was op wat hij had
gepresteerd.
Ellen weet zeker dat hij alleen maar over zijn werk heeft verteld. Met geen woord heeft hij
gerept over de plek waar hij de nacht heeft doorgebracht. Waarom heeft Norman niet verteld
waar hij heeft geslapen? Waarom heeft zij er niet naar gevraagd? Omdat ze er vanuit was
gegaan dat hij naar een hotel was gegaan uiteraard.
Allerlei gedachten vliegen door haar hoofd. Waarom was ze zo nieuwsgierig om in Normans
mailbox te kijken? Ze had Normans computer alleen maar aangezet om haar gmail-inbox te
checken op berichten. Dit weekend zou er mogelijk een vriendin langskomen om naar de
Deventer Boekenmarkt te gaan. De vriendin had inderdaad gemaild om af te zeggen. Na het
lezen van haar eigen mails had Ellen de computer natuurlijk uit moeten doen. De verleiding
om snel een blik te werpen in Outlook was echter te groot. Was het haar onbedwingbare
nieuwsgierigheid? Of was het de wens om Norman beter te leren kennen? Soms is hij voor
haar een blackbox en ze wil heel graag meer over hem te weten komen.
Maar nu zit ze met de brokken. Koortsachtig denkt ze na. Of heeft ze net een waardevolle
ontdekking gedaan? De schrik verandert langzaam in boosheid. Waarom heeft Norman niet
eerlijk verteld waar hij de nacht van donderdag op vrijdag heeft doorgebracht? Driftig drukt
ze op de aan/uitknop van de computer en beent naar de woonkamer. Norman zit op zijn
gemak op de leren bank en leest een tijdschrift. Hij kijkt verbaasd op.
‘Wat is er aan de hand?’, vraagt hij.
‘Waarom heb je me niet verteld dat je donderdagnacht bij je ex hebt geslapen?’
Norman kijkt Ellen ontsteld aan en langzaam kleurt zijn hoofd rood.
‘Hoe, hoe, eh, hoe weet jij dat?’
‘Dat doet er niet toe. Waarom heb je me dat niet verteld?’
‘Eh, het is niet wat je denkt. Ik heb daar inderdaad overnacht. Maar er is niets gebeurd. Echt
waar, mijn relatie met Saskia is voorbij. Allang trouwens.’
Ellen kijkt somber naar de grond.
‘Waarom zou ik dat geloven?’
‘Omdat ik van je hou. Jij bent echt de enige voor mij. Ik, eh, ik heb het niet gezegd omdat ik
je niet nodeloos ongerust wilde maken.’
‘Ik bepaal zelf wel wanneer ik ongerust word.’
‘Sorry, dat heb ik dan verkeerd ingeschat.’
Verschillende gedachten vliegen door Ellens hoofd. Ze voelt dat de woorden van Norman
haar op dit moment niet raken. Ze probeert de tekst van het mailtje terug te halen. Laten we
het nog eens doen, stond er. Dat laat weinig ruimte voor verschillende interpretaties.
Ze wil van alles zeggen, maar weet niet wat. Wat moet ze Norman meer vragen? Moet hij in
andere woorden herhalen wat hij net heeft gezegd? Dat zal niets toevoegen.
‘Ik ga naar huis,’ zegt ze uiteindelijk. ‘Ik wil dolgraag geloven dat het een onschuldige
logeerpartij was, maar dat kan ik nu niet. Sorry.’
Norman kijkt haar rustig aan.

‘Kan ik iets doen om je dat vertrouwen te geven?’, Norman denkt na. ‘Wat mij betreft bel je
met Saskia. Dan zal zij zeggen dat ze al anderhalf jaar een vriend heeft en dat wat er tussen
ons was voorbij is.’
Ellen kijkt Norman aan. Ze zou hem het liefst in haar armen sluiten, maar dat kan ze niet. Hij
had haar gewoon eerlijk moeten zeggen dat hij om praktische redenen bij zijn ex ging logeren.
‘Ik geloof je. Toch ga ik naar huis. Ik heb even tijd nodig om mijn gedachten op een rijtje te
zetten.’
Norman knikt gelaten.
‘Dat is je eigen beslissing. Zullen we iets afspreken, of wil je dat ook niet?’
Ellen voelt een traan opwellen en wendt haar hoofd af. Ze loopt naar de gang en trekt haar jas
aan.
‘Ik bel je, is dat goed?’
Norman knikt en staat op om met Ellen naar de deur te lopen. Ellen geeft hem een vluchtige
kus op de mond en verlaat de flat.
20 Vrijdag 3 augustus 23.00 uur
Een zwarte BMW rijdt met hoge snelheid over de A1. Ter hoogte van Stroe is de weg
helemaal leeg en de chauffeur drukt het gaspedaal dieper in. Als de oranje cijfers op het
display aangeven dat hij tweehonderd kilometer per uur rijdt, verschijnt er een tevreden
glimlach op zijn gezicht.
De man op de bijrijderstoel kijkt stoïcijns voor zich uit. Het zenuwachtige gepeuter aan zijn
neus verraadt echter dat hij allerminst op zijn gemak zit. Tien jaar geleden crashte hij met
dezelfde snelheid op een Duitse autobaan. Hij was op weg naar de wintersport en ter hoogte
van München verloor zijn Mercedes de grip op de weg. In een fractie van een seconde
probeerde hij te remmen en bij te sturen, maar het was al te laat. Met volle vaart schoof hij
over de vluchtstrook de berm in. De auto raakte een dikke boom en tolde een paar keer rond
voordat hij tot stilstand kwam tegen een tweede boom. De auto was total loss en het was een
wonder dat hij het had overleefd. Sindsdien kan elk stuk snelweg, zelfs hartje zomer, in zijn
beleving zomaar veranderen in een glijbaan.
Hij schrikt op van de eerste tonen van Carl Orffs Carmina Burana in jumpstyle. Zijn dochter
heeft deze ringtone op internet gevonden en het op zijn Black Berry geïnstalleerd.
‘Ja?’, vraagt hij. Hij heeft geen idee wie hem vrijdagnacht zou willen spreken en verwacht dat
de beller verkeerd verbonden is.
‘Met mij. Gisteren is Taco Koper vermoord.’
‘Wie zeg je?’
‘Taco Koper.’
‘Ken ik niet.’
‘Hij is vermoord in het antiquariaat van Gerard Bruyns.’
De man zwijgt en tikt met zijn vingers op het dashboard.
‘En?’, vraagt hij tenslotte.
‘Gerard Bruyns is spoorloos.’
Ook die woorden laat de man zwijgend tot zich doordringen.
‘Verder nog iets?’
‘De politie tast volledig in het duister.’
‘Weten wij iets?’
‘Ik heb wel een vermoeden.’
‘Zullen we elkaar morgen spreken?’
‘Goed, om half elf bij mij op kantoor?’

‘Prima, zie ik je dan.’
‘Wie was dat?’, vraagt de chauffeur van de BMW die onbewust gas heeft teruggenomen.
‘Een kennis.’
‘Problemen?’
‘Nee.’
Beide mannen zwijgen weer. Ze naderen Apeldoorn waar te veel auto’s zijn om echt hard te
rijden. Rustig rijden ze door naar Deventer.
21 Vrijdag 3 augustus 23.30 uur
Het is alles of niets. Met klamme handen schuift Gijs Heubach het stapeltje fiches ter waarde
van zesduizend euro naar het rode vlak. Met deze zet moet hij de dramatisch verlopen avond
in één klap goedmaken. Langzaam maar gestaag heeft hij vijfduizend euro verloren. Welke
strategie hij ook toepaste, steeds viel het balletje verkeerd. Als hij op dezelfde manier door
was blijven prutsen, had het hem nog een keer vijfduizend euro gekost. Daarom heeft hij
besloten de ultieme noodgreep toe te passen. Hij heeft een aantal ronden gepast om in alle rust
die beslissing te nemen. Nu is het dan zover. Als hij wint, gaat hij met twaalfduizend euro
naar huis en heeft een meesterlijke strategie hem toch de eindoverwinning opgeleverd. Die
optimistische gedachte neemt niet weg dat hij maar zelden zoveel spanning heeft gevoeld. Het
interesseert hem niet meer dat iedereen kan zien hoe het zweet van zijn voorhoofd loopt en
hoe zich grote donkere plekken onder zijn oksels vormen. Hij strijdt om te overleven.
Zijn stapel staat op rood. Aan de gebaren van de croupier ziet hij dat het point of no return
nabij is. Ook de andere deelnemers schuiven hun fiches naar het speelveld. Gijs Heubach
twijfelt. Hoe was het balletje vorige drie keer gevallen? Was dat niet alle keren op rood?
Faites vos jeux, hoort hij de croupier zeggen. Wat moet hij doen? Hij reikt naar zijn fiches en
in een impuls verschuift hij de stapel naar zwart. Er zijn meer deelnemers die hun fiches op
het laatste moment verschuiven. Rien ne va plus.
Gijs Heubach durft niet te kijken. Het liefst was hij opgestaan en weggelopen. Tergend
langzaam zakt het draaiende balletje naar beneden. Als het balletje een opstaand randje raakt
sluit Gijs Heubach zijn ogen. Hij hoort dat het balletje een paar keer stuitert en dan is het stil.
‘Eenentwintig rood,’ zegt de croupier.
Gijs Heubach opent de ogen en ziet dat de croupier zijn stapel fiches naar zich toetrekt.
Verdoofd staat hij op en wankelt naar de uitgang van de high-limit area.
‘Alles goed, meneer Heubach?’, hoort hij naast zich.
Hij knikt zwak.
‘Misschien is het beter om het vandaag voor gezien te houden. Dit lijkt niet uw geluksavond
te zijn.’
Weer knikt Gijs Heubach. Dit is het ergste wat hem ooit is overkomen. Hij zag het soms
gebeuren bij anderen. Minachtend beklaagde hij de losers die het zover hadden laten komen
dat het casino zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Nu hoort hij daar zelf ook bij.
Met gebogen hoofd loopt hij naar de garderobe. Graag zou hij tegen zichzelf willen zeggen
dat dit de laatste keer was, maar hij kan het niet. Er is geen reden meer waarom hij zichzelf
zou geloven.
Gijs Heubach kan niet vermoeden dat de wat oudere man met het rode vlinderstrikje, die
vrijwel de gehele avond aan dezelfde tafel als hij heeft gespeeld, minder dan vijf minuten na

hem het casino verlaat en in zijn onopvallende Opel Astra de foto’s die hij heeft gemaakt met
zijn mobiele telefoon doormailt.
22 Zaterdag 4 augustus 5.20 uur
Het gekwetter van de vroegste vogels valt samen met het begin van de ochtendschemering.
Een man van een jaar of dertig draait zich voor zoveelste keer die nacht om in zijn
eenpersoons North Face-tent. Hij ligt al uren wakker en wacht tot het licht genoeg is om een
boek te lezen. Dat kan niet lang meer duren. Een uur later zal de zon van achter de daken van
Deventer tevoorschijn komen en hem zijn tentje uitjagen.
Sinds vier dagen staat hij op Camping de Worp, gelegen in de uiterwaarden tegenover de stad.
De eerste twee dagen was het relatief rustig. De kampeerders bleken voornamelijk bewoners
van de binnenstad te zijn, die het in hun huizen te warm vonden. Gisteren kwamen er opeens
veel meer gasten, allemaal bezoekers van de Boekenmarkt.
De man pakt Het Geheim van Eberwijn uit het zijvakje van de tent en begint te lezen. Het is
de vierde keer dat hij het laatste boek van zijn grote idool Boudewijn Büch letter voor letter
doorneemt. Het kan hem niet lang genoeg duren voor hij het boek uit heeft. Dat is het grote
verschil tussen hem en Büch. De onverzadigbare Büch las ongelofelijk snel. Hij heeft zelf
genoeg aan het oeuvre dat Büch de wereld heeft geschonken.
Vandaag hoeft er niet veel meer te gebeuren. De afgelopen dagen heeft hij de voorbereidingen
voor morgen getroffen. Met het boekje van de Boekenmarkt in zijn hand heeft hij precies
uitgezocht waar de kramen staan. De plattegrond is verankerd in zijn hoofd en hij weet wat de
logische routes zijn die een bezoeker aan de Boekenmarkt kan volgen. Ook weet hij wat de
beste plek is om op Ellen te wachten: in de Papenstraat, ter hoogte van Bouwkunde. Niemand
zal het vreemd vinden dat hij daar staat, omdat het een voor de hand liggende plek is om met
iemand af te spreken. Vanaf die plek heeft hij goed zicht op de plek waar de Ankersteeg
uitkomt op de Papenstraat. De afstand tot de Ankersteeg is echter zo groot dat Ellen
onmogelijk zal kunnen zien dat hij naar haar kijkt. Hoogstens ziet ze de contouren van een
man die daar staat te wachten. Als Ellen in de Papenstraat staat heeft ze twee mogelijke routes
om naar de Boekenmarkt te gaan: zo snel mogelijk naar de Welle, dus rechtsaf of rechtdoor,
of naar één van de pleinen, dan gaat ze naar links en loopt ze in zijn richting. In het laatste
geval loopt hij snel naar de Noordenbergstraat en kijkt vandaar welke kant Ellen oploopt. Als
Ellen is gepasseerd kan hij achter haar aanlopen. Daarna zal hij haar net zolang volgen totdat
hij een beeld heeft van de route die ze zal volgen over de markt. Dan dient zich vanzelf een
geschikte gelegenheid aan om te doen waarvoor hij hier is gekomen.
Hij denkt na over het briefje dat hij gisteravond bij Ellen in de brievenbus heeft gegooid. Zal
ze het gisteravond hebben gelezen? Of vindt ze het pas als ze vanochtend de krant ophaalt?
Hij probeert zich voor te stellen hoe ze zal reageren. Zal ze schrikken? Of is ze juist blij dat
hij eindelijk wat concreter wordt? Eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Het gaat erom dat
ze zich realiseert dat het menens is. Uiteindelijk moeten ze de Deventer putmoord
gezamenlijk oplossen.
23 Zaterdag 4 augustus 9.00 uur

Ellen sjokt de trap af. Ze voelt zich ellendig. Elk uur werd ze wakker en kwamen de beelden
van het laatste kwartier bij Norman terug. Waarom kan ze niet gewoon denken dat er niets aan
de hand is? Zij had waarschijnlijk hetzelfde gedaan als ze toevallig in Amsterdam moest
overnachten. Dan had ze naar Max gebeld. Niet alleen om de praktische reden van een
slaapplek, maar ook om elkaar weer te zien en te horen hoe het met hem ging. Een half jaar na
het pijnlijke einde van hun relatie was de verstandhouding weer genormaliseerd en sindsdien
vindt ze het altijd leuk om hem te spreken.
Was het voorstelbaar dat ze dan met hem naar bed zou gaan? Ze hoeft niet na te denken over
het antwoord op die vraag. Nee, dat is uitgesloten. Dat wil zeggen, dat is uitgesloten sinds ze
Norman kent. Daarmee ligt haar dilemma over wat er gisteren is gebeurd bloot. Als het zo is
gegaan als Norman heeft gezegd, is er helemaal niets aan de hand. Dan moet ze erkennen dat
haar argwaan uitsluitend voortkomt uit haar jaloezie. Als hij toch met zijn ex naar bed is
geweest, is haar argwaan terecht en rest haar geen andere mogelijkheid dan om de relatie met
Norman te beëindigen.
Maar goed, hoe komt ze erachter wat er werkelijk is gebeurd? Moet ze inderdaad Normans ex
bellen? Dat is uitgesloten. Straks adviseert zijn ex Norman om zo snel mogelijk uit te kijken
naar een alternatief voor dat onzekere, wantrouwende meisje.
Ze moet Norman vertrouwen en als ze dat niet kan, ontbreekt het fundament voor een
bestendige relatie. Dat was haar conclusie om zes uur ’s ochtends. En dat vertrouwen moest
vanzelf komen. Langer nadenken had geen zin.
Terwijl ze trede voor trede de twee trappen afdaalt, wordt duidelijk wat ze moet doen. Ze
geeft zichzelf een week de tijd om af te wachten wat er gebeurt. Dan moet het voor haarzelf
duidelijk zijn. Het heeft een bijkomend voordeel. Dan kan Norman ook laten zien hoeveel hij
werkelijk om haar geeft. Als zij voor hem slechts een tussenstation is naar een nieuwe relatie,
zal zijn interesse in haar na een week al aanzienlijk zijn gedaald. Dan zal hij geen pogingen
doen om het contact te herstellen. Daarom zal Ellen ook niets van zich laten horen. In essentie
blijft ze bij haar mening dat Norman een foute inschatting heeft gemaakt door haar niet te
vertellen dat hij naar zijn ex ging. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Als hij werkelijk om haar
geeft, zal hij zijn best moeten doen om haar terug te winnen. Hoewel het haar gemoed niet
verlicht, voelt ze dat ze er mee verder kan.
Als ze de krant van de vloer heeft geraapt, ziet ze tot haar verbazing dat er een envelop ligt.
Voor Ellen van Dorth, politie Deventer staat er op geschreven. Het is een regelmatig, hoekig
handschrift. Ellen schrikt ervan. Met kloppend hart scheurt ze de envelop open.
Beste Ellen,
Je hebt twee keer iets van me gehoord. Ik wil je graag helpen met het oplossen van de
Deventer putmoord. Je hebt inmiddels kunnen lezen wat er vijfendertig jaar geleden is
gebeurd. Ook al is de misdaad juridisch gezien verjaard, toch ben ik van mening dat de dader
zijn straf niet mag ontlopen. Ik realiseer me dat ik hiermee al een tip van de sluier oplicht.
Het was een man.
Het gaat me niet alleen om het pakken van de dader. Ik wil ook graag dat je mij ziet als een
vriend. Een vriend die je wil helpen om carrière te maken bij de politie. Ik weet dat je altijd
ambitieus bent geweest en dat je graag de beste wil zijn in wat je doet. Dat is een positieve
eigenschap en ik denk dat het oplossen van de putmoord een prestatie van formaat is
waarmee je veel waardering zult oogsten.
Ik ben inmiddels in Deventer gearriveerd om de puntjes op de i te zetten van mijn onderzoek.
Waarschijnlijk zullen onze wegen elkaar de komende tijd kruisen. Als ik de tijd rijp acht zal ik

bekend maken wie ik ben en dan kunnen we samen de laatste stappen zetten in het oplossen
van die vreselijke misdaad.
Het lijkt me overbodig om te zeggen dat het voor jou verstandig is om niet met je collega’s te
spreken over ons gezamenlijk onderzoek. Je hebt inmiddels vast gemerkt dat je in de
politiewereld altijd alert moet zijn op collega’s die met de eer van jouw werk willen strijken.
Een vriendelijke groet, je speurder
Een rilling trekt door haar lichaam. Het bloed stijgt naar haar hoofd en ze krijgt het warm.
Wat heeft dit te betekenen? Wie heeft dit geschreven? Hoe weet de onbekende speurder waar
ze woont? Waarom heeft hij de brief niet naar het politiebureau gestuurd? Wat heeft zij
hiermee te maken?
Ze leest de brief nog een keer. De schrijver raadt haar af om contact op te nemen met
collega’s? Waarom? Dat kan maar één ding betekenen. Het gaat niet alleen om het misdrijf,
het gaat ook om haar.
Zuchtend sjokt ze naar de keuken. Eerst maar een koffie en een tosti van het vier dagen oude
brood. Dan zal ze op een rijtje zetten wat ze dit weekend gaat doen. Het liefst was ze meteen
met dit briefje naar Jozef gegaan. Maar ze weet dat hij zich de hele week al verheugt op het
Tuinfeest bij Bouwkunde en vrienden heeft uitgenodigd voor een uitgebreide lunch waarmee
ze een stevige bodem leggen voor acht uur poëzie en rode wijn.
Na de koffie en de tosti voelt ze zich een stuk beter. De brief van de mysterieuze speurder kan
haar gestolen worden. Het heeft geen zin om zich daar druk over te maken. Ze zal vanzelf
merken wat zijn bedoeling is. Datzelfde geldt voor Norman. Ze heeft een beslissing genomen
en kan niet anders dan afwachten.
Hoe kan ze er toch een leuk weekend van maken? Vrienden bellen of die vanavond toevallig
niets te doen hebben? De kans daarop is klein en het voelt als een paniekreactie op het
vooruitzicht een weekend alleen te moeten doorbrengen. Bovendien trekken mensen uit het
hele land dit weekend juist naar Deventer om poëzie te snuiven of op zoek te gaan naar het
ene ontbrekende deel uit de Havankserie of een eerste druk van Suske en Wiske. Ze wil
morgen sowieso over de Boekenmarkt lopen.
Waarom belt ze Brian niet? Die is meestal thuis. Misschien heeft hij zin om met haar naar de
film te gaan? Sinds ze Norman kent is het contact met Brian buiten het werk minimaal
geworden. Hoewel uit niets blijkt dat Brian het haar kwalijk neemt, voelt ze zich toch een
beetje schuldig. Ze heeft zelf een paar keer meegemaakt dat vriendinnen, tot haar grote
ergernis, opeens nergens meer tijd voor hadden nadat ze een relatie hadden gekregen. Het
afgelopen half jaar heeft ze met Brian hetzelfde gedaan.
Ze pakt de telefoon.
‘Met Brian Jansen.’
‘Hoi Brian, met Ellen. Ben je al wakker?’
‘Allang, ik heb zelfs al boodschappen gedaan.’
‘Dan ben je verder dan ik. Wat ik wilde vragen... Heb je vanavond iets te doen? Misschien
kunnen we een terrasje pakken? Of een film?’
Ellen voelt zich ongemakkelijk. Wat moet Brian hier van denken?
‘Eh, eigenlijk heb ik iets anders. Maar…’
‘Dan gaat het over,’ antwoordt Ellen snel. Het laatste wat ze wil is dat Brian zijn plannen
omgooit omwille van haar impuls.

‘Het punt is dat ik twee kaartjes heb voor het Tuinfeest. En degene met wie ik zou gaan, belde
gisteren op dat ze niet kon. Dus, als je wil…’
‘Het Tuinfeest, daar gaat Jozef ook heen. Luisteren naar dichters.’
‘Inderdaad, ik ben er nog nooit geweest. Jozef heeft me overgehaald.’
‘Lees jij gedichten dan?’
‘Soms, maar dat was volgens Jozef absoluut geen voorwaarde om een leuke avond te hebben.
Het gaat vooral om de sfeer.’
‘In dat geval ga ik mee. Kom je vooraf iets bij mij eten?’
‘Het begint al om vier uur en ik heb ook kaartjes voor het diner.’
‘Jeetje, wat kan ik dan bijdragen aan de feestvreugde?’
‘Tja, gewoon komen, denk ik. Zal ik je ophalen? Dan lopen we er heen.’
‘Prima.’
Hoewel Ellen een ambivalent gevoel heeft over de situatie, overheerst de tevredenheid. Als ze
niet had gebeld, had Brian een kaartje over gehad en was hij misschien helemaal niet gegaan.
Hopelijk heeft ze bij Brian geen verwachtingen gewekt en snapt Norman dat Brian niet meer
is dan een goede collega. Misschien heeft Norman hetzelfde bedacht als zij en heeft ook hij
een kaartje voor het Tuinfeest weten te bemachtigen. Ze hoopt dat het niet zo is, maar een
probleem hoeft het niet te zijn. Norman heeft tenslotte al eens kennis gemaakt met Brian en
weet uit haar verhalen hoe ze over Brian denkt.

15 maart 1996
Wat is er een hoop onrecht in de wereld. Gisteren liep ik door de stad. Waarom woont het ene
gezin met tien kinderen in een klein flatje en woont het andere gezin met één kind in de luxe
villa? Het zou andersom moeten zijn.
Waar ik me ook aan erger zijn de vreselijk lelijke kantoren die ze momenteel bouwen. Al die
oliemaatschappijen, banken en verzekeraars proberen elkaar de loef af te steken. De
directeuren zijn allemaal patsers die hun ego afmeten aan de hoogte van hun kantoor.
Waarom maakt niemand zich daar druk over? Waarom ziet niemand dat we als burgers de
prijs betalen voor die egotripperij?
20 maart 1996
Ik ben ontslagen. En dat alleen maar omdat ik openlijk heb gezegd dat ik mijn baas niet
vertrouwde. Ik ben er van overtuigd dat hij steekpenningen aanneemt van bedrijven. Helaas
kan ik dat niet bewijzen, maar de aanwijzingen die ik heb spreken boekdelen. Ik zie ze
regelmatig zitten in het kantoor van mijn baas. Met hun zwarte pakken, felgekleurde
stropdassen en gladde praatjes. De manier waarop ze lachen is niet echt. Ze spelen een
spelletje en denken dat ze de wereld voor de gek kunnen houden. Mooi niet... Ik weet hoe het
in elkaar zit. Ze geven elkaar opdrachten en belonen elkaar met geld. Daarmee kunnen ze
steeds grotere huizen kopen. Dat heb ik gisteren op de mail gezet naar de rest van mijn
collega’s. Iedereen mag weten hoe het zit. Waar ik geen rekening mee had gehouden, is dat
de directeur ook in het complot zit. Hij riep me op het matje en heeft me op staande voet
ontslagen. Eigenlijk vind ik het niet erg. Ik had het sowieso niet langer volgehouden bij die
boevenbende.
28 maart 1996
Waarschijnlijk ga ik studeren in Delft. Het was een fout om meteen na school te gaan werken.
Ik twijfel tussen Civiele Techniek en Informatica. Mijn ouders zijn het ermee eens dat een
technische studie veel beter bij mij past dan het administratieve werk dat ik het afgelopen half
jaar heb gedaan. Het collegejaar begint pas in september. Misschien ga ik de komende tijd al
op zoek naar een kamer. Het is tijd om een plek voor mezelf te zoeken.
6 mei 1996
Sinds ik niet meer werk train ik veel en dat heeft effect gehad. Gisteren heb ik mijn PR met 4
seconden verbeterd. Ik was derde op het Zuid-Hollands kampioenschap. Met mijn tijd kom ik
waarschijnlijk in de top tien van Nederland van 1996. Morgen ga ik kijken in Delft. Er komt
een kamer vrij in een studentenhuis waar meer hardlopers zitten. Zeker met mijn nieuwe PR
maak ik een goede kans de kamer te krijgen.
28 augustus 1996
Dat ik al lang niets meer heb geschreven is een teken dat het goed met me gaat. Ik woon twee
maanden in Delft en ik ken al een aantal mensen, de meesten via het hardlopen. Afgelopen
week was de introductieweek van de universiteit. In mijn groepje zat een leuk meisje, Agnes.
Ik geloof dat ze mij ook leuk vind. Ze gaat Bouwkunde studeren. We hebben afgesproken dat
we een keer samen naar de film gaan als de colleges zijn begonnen.

24 Zaterdag 4 augustus 10.30 uur
‘Antiquariaat Gerard Bruyns’ staat er in sierlijke, gouden letters op het schild boven de
bewerkte deur. Gijs Heubach duwt de koperkleurige klink naar beneden en stelt vast dat de
deur gesloten is. De opluchting dat het antiquariaat van Gerard Bruyns echt bestaat maakt
meteen weer plaats voor de zorgen die hem al sinds vier uur vanochtend kwellen. Als het hem
niet lukt om de doos met boeken die hij onder zijn arm draagt om te ruilen voor contant geld,
heeft hij een probleem. Dan is het gedaan met de mogelijkheden om rekeningen, hoe klein
ook, te betalen. Door het verlies gisteravond in het casino, is zijn kredietwaardigheid gedaald
tot nul. Zijn totale schuld is opgelopen tot meer dan een ton en zijn naam is bekend bij de
kredietverstrekkers. Het is een kwestie van tijd en dan zal een deurwaarder beslag leggen op
zijn huis. Hij moet vandaag de oude boeken omzetten in cash en dan maandagavond met de
directeur van Hurwenen zijn grote slag slaan.
Hij doet een stap naar achteren om te kijken of er ergens een bordje met openingstijden hangt.
Dan ziet hij het A4-tje achter het glas-in-loodraam rechts van de voordeur.
‘Wegens omstandigheden gesloten,’ staat er met grote letters. Daaronder hangt een tweede
briefje. Gijs Heubach buigt zich voorover om de tekst te lezen.
‘De politie van Deventer vraagt een ieder die informatie heeft over de verblijfplaats van
Gerard Bruyns contact op te nemen met de politie in Deventer of de eigen woonplaats.
Telefoonnummer 0900-8844.’
Paniek maakt zich meester van Gijs Heubach. Wat betekent dit? Hoezo is Gerard Bruyns
verdwenen? Hoe moet hij zijn boeken nu kwijtraken?
Hij kijkt om zich heen en ziet rechts een aantal cafés op een rij. Daar kunnen ze hem vast
meer vertellen. Café De Zevende Hemel is open en hij bestelt een koffie.
‘Weet u of Antiquariaat Bruyns vandaag opengaat?’, vraagt Gijs Heubach aan de barman.
‘Die kans is klein. De eigenaar is sinds donderdag spoorloos verdwenen. Er is in de zaak een
moord gepleegd. De politie heeft de zaak in onderzoek.’
Gijs Heubach verslikt zich van schrik in een slok hete koffie. Hij begint te hoesten en de
tranen lopen hem over de wangen.
‘Voorzichtig,’ zegt de barman, ‘straks hebben we nog een lijk.’
‘Sorry,’ zegt Gijs Heubach als hij zijn ademhaling weer onder controle heeft. ‘Een moord, dat
hoor je niet elke dag.’
‘Dat weet ik niet zo zeker. Hier heb je de Telegraaf van vandaag. Ik durf te wedden dat er een
paar in staan.’
‘Dit is toch wat dichterbij.’
‘Bent u familie dan?’
Gijs Heubach schrikt van de nieuwsgierigheid van de barman.
‘Eh, nee. Ik ken Gerard Bruyns niet.’
‘O,’ zegt de barman droog. Gijs Heubach ziet hem denken. ‘Zal ik nog een koffie inschenken?
Om bij te komen van de schrik.’
Gijs Heubach knikt en denkt koortsachtig na. Zal hij de reden van zijn bezoek vertellen?
Misschien weet de barman een andere zaak die antieke boeken opkoopt. Wie weet heeft
Gerard Bruyns nog een filiaal in de stad.
‘Ik kwam hier eigenlijk om een paar boeken te verkopen aan Gerard Bruyns,’ zegt hij als de
barman zich omdraait met een nieuwe koffie. ‘Weet u toevallig andere zaken die
geïnteresseerd zijn in boeken?’
De barman kijkt hem onderzoekend aan.
‘Dat hangt er van af. Tweedehands boekhandels genoeg, maar die zijn niet echt vergelijkbaar
met Gerard Bruyns. Al kan ik dat eigenlijk niet goed beoordelen. Boeken is weer een vak
apart. Ik geef u de meeste kans in de Kleine Overstraat, daar zitten er een paar. U loopt over

de parkeerplaats, rechts langs de kerk en dan houdt u een beetje rechts aan. Kan eigenlijk niet
missen.’
Met de doos onder zijn arm loopt Gijs Heubach over het Grote Kerkhof. De zon schijnt
onbarmhartig op zijn kale hoofd en de lucht trilt boven de daken van de auto’s. Het kost hem
geen moeite om de Kleine Overstraat te vinden. Links ziet hij meteen de eerste tweedehands
boekwinkel. Verderop zitten er nog drie. Gehaast loopt hij erlangs en werpt een vluchtige blik
naar binnen. Het zijn geen chique antiquariaten, dat is duidelijk. De eerste zaak lijkt hem het
beste omdat de boeken er het oudst uitzien.
Gespannen betreedt Gijs Heubach de overvolle winkel. Overal staan dozen en lijken stapels
boeken om te kunnen vallen. Achter in de winkel zit een wat oudere, grijze man te lezen
achter een grote tafel. De man laat op geen enkele wijze blijken dat hij in de gaten heeft dat er
een potentiële klant in de winkel staat. Gijs Heubach schraapt luidruchtig zijn keel, waarop de
grijze man opkijkt uit zijn boek.
‘Goedemorgen, wat kan ik voor u doen?’, vraagt hij zonder op te staan. ‘Zoekt u iets
speciaals? Of wilt u gewoon rondkijken?’
Gijs Heubach slalomt tussen de dozen door naar achteren.
‘Sorry voor de troep,’ zegt de grijze man. ‘Morgen is de Boekenmarkt en dan hoop ik al deze
dozen kwijt te raken.’
Gijs Heubach knikt en betwijfelt of hij een goede keus heeft gemaakt.
‘Eh, koopt u ook boeken?’
‘Dat moet wel, anders heb ik niets te verkopen.’
‘Ik heb een aantal waardevolle boeken. Misschien wilt u er eens naar kijken.’
Gijs Heubach zet de doos op de tafel.
‘Kijken kan altijd.’
De boekhandelaar gaat staan en steekt een sigaret op. Hij reikt het pakje Gauloises naar Gijs
Heubach.
‘Rookt u?’
Gijs Heubach schudt zijn hoofd al had hij graag de rook van een sigaret in zijn longen
gevoeld. Met langzame bewegingen haalt de boekhandelaar de boeken stuk voor stuk uit de
doos en bestudeert ze aandachtig.
‘Mag ik vragen hoe u aan deze boeken komt?’, vraagt hij met het laatste boek in zijn hand.
Gijs Heubach schrikt. Die vraag had hij natuurlijk kunnen verwachten.
‘Hoezo?’
‘Het gaat mij natuurlijk niets aan, maar het is een merkwaardige combinatie van op zich best
aardige boeken.’
‘Eh, hoe bedoelt u?’
‘Neem deze, Colloquia van Erasmus, 1561, dat zie ik niet elke dag voorbijkomen. Zeker niet
in combinatie met een eerste druk van De avonden van Gerard Reve, 1947, linnen, helaas
beschadigd, maar een liefhebber heeft er toch al gauw tweehonderd euro voor over.’
De boekverkoper pakt het dikste boek uit de doos.
‘Dit is natuurlijk helemaal vreemd. Een willekeurig deel van Meyers Lexikon, 1899. Fil tot en
met Has. Er zitten prachtige platen in, maar wie wil er nou één deel van een encyclopedie?’
Gijs Heubach wordt hoe langer hoe zenuwachtiger van de kritische beschouwingen van de
boekhandelaar.
‘Hoeveel geeft u ervoor?’, vraagt hij daarom.
De grijze man glimlacht.
‘Had u iets in gedachten?’
‘Eh, nee, ik heb deze boeken gekregen en zoals u merkt ben ik geen specialist.’
‘Kijk, er zitten best aardige boeken bij, maar of ze verkoopbaar zijn is een beetje de vraag.’

De man trekt aan zijn sigaret.
‘Ik wil het goed met u maken. Ik bied u tweeduizend euro voor de hele doos.’
Het bod bevestigt het bange vermoeden van Gijs Heubach.
‘Dat kan ik niet serieus nemen,’ zegt hij zo stellig mogelijk.
‘Dan vraag ik u nog een keer of u zelf een bedrag in gedachten heeft.’
‘Ik heb mij laten vertellen dat de boeken minimaal tienduizend euro waard zijn.’
De boekhandelaar begint te lachen.
‘Dan moet u de boeken aan die persoon verkopen. Ik kan alleen maar zeggen dat er voor mij
niets overblijft als ik u meer bied dan tweeduizend euro.’
‘Dan gaat het niet door.’
‘Prima.’
De boekhandelaar gaat weer zitten achter de tafel en leest verder in zijn boek. Gijs Heubach
stopt de boeken weer terug in de doos en verlaat zonder iets te zeggen de winkel.
De mensen in de andere drie winkels erkennen dat het waardevolle boeken zijn, maar
verwijzen hem door naar het antiquariaat Gerard Bruyns. Daar komen klanten die meer dan
honderd euro willen betalen voor een boek, bij hen niet.
Vertwijfeld kijkt Gijs Heubach rond. Waar zal hij heen gaan? Er zijn meer tweedehands
boekwinkels in Deventer, maar het is de vraag of dat wat oplevert. Hij kan drie dingen doen,
teruglopen naar het antiquariaat Gerard Bruyns, naar huis gaan, of de boeken voor
tweeduizend euro verkopen aan de eerste handelaar. Klotenboeken. Boos schopt hij tegen een
paaltje. Dit was eens maar nooit weer. Als Hurwenen hem maandag weer een stapeltje boeken
aanbiedt zal hij zeggen dat ze die zelf maar moeten verkopen. Het is uitgesloten dat hij deze
boeken weer mee naar huis neemt. Hij wil geen boeken, hij wil geld. Hij gaat terug naar de
eerste zaak.
De grijze boekverkoper zit nog steeds te lezen. Deze keer kijkt hij wel op als Gijs Heubach
binnenkomt en direct naar hem toe loopt.
‘Ik heb wat rondgevraagd en ik heb besloten om u de boeken aan te bieden voor
tweeënhalfduizend euro,’ zegt hij zo zelfverzekerd mogelijk.
De boekhandelaar toont zich niet onder de indruk.
‘Ik heb niet rondgevraagd, maar nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat tweeduizend
euro eigenlijk iets te veel is. Ik kan u tot mijn spijt niet meer bieden dan vijftienhonderd euro.’
Gijs Heubach hapt naar adem. Wat is dit voor spelletje? De boekhandelaar kijkt hem
onbewogen aan. Het is duidelijk dat er niet over valt te onderhandelen.
‘Dit is diefstal,’ zegt Gijs Heubach met een zucht.
‘Dan neemt u de boeken toch weer mee. Ik wil niet dat u naar huis gaat met het gevoel
bestolen te zijn.’
‘Hier, het is goed. Doe maar vijftienhonderd euro.’
‘Weet u het zeker?’
‘Ja,’ zegt Gijs Heubach met een zucht.
De boekhandelaar verdwijnt door de deur achter in de zaak en komt een halve minuut later
terug met een stapeltje honderd eurobiljetten. Hij telt er vijftien en geeft ze aan Gijs Heubach.
Die stopt ze in zijn portemonnee, draait zich om en loopt zonder iets te zeggen weg. De
boekhandelaar bergt de doos op in de kast naast de grote tafel en leest verder in zijn boek.
25 Zaterdag 4 augustus 21.00 uur
Ellen staat bij de bar te wachten tot ze aan de beurt is.

‘Is het wat?’
Ze draait zich verbaasd om om te zien waar de stem van Jozef vandaan komt. Breed grijnzend
staat hij vlak achter haar.
‘Ik wist niet dat jij poëzieliefhebber was,’ zegt hij.
‘Ik ook niet.’
‘En nu?’
‘Ik vermaak me uitstekend.’
‘Dat is mooi, maar geen antwoord op mijn vraag.’
‘Laat ik het zo zeggen. Poëzie om de poëzie is niet mijn ding.’
‘Verklaar je nader.’
‘Wat zal het zijn,’ zegt de jongen achter de bar.
‘Jij ook wat?’, vraagt ze aan Jozef.
‘Ik bestel zelf wel.’
‘Twee rode wijn alsjeblieft. Ik ben met Brian. Hij had een kaartje over.’
‘Mazzelaar.’
Jozef bestelt een hele fles rosé en vier glazen.
‘Margot en ik zijn met onze poëzievrienden. Ik ben de barbaar van de vier en word er steeds
op uitgestuurd om drank te halen.’
‘Helpt het?’
‘Hoe bedoel je?
‘De wijn. Ik heb een groot aantal gedichten gehoord waar ik echt geen pap van maken kon.’
‘Poëzie vormt natuurlijk het uiterste puntje van de piramide van Maslow. Van alle kunsten
vind ik poëzie de ultieme vorm van zelfontplooiing. Dat geldt niet alleen voor mij als lezer,
maar ook voor de schrijver. Gedichten lezen en schrijven doe je pas als alle andere behoeften
zijn bevredigd. Vanuit ons werk, waarbij we ons toch vooral begeven in de onderste regionen
van de piramide van Maslow, is de stap naar de top een grote. Misschien helpt de wijn om die
afstand te overbruggen.’
‘Dus ik moet gewoon meer wijn drinken?’
‘Jij begrijpt het.’
‘Al vraag ik me af of ons werk zich afspeelt aan de onderkant van Maslow. Ik kan me
voorstellen dat een moordenaar het plegen van een moord voelt als zelfontplooiing of ziet als
een manier om erkenning te krijgen. En er een gedicht over schrijft.’
‘Dat is een interessante visie. Wat betreft de motieven heb je waarschijnlijk gelijk. Maar de
daad zelf, dat is toch wat anders. Het ombrengen van een mens is zo rudimentair. Om de
trekker over te kunnen halen, moet je een moment alles uitzetten wat onze beschaving je heeft
meegegeven. Zelfs voor een beroepsmoordenaar gaat het in die ene seconde om leven en dood
en dat is niets anders dan de meest basale lichamelijke behoefte, namelijk om zelf in leven te
blijven.’
‘Daar moeten we het later maar eens over hebben. Brian wacht met smart op zijn wijn. Hij
had ook moeite met een aantal gedichten.’
‘We zien elkaar vast nog. Doe je Brian de groeten?’
‘Zal ik doen.’
Het optreden van de volgende dichter, een rijzige charismatische man, is al begonnen als
Ellen de Fiéveztuin betreedt. Tot haar schrik zit Brian op het voorste bankje. Kan ze de
eerbiedige stilte doorbreken door zomaar naar het plekje te lopen dat Brian voor haar heeft
vrijgehouden? Ze besluit te wachten tot het gedicht is afgelopen. Als het publiek begint te
klappen spoedt ze zich naar voren. Tot haar schrik kijkt de dichter haar doordringend aan.
‘Verstandig,’ zegt hij. ‘Een wijntje erbij voor een beter begrip. Als ik schrijf drink ik tenslotte
ook.’

Het publiek lacht en Ellen heeft de tegenwoordigheid van geest om het glas te heffen richting
de dichter.
Later op de avond lopen Ellen en Brian Gerard Maas, de districtschef, tegen het lijf.
‘Zo,’zegt hij. ‘De politie is goed vertegenwoordigd vanavond. Ik zou bijna gaan denken dat er
een verband is tussen poëzie en politie. Het rijmt in ieder geval wel. Ha, ha.’
‘De promotiecampagne van Jozef speelt zeker een rol.’
‘Die leest inderdaad vaker een gedicht. Mooi dat ik jullie hier tref. Willen jullie maandag even
langskomen? Tot mijn schrik realiseerde ik me vrijdag dat ik een belangrijke klus voor jullie
heb.’
Ellen kijkt Gerard Maas verbaasd aan.
‘Een klus? Wij zijn eerlijk gezegd behoorlijk druk op dit moment.’
‘Weet ik, het hoeft ook niet veel tijd te kosten. Het gaat er meer om dat een aantal zaken in
gang wordt gezet.’
‘Je maakt me nieuwsgierig.’
Gerard Maas glimlacht.
‘Wij hebben de eer gekregen om volgend jaar het jaarlijkse ECCI te organiseren.’
Gerard spreekt de letters Engels uit.
‘ECCI?’
‘European Congres on Crime Investigation.’
Ellen begint te lachen.
‘Dat is een grap, neem ik aan.’
‘Nee, het is bloedserieus. Op 9 en 10 november volgend jaar komen rechercheurs uit meer
dan twintig landen naar Deventer.’
Ellen kijkt Brian aan. Die kijkt stoïcijns voor zich uit.
‘En dat moet allemaal nog geregeld worden?’
‘Nee, er is een bureau dat de hele organisatie verzorgt. Het is een megaoperatie. Er worden
meer dan duizend mensen verwacht. Alle hotels zijn al geboekt, locaties, met name de
schouwburg en Saxion, zijn geregeld, sprekers worden benaderd, catering wordt geregeld.
Waar het om gaat is, dat wij als ontvangend korps ook worden geacht iets te presenteren. Ik
weet alleen dat wij die dagen Huis Nieuw Rande ter beschikking hebben om mensen te
ontvangen en dingen te organiseren. Maar wat we daar precies gaan doen, moeten we nog
bedenken. En daar wil ik jullie graag bij inschakelen.’
‘Zijn wij daarvoor het meest geschikt?’
‘De reden dat ik jullie heb gevraagd is, dat ik van Jozef heb begrepen dat jullie je talen goed
spreken. Zullen we er maandag over doorpraten?’
Ellen knikt.
‘Kijk,’ zegt Gerard Maas en wijst naar een man in de menigte. ‘De gemeentesecretaris, die
moet ik ook spreken.’
‘Hoezo poëzie?’, zegt Ellen als Gerard Maas buiten gehoorafstand is.
‘Die komt alleen om te netwerken,’ bevestigt Brian.
‘Had jij wel eens van het ECCI gehoord?’
Brian schudt zijn hoofd.
‘Ik ook niet, om eerlijk te zijn.’
‘Maandag zal ik Jozef kritisch bevragen. Wie weet kan hij ons wijzen op wat addertjes onder
het gras. Straks blijkt het een fulltime administratieve functie te zijn.’
‘Dat geloof ik niet. Zulke congressen worden altijd georganiseerd door bureaus die daarin
gespecialiseerd zijn en alles regelen.’

De rest van de avond verloopt rustig. Langzamerhand voelt Ellen dat ze zich kan overgeven
aan de woorden die door de dichters over haar worden uitgestrooid. Om twaalf uur is ze zo
moe dat ze het aanbod van Brian om na het afsluitende muziekoptreden ergens wat te gaan
drinken afslaat. Bovendien wil ze de volgende morgen op tijd opstaan om naar de
Boekenmarkt te gaan. Ze bedankt Brian met drie zoenen voor het kaartje en de leuke avond.
Bij de uitgang komt ze Jozef en zijn vrouw Margot tegen.
‘Hé Ellen, ga je al naar huis?’
Jozefs stem verraadt dat hij behoorlijk wat wijn heeft gedronken.
‘Al die gedichten hebben een zeer ontspannende werking. Ik wil nu maar één ding, slapen.
Bovendien ga ik morgen op tijd naar de Boekenmarkt.’
‘Daar kan je ook slaapwandelend heen. De overige honderdduizend bezoekers zorgen er wel
voor dat je niet omvalt.’
‘Toch ga ik naar huis. Weet jij overigens wat het ECCI is?’
Jozef begint hard te lachen.
‘Heb je Gerard Maas gesproken?’
Ellen knikt.
‘En? Heb je ja gezegd?’
‘Nog niet, maar ook geen nee.’
‘Hij vroeg mij vorige week of jullie misschien wat tijd hadden. Dat ontkende ik natuurlijk,
maar mijn antwoord deed eigenlijk niet ter zake. Het was meer bedoeld als mededeling dat hij
jullie daarvoor ging benaderen.’
‘Maar wat is het?’
‘Dat heeft hij jullie toch wel verteld?’
‘Ja, European Congres in Crime Investigation. Maar waarom vindt dat in godsnaam in
Deventer plaats? Waarom niet in Amsterdam? Dat is toch veel leuker voor al die rechercheurs
uit San Marino, Andorra en Liechtenstein?’
‘Dat congres wordt al vijfenveertig jaar georganiseerd en altijd in één of andere provinciestad.
Ik ben er ook een keer geweest. Toen werd het gehouden in Ystad in Zweden.’
‘Maar waarom dit jaar in Deventer en niet in Alkmaar, Heerlen of Leeuwarden?’
‘Dat is het werk van Gerard Maas. Gerard zit hier een aantal jaar en het is duidelijk dat hij toe
is aan een volgende carrièrestap. Zo’n congres ziet hij als een mooi uithangbord voor zichzelf.
Ik zat toevallig bij hem in de kamer toen hij hoorde dat de keus was gevallen op Deventer. Hij
was als een kind zo blij.’
‘Ik ben benieuwd wat hij ons maandag allemaal gaat vertellen.’
‘Hou me op de hoogte. Ik ben uitermate nieuwsgierig.’
‘Zal ik doen, nu ga ik echt naar huis. Straks ben ik over mijn slaap.’
‘Veel plezier morgen.’

Tweede bedrijf

3 maart 2002
Het gaat niet goed met me. Sinds Agnes me heeft verlaten voel ik me beroerd. Ik kan het haar
niet kwalijk nemen dat ze het niet meer op kon brengen om verder te gaan. Er zijn teveel
dingen gebeurd. Ik denk dat mijn brief aan haar ouders de druppel was die de emmer deed
overlopen. Nog steeds ben ik van mening dat haar ouders hypocriete patsers zijn. Zij leven
alleen voor de vorm. Alles is imago, niets is oprecht. Ze kopen kunst van dezelfde kunstenaar
waarvan de buren in de villa verderop ook een werk hebben gekocht. Ze lezen de boeken die
hun vrienden van de tennisbaan ook lezen, en vinden het altijd prachtig. Minstens één keer
per maand gaan ze naar het Concertgebouw waar ze in slaap vallen bij muziek van een
componist waarvan ze de volgende dag de naam al weer zijn vergeten. Nog nooit heb ik ze op
een eigen mening kunnen betrappen. Ik blijf erbij, het is terecht dat ik hen vreselijk vind.
Maar dat had ik natuurlijk niet op moeten schrijven en al helemaal niet als pamflet huis aan
huis moeten bezorgen in de hele villawijk. Daar heb ik spijt van.
Ik heb Agnes gevraagd om vergiffenis. Maar dat kon ze me niet geven. Ze heeft altijd
getolereerd dat ik haar ouders niet mocht en ik hoefde maar zelden bij hen op bezoek. Maar
het waren wel haar ouders en ik had het voor eeuwig onmogelijk gemaakt een normale
verstandhouding met hen op te bouwen. Door mijn domme actie heb ik haar gedwongen te
kiezen tussen haar ouders en mij. Ik kan haar niet kwalijk nemen dat ze voor haar ouders
heeft gekozen.
5 april 2002
Hoe langer ik erover nadenk, hoe bozer ik op Agnes word. Sinds ze me aan de kant heeft
gezet, heeft ze niets meer van zich laten horen. Als ik haar bel, neemt ze niet op. Mijn brieven
beantwoordt ze niet. Ik besta niet meer voor haar. Daarmee ontneemt ze me de kans om uit te
leggen wat er mis is gegaan. Ik was mezelf niet toen ik die dingen deed.
Sinds kort heb ik een psychiater. Dat is een geweldige man, en vooral echt. Met hem heb ik
erg goede gesprekken. Geen vaag psychologisch gewauwel over mijn jeugd en de relatie met
mijn ouders. Voor hem is het simpel. Ik heb een ziekte, een ziekte die vergelijkbaar is met
griep, bronchitis of een ontsteking. En wat doe je als je een ziekte hebt: je zoekt er een
passend medicijn bij. Dat heet vooruitgang. Hij is de eerste die mij er van heeft overtuigd dat
ik mijn leven lang medicijnen moet blijven gebruiken. Dat is geen schande. Ik heb een ziekte
en ik heb het geluk dat daarvoor een medicijn beschikbaar is.
Alle domme dingen die ik heb gedaan, heb ik gedaan nadat ik was gestopt met de medicijnen.
Dat zal nooit meer gebeuren. Vanaf nu zal ik altijd mijn medicijnen nemen.
17 mei 2002
Sinds ik mijn medicijnen trouw neem, gaat het uitstekend. Vorige week ben ik met Agnes naar
de film geweest. Eindelijk had ze mijn uitnodiging geaccepteerd. Het was een gezellige avond.
Ze was blij dat ik mij erbij had neergelegd dat ik medicijnen moest slikken. Dat heeft ze mij
ook zo vaak geprobeerd duidelijk te maken, maar naar haar wilde ik niet luisteren.
Ze vertelde dat ze sinds kort een nieuwe vriend heeft. Het deed me niet veel. Ik heb
geaccepteerd dat het definitief uit is tussen Agnes en mij.
21 mei 2002

Ook met het hardlopen gaat het goed. Ik train weer mee met de groep en voel me welkom.
Hoewel ik in het begin moeite had om het tempo bij te benen, voel ik me steeds sterker
worden. In juni ga ik een paar baanwedstrijden lopen, waarschijnlijk vijf kilometer.
8 juli 2002
Ik heb een baan! Een klein technisch adviesbureau zocht een specialist op het gebied van
grondmechanica en funderingstechniek. Ik was precies de man die ze nodig hadden. Het leek
me een leuke club mensen. Geen jasje dasje. De directeur is een jaar of veertig, een geschikte
vent. Ik begin per 1 augustus. Eerst ga ik op vakantie. Ik ga mee met een groepsreis. We gaan
een achtdaagse wandeltocht maken in de Alpen. Ik verheug me erop.

26 Zondag 5 augustus 5.50 uur
In de tent naast die van hem hoort hij gefluister. Een man bromt wat en een vrouw doet haar
best niet te hard te lachen. Dan is het weer stil. Even later bereiken hem geluiden van de
overkant van de IJssel. Het lijkt erop dat mensen zijn begonnen met de voorbereidingen van
de Boekenmarkt. Misschien zijn de eerste boekverkopers er al. Het liefst zou hij opstaan om
te kijken hoe de boekverkopers dozen uit de auto of aanhangwagen laden en hun boeken
uitstallen op de tafel. Dat is eigenlijk de enige manier om op boekenmarkten iets van je
gading te vinden. Deze dag heeft het uitbreiden van zijn Boudewijn Büch-collectie echter
geen prioriteit. Vandaag is het beter om zo min mogelijk op te vallen.
Om zeven uur kruipt de man uit zijn tent en loopt naar het toiletgebouw. Het campingspitsuur
is vandaag anderhalf uur eerder dan normaal. Zelfs voor de herentoiletten staat een groepje
mannen te wachten. Het merendeel van de campinggasten is speciaal gekomen voor de
Boekenmarkt en wil daar zo vroeg mogelijk zijn om zowel de mensenmassa als de hitte voor
te zijn. De man kijkt over het gele uiterwaardengras naar de andere kant van de rivier. Het
water staat zo laag dat het lijkt alsof de rivier doorwaadbaar is. Tot zijn verbazing ziet hij al
talloze mensen langs de boekenkramen lopen. Hij heeft al veel boekenmarkten bezocht, maar
nooit was het om zeven uur ’s ochtends al zo druk. Waarschijnlijk is dat het resultaat van de
overdreven waarschuwingen in de kranten en op de televisie. Zelfs op Teletekst werd
bezoekers aangeraden om vroeg te komen en tussen twaalf en drie de schaduw op te zoeken.
Wat een uitwassen van de verzorgingsmaatschappij! Het enige resultaat van dit soort laffe
voorzichtigheid is dat burgers steeds minder zelfstandig worden en minder
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. De overheid creëert afhankelijke burgers
die niet meer in staat zijn om hun lot in eigen hand te nemen. In plaats van waardering oogst
de overheid daarmee jammerend en zeurend peutergedrag.
Dan schrikt de man. Als het zo druk is, is er een kans dat Ellen er ook al rondloopt. Dat zou
betekenen dat hij te laat is. In de drukte is het onmogelijk om haar te vinden en bovendien is
het riskant. Stel dat ze plotseling oog in oog staan. Nee, hij moet haar volgen vanaf het
moment dat ze haar huis verlaat. Opeens heeft hij haast. Als de deur van één van de wc’s
opengaat, stapt hij snel naar voren en duwt het jongetje dat eigenlijk aan de beurt is aan de
kant. ‘Sorry, ik doe het bijna in mijn broek,’ zegt hij. Ondanks de verbaasde blikken, lijkt
geen van de mannen zich druk te maken over zijn rare actie.
Hij drinkt wat lauwe cola uit de fles onder de tentluifel, pakt zijn rugzakje en verlaat in een
drafje de camping. Tot zijn opluchting ziet hij dat het pontje al vaart. Dat scheelt in ieder
geval een lange wandeling over de brug. Aan de overkant loopt hij zo snel mogelijk, maar
zonder op te vallen, over de Nieuwe Markt, door de Noordenbergstraat naar het plekje bij
Bouwkunde dat hij gisteren heeft uitgezocht.
27 Zondag 5 augustus 7.05 uur
Ergens in de verte hoort Ellen muziek. De muziek wordt verstoord door de harde stemmen
van een man en een vrouw. Het lijkt of ze ruzie hebben en proberen om met hun stemgeluid
zowel elkaar als de muziek te overstemmen. Ellen probeert te horen wat ze tegen elkaar
zeggen.
‘What did I do wrong?’, schreeuwt de man.

‘Nothing, nothing at all,’ antwoordt de vrouw met harde, hoge stem.
‘So, why are you still angry at me?’
‘I don’t know.’
‘So don’t be angry.’
‘I wished I could.’
De stemmen zwijgen en er klinkt een viool.
Langzaam opent Ellen haar ogen. Op haar wekkerradio ziet ze dat die al zes minuten geluid
produceert. Van de stemmen die net ruzie leken te hebben, is alleen de vrouwenstem
overgebleven. Het is een prachtig lied. Ellen blijft luisteren in de hoop dat de presentator van
het radioprogramma de naam van de groep zal noemen.
‘We beginnen deze prachtige zondagochtend met een klassieker. Dit was Fairport Convention
met de goddelijke stem van Sandy Denny. Het wordt weer een warme dag vandaag. Als u
vandaag wat wil doen, doe het dan vanochtend. Vanmiddag zal de thermometer op veel
plaatsen weer boven de vijfendertig graden uitstijgen. Ik heb me laten vertellen dat het weer
de komende dagen gaat omslaan. En ik moet eerlijk bekennen, ik verlang inmiddels naar een
beetje ouderwets Nederlands zomerweer. Maar zover is het nog niet. Vandaar het volgende
nummer, Summer night city van Abba.’
Even twijfelt Ellen of ze toch maar niet in bed zal blijven liggen. Waarom zou ze naar de
Boekenmarkt gaan? Anders dan Brian heeft ze geen lijstje van boeken waar ze al lang naar op
zoek is. Ze spreekt zichzelf bemoedigend toe. Als inwoner van Deventer moet ze het gewoon
een keer hebben meegemaakt. En misschien ontwaakt de kooplust vanzelf bij het zien van de
honderdduizenden boeken die staan uitgestald. Ze springt uit bed en loopt naar de douche.
Om half negen, na een stevig ontbijt en twee koppen cappuccino, verlaat ze haar huis. Waar
zal ze beginnen? Aan de kant van de spoorbrug of bij de Brink? Ze besluit om in ieder geval
de hele Welle af te lopen en loopt dus naar rechts, richting de Van Twickelostraat. Als iemand
haar had gezegd dat ze op dat moment werd gadegeslagen door een man van een jaar of dertig
met kortgeknipt, donkerbruin haar en een volle baard, had ze het niet geloofd. Ze ziet ook niet
dat die man, met een gespannen blik, van achter de terrakleurige muur van Bouwkunde
tevoorschijn komt als zij bijna het eind van de Papenstraat heeft bereikt.

28 Zondag 5 augustus 7.10 uur
Milos Savizevic is gespannen. Dat is normaal als hij op het punt staat een opdracht uit te
voeren, ook al heeft hij alles perfect voorbereid. De spanning zorgt ervoor dat hij maximaal
presteert. Adrenaline is zijn motor. Eén keer in zijn leven heeft hij de fout gemaakt een
opdracht te zien als een routineklus. Daar heeft voor moeten boeten in een Belgische
gevangenis. Door een wonder heeft hij na drie jaar kunnen ontsnappen. Helemaal vrij zal hij
echter nooit meer zijn. Tot zijn dood hangen de resterende twaalf jaar van zijn gevangenisstraf
als een molensteen om zijn nek.
Na zijn ontsnapping heeft hij een nieuwe identiteit aangenomen. Volgens zijn paspoort is hij
François Drumont, geboren te Büttchenbach, in het Duitstalige deel van België. Hoewel hij
vloeiend Frans spreekt, is op de achtergrond een vreemd accent te horen. Met verwijzing naar
zijn geboortegrond hoopt hij eventuele twijfels bij een toevallige controle weg te kunnen
nemen. Gelukkig heeft hij dat nog nooit hoeven doen.

Zijn opdrachtgever is nog steeds Gillet, de man die hem in 1994 naar België heeft gehaald.
Hoewel Milos inmiddels al meer dan twintig opdrachten heeft uitgevoerd voor Gillet, weet hij
vrijwel niets over hem. Hij gaat ervan uit dat Gillet niet zijn echte naam is, maar dat is niet
zeker. Hij weet zelfs niet of Gillet zijn voor- of achternaam is. Sinds hij Gillet kent, ontmoet
hij hem in café Jacques, ergens in een vervallen steegje in Seraing, de industrievoorstad van
Luik. Het was duidelijk dat Gillet slechts doorgeefluik was. Zijn echte opdrachtgevers zaten
waarschijnlijk veilig in grote huizen en kastelen.
Zelf woont Milos afwisselend in Verviers, Luik en Charleroi. In alle drie steden heeft hij een
onopvallend, sober ingericht appartement. Na zijn aankomst in België vertrouwde hij
niemand, ook Gillet niet. Omdat hij geen keus had, voerde hij zijn eerste opdracht uit zonder
de garantie dat hij zijn geld ooit zou krijgen. Het enige dat hij wist was dat hij zich de dag na
het volbrengen van de opdracht om drie uur moest melden bij café Jacques. Ook de tweede
opdracht voerde hij uit onder dezelfde condities. Afgezien van het ontbreken van zekerheid
over de betaling, had hij geen enkel idee van de achtergrond van zijn opdracht. Hij wist niet
wie hij om moest brengen, niet wat het slachtoffer misdaan had en niet wie de echte
opdrachtgever was. Om meer grip op zijn situatie te krijgen besloot hij Gillet een aantal dagen
te schaduwen. Mensen volgen was zijn eigenlijke specialiteit, daar was hij voor opgeleid als
lid van een speciale eenheid van het Servische leger. Zelden had hij een meer geestdodende
schaduwoperatie uitgevoerd. De dagindeling van Gillet was net zo constant als die van een
Benedictijner monnik. Hij stond op om negen uur. Om half tien verliet hij zijn flat om
croissants, brood en een krant te kopen. Tot half drie bleef hij binnen en keek televisie.
Klokslag half drie verliet hij zijn flat en wandelde via steeds dezelfde route naar café Jacques,
waar hij stipt op drie uur binnenstapte. Daar bleef hij vervolgens zitten tot acht uur en dronk
precies één biertje per uur. Van café Jacques wandelde hij weer naar huis. Op de terugweg
kwam hij langs een videotheek en een supermarktje. Meestal ging hij bij beide zaken naar
binnen. Daarna kwam hij zijn huis niet meer uit. Bij de eerste schemering gingen de gordijnen
dicht. Door de smalle spleet tussen de gordijnen was slechts een flikkerend licht te zien. Een
groot deel van de avond was de televisie de enige lichtbron in het huis. Om één uur werd het
donker. Dat ging vijftien dagen zo door.
De zestiende dag begon als alle andere en Milos begon zich af te vragen hoe zinvol het was
om het langer vol te houden. Tot zijn verrassing verliet Gillet zijn flat deze keer al om één uur
en liep hij naar een oude, witte Ford Escort honderd meter verderop. Milos rende terug naar
de Opel Corsa die hij een maand daarvoor in Antwerpen had gestolen en reed achter Gillet
aan. Gillet verliet de stad in zuidelijke richting en nam de E25. Bij afslag Malmédy/Stavelot
sloeg hij af en reed Malmédy binnen. Daar parkeerde hij zijn auto op het centrale plein en liep
naar een bakkerij annex lunchroom. Hij begroette het meisje achter de toonbank en wees iets
aan in de vitrine. Even later liep het meisje met een gebakje en een kop koffie op een dienblad
naar het tafeltje achter in de zaak, waar hij was gaan zitten. Een kwartier later stopte er een
grote zilverkleurige Mercedes voor de bakkerij. De chauffeur stapte uit een hield de
achterdeur open voor een lange, grijze man, gekleed in een stijf, donkerblauw pak. De oude
man zette zich aan hetzelfde tafeltje als Gillet en bestelde alleen een koffie. De twee mannen
spraken met elkaar op een ontspannen manier. Zo nu en dan moest Gillet lachen. Na tien
minuten stond Gillet als eerste op. Net op dat moment ontnam een passerende vrachtwagen
Milos het zicht op de bakkerij. Hij meende echter vrijwel zeker gezien te hebben dat de oude
man iets aan Gillet had overhandigd. Daarop besloot Milos om Gillet te laten lopen en de
zilverkleurige Mercedes te volgen.
Dat mislukte. De Mercedes reed terug naar de E25 en nam de steile oprit richting Luik.
Hoewel Milos het gaspedaal van de Opel Corsa bijna door de bodemplaat heen trapte,
verdween de Mercedes met grote snelheid uit het zicht.

Twee dagen later belde Gillet. Hij had een nieuwe opdracht. Deze keer stelde Milos een aantal
vragen over de achtergrond van de opdracht. Daar was Gillet niet van gediend. Milos moest
gewoon zijn opdracht uitvoeren en verder nergens over nadenken. Dat leek Milos eigenlijk
ook het beste. Zolang Gillet betaalde, was er niets aan de hand.
In het vroege ochtendlicht parkeert Milos zijn onopvallende Volkswagen Passat in een straatje
net buiten het centrum van Deventer. Hij is gekleed in een groene korte broek en een oranje
Hawaïshirt. Aan zijn voeten heeft hij stevige bruine sandalen en daarbij draagt hij witte
sokken. Met deze combinatie kan er in zijn ogen geen misverstand over bestaan dat hij een
wereldvreemde boekenfreak is. Uit de kofferbak pakt hij zijn Jack-Wolfskinrugzak waarin hij
aan de rugzijde zelf vijf zakjes heeft genaaid. Daarin bewaart hij zijn gereedschap, in dit geval
twee vlijmscherpe stiletto’s. Daarnaast bevat zijn rugzak een stevig touw met een lengte van
ongeveer vijf meter, een blauw overhemd met korte mouwen en NewBalancehardloopschoenen.
29 Zondag 5 augustus 8.30 uur
Johan van Vliet wordt wakker van de stemgeluiden. Versuft vraagt hij zich af of hij misschien
droomt, maar dan weet hij dat het vandaag Boekenmarkt is. Hij zucht, want het liefst was hij
nog een paar uur in bed gebleven. De combinatie van de zon die pal op het raam van zijn
studentenkamer aan de Nieuwe Markt staat en het lawaai maakt dat echter onmogelijk.
Langzaam ontwaken zijn zintuigen en door een onbeschrijfelijk smerige smaak in zijn mond
keren de beelden van gisternacht weer terug. Het was al licht toen hij thuiskwam. Met zijn
vrienden heeft hij tot half vijf in de Elegast gezeten en daarna hebben ze twee broodjes
shoarma de man gegeten, uiteraard rijkelijk overgoten met knoflooksaus. Johan strompelt
naar de badkamer en slikt preventief twee paracetamoltabletten. Meestal leveren de
zaterdagavonden met zijn vrienden een kater op en die kan hij maar beter voor zijn. Hij drinkt
twee bekers water en probeert de vieze smaak uit zijn mond de poetsen met behulp van een
overdosis tandpasta. Uitgeput ploft hij neer op de versleten bank die hij twee jaar geleden
voor vijfentwintig euro bij Het Goed heeft gekocht. De gedachte aan zijn boezemvriend Joost,
die nu waarschijnlijk ligt te slapen met zijn vriendin Lineke aan zijn zij, bezorgt hem een
eenzaam gevoel. Het wordt tijd dat hij ook een vriendin krijgt.
Maar dan zal hij iets aan zijn manier van leven moeten veranderen. Hij wrijft met zijn hand
over zijn veel te dikke bierbuik. Vijf jaar geleden kwam hij uit Nijkerk naar Deventer om te
studeren en werd hij lid van een studentenvereniging. Een fantastische tijd brak aan. Op de
vereniging was altijd wat te doen en hij kreeg veel nieuwe vrienden. Hij bracht steeds meer
tijd door in de Sociëteit en het was vanzelfsprekend dat hij in het derde jaar werd gevraagd
om bestuurslid te worden. Hij werd verantwoordelijk voor beheer van het gebouw en de
exploitatie van de bar. Zijn studie verdween steeds meer naar de achtergrond. Om het
schuldgevoel jegens zijn ouders te minimaliseren volgde hij een enkel college. Succesvolle
examens leverde dat echter niet op. Het kostte hem moeite om zijn studie na zijn bestuursjaar
weer op te pakken. De verleiding van de vereniging was te groot. Hij kon altijd genoeg
redenen bedenken waarom hij ’s avonds naar de Sociëteit moest. Met zijn bestuurservaring
was hij van grote waarde voor het nieuwe bestuur en daar werd dankbaar gebruik van
gemaakt. Avond aan avond smaakte het bier hem uitstekend. De studieoogst van dat jaar was
schamel: slechts vier examens gehaald. Mede daardoor bereikte zijn motivatie een dieptepunt
en besloot hij zijn studie een jaar te onderbreken. Daardoor verdwenen ook zijn beide bronnen
van inkomsten, zijn ouders en de studiefinanciering. Het uitzendbureau had gelukkig
voldoende baantjes in de aanbieding. Dom werk, maar het leverde geld op.

In overleg met zijn ouders heeft hij besloten om zich voor het komende jaar weer in te
schrijven. Ze hebben als voorwaarde gesteld dat hij alle examens haalt. Anders stopt de
geldstroom. Johan is in zijn hart blij met de druk van zijn ouders. Het zal hem helpen zijn
leven weer op de rit te krijgen. Ook zal hij weer gaan racefietsen. Met een sportief lichaam en
een goede baan in het vooruitzicht behoort zelfs een vriendin tot de mogelijkheden.
Vooralsnog is het echter niet zo ver. De twintig biertjes, het patatje oorlog rond middernacht
en de twee broodjes shoarma in de ochtendschemering liggen hem zwaar op de maag.
Desondanks sjokt hij weer naar de keuken om een boterham met pindakaas te smeren. Zijn
lichaam heeft energie nodig om de alcohol af te breken.
Met een kop koffie, twee boterhammen en de zaterdagkrant loopt hij naar beneden. Om in de
tuin te komen moet hij zijn grote lichaam tussen de fietsen van zijn huisgenoten doorwurmen.
Het vooruitzicht om in alle rust en de relatieve koelte onder de bomen de krant te kunnen
lezen is echter te verleidelijk om zich door de rotzooi in de gang tegen te laten houden.
Misschien loopt hij daarna even over de Boekenmarkt. Daar komt hij vast bekenden tegen.
30 Zondag 5 augustus 9.30 uur
Milos Savizevic zit op een bankje en kijkt uit over de IJssel. Rustig drinkt hij zijn koffie en
eet een wafel met slagroom. De rust is slechts schijn. Van binnen neemt de spanning toe en
dat is maar goed ook. Het komende half uur moet hij één van zijn moeilijkste opdrachten ooit
tot een goed einde brengen. Hij weet dat hij de afgelopen weken alles heeft gedaan wat binnen
zijn vermogen ligt om de zaak goed voor te bereiden. Het meest spannende is de vlucht. Na
de klus heeft hij ongeveer tien seconden om het huis te verlaten en de openbare weg te
bereiken via het gangetje achter het huis. In die tien tellen moet alles kloppen. Voorwaarde
daarvoor is dat hij een topprestatie levert, net als een honderd meterloper op de Olympische
Spelen. In die tien seconden moet alle energie van jaren fysieke en mentale training samen
komen. Onwillekeurig denkt hij aan die ene keer dat het fout ging. Die pijnlijke herinnering
zet zijn lichaam maximaal op scherp.
Het gebeurde op een koude februariavond in Antwerpen. De opdracht leek eenvoudig, veel
gemakkelijker dan de drie opdrachten die hij daarvoor had uitgevoerd. Zijn target was een
drugsdealer die had zitten rommelen met heroïne, een groot deel van de winst in eigen zak
had gestoken en die vervolgens was kwijtgeraakt door mislukte investeringen. Volgens Gillet
had zijn opdrachtgever zich erbij neergelegd dat hij zijn geld kwijt was en moest de man
worden omgebracht als afschrikwekkend voorbeeld. Dat laatste vond Milos niet interessant.
De dealer woonde vier hoog in een flatcomplex in een verwaarloosd deel van de stad. Milos
hoefde alleen maar te wachten tot de dealer naar buiten kwam en hem voor de flat neer te
schieten. Na een week observatie wist Milos dat de dealer bijna elke middag om een uur of
zeven de flat verliet om naar het café te gaan. Een week later stond Milos daarom met zijn
scooter te wachten totdat de dealer naar buiten kwam. Dat gebeurde inderdaad om tien over
zeven. Milos startte de scooter, reed richting de dealer en schoot hem van een meter of twee
met drie schoten neer. Op hetzelfde moment stapte een oude vrouw voorzichtig van het
trottoir op het slecht onderhouden asfalt om over te steken naar de flat waar haar dochter
woonde. Milos had haar niet gezien en kon net voorkomen dat hij frontaal op haar inreed. Wel
raakte hij haar schouder. De vrouw viel om en lag kermend van pijn op straat. Door de
ontwijkmanoeuvre raakte Milos de macht over het stuur kwijt en schampte tegen een
lantaarnpaal waardoor hij omviel. Hij zette zijn scooter snel overeind en wilde doorrijden.
Stevige armen trokken hem van zijn motor. De armen waren van een havenarbeider die alles
had zien gebeuren. De scooter viel voor de tweede keer om. Milos ontworstelde zich half en
met een wild schot raakte hij de arm van de havenarbeider die het uitbrulde van de pijn en

hem losliet. Deze keer lukte het Milos echter niet meer om de scooter te starten en hij zette het
op een lopen. Helaas rende hij precies in de richting van de politieauto die van de centrale een
melding had gekregen van een schietpartij. De twee politieagenten sprongen uit de auto en
renden achter hem aan. Zijn gebrekkige voorbereiding wreekte zich. Hij had geen idee welke
kant hij op moest en werd ingesloten door een tweede politieauto. Het vooruitzicht gevangen
genomen te worden veroorzaakte zoveel paniek dat hij zijn zenuwen niet meer in bedwang
hield. Hij begon te schieten en raakte een agent in zijn been. Desondanks moest hij zich
overgeven. Hij werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Zijn verblijf in de
gevangenis was een hel. Hij is elke dag dankbaar dat hij na drie jaar kon ontsnappen.
Het zou gemakkelijk zijn om zijn aanhouding te wijten aan een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Dat was echter niet zo. Hij weet precies hoe hij daar stond te wachten op
zijn scooter. In zijn hoofd was slechts plaats voor zijn nieuwe liefde die op hem lag te
wachten in haar luxe appartement aan de Schelde, niet voor de opdracht. Bovendien had hij,
overmoedig geworden door zijn vorige opdrachten, geen enkele moeite gedaan om scenario’s
te bedenken voor het geval er iets mis zou gaan. In zijn hoofd bestond maar één scenario: hij
zou de dealer doodschieten en direct doorrijden naar Sybille.
De gedachte aan de Belgische agenten die met zijn drieën op hem doken en hem tegen de
grond smeten nadat hij zijn wapen had laten vallen, maakt hem weer boos. Hoe heeft hij ooit
zo stom kunnen zijn? De rust die hij net uitstraalde is verdwenen. Er verschijnt een grimmige
trek op zijn gezicht. Met één grote slok drinkt hij zijn koffie op, pakt zijn rugzak en loopt
richting de Nieuwe Markt.
31 Zondag 5 augustus 9.40 uur
‘Hé, mooie mevrouw!’
Ellen hoort de mannenstem maar heeft geen idee waar die vandaan komt.
‘Ja, jij daar, met je paarse T-shirt!’
Ellen ziet dat mensen om haar heen blijven staan om te kijken wie er zo staat te schreeuwen.
Het is een boekverkoper, die wild met zijn armen beweegt om zijn woorden meer kracht bij te
zetten.
‘Ja, goed zo. Jij met die zwarte haren en je blauwe rok. Ja, jij!’
Pas als Ellen ziet dat de mensen allemaal naar haar kijken, dringt het tot haar door dat de
woorden van de boekverkoper met een grijze baard voor haar bedoeld zijn. Ze draait zich om
en wringt zich tussen de mensen door naar de boekenkraam.
‘Sorry voor de overlast,’ zegt de boekverkoper met een grijns en overhandigt haar een wit,
dubbelgevouwen briefje. ‘Die man daar vroeg me dit aan u te geven.’ Ellen kijkt in de
richting die de vinger van de boekverkoper aangeeft. Ze herkent zo snel geen bekend gezicht.
Ze vouwt het briefje open en schrikt van het haar inmiddels bekende hoekige handschrift.
Hoi Ellen,
Ik heb je gevonden. Leuk om je te zien rondlopen in Deventer. Mooie stad overigens. Alleen
jammer dat de politie niet in staat is om alle ernstige misdrijven op te lossen. Zoals de
putmoord. Het is een schande dat de dader van die moord nooit is gepakt. Maar daar kan ik
bij helpen. Ik heb genoeg gegevens om de dader op te sporen. Je begrijpt dat ik dat graag
samen met jou wil doen. Ik denk dat wij een heel goed duo vormen.
Vandaag of morgen zal ik contact met je opnemen. Ik weet waar je woont en zal aanbellen.
Wil je zo vriendelijk zijn om vanavond, of anders morgenavond thuis te zijn? Ik verwacht er
om acht uur te zijn. Dan zal ik je alles vertellen wat ik weet. Komende week kunnen we dan de
dader oppakken.

Liefs, van je speurder.
‘Zo te zien geen liefdesverklaring,’ zegt de boekverkoper. ‘Ik vond het ook nogal een
vreemde manier om een boodschap over te brengen.’
‘Hoe zag de man eruit?’, vraagt Ellen.
‘Gemiddelde lengte, een beetje zoals u. Kort zwart haar, baard, niets bijzonders.’
‘Oud, jong?’
‘Net als u, een jaar of dertig schat ik.’
‘Heeft u een kaartje voor mij?’
De boekverkoper kijkt haar verbaasd aan.
‘Ik weet niet meer dan dit, hoor. Of wilt u een boek bestellen?’
Ellen pakt haar politiepas uit haar handtas en toont die aan de boekverkoper.
‘Jezus, wat is dit?’
Ellen lacht vriendelijk om de man gerust te stellen.
‘Dat weet ik ook niet. Iemand wil een grapje uithalen, denk ik. U heeft de man gezien, dus
misschien kunt u ons later helpen om de man te vinden. Voor het geval hij te lang doorgaat
met grapjes maken.’
De boekverkoper knikt.
32 Zondag 5 augustus 9.45 uur
Pedro Koper voelt zich niet op zijn gemak. Waarom heeft hij er mee ingestemd François
Drumont thuis te ontvangen? Hij had ook ergens in de stad kunnen afspreken. Maar dat wilde
de man met het merkwaardige Franse accent niet. Het leek hem in beider belang beter om niet
samen te worden gezien. De man sprak kort en afgemeten en liet Pedro duidelijk merken dat
er geen keus was.
De man zei dat hij wilde praten over samenwerking. Van een vriend had hij gehoord dat
Pedro goede zaken deed met zijn illegale bingoavonden in Zutphen. Volgens hem waren er
echter kansen voor Pedro om de omzet van zijn bedrijf aanzienlijk te vergroten. Er waren
goede mogelijkheden om mensen met meer geld naar zijn bijeenkomsten te krijgen. En daar
kon hij bij helpen.
Op zich was dat voor Pedro geen nieuwe gedachte. Zijn avonden leverden hem gemiddeld
drieduizend euro op en het was de vraag of hij voor zo’n bedrag zoveel risico wilde lopen.
Wat dat betreft belde de man dus op het juiste moment. Eerst was hij geschrokken dat een
wildvreemde precies wist waar hij mee bezig was. Toch was dat niet zo gek. Zijn avonden
werden goed bezocht en dat sprak zich natuurlijk rond.
Er wordt gebeld. Pedro buigt zich voorover uit het openstaande raam en ziet dat er een
vreemde snoeshaan met een oranje shirt en een groene korte broek voor zijn deur staat.
Waarschijnlijk een boekenmarktbezoeker die nodig naar de wc moet. Niet de eerste keer.
‘Wat wil je?’, roept Pedro naar beneden. De man in het felgekleurde shirt kijkt op.
‘Señor Koper? Wij hadden een afspraak, meende ik.’
Pedro schrikt.
‘Ik kom eraan.’
Pedro opent de voordeur van zijn huis en ziet dat de man er nog idioter uitziet dan hij van
boven had gezien. De man reikt hem de hand,

‘François Drumont, aangenaam kennis te maken. Fijn dat u mij vandaag wilde ontvangen.
Kon ik het mooi combineren met een bezoek aan de Boekenmarkt.’
‘Kom verder. De woonkamer is boven.’
Pedro gaat voor de man de trap op en moet inwendig lachen om de gedachte dat hij zich druk
heeft gemaakt over een sukkel. Hij zal hem zijn verhaal laten doen en hem dan vriendelijk de
deur wijzen. Pedro ziet niet dat de man zich tussen de achtste en tiende trede razendsnel bukt
en een zwart langwerpig voorwerp uit zijn hoog opgetrokken, witte sok tevoorschijn haalt.
‘Psst,’ hoort Pedro achter zich als hij de deur naar de woonkamer wil openen. Hij draait zich
om en voelt dan een scherpe pijn in zijn borstkas. Met beide handen grijpt hij het mes dat zijn
hart heeft doorboord. Hij valt op de grond. Er stroomt bloed uit zijn mond.
33 Zondag 5 augustus 9.50 uur
Milos Savizevic moet zich maximaal inspannen om het slappe lichaam van Pedro Koper de
twee trappen naar de zolder omhoog te slepen. Buiten adem en nat van het zweet bereikt hij
de bovenste verdieping van het historische pand. Hij laat het lichaam in het midden van de
ruimte liggen en loopt naar beneden om zijn rugzak te halen die op de overloop ligt. Straks
heeft hij het touw nodig.
Hij loopt naar beneden om de vluchtroute te checken. Als hij hier klaar is, heeft hij geen
seconde meer te verliezen. Volgens zijn berekening kan hij binnen vier tellen buiten staan.
Dan heeft hij vier tellen nodig om de poort aan het einde van het gangetje te bereiken. De
sleutel van de poort heeft hij afgelopen week getest en hangt om zijn nek. Het gangetje komt
uit in een straat waar het druk is met bezoekers aan de Boekenmarkt. Al met al moet hij dus
binnen tien tellen het huis kunnen verlaten en opgaan in de mensenmassa.
Zoals verwacht zit de achterdeur die uitkomt in de tuin op slot. Hij kijkt rond en stelt tot zijn
spijt vast dat er geen spoor van een sleutel is. In de deurpost zit een grote spijker waar de
sleutel van de achterdeur normaal gesproken ongetwijfeld aan hangt. Om niet meer tijd te
verliezen loopt hij naar boven om te kijken of hij daar makkelijker naar buiten kan. Tot zijn
opluchting heeft de slaapkamer een balkon en staat de deur naar het balkon wagenwijd open.
Hij ziet in één oogopslag dat het geen probleem is om over de balustrade van het balkon te
klimmen en via de pilaar veilig beneden te komen.
Zijn hart begint sneller te kloppen. De komende vijf minuten moet het gebeuren. Op zolder
trekt hij zijn oranje Hawaïshirt en zijn sandalen uit en vervangt die door een blauwe blouse en
sportschoenen. Vervolgens trekt hij de snor en het baardje van zijn gezicht en loopt naar
beneden om ze door de wc te spoelen.
De eerste actie is het bevestigen van het touw aan de haak in de gevel. Het huis van Pedro
Koper was vroeger een handelshuis waar zaden werden verhandeld die op de zolder werden
opgeslagen. De twee grote luiken worden dichtgehouden door twee schuiven, één in de vloer
en één in het plafond. De schuiven gaan verbazingwekkend soepel open. Milos zet het
rechterluik op een kier en ziet waar de haak zit. In het uiteinde van het touw maakt hij een lus
die zichzelf vast trekt als er kracht op komt. In gedachten neemt hij de beweging, waarmee hij
het luik opent en de lus aan de haak zal bevestigen, een paar keer door. Twee tellen later
hangt het touw en is het luik weer dicht. Het ging inderdaad zo snel dat hij zich niet kan
voorstellen dat iemand op straat er iets van heeft gemerkt. Dat was deel één van de operatie.
Hij schuift het lichaam van Pedro Koper zo ver mogelijk richting het luik. Op ongeveer een
meter van het andere uiteinde van het touw maakt hij een strop en doet die om het hoofd van
Pedro Koper. Hij trekt de strop stevig aan. Als laatste kijkt hij om zich heen om te zien of hij
niets heeft laten liggen en zet zijn rugzak in de deuropening van de zolder.

Hij spant zijn spieren en voelt zijn hartslag versnellen. Zonder problemen ontgrendelt hij ook
het linkerluik en stelt vast dat dat, net als het rechterluik, niet klemt. Dan zet hij zijn voeten
aan weerszijden van het lichaam, ter hoogte van de heupen. Met beide handen omvat hij de
heupbotten en zakt door zijn knieën. Hij telt tot drie en dan volgt de explosie. Met alle kracht
tilt hij het lichaam van de vloer en schuift het tegelijkertijd naar voren. Het hoofd duwt beide
luiken open en in een vloeiende beweging glijdt het grote lichaam naar buiten. Als Milos
voelt dat het lichaam het kantelpunt is gepasseerd, doet hij een stap naar achteren en geeft het
lichaam een laatste zet. Hij draait zich om, springt zonder om te kijken richting de deur van de
zolder en pakt zijn rugzak. Zeven grote sprongen verder staat hij op het balkon van de
slaapkamer en gooit zijn benen over de balustrade. Nog vijf seconden en dan is hij veilig. Dan
is hij weer één van de honderdduizend bezoekers aan de Boekenmarkt.
34 Zondag 5 augustus 9.55 uur
Johan van Vliet schrikt wakker als de krant van zijn been glijdt en op de grond valt. Hij kijkt
op zijn horloge en ziet dat het bijna tien uur is. Hij heeft bijna een half uur geslapen. Hij voelt
zich aanmerkelijk beter dan toen hij vanochtend wakker werd. De paracetamol heeft gewerkt.
Plotseling hoort hij links van zich een merkwaardig geluid. Het komt van de andere kant van
de muur die hun rommeltuin scheidt van de prachtige stadstuin van de buurman. Hoewel de
buurman de tuin zelden gebruikt, laat hij de tuin regelmatig verzorgen door een tuinman.
Johan staat op en draait zijn hoofd richting het vreemde geluid. Een moment denkt hij dat hij
droomt, maar dan realiseert hij zich dat hij echt een man in een groene korte broek en een
blauw overhemd ziet die langs het balkon naar beneden te klimt. De man heeft een rugzak op
zijn rug.
‘Een inbreker!’, denkt Johan. In een fractie van een seconde komen de gevoelens naar boven
van de ochtend dat hij als eerste de bestuurskamer van de Sociëteit betrad en constateerde dat
er was ingebroken. Alle kasten waren omgegooid en laden waren omgekeerd. De geldkist met
ongeveer tweehonderd euro contant geld was verdwenen. Een enorme woede maakt zich van
Johan meester. Hij weet dat de dief alleen via het pad dat achter het huis langsloopt de straat
kan bereiken. Als hij heel hard loopt kan hij de dief nog tegenhouden. Hij zet zijn zware lijf in
beweging en sprint voluit naar de achteruitgang. Zonder na te denken stort hij zich door de
openstaande poort het gangetje in. Met zijn schouder knalt hij hard tegen het hoofd van de
rennende inbreker. Johan probeert tevergeefs om tot stilstand te komen. Met een doffe dreun
eindigt zijn eruptie van woeste kracht tegen de middeleeuwse muur aan de andere kant van
het paadje. Het lichaam van de inbreker zit vastgeklemd tussen Johans buik en de muur. Als
Johan een stap naar achteren doet, zakt het lichaam van de inbreker levenloos ineen.
Pas dan hoort Johan het gegil en geschreeuw aan de andere kant van het huis. Heeft dat te
maken met de man die voor hem op de grond ligt? Hij raakt in paniek. Wat moet hij doen met
de bewusteloze inbreker? Of is hij misschien dood? De man is waarschijnlijk met zijn hoofd
tegen de muur geknald. Johan ziet dat er druppels bloed over zijn voorhoofd lopen. Hij knielt
en pakt de arm van de inbreker op. Die voelt niet dood aan. Maar hoe kan hij weten hoe een
dood lichaam aanvoelt? Hij legt zijn wijsvinger op de pols van de man met het blauwe
overhemd. Tot zijn opluchting voelt hij iets kloppen. Wat moet hij doen? Als hij de dief alleen
laat, zal hij weglopen als hij bij zijn positieven komt. Hulpeloos kijkt Johan om zich heen.
‘Help!’ roept hij hard. ‘Help, ik heb een inbreker gevangen!’ roept hij nog een keer.
Er verschijnt een hoofd boven de middeleeuwse muur. Het is Ben Nooteboom, de
gepensioneerde stadsarchivaris.
‘Wat is er aan de hand?’, vraagt hij. ‘Er is vast iets ergs gebeurd.’

Johan wijst naar beneden, waarop de achterbuurman een kreet slaakt.
‘Wat, wat is dat?’, vraagt hij in paniek.
‘Hij heeft ingebroken in het huis van Koper.’
‘Wacht, dan bel ik meteen de politie.’
Op dat moment hoort Johan in de verte sirenes.
Vijf minuten moet Johan wachten. Het zijn vijf vreselijk lange minuten. Hij heeft het gevoel
dat de man elk moment bij bewustzijn kan komen. Wat moet hij dan doen? Hem weer
neerslaan? Dat doen ze in films. Bovendien gebeurt er aan de voorkant van het huis van alles.
Onverstaanbare kreten lijken afkomstig te zijn uit de muren van de hoge huizen om hem heen.
Een megafoon probeert boven het lawaai van mensen uit te komen. Johan kijkt naar de man
op de grond, maar kan niet bedenken wat het verband tussen het rumoer op straat en de
bewusteloze inbreker zou kunnen zijn. Eindelijk gaat de poort naar de straat open en ziet hij
Ben Nooteboom met een politieagent in zijn kielzog. De achterbuurman is lijkbleek.
‘Die, die, die… man heeft jullie buurman vermoord. En, en, eh, opgehangen.’
Voordat Johan de woorden van Ben Nooteboom tot zich door kan laten dringen, wordt hij
door de hand van de politieagent aan de kant geduwd. De politieagent buigt zich over de
bewusteloze inbreker en voelt met zijn hand aan de hals van de man. Vervolgens draait hij het
levenloze lichaam op de zij en doet boeien om de enkels van de man.
‘Die komt vanzelf weer bij,’ zegt hij tegen Johan. ‘Er komt zo versterking.’
Johan knikt en voelt dat zijn benen slap worden. Hij gaat op de grond zitten, met zijn rug
tegen de muur.
35 Zondag 5 augustus 9.59 uur
Ellen baalt vreselijk. De lust om verder over de Boekenmarkt te lopen is haar geheel
ontnomen. Waarom heeft ze Jozef niet eerder verteld dat ze thuis ook briefjes ontvangt van de
anonieme speurder? Misschien wordt ze nu gadegeslagen door de gek die haar steeds
lastigvalt met de Deventer putmoord. Ze vouwt het papiertje nog een keer open. Er is iets
vreemds mee aan de hand. Ze leest het een paar keer, maar kan niet bedenken waarom de
tekst anders is dan de vorige. Wat moet ze doen? Naar huis gaan en zitten wachten tot de dag
voorbij is? Dat in ieder geval niet. Of misschien toch naar Jozef? Die heeft vrijdag duidelijk
gezegd dat hij niet naar de Boekenmarkt zou gaan. Waarschijnlijk zit hij dus gewoon thuis.
Dat lijkt haar op dit moment het beste.
Dan hoort ze sirenes. Het geluid komt uit noordelijke richting, dus van het politiebureau. De
mensen blijven staan en kijken om zich heen. Ellen begint te lopen. Er is iets gebeurd op de
Boekenmarkt, dat kan niet anders. Ze voelt de opwinding, maar ziet niet waar die vandaan
komt. Toch weet ze zeker dat ze terug moet lopen in de richting waar ze net vandaan kwam.
Ze weet ook dat ze snel moet zijn voordat een algemene paniek zich van het publiek meester
heeft gemaakt. Dan is er geen doorkomen meer aan. Ze gaat op een bankje staan en kijkt de
Welle af richting de spoorbrug. Daar is niets aan de hand. Dus moet ze op het Grote Kerkhof
zijn, of op de Nieuwe Markt. Het Grote Kerkhof geeft hetzelfde beeld. Mensen staan stil en
kijken waar het geluid van de sirenes vandaan komt. Snel loopt Ellen verder, achter de
boekenkramen langs. Tegenover het pontje gaat ze naar rechts, richting de Nieuwe Markt.
Dan hoort ze geschreeuw. Ze ziet dat mensen op het plein dezelfde kant opwijzen. Ze begrijpt
waarom ze wel sirenes heeft gehoord, maar geen politieauto’s heeft gezien. Die zijn via de
Noordenbergstraat naar de Nieuwe Markt gereden.
De doorgang van de Welle naar de Nieuwe Markt staat vol met nieuwsgierig publiek. Het is
tijd om haar politiepas in te zetten om zich een weg te banen. Gewillig doen de mensen een

stap opzij om haar erdoor te laten. Ter hoogte van café De Dikke van Dale stokt haar adem als
ze aan de overkant van het plein een lichaam ziet hangen. Zelfs van die afstand is de grote
rode vlek op de borst van de man duidelijk zichtbaar. Dat lichaam moet daar weg, is haar
eerste gedachte. Er moet worden voorkomen dat zich een massahysterie meester maakt van de
bezoekers aan de Boekenmarkt. Dat kan uitdraaien op een ramp waarbij mensen elkaar onder
voet lopen.
Ze dringt zich door de mensenmassa en arriveert op de plek des onheils waar vier agenten
mensen achteruit dirigeren en een afzetting plaatsen. Eén van de agenten herkent haar en
houdt het lint omhoog. Een vijfde agent heeft de deur van het pand geforceerd en gaat naar
binnen. Ellen volgt de agent.
‘Pedro Koper,’ zegt de agent terwijl hij haar met grote passen voorgaat. Ellen schrikt. De
broer van Taco Koper!? Wat heeft dat te betekenen? Ze pakt haar mobiel en toetst het
nummer van Jozef in.
‘Met Margot.’ Het is de vrouw van Jozef.
‘Met Ellen, is Jozef er?’
‘Hij staat op het punt om weg te gaan. Er is een moord gepleegd op de Nieuwe Markt.’
‘Daar ben ik ook. Kun je tegen Jozef zeggen dat het om Pedro Koper gaat?’
‘Zal ik doen.’
Margot die normaal altijd belangstellend vraagt hoe het met Ellen gaat hangt meteen op. De
agent heeft de eerste verdieping vluchtig geïnspecteerd en vastgesteld dat er niemand is. Ellen
volgt hem naar de volgende verdieping. Ook daar is niemand. De laatste trap leidt naar de
zolder. Voorzichtig, met het pistool geheven, loopt de agent de trap op. Trede voor trede.
‘Veilig,’ zegt hij als hij boven is. Nu volgt Ellen.
‘We moeten het lichaam naar binnen hijsen,’ zegt ze. De agent kijkt haar vragend aan. Ellen
kan zich voorstellen dat hij zich afvraagt of hij een order van haar moet opvolgen. Dan hoort
ze voetstappen op de trap. Even later verschijnt het hoofd van Jozef in het trapgat.
‘Eerst dat lichaam naar binnen,’ zegt hij. De agent kruipt naar de opening waardoor het
lichaam naar buiten is geschoven.
‘Pas op dat je niet naar beneden stort,’ zegt Ellen en gaat achter de agent zitten om zijn benen
vast te houden. Er komt een tweede agent die door Jozef wordt vastgehouden.
‘Voorzichtig trekken,’ zegt Jozef. ‘Straks scheurt het hoofd er af.’
Ellen moet lachen. Ontlading van de spanning. De twee agenten schudden hun hoofd. Het
lichaam is te zwaar. Ze wenken naar beneden om hulp te vragen. Er komen nog twee agenten
naar boven. Met vereende krachten manoeuvreren ze het toegetakelde lichaam naar binnen en
leggen het neer op de houten zoldervloer. Zwijgend kijken de zes politiemensen ernaar. Het
lijkt Ellen duidelijk dat de man met een messteek in de borststreek om het leven is gebracht
en vervolgens is opgehangen. Allerlei gedachten schieten door het hoofd. Wat heeft dit te
maken met Taco Koper? Het ging de moordenaar niet alleen om de dood van Pedro Koper.
Hij wilde met het ophangen van het lichaam ten overstaan van honderdduizend bezoekers aan
Deventer ook iets anders vertellen. Maar wat? Wilde hij paniek veroorzaken? Dan moet ze
denken aan het verhaal van Bruyns en Koper. Is er dan toch sprake van een maffia-achtige
vete die voor de ogen van het publiek moet worden uitgevochten? Het gepiep van de
mobilofoon van een agent doorbreekt de stilte.
‘We hebben de dader vermoedelijk,’ zegt hij. De andere vijf kijken hem verbaasd aan. ‘In het
steegje achter het huis.’
Jozef en Ellen staan gebogen over het roerloze lichaam van een man met korte broek en een
blauw overhemd aan. Ellen ziet de boeien om de enkels van de man.
‘Hij ademt gewoon,’ zegt de agent die ernaast staat.

Alsof hij gewacht heeft op Jozef en Ellen, beweegt de man zich met een schokje en opent hij
zijn ogen. Eén tel schiet zijn blik heen en weer en dan sluiten de ogen zich weer. Op zijn
gezicht verschijnt een pijnlijke trek. Jozef gebaart de agent de rugzak van de man af te doen.
Hij neemt de rugzak mee naar de tafel in de tuin van Pedro Koper.
Pas dan ziet Ellen de dikke jongen die roerloos tegen de muur van het schuurtje in de andere
tuin zit.
‘Gaat het?’, vraagt ze. De jongen knikt.
‘Hij heeft de boef tegengehouden,’ zegt een oudere man die iets verderop in de tuin zit. ‘Ik
ben de achterbuurman en heb de politie gebeld.’
Ellen knikt.
‘Blijf je hier zitten?’, vraagt ze dwingend aan de jongen. Die knikt weer.
Jozef heeft inmiddels de spullen uit de rugzak uitgestald op de hardhouten tuintafel. Naast
elkaar ligt een felgekleurd Hawaïshirt, een paar sandalen, zes boeken en twee messen waarvan
er één onder het bloed zit. Ook op het roodoranje Hawaïshirt meent Ellen sporen van
opgedroogd bloed te zien.
‘Een prof,’ zegt Jozef kort.
36 Zondag 5 augustus 10.10 uur
De man begrijpt er niets meer van. Verward kijkt hij rond. Het geluid van de sirenes is
verstomd en de meeste mensen hebben hun aandacht weer gericht op de uitgestalde boeken.
Hij weet niet wat hij moet doen. Ellen is verdwenen. Ze draaide zich plotseling om en liep
vervolgens zo snel weg dat hij geen kans meer zag om haar te volgen. Bovendien was dat te
opvallend geweest. Maar waarom liep ze zo snel weg? Vluchtte ze voor hem? Net nadat ze
het briefje had gekregen van de boekverkoper, keek ze hem een moment recht in de ogen.
Was ze geschrokken? Daar leek het niet op. Haar blik stokte niet toen haar ogen een fractie
van een seconde contact maakten met de zijne.
Hij voelt dat zijn energiepeil snel daalt. De euforie waarmee hij de afgelopen dagen zijn
succesvol verlopen actie heeft voorbereid is op slag verdwenen. De gedachte dat hij vanavond
aanbelt bij Ellen bezorgt hem buikpijn. Wat moet hij tegen haar zeggen? Hoe zal ze reageren
op de stapel kopieën van de krantenartikelen over de Deventer putmoord? Misschien heeft ze
die zelf ook uit het archief gehaald. Hoe had hij het zich eigenlijk voorgesteld? Het kost hem
geen moeite om de beelden op te roepen die hij een paar maanden geleden had. Hij zag
zichzelf samen met Ellen aan een bureau. Ze lazen oude stukken en bekeken de oude
compositietekeningen. Samen ontwikkelden ze een sluitende theorie die hen langzaam maar
zeker naar de dader leidde. Daarbij maakten ze gebruik van de nieuwste
onderzoekstechnieken en computernetwerken. Met name zijn kennis van computers was een
onmisbare bijdrage aan het onderzoek. Maar hoe realistisch, of beter gezegd, hoe irreëel was
die droom?
Ellen heeft waarschijnlijk niets gedaan met zijn briefjes. Ze keek bepaald niet blij verrast toen
ze het briefje las dat ze van de boekverkoper had gekregen. Uit haar blik sprak eerder
afschuw.
De man besluit om zijn spullen op te halen van de camping en terug te gaan naar Delft. Hij
probeert het positief te zien. Hij heeft een zaadje geplant. Dat heeft tijd nodig om te gaan
groeien. Misschien moet hij Ellen een paar maanden rust gunnen en dan weer contact met
haar opnemen.
Even later loopt hij over de Wilhelminabrug naar de camping. Van boven ziet hij hoeveel
mensen er rondlopen. Allemaal blije mensen die op zoek zijn naar het boek van hun dromen.
Waarom is hij niet één van hen? Waarom is het hem niet gegund om gewoon gelukkig te zijn?

Boos slaat hij met de vlakke hand op de reling van brug. Hij voelt een traan opkomen en slaat
nog een keer op het ijzer dat warm is geworden in de zon.
37 Zondag 5 augustus 11.30 uur
Ellen staat voor de flipover met een zwarte, rode en blauwe stift in de hand. Rond de grote
ronde tafel zitten Jozef, Brian, Piet van Gestel, Walter Herzog, de arts, en Arthur Nielinga, het
teamhoofd recherche.
‘Waar zullen we beginnen?’, vraagt Jozef. ‘Ik zie vier aanknopingspunten: Pedro Koper, de
vermeende moordenaar van Pedro, Taco Koper en Gerard Bruyns. Iemand nog iets anders?’
Ellen twijfelt. Is dit het geschikte moment om haar briefjes in de brengen? De enige
aanwijzing dat de moord op de broers Koper iets te maken heeft met haar mysterieuze
speurder is, dat Pedro Koper is vermoord toen zij van de boekverkoper het briefje van de
speurder kreeg. Kan dat toeval zijn?
‘Eh,’ ze schraapt haar keel. ‘Ik twijfel of ik het moet zeggen, maar doe het toch. Ik laat graag
aan jullie over om te beslissen of we iets met mijn informatie doen.’
‘Ga je gang,’ zegt Jozef.
Rustig vertelt Ellen over de briefjes die ze de afgelopen weken heeft ontvangen. Gelaten
neemt ze het verwachte commentaar van Jozef in ontvangst dat ze natuurlijk meteen had
moeten melden dat ze briefjes ontving.
‘Maar daar vanaf gezien,’vervolgt Jozef. ‘Als ik het goed begrijp heeft jouw stalker tien voor
tien een briefje aan een boekverkoper gegeven die het vervolgens aan jou gaf.’
‘Ja, mijn stalker, zoals jij hem noemt, liep dus een meter of honderd voor mij uit, heeft de
boekverkoper aangesproken, mij beschreven en de boekverkoper zo gek gekregen dat hij het
briefje aan mij wilde geven.’
‘Wanneer is Pedro Koper overleden?’, vraagt Jozef aan Walter Herzog.
‘Rond hetzelfde tijdstip. Tien voor tien dus, maar ik kan er een paar minuten naast zitten.’
‘Maar geen kwartier?’
‘Nee, geen kwartier.’
‘Kunnen we daarmee vaststellen dat de stalker van Ellen niet de moordenaar van Pedro Koper
is?’
Iedereen knikt.
‘Dan stel ik voor om jouw stalker voorlopig terzijde te schuiven. Misschien dat we er aan het
eind van de dag naar kunnen kijken. Ik ben wel benieuwd naar die briefjes.’
Ellen knikt. Zo voelt ze het zelf ook.
‘Wel,’ zegt Jozef. ‘Laten we beginnen met Pedro Koper.’
Ellen schrijft op:
TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN: 9.50 UUR
DOODSOORZAAK: MESSTEEK IN HART
WAAROM OPGEHANGEN?
MOTIEF MOORD?
KENT HIJ VERMOEDELIJKE DADER?
HOE IS VERMOEDELIJKE DADER BINNENGEKOMEN?
FAMILIE? WIE INLICHTEN?
‘Oké,’ zegt Jozef. ‘Aanvullingen?’
VRIENDIN, MAITRESSE?
‘Dat valt uit te zoeken via Pedro’s lieftallige secretaresse. Ik sluit niet uit dat haar verhouding
met Koper niet strikt zakelijk was. Verder nog wat?’
‘We hebben inmiddels een aantal getuigen die verklaren dat de vermoedelijke dader, gekleed
in Hawaïshirt, om kwart voor tien door Pedro Koper is binnengelaten. Uit de verschillende

verklaringen maken wij op dat beide heren elkaar niet kenden, maar wel een afspraak
hadden,’ zegt Piet.
AFSPRAAK, schrijft Ellen op het vel.
‘Dan de vermoedelijke dader.’
Ellen denkt na. Eigenlijk weten ze niets over hem. Sinds hij weer bij zijn positieven is, heeft
hij geen woord gezegd. Hij blijft stoïcijns voor zich uit kijken en reageert nergens op.
IS HIJ DE DADER? WAARSCHIJNLIJK WEL. BEWIJS VOLGT UIT BLOEDSPOREN
OP MES, SHIRT EN HANDEN.
BUITENLANDER? WELK LAND?
PROF? WAARSCHIJNLIJK WEL. GETRAIND LICHAAM, MESSEN, AANPAK,
VERMOMMING.
NAAM? PAPIEREN?
‘Foto’s van de man zijn naar Interpol en Driebergen gestuurd,’ zegt Piet.
AUTO? VERVOER?
‘Dat is een goeie. De man moet hier op een of andere manier zijn gekomen.’
OPDRACHTGEVER?
BEKENDE VAN PEDRO KOPER?
WAAROM DOOR KOPER BINNENGELATEN?
KENDE HIJ HET HUIS? GEBRIEFD DOOR IEMAND DIE HET HUIS KENT?
‘Hoe bedoel je?’, vraagt Piet.
‘Het ophangen van Pedro Koper was geen improvisatie. Hij moet precies hebben geweten dat
zijn plan op zolder uitvoerbaar was. Voor hetzelfde geld zaten die luiken helemaal
vastgeroest. Dan had hij het lichaam nooit aan die haak gekregen.’
‘Zit wat in.’
SLEUTEL VAN POORT, VAN WIE?
‘Met de sleutel die hij om zijn nek had kon hij de poort open krijgen, maar heel bijzonder is
dat niet. Van dat type sleutel zijn een stuk of twintig basismodellen. Die zijn in principe bij
iedere sleutelboer te koop.’
‘Maar hij had er maar één, geen twintig.’
‘Kwestie van goed voorbereiden.’
‘Wat nog meer?’
Iedereen zwijgt.
‘Dan Taco Koper.’
VERMOORD IN ANTIQUARIAAT BRUYNS
DOOR GOEDE SCHUTTER, PROF?
MOTIEF?
LEIDDE DUBBELLEVEN
INTELLIGENT
VRIENDIN OMGEKOMEN DOOR DRONKEN AUTOMOBILIST
DEVENTER VERLATEN IN 1973, TERUG IN 1984
MEESTER VAN HATTUM WAS SOORT VADER
FREEK VAN DE WETERING GOEDE VRIEND, NOG BENADEREN
RELATIE MET PEDRO?
‘Ze zagen elkaar regelmatig, maar Pedro probeerde mij wijs te maken dat ze weinig contact
hadden.’
‘Deden ze samen zaken?’
‘Voor Pedro waren er twee soorten mensen. Mensen met wie je zaken deed en mensen die je
niet kende.’
‘Hoe weet jij dat allemaal?’
Het zijn de eerste woorden van Arthur Nielinga, de chef van zowel Jozef, Ellen als Brian.

‘Ik hoor wel eens wat. Bovendien heb ik een aantal hobby’s op het grensvlak van mijn werk
en vrije tijd. Een daarvan is de vastgoedbranche. Daar gaat veel geld in om en waar veel geld
is, is de verleiding om de grenzen van de wet op te rekken groot.’
‘En wat heeft dat met Pedro Koper te maken?’
‘Pedro Koper deed in vastgoed. Naast reguliere activiteiten, zoals onderhoud en beheer van
gebouwen en het innen van huur, was zijn bedrijf een soort schakel in complexe
vastgoedtransacties. Dat maakte hem voor mij verdacht. Alleen was dat niet mijn mening als
politieman, maar als maatschappelijk betrokken burger. Ik had geen enkel bewijs of concrete
opdracht van een leidinggevende om me hier beroepsmatig mee bezig te houden.’
Zoals gewoonlijk weet Arthur Nielinga zich geen houding te geven tegenover het verbale
geweld van Jozef. Ellen weet dat Jozef geen hoge dunk heeft van Arthur en sinds ze dat weet
kan ze zich niet aan de indruk onttrekken dat Jozef elke gelegenheid gebruikt om Arthur een
ongemakkelijk gevoel te bezorgen.
‘Daar moet je me later maar eens wat meer over vertellen,’ zegt Arthur en kijkt naar de vellen
die door Ellen zijn volgeschreven.
PEDRO EN TACO DEDEN ZAKEN, WAT VOOR ZAKEN?
WAT WETEN WE VAN DE ZAKEN VAN PEDRO?
Ellen kijkt vragend rond. Niemand zegt iets. Ze pakt het vierde vel tevoorschijn en schrijft er
BRUYNS op. Daaronder schrijft ze.
WAAR IS BRUYNS?
WAAROM IS HIJ WEG?
HEEFT ZICH EERST VERSTOPT IN EIGEN HUIS. WAAROM?
HEEFT HIJ IETS GEZIEN?
IS HIJ GEVLUCHT? IS HIJ OOK VERMOORD?
BRUYNS VERSUS KOPER, FAMILIEVETE NOG LEVEND?
Ze denkt even na.
WAT DEED TACO KOPER BIJ BRUYNS?
DEED TACO KOPER IN BOEKEN?
‘De waarde van Bruyns’ collectie was vele malen groter dan op grond van zijn jaarlijkse
omzet verwacht mocht worden,’ zegt Brian.
WAARDE COLLECTIE BRUYNS HOOG, ZWART GELD?
‘Daar moeten we goed naar kijken. Brians ontdekking is belangrijk,’ zegt Jozef.
Op dat moment komt Gerard Maas binnen. Hij heeft een rood hoofd.
‘Oké,’ zegt hij, ‘om half één persconferentie. Redden jullie dat?’
Iedereen, ook Arthur Nielinga, kijkt naar Jozef.
‘Dat redden we natuurlijk altijd. Als we niets weten, zeggen we dat we niets weten.’
De districtschef kijkt Jozef geërgerd aan. Dat heeft Ellen hem nog nooit zien doen. Meestal is
het Gerard zelf die kans ziet om de spanning te doorbreken met een relativerende opmerking.
‘Dat snap ik ook wel,’ zegt hij boos. ‘Maar in dit geval weten we in ieder geval meer dan
niets. Is die man die door een student buiten westen is geslagen, de dader? Weten we dat al?’
‘De student Johan van Vliet heeft niet geslagen,’ zegt Ellen. ‘Hij probeerde hem alleen maar
tegen te houden en toen viel de man per ongeluk met zijn hoofd tegen de muur. Die jongen
dacht dat het een inbreker was.’
Ellen heeft vijf minuten met Johan gepraat en kreeg het steeds meer met hem te doen.
Eigenlijk schaamde hij zich voor zijn onbehouwen actie. Hij wist ook niet wat hem had
bezield om zo hard naar achteren te rennen en die man te pletten tegen de muur van het
steegje. Van euforie of trots over het verrichten van een heldendaad was zeker geen sprake.
Met enige schroom schreef de jongen zijn onbesuisde actie toe aan een voor hem zeer

ongebruikelijke aanval van woede die werd veroorzaakt door een herinnering aan een inbraak
waarvan hij ooit het slachtoffer was geweest.
‘Al goed,’ zegt Gerard Maas. ‘Maar heeft die man de moord op Pedro Koper op zijn
geweten?’
‘Negenennegentig procent zeker. Bewijs volgt als we de bloedsporen op zijn kleding, mes en
handen hebben geanalyseerd.’
‘Mooi, dus we kunnen melden dat we de vermoedelijke dader hebben aangehouden.’
‘Hoe is het buiten trouwens?’, vraagt Jozef.
‘Valt mee. Jullie waren op tijd met het naar binnen hijsen van het lijk. Er was net een
cameraploeg van SBS6 gearriveerd. Die kwamen om voor Hart van Nederland opnamen te
maken van de Boekenmarkt, natuurlijk in de stiekeme hoop dat er een dode zou vallen door
de hitte. Ze staan te filmen voor het huis en praten met mensen die het lijk hebben zien
hangen. Waarschijnlijk zullen ze wel iemand vinden die het heeft gefilmd met een mobieltje.
Daar zoeken onze mensen natuurlijk ook naar.’
‘Maar het publiek? Gaat de Boekenmarkt gewoon door?’
‘Daar heb ik het zojuist met de burgemeester over gehad. De meeste bezoekers hebben geen
weet van wat er is gebeurd. Stoppen leek ons niet verstandig. Bovendien neemt het
bezoekersaantal snel af vanwege de hitte. Hoe is het met de moord op Taco Koper? Is daar al
meer over bekend?’
‘Niets, ook van Gerard Bruyns geen spoor.’
‘En dat verhaal van Bruyns en Koper dan?’
‘Tja, wat moet ik daarvan zeggen? Eerst het lijk van Taco Koper in antiquariaat Bruyns,
vervolgens het lijk van Pedro Koper theatraal getoond aan de bezoekers van de Boekenmarkt.
Dat lijkt mij geen toeval. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er daadwerkelijk sprake is van
een familievete.’
‘Dat zal de pers worst zijn. Komende week zal er ongetwijfeld een achtergrondreportage
verschijnen over de generatieoverstijgende strijd tussen twee Deventer families.’
Gerard Maas kijkt op zijn horloge.
‘Het is al bijna half één. Jozef, Arthur komen jullie mee? De journalisten staan te popelen.’
‘Jongens en meisje,’ zegt Jozef met een grijns. ‘Bedenken jullie ondertussen op basis van alle
informatie wat we gaan doen?’
‘Ja, baas.’
38 Zondag 5 augustus 15.00 uur
Gijs Heubach zit al twee uur met zijn laptop op schoot in de tuin van zijn villa in Hardenberg.
Morgenavond vindt het cruciale gesprek met bouwbedrijf Hurwenen plaats en hij heeft twee
redenen om het internet af te speuren naar informatie. Ten eerste moet hij zich een beter beeld
vormen van het bedrijf. Wat voor soort projecten doen ze, wat is hun specialiteit, wat
onderscheidt ze van andere bedrijven, wat zijn hun referenties? Dat zijn de objectieve
argumenten die hem legitimeren om zaken met hen te doen. De tweede reden is dat de eerste
samenwerking met Hurwenen hem slecht is bevallen. De stapel boeken die vrijdagavond werd
afgeleverd bleek niet de helft waard te zijn van wat hem was beloofd. Hoe kan dat? Heeft hij
zich in paniek laten afzetten door de boekhandelaar die hem uiteindelijk vijftienhonderd euro
gaf, of waren de boeken echt niet meer waard? Om Hurwenen iets te kunnen verwijten moet
hij erachter zien te komen wat de boeken echt waard waren. De titels die hij zich kan
herinneren typt hij stuk voor stuk in. Na een uur bladeren in de catalogi van verschillende
antiquariaten lijkt het erop dat de waarde van de boeken dichter in de buurt van de geboden
vijftienhonderd dan de beloofde vijfduizend euro ligt. Hij weet eigenlijk niet of hij daarover

blij of teleurgesteld moet zijn. Dat Hurwenen een spelletje speelt, stemt hem niet vrolijk. Daar
staat tegenover dat hij geen fout heeft gemaakt door de boeken voor vijftienhonderd euro te
verkopen. Hij weet nu dat hij het spel met Hurwenen scherp moet spelen.
Gewoontegetrouw surft hij langs de verschillende nieuwssites, vooral vanwege de
sportuitslagen. Zijn aandacht wordt getrokken door een bericht op www.nu.nl. ‘Gruwelijke
moord op de Deventer Boekenmarkt’ is het bovenste item op de startpagina. Een vage foto
toont een lichaam dat aan een touw voor een historisch pand hangt. Het blijkt om ene Pedro
Koper te gaan die door een messteek om het leven is gebracht en vervolgens is opgehangen.
De vermoedelijke dader is opgepakt.
Gefascineerd door het toeval dat hij gisteren zelf in Deventer was om boeken te verkopen,
klikt hij verder naar de achtergrondinformatie. Met stijgende verbazing leest hij het
uitgebreide verhaal. Het blijkt dat de broer van de vanochtend vermoorde Pedro Koper
afgelopen donderdag is vermoord in Antiquariaat Bruyns. De antiquaar is spoorloos.
Gijs Heubach leest het stuk drie keer om de betekenis van de feiten tot zich door te laten
dringen. In ieder geval verklaart het waarom het antiquariaat gisterochtend gesloten was.
Langzaam dringt echter tot Gijs Heubach door dat er meer aan de hand is. Waarom moest hij
per se met zijn boeken naar Antiquariaat Bruyns en kon hij ze niet gewoon in Almelo of
Hengelo proberen te verkopen? Daar zitten vast ook goede antiquariaten. Hij snapt er niets
van, maar er moet een verband zijn tussen de moord in het antiquariaat en het feit dat hij zijn
boeken juist daar te gelde moest maken. Hoe langer hij nadenkt, hoe zekerder hij dat weet.
Maar wat heeft dat te maken met Hurwenen? Hurwenen heeft hem die boeken bezorgd.
Wisten zij dat er een moord was gepleegd in het antiquariaat? Vast niet. Toch moet er een link
zijn tussen Hurwenen en het antiquariaat. Dat kan niet anders. En wat betekent dat voor
morgenavond?
Gijs Heubach heeft na het echec van gisteren allang besloten geen betaling in boeken,
schilderijen, beelden of andere, zonder twijfel waardevolle, maar niet waardevaste objecten te
accepteren. Als er een deal kan worden gesloten, wordt die bekrachtigd met geld en niets
anders.
Hoewel de lijn voor morgenavond duidelijk is, laat de gedachte aan de curieuze boekenhandel
en de twee moorden hem de rest van de dag niet meer los. Hij heeft er veel voor over om te
achterhalen wat het bouwbedrijf Hurwenen en antiquariaat Bruyns met elkaar te maken
hebben.
39 Zondag 5 augustus 16.00 uur
Gerard Maas kan tevreden zijn. Vanmiddag en vanavond zal hij op alle televisiestations te
zien zijn. Er gingen zelfs geruchten dat CNN naar Deventer zou komen. Overtuigend heeft hij
de verzamelde pers verteld wat er is gebeurd en welke resultaten zijn korps in korte tijd heeft
geboekt. Als klap op de vuurpijl bood een vraag van een journalist hem de mogelijkheid om
uit te weiden over het ECCI dat hij naar Deventer heeft weten te halen.
Toch heeft hij zorgen. Door de ontdekking van Brian Jansen is het beeld ontstaan dat er iets
niet pluis is met antiquariaat Bruyns. De feiten die op tafel liggen, zeggen dat de omzet van
het antiquariaat niet in overeenstemming is met de waarde van de collectie. Toch moet die
collectie ergens vandaan zijn gekomen en ergens mee zijn betaald. Op grond van zijn ervaring
concludeert Gerard Maas dat er waarschijnlijk sprake is van geldstromen die buiten het zicht
van de belasting en andere instanties om lopen. In dit geval kan Gerard Maas daarvoor maar
één plausibele verklaring verzinnen, het witwassen van geld dat op onrechtmatige wijze is
verkregen.

Dat is op zich het probleem niet. Sterker nog, zo’n ontdekking kan het volgende succes van
het korps worden. ‘Deventer antiquariaat spil in grootschalige witwasoperaties’ zou een
mooie kop in de Telegraaf zijn. Gerard ziet meteen kansen voor een presentatie die hij zelf
gaat houden op het ECCI.
Het vervelende is echter dat een goede vriend, de directeur-eigenaar van een groot
aannemersbedrijf, hem vorige week vol trots een oud getijdenboek liet zien. Het boek was zo
zeldzaam en kwetsbaar dat Gerard het wel mocht inkijken, maar alleen als hij gebruik maakte
van de handschoenen die ernaast lagen. Vervolgens liet zijn vriend hem vol trots twee
originele atlassen uit 1760 en 1830 zien. De atlassen zouden meer dan vijftigduizend euro per
stuk waard zijn. Zowel de atlassen als het getijdenboek bleken afkomstig van antiquariaat
Bruyns. Wat betekende dat? Gerard Maas wist dat zijn vriend rijk was en daar niet
geheimzinnig over deed. Maar wierp deze nieuwe informatie niet een ander licht op het trotse
bezit van zijn vriend? En wat moest hij doen met deze informatie? Als politieman moest hij
dit natuurlijk melden. Als vriend kon hij dat niet maken. En hij wist dat één hint voor Jozef
Laros voldoende was om zich zonder aanzien des persoons in de zaak vast te bijten en pas
weer los te laten als de man kon laten zien dat hij de boeken had betaald met geld dat hij
eerlijk had verdiend. Nee, voorlopig was het te vroeg om deze informatie in te brengen.
Hopelijk zou de zaak zich vanzelf oplossen.
40 Zondag 5 augustus 18.00 uur
Ellen leest zo geconcentreerd in één van de vele ordners die Piet van Gestel vanmiddag uit het
huis van Pedro Koper heeft gehaald, dat ze niet in de gaten heeft dat Jozef in de deuropening
is verschenen.
‘Hoe gaat het?’, vraagt Jozef.
Ellen kijkt op.
‘Warm,’ antwoordt ze en wijst op de thermometer die Brian vorige week op zijn bureau heeft
gezet. ‘Om vier uur was het tweeëndertig komma negen graden, het record van de week.’
‘Volgens mij kun je een klacht indienen bij Gerard Maas vanwege overtreding van een of
andere wet op arbeidsomstandigheden.’
‘Ha, dat zou kunnen inderdaad. Maar zou het helpen? Bovendien heb ik er niet echt last van.’
‘Dat is mooi. Waar is Brian?’
‘Die is met Piet naar de flat van Taco Koper. Daar zijn we vreemd genoeg nog niet geweest.’
‘Eerlijk gezegd heb ik er vanwege zijn leven op straat geen moment bij stilgestaan dat hij ook
een huis had.’
‘Weten we al iets meer over de vermeende dader?’
‘Dat kwam ik vertellen. Onze dikke student heeft een grote vis gevangen en kan mogelijk een
beloning van de Belgische politie tegemoet zien.’
‘Hè?’
‘De man is een tijd geleden ontsnapt uit een Belgische gevangenis.’
‘Hij is niet de enige. Afgelopen jaren is dat volgens mij met grote regelmaat gebeurd.’
‘Ik las ergens dat er in België elke vier dagen een gedetineerde ontsnapt.’
‘Volgens mij waren het er niet zo lang geleden achtentwintig in één keer.’
‘Dat was in 2006 in Dendermonde. Twee gevangenen overmeesterden een cipier, bevrijdden
met zijn sleutels hun collega’s en met zijn allen klommen ze via aan elkaar geknoopte lakens
over een muur. Aan de andere kant van de muur stond een steiger om herstelwerkzaamheden
aan de honderdvijftig jaar oude gevangenis uit te voeren.’
‘Je zou er een speelfilm over kunnen maken.’
‘Eerder een soapserie. Ik heb op internet gekeken en het ene verhaal is nog absurder dan het
andere. Zeer populair is de ontsnapping per helikopter. Een kind kan de was doen. Je huurt

een helikopter, landt op het goede moment op de binnenplaats van de gevangenis, laat de
passagier instappen en vliegt weer weg.’
Ellen kijkt Jozef verbaasd aan. Niet vanwege het verhaal.
‘Jij op internet?’
Sinds Ellen met Jozef samenwerkt, heeft hij zijn afkeer van computers nooit onder stoelen of
banken gestoken. Vorige week heeft Jozef tijdens de lunch nog betoogd dat afschaffing van
de computer de grootst denkbare weldaad voor de mensheid zou zijn. In zijn ogen wordt de
computer steeds minder gebruikt voor waar hij ooit was ontwikkeld, het uitvoeren van
ingewikkelde berekeningen. In plaats daarvan heeft de computer het mogelijk gemaakt om de
wereld te digitaliseren en dat was om twee redenen funest. Ten eerste was de wereld te
complex om in nulletjes en eentjes te vatten en leidde het gebruik van computers tot een
desastreuze simplificering van essentiële vraagstukken. Ten tweede gaf de computer volgens
Jozef de macht aan managers die hun simpele wereldbeeld bevestigd zagen of lieten
bevestigen door computerprogramma’s die door wereldvreemde nerds waren geschreven.
‘Ach ja, met al die jonge honden om me heen moet ik wel. Bovendien heb ik mij nooit verzet
tegen het gebruik van de computer als informatiebron. Dat wat jij en Brian allemaal aan
informatie boven tafel halen is natuurlijk buitengewoon waardevol voor ons werk.’
Ellen twijfelt of ze de lovende woorden van Jozef moet geloven. Hij heeft zich al eens
beklaagd over de zondvloed aan informatie die het internet oplevert, waardoor het natuurlijke
vermogen van de mens om relevante van irrelevante informatie te scheiden, langzaam
verdwijnt.
‘Mooi dat je een beetje met de tijd meegaat. Maar hebben we ook een naam?’
‘Milos Savizevic, afkomstig uit Servië en sinds 1994 actief in België. Heeft zeker vijftig
delicten op zijn naam, inbraak, afpersing en moordaanslagen.’
‘Wat betekent dat eigenlijk? Is de moord op Pedro Koper hiermee opgelost?’
‘Dat is een goede vraag. Het is natuurlijk duidelijk dat de man in opdracht handelde.
Voorlopig is de kans dat hij ons gaat vertellen van wie hij zijn opdracht kreeg echter klein. Hij
heeft namelijk nog geen woord gezegd en toont sowieso geen enkel teken van hersenactiviteit.
Eén keer heeft hij per ongeluk zijn schouders opgehaald. Bovendien weet hij waarschijnlijk
niet eens wie zijn opdrachtgever is.’
‘Of verstaat hij geen Nederlands?’
‘Dat probeert hij ons misschien te laten geloven. Helaas voor hem heeft de boekhandelaar met
een kraam voor het huis van Pedro Koper hem een paar Nederlandse woorden horen zeggen
die weliswaar niet accentloos waren, maar wel duidelijk verstaanbaar.’
‘Maar ben ik dan wel met zinvol werk bezig?’
Ellen wijst op de stapel ordners die afkomstig zijn uit het huis van Pedro Koper.
‘Zeker, en wel om twee redenen. Natuurlijk willen we proberen uit te zoeken wie de
opdrachtgever van de huurmoord was. Ten tweede hebben we het geval Taco Koper. Het lijkt
logisch om een verband tussen de twee moorden te veronderstellen.’
‘Heeft de Serviër niet beide moorden op zijn geweten?’
‘Dat is natuurlijk mogelijk. Al zegt mijn gevoel van niet,’ zegt Jozef stellig.
Ellen neemt de tijd om die woorden tot zich door te laten dringen. Wat bedoelt Jozef daar
precies mee? De afgelopen jaren heeft ze zich aangewend om altijd alert te blijven op de
gedachtegang die ten grondslag ligt aan conclusies die Jozef zomaar kan trekken. Meestal
blijkt hij goede redenen te hebben om iets te vinden, soms ook niet. Dan overtreedt hij één
van zijn eigen basisregels: vermijdt conclusies, beperk je zo lang mogelijk tot de feiten.
‘Waarom niet? Taco Koper is geveld met twee gerichte schoten. Dat duidt op een profi.’
‘Daar heb je gelijk in. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen beide gevallen.’
Jozef denkt na.

‘Het belangrijkste verschil is natuurlijk de mysterieuze rol van Gerard Bruyns. Die heeft Taco
Koper binnengelaten en is vervolgens verdwenen, waarschijnlijk nadat hij zich een etmaal
verborgen heeft gehouden in zijn eigen huis.’
Weer zoekt Jozef naar woorden.
‘Daarnaast, eh, vind ik het eerste geval qua verhaal minder professioneel, maar daarom beter
te begrijpen.’
‘Je begrijpt dat ìk dat niet begrijp,’ zegt Ellen neutraal.
‘Kijk, de moord op Pedro Koper is een act. De schrijver van de act wil een boodschap
overbrengen en heeft een professional ingehuurd om de act uit te voeren. De opdrachtgever
van de moord wil er geen misverstand over laten bestaan dat er een verhaal is, een dramatisch
verhaal waar de hele stad getuige van moet zijn. En dat maakt mij achterdochtig.’
‘En dat is anders bij Taco Koper? Daar ligt het vermoeden van de familievete tussen Bruyns
en Koper toch ook erg voor de hand?’
‘Bij nader inzien vraag ik me af of dat zo is. In feite kon de moordenaar er allerminst zeker
van zijn dat iemand een link met de historische familievete tussen Koper en Bruyns zou
leggen. Zoveel mensen zijn daar namelijk niet van op de hoogte. Alleen een aantal mensen
zoals ik, die zich in bijzondere mate interesseren voor de geschiedenis van Deventer.’
‘Die zijn er toch genoeg? Afgaande op de stapel boeken die elk jaar wordt uitgebracht over
allerlei historische wetenswaardigheden.’
‘Laten dat er een paar honderd zijn. Daarvan is zeker niet iedereen op de hoogte van Bruyns
en Koper. Ik schat dat hoogstens tweehonderd mensen dat verhaal kunnen vertellen.’
‘Dat is interessant. Dankzij jouw kennis hebben wij ons vanaf het begin de vraag gesteld of de
plaats van het delict op toeval berust of niet. En wij geloven beiden niet erg in toeval. Ergo,
wij denken dat Taco Koper met opzet op die plek is vermoord. Mee eens?’
‘Geheel mee eens. Iemand die Taco Koper wilde vermoorden had talloze alternatieven.’
‘Dat betekent dat het aantal potentiële daders zich beperkt tot de tweehonderd mensen die op
de hoogte zijn van de familiegeschiedenis van Bruyns en Koper,’ concludeert Ellen.
‘Eh, zoals jij het zegt klinkt het heel stellig. En ik denk dat je gelijk hebt. Dat de dader van de
moord op Taco Koper wist van deze familievete, is een moeilijk te bewijzen stelling die ik
best durf te verdedigen.’
Er klinken voetstappen op gang.
‘Ah, daar zul je de speurders hebben,’ zegt Jozef.
Aan de gezichten van Piet van Gestel en Brian te zien, hebben ze belangrijke zaken ontdekt.
‘Laat me raden,’ zegt Jozef, ‘de antiquaar Gerard Bruyns zat in het appartement van Taco
Koper naar de televisie te kijken.’
‘Niet gek bedacht voor een tactisch rechercheur,’ zegt Piet van Gestel met een grijns. ‘Kijk
eens wat wij hebben gevonden.’
Hij legt een blauwrood document op tafel dat Ellen meteen herkent als een vliegticket.
‘Enkeltje Australië, op naam van Taco Koper, reisdatum 18 augustus aanstaande.’
Jozef fluit alsof hij de aandacht wil trekken van een mooie vrouw aan de overkant van de
straat.
‘Dus Taco wilde Deventer verlaten?’
‘Daar lijkt het wel op. En dat kon hij zich ook permitteren,’ zegt Piet. Hij legt een mapje met
bankafschriften op het vliegticket. ‘Bijna zestigduizend euro op de bank en meer dan
tienduizend euro cash.’
‘Ik heb het altijd gezegd. Taco Koper leidde een dubbelleven.’
Op Jozefs gezicht verschijnt een verbeten grimas. Ellen herinnert zich dat Jozef haar ooit
heeft verteld dat hij onderzoek wilde doen naar de handel en wandel van Taco Koper, maar
dat zijn toenmalige baas dat zonde van de tijd vond.

‘Je bedoelt dat hij zo nu en dan een klusje uitvoerde?’, zegt Piet van Gestel.
‘Dat vermoeden heb ik altijd gehad. Goedbetaalde klusjes welteverstaan.’
‘Moord?’
‘Dat sluit ik niet uit. Maar daar heb ik natuurlijk geen bewijs voor. Heb ik jullie al een keer
verteld wat ik heb gehoord in de afwikkeling van de Unimeerzaak?’
Ellen veert op. Dat was haar eerste moordzaak samen met Jozef. 2
‘Tijdens het laatste verhoor beschreef de dader de persoon die hem had opgewacht bij zijn
hotel. Uit die beschrijving maakte ik op dat het om Taco Koper ging.’
‘Dus Taco Koper werkte toen in opdracht van Jacob Meerdink?’
‘Dat vermoeden had ik wel. Op het moment was die informatie echter niet meer relevant en
heb ik er niets mee gedaan.’
‘Hm, toch interessant dat Taco Koper mogelijk voor hem werkte. Heb je nog meer van die
wetenswaardigheden? Was zijn dood een afrekening in het criminele circuit?’
‘Ik sluit het niet uit. Daarom wil ik morgen zeker met zijn boezemvriend Freek van de
Wetering babbelen. Die kan ons vast veel meer vertellen.’
Ellen heeft honger en vraagt zich af hoe lang Jozef nog wil doorgaan. Opeens moet ze denken
aan Norman. Misschien heeft hij geprobeerd om haar te bellen. Het liefst zou ze meteen naar
huis gaan.
‘Jongens en meisje,’ zegt Jozef. ‘Wat gaan we doen?’
‘Ik ga naar huis,’ zegt Piet stellig. ‘Kan ik de kinderen nog zien. De komende week zal het
ongetwijfeld topdrukte worden.’
‘Ik krijg vanavond bezoek, dus als het mogelijk is, ga ik liever ook naar huis,’ zegt Brian.
‘Ik heb geen verplichtingen vanavond, maar wil eerst naar huis om te eten en me op te
frissen,’ zegt Ellen.
‘Mag ik dan een voorstel doen?’, vraagt Jozef. ‘We stoppen er mee voor vandaag.
Morgenvroeg om half acht zien we elkaar weer.’
‘Heb je nog een moment?’, vraagt Jozef aan Ellen als ze buiten staan.
Ellen knikt.
‘Als je vanavond tijd hebt, wil ik graag naar die brieven van jou kijken.’
Snel denkt Ellen na. Dat zou haar op zich goed uitkomen. Maar ze moet eerst naar huis om te
kijken of er een bericht van Norman is.
‘Prima, maar pas nadat ik naar huis ben geweest. Ik moet een paar dingetjes doen.’
‘Sowieso die brieven ophalen. Weet je wat? Als je over een uurtje bij mij bent, dan zorg ik
ondertussen dat we iets te eten krijgen. Bezwaar tegen iets van de Thai?’
‘Prima idee,’ zegt Ellen opgelucht.
41 Zondag 5 augustus 18.30 uur
Gerard Bruyns en Willem Adriaan Groplaer zitten op het terras van het landhuis Haerande.
‘Opgeknapt?’, vraagt Gerard Bruyns.
‘Vier uur in de auto op het heetst van de dag is geen pretje. Gelukkig is het hier koeler dan in
Luxemburg.’
‘Koeler?’
‘Daar was het vandaag achtendertig graden in de schaduw.’
Willem Adriaan is het hele weekend weg geweest. Gerard Bruyns had geen idee waar hij heen
was en Agnes beweerde daar ook geen idee van te hebben. Zij had vrijdagnacht voor het
2
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slapengaan boterhammen gesmeerd en het koffiezetapparaat op de timer aangesloten. Willem
Adriaan had gevraagd of hij om vijf uur ’s ochtends verse koffie kon krijgen. Gerard Bruyns
hoorde pas zaterdagochtend van Agnes dat Willem Adriaan al vroeg was vertrokken.
‘Was je een weekend in Luxemburg?’
‘Ja, bij vrienden,’ antwoordt Willem Adriaan kortaf. Gerard Bruyns voelt meteen dat het niet
gewenst is dat hij hierover nog een vraag stelt. ‘En jij, ben je een beetje bekomen van de
schrik?’
‘Alsof er niets is gebeurd. Maar dat is logisch. Ik kan me geen veiliger plek voorstellen dan
Haerande.’
‘Heb je je een beetje vermaakt?’
‘Dat kan niet anders, met één van de grootste particuliere boekencollecties van Nederland bij
de hand.’
‘En dat mede dankzij jouw vader. Onder zijn bewind heeft de familiecollectie een enorme
impuls gekregen. Voor het eerst in eeuwen heeft een professional kaf van koren gescheiden,
het kaf onder gunstige voorwaarden van de hand gedaan en fors geïnvesteerd in hoogwaardig
koren.’
Agnes staat in de deuropening en wacht geduldig tot Willem Adriaan is uitgesproken.
‘Eten jullie hier?’, vraagt ze.
‘Is dat niet te veel moeite, Agnes?’
‘Tuurlijk niet. Het is heerlijk buiten.’
‘Dan schenk ik een wijntje in. Gerard, wat wil je? Een frisse Chablis?’
‘Dat lijkt me lekker.’
Als Willem Adriaan en Agnes weg zijn, sluit Gerard Bruyns zijn ogen. Het is bijna helemaal
stil. Wat een verschil met zijn eigen huis. Daar is op de achtergrond altijd het geruis van
auto’s op de Welle en stemmen van mensen op het Grote Kerkhof te horen. Vandaag was het
een vreemde dag. Voor de eerste keer sinds het ontstaan van de Boekenmarkt heeft hij verstek
moeten laten gaan. In plaats daarvan heeft hij in de bibliotheek van het landhuis gezeten en
verschillende kostbare werken bestudeerd. Dat was voorwaar geen slecht alternatief voor de
Boekenmarkt, maar wel tweede keus. Voor Gerard Bruyns is de Boekenmarkt één van de
hoogtepunten van het jaar. Niet zozeer vanwege de verkoop, maar vooral vanwege de sfeer.
Uiteindelijk gaat het Gerard Bruyns alleen maar om de liefde voor het boek en om die liefde
te delen met meer dan honderdduizend bezoekers is elk jaar weer een feest.
‘Kijk eens,’ zegt Willem Adriaan en zet twee glazen witte wijn op tafel.
Gerard Bruyns neemt een slok en stelt vast dat het zoals gewoonlijk uitstekende wijn is. Het is
jammer dat hij normaal maar zo weinig contact heeft met zijn vriend. De twee dagen die hij
op Haerande heeft doorgebracht hebben hem goed gedaan. Misschien kan hij hier vaker een
weekend doorbrengen. Op een geschikt moment zal hij het idee voorleggen aan Willem
Adriaan.
‘Hoe bevalt het leven op het platteland?’, vraagt Willem Adriaan. ‘Mis je de geluiden van de
stad niet?’
‘Daar zat ik net over na te denken. Nee, ik vind het geweldig hier. De rust, de bibliotheek, het
eten van Agnes. Daar kan toch geen vijfsterrenhotel tegenop? Vroeger was ik jaloers op je als
we bij jullie waren geweest en weer terugkwamen in onze bedompte woning boven de
winkel.’
‘Toch woon je daar nog steeds.’
‘Ja, voor mij alleen is het groot genoeg. Waar zou ik anders heen moeten?’
‘Een boerderijtje op het platteland. Daar is het lekker rustig.’
‘En de winkel dan?’
‘Waarom verkoop je de boel niet? Je bent nog gezond. Ga leuke dingen doen, maak een reis,
ontdek de wereld nu het nog kan. Denk daar maar eens over na.’

Gerard Bruyns is verrast door de stelligheid waarmee zijn vriend de woorden uitspreekt.
Normaal is Willem Adriaan altijd bijzonder diplomatiek en zelden is hij te betrappen op een
uitgesproken mening.
‘Misschien heb je gelijk. Ik zou dolgraag een keer naar Rome gaan. Dat lijkt me fantastisch.’
‘Wat let je?’
‘De winkel. Wie moet er dan op de winkel passen?’
‘Niemand. Het is helemaal niet gek om de winkel een paar weken per jaar te sluiten.
Bovendien zit jij niet in het marktsegment van de impulsaankopen. Het merendeel van jouw
klanten vindt het geen punt om drie weken te wachten op een historische atlas uit 1875.’
Gerard Bruyns denkt na. Zo simpel als Willem Adriaan het voorstelt is het niet. Zijn vriend
heeft geen idee van het spinnenweb waarin hij al langer dan vijf jaar gevangen zit. Het is
simpelweg onmogelijk om eruit te stappen.
‘Daar zit wat in,’ antwoordt Gerard Bruyns bedachtzaam.
Willem Adriaan kijkt Gerard Bruyns recht in de ogen en glimlacht.
‘Kijk, daar komt Agnes met de dubbel getrokken kippenbouillon. Soep is goed op warme
zomerdagen, dat zei mama altijd.’
Tijdens het eten wordt er niet meer gesproken over de winkel. Willem Adriaan vertelt dat hij
twee weken geleden is begonnen met het bestuderen van de filosoof Kant.
‘Das Ding an sich en das Ding für mich, is één van de grootste intellectuele prestaties in de
geschiedenis van de mensheid geweest.’
Filosofie is voor Gerard Bruyns bekend terrein. Hij heeft een keer een artikel geschreven over
Kants Kritik der reinen Vernunft. Hoewel hij niet verwacht van Willem Adriaan iets nieuws te
horen, nodigt hij hem met licht verbaasde blik uit zijn bewering toe te lichten. Willem
Adriaan neemt de uitnodiging gretig aan en begint een monoloog waarvan het gebrek aan
samenhang Gerard Bruyns er niet van weerhoudt om instemmend te blijven knikken.
‘Willem Adriaan, telefoon,’ zegt Agnes vanuit de deuropening de telefoon in haar hand.
Groplaer staat meteen op en loopt met de telefoon het huis in.
‘Smaakt het?’, vraagt Agnes.
‘Agnes, het is verrukkelijk.’
‘Waarom kom je dan niet wat vaker? We zien je maar zelden.’
‘Ach ja, ik weet nooit precies of ik welkom ben. Willem Adriaan is altijd druk en veel op
reis.’
‘Wat maakt dat nou uit. Willem Adriaan vindt het ook altijd gezellig als jij er bent. Hij vindt
jou één van de meest authentieke mensen die hij kent.’
Gerard Bruyns weet niet wat hij daarop moet zeggen en neemt zwijgend een hap van zijn
salade.
Willem Adriaan Groplaer kijkt somber als hij uit het huis komt. Gerard Bruyns schrikt ervan.
‘Slecht nieuws?’, vraagt hij.
‘Ja, er is vanochtend weer een moord gepleegd in Deventer. Op de Boekenmarkt.’
Gerard Bruyns voelt zijn maag samentrekken.
‘Het gaat om Pedro Koper.’
Gerard Bruyns hapt naar adem en moet zijn best doen om niet te gaan hyperventileren.
‘Ik snap dat je schrikt,’ gaat Willem Adriaan verder. Het lijkt alsof hij nog meer wil zeggen,
maar er komt niets. Beide mannen kijken zwijgend voor zich uit.
‘Zal ik het eten meenemen?’, vraagt Agnes neutraal. Ze is gewend om net te doen alsof er
niets aan de hand is. Willem Adriaan knikt.
‘Willen jullie een dessert?’
‘Voor mij is een koffie voldoende, en jij Gerard?’

‘Ik ook graag koffie.’
Als Agnes met de borden door de deuropening is verdwenen, neemt Willem Adriaan weer het
woord.
‘Gerard, het laatste wat ik wil is je wegjagen. Mijn huis is jouw huis. Laat daar geen
misverstand over bestaan. Als jij het veiliger vindt om hier drie weken te blijven, ben je
zolang mijn gast. Geen probleem. Toch raad ik je aan om de politie te bellen en te zeggen dat
je hier bent ondergedoken. Niemand zal je kwalijk nemen dat je vreselijk bent geschrokken
van wat je hebt meegemaakt en dat je bent gevlucht.’
Gerard Bruyns voelt dat hij niet meer helder kan nadenken. Hij hoort de woorden van Willem
Adriaan, maar de betekenis dringt niet tot hem door.
‘Eh, politie,’ stamelt hij.
‘Je moet zeggen wat je hebt gezien. Er zijn in korte tijd twee moorden gepleegd en jouw
informatie kan cruciaal zijn om de dader te vinden.’
Gerard Bruyns kijkt wezenloos voor zich uit. Pedro Koper vermoord. Hij probeert de
consequenties daarvan te overzien, maar loopt onmiddellijk vast in zijn eigen gedachten.
‘Gerard?’
Gerard Bruyns knikt.
‘Hoewel het misschien niet het beste moment is, wil ik toch iets anders tegen je zeggen.’
Weer knikt Gerard Bruyns.
‘Het is iets wat me al lang dwarszit. En eigenlijk had ik het je allang willen vertellen.’
Gerard Bruyns zwijgt nog steeds en zijn gezicht toont geen enkele emotie.
‘Jij moet stoppen met je antiquariaat. Die zaak is niet goed voor jou.’
Gerard Bruyns schrikt van de toon. Het is geen vraag, maar een bevel. De blik van Willem
Adriaan toont echter geen boosheid of irritatie. Zijn vriend kijkt alleen maar bezorgd.
‘Ik snap dat het antiquariaat jouw leven is en ik verwacht ook niet meteen antwoord. Zullen
we het voorlopig laten rusten? We kunnen het er morgen verder over hebben.’
‘Sorry, dat ik van slag ben,’ mompelt Gerard Bruyns. ‘Op dit moment heb ik moeite om alles
te overzien.’
‘Dat geeft niets, Gerard. Laten we onze koffie drinken. Morgen is er weer een dag.’
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Geen brief, geen knipperend antwoordapparaat. Snel rent Ellen naar boven om haar computer
aan te zetten. Stuk voor stuk stromen de mails binnen, het merendeel spam.
N.vdmolen@HHH.nl schiet er voorbij. Norman heeft klaarblijkelijk vanuit zijn werk gemaild.
Hij werkt bij Hoogma, Hackfort en Hekhuis, een middelgroot adviesbureau dat is
gespecialiseerd in project-, programma- en procesmanagement, zoals Norman het altijd zegt.
Ze klikt het bericht open.
Lieve Ellen, het is zondagmiddag. Hoe gaat het met je? Ik ben druk aan het werk om het
rapport af te ronden voor mijn klant in Rotterdam. Bij jullie is vast en zeker ook alle hens aan
dek. Jij was op televisie, al zullen niet veel mensen je hebben herkend. Iemand heeft met zijn
mobiele telefoon gefilmd hoe jullie het lijk naar binnen hesen. Ik zag je zitten achter één van
de politiemannen die aan het touw zaten te trekken. Dat was heftig zeker?
Natuurlijk heb ik het hele weekend nagedacht over wat er is gebeurd. Hoe langer ik er over
nadacht, hoe minder ik wist wat ik ervan moest vinden. In het begin voelde ik me schuldig dat
ik niets tegen je had gezegd. Maar dat schuldgevoel is in feite niet terecht. Mijn bezoek aan
Saskia was een impuls. Tot tien uur ’s avonds was ik ervan uitgegaan dat ik naar Deventer

zou rijden. Het was dus zeker geen vooropgezet plan. Had ik het je dan vrijdagavond moeten
vertellen? Om eerlijk te zijn, is dat niet in mijn hoofd opgekomen.
Hoe meer ik erover schrijf hoe groter het wordt, terwijl het dat in mijn ogen niet waard is.
Daarom weet ik ook niet zo goed wat ik nog meer moet zeggen. Het enige dat ik kan bedenken
is dat ik het geweldig vind hoe het gaat tussen ons. Ik ben echt verliefd en wil dat liefst zo
lang mogelijk blijven.
Hier kan ik weinig meer aan toevoegen. Ik hoop spoedig van je te horen,
Liefs, Norman.
Ellen voelt een traan opkomen. Ze is boos op zichzelf. Waarom maakt ze het zichzelf zo
moeilijk? Ze leest de mail van Norman nog eens. Met geen woord rept Norman over de
mogelijkheid dat hij met Saskia naar bed is geweest. Hij ontkent het dus ook niet. Of bestaat
die gedachte uitsluitend in haar eigen hoofd? Ze schrikt ervan. Misschien denkt Norman dat
ze hem verwijt dat hij haar niets heeft verteld. Daar gaat het natuurlijk niet om. Waar ze naar
op zoek is, is de zekerheid dat zij voor Norman de enige is. Ze moet onder ogen zien dat haar
reactie op een mailtje dat ze toevallig onder ogen kreeg, niet de weg is om die zekerheid te
krijgen.
Lieve Norman,
Lief dat je iets van je laat horen. Ik heb inderdaad vanaf tien uur vanochtend gewerkt en ga
zo weer naar Jozef. Het wordt ongetwijfeld een drukke week. Net als jij heb ik veel nagedacht.
Waarom reageerde ik zo heftig op het mailtje van Saskia? Waar komt de twijfel die daaraan
ten grondslag ligt vandaan? Misschien heeft het te maken met onze vliegende start. Ik heb me
nog nooit zo zonder voorbehoud in een relatie gestort. Misschien is het moment aangebroken
om een stapje terug te doen en de zaak van afstand te bekijken. Bah, wat klinkt dat rationeel.
Net als jij ben ik ontzettend gelukkig met ons. Het liefst had ik je vannacht aan mijn zijde
gehad. Toch voelt het ook goed om een paar dagen op mezelf te zijn.
Zal ik je vrijdagavond bellen?
Kusjes, Ellen
Ellen leest haar antwoord een keer door. Moet ze er bijzetten dat ze de komende dagen niet
wil gebruiken om een probleem op te lossen, maar dat ze haar tijdelijke terugtrekkende
beweging juist ziet als opmaat naar een definitieve keus om met Norman door te gaan? Nee,
dat moet Norman maar begrijpen. Hij mag best een weekje geduld hebben voor haar
onvoorwaardelijke jawoord. Tevreden klikt ze op verzenden.
Snel kleedt ze zich uit en loopt naar de badkamer. Ze draait de mengkraan van de douche
terug naar dertig graden. Met haar ogen dicht zoekt ze het midden van de brede straal. Het
lauwe water stroomt aan alle kanten over haar lichaam. Langzaam verdwijnt de hitte, eerst uit
haar hoofd en dan ook uit de rest van haar lijf. Na vijf minuten is ze als herboren en heeft ze
zin om naar Jozef te gaan. Bovendien heeft ze ondertussen een reuzenhonger gekregen.
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‘Sorry, dat ik wat later ben,’ zegt Ellen als ze door Jozef wordt binnengelaten. ‘Ik was de
briefjes vergeten.’
‘Geeft niet, de phanaeng curry zit nog ingepakt. Zullen we maar meteen aan tafel gaan?’

‘Prima plan. Is Margot er niet?’
‘Die had snel in de gaten wat voor dag het zou worden en is daarom naar haar zus in Zwolle
gegaan. Ze is niet eerder terug dan rond middernacht.’
Ze lopen door het huis naar de bescheiden stadstuin achter de historische woning van Jozef en
Margot. Onwillekeurig werpt Ellen een blik in de woonkamer. Sinds haar kennismaking met
Jozef en Margot is ze al vaak in hun huis geweest en elke keer weer probeert ze te benoemen
waarom ze zich er zo plezierig voelt. In haar ogen moet het met de inrichting te maken
hebben. Logisch, omdat Margot ontwerper is. Dat vindt Jozef echter onzin. Juist
beroepsontwerpers hebben volgens hem de neiging hun eigen ideeën boven de wensen van
bewoners en burgers te zetten. Hun doel is vooral om met de meest vreselijke gedrochten de
vakbladen te halen en het interesseert hen niet dat ze onleefbare of onwerkbare situaties
creëren. Zonder Margot tekort te willen doen, schrijft hij de plezierige sfeer vooral toe aan de
ligging op een rivierduin die in één of andere ijstijd is opgeworpen. Het huis stamt uit 1654 en
het feit dat er al eeuwen mensen wonen bewijst dat het een natuurlijke plek is om te wonen.
Hoewel Ellen niet geheel ongevoelig is voor dat beeld, houdt ze het toch op de inrichting.
Misschien moet ze Margot maar eens vragen te helpen met de inrichting van haar huis.
‘Bier, witte wijn of rosé?’, vraagt Jozef. ‘Ik heb echt een geweldige rosé ontdekt.’
‘Daarmee laat je me geen keus,’ zegt Ellen, in de wetenschap dat Jozef zich normaal altijd
zeer kritisch uitlaat over rosé. Verdunde inferieure rode wijn met suiker, heeft hij het meer
dan eens genoemd. ‘Maar wel met een grote karaf water erbij.’
Na het eten zet Jozef twee cappuccino op tafel.
‘Nou, haal de briefjes van de stalkende speurder maar eens tevoorschijn.’
Ellen schrikt van het woord stalken. Zo heeft ze er zelf nog niet naar gekeken. Dat impliceert
namelijk dat niet de Deventer putmoord, maar zijzelf het onderwerp is.
‘Het begon afgelopen donderdag. Toen werd ik ’s ochtends gebeld door een man die met een
buitenlands accent sprak en zei dat hij wist wie de putmoord had gepleegd.’
‘Meer niet?’
‘Nee, hij hing meteen op. Vrijdagochtend kreeg ik op mijn werk een mail. Dat mailtje was
rond middernacht verstuurd en was afkomstig van het mailadres
Deventerputmoord@hotmail.com.’
Ze overhandigt Jozef de uitgeprinte mail.
‘Niets nieuws,’ concludeert Jozef. ‘Weer een aankondiging dat de man contact met je op zal
nemen.’
‘Zaterdagochtend vond ik een briefje op de deurmat.’
‘Boven of onder de krant?’
‘Volgens mij eronder, of ernaast. Ik ging vrijdag om een uur of twaalf slapen. Toen was het er
nog niet.’
Jozef leest het handgeschreven briefje.
‘Ik ben geen grafoloog,’ zegt hij, ‘maar die hoekigheid, gecombineerd met de onregelmatige
uithalen en krachtige penafdruk, geven mij een bepaald beeld van de schrijver.’
Ellen kan zich er iets bij voorstellen.
‘Verder laat de inhoud niets aan duidelijkheid te wensen over. Over de moord zelf meldt hij
feitelijk niets. Hij licht één tip van de sluier op, namelijk dat hij een man is. Dat is niet echt
opzienbarend als je de krantenartikelen erbij pakt. Daarnaast is hij heel expliciet in zijn
motief: hij doet dat om jouw carrière een impuls te geven. Als laatste volgt de waarschuwing
om de informatie met niemand te delen. Hetgeen jij in eerste instantie inderdaad ook niet hebt
gedaan.’

De laatste opmerking van Jozef voelt als een verwijt en eigenlijk heeft hij daar wel gelijk in.
Zij heeft het inderdaad niet meteen verteld, al was het motief daarvoor zeker niet haar
carrièrewens. Het was meer dat ze haar collega’s er niet mee lastig wilde vallen.
‘Ik zou er van alles over kunnen zeggen, maar laten we eerst het laatste briefje bekijken. Dat
heb je gekregen op de Boekenmarkt, vrijwel op hetzelfde moment dat de moord op Pedro
Koper werd gepleegd.’
Nadat Jozef het briefje heeft gelezen betrekt zijn gezicht.
‘Dit is verontrustend,’ zegt hij bedachtzaam en kijkt Ellen aan. ‘Omdat het niets meer met de
putmoord heeft te maken. Leuk om je te zien rondlopen in Deventer, ik denk dat wij een heel
goed duo vormen. Dat gaat over jou, niet over de moordzaak.’
Jozef legt de drie schriftelijke berichten naast elkaar.
‘Heb je de ondertekening al eens vergeleken?’
Ellen ziet het meteen. Met vriendelijke groeten, een speurder. Een vriendelijke groet, je
speurder, en als laatste Liefs, van je speurder. Dat is duidelijk.
‘Het is iemand die heel graag contact met je wil. Bovendien is het iemand die jou
waarschijnlijk kent. Lees maar. Ik weet dat je altijd ambitieus bent geweest en dat je graag de
beste wil zijn in wat je doet.’
Ellen denkt na.
‘Het eerste ben ik met je eens. Het gaat om mij, niet om de moord. Maar of hij mij ook kent?’
‘Wat hij schrijft klopt in ieder geval,’ zegt Jozef met een grijns.
Ellen voelt dat ze een kleur krijgt.
‘Toch zal elke willekeurige vrouw daar iets in herkennen.’
‘Misschien wel. Laten we het daar eens over hebben met Margot. Die heeft daar ook
uitgesproken ideeën over. Nog een cappuccino?’
‘Graag.’
Ellen is blij dat Jozef haar even tijd gunt om na te denken.
‘Eén cappuccino voor mevrouw,’ zegt Jozef vrolijk.
‘Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt,’ zegt Ellen. ‘De man kent mij.’
‘Man?’
‘Eh, hij noemt zichzelf speurder. Dat zou een vrouw niet doen.’
‘Volgende vraag. Heb je een idee?’
Ellen schudt haar hoofd.
‘Geen enkel.’
‘Misschien ga ik te snel, maar het lijkt er sterk op dat de persoon jou een warm hart
toedraagt.’
‘Je bedoelt dat hij verliefd op mij is.’
‘Zo zou je het ook kunnen zeggen.’
Ellen zucht.
‘Het doet een mens altijd goed om gezien te worden. Ik voel me bevoorrecht.’
Zwijgend drinken Jozef en Ellen hun koffie.
‘Wat nu?’, vraagt Ellen.
‘Zolang we niet weten wie het is, kunnen we weinig doen. Als we van mening zijn dat het een
bedreigende situatie is, zouden we maatregelen kunnen treffen.’
‘Maar dat denk jij niet.’
‘Inderdaad, wat niet wegneemt dat jij het als bedreigend kan ervaren.’
Ellen sluit haar ogen om het complete beeld te zien. Is ze bang? Nee, dat is ze niet. De toon
van de berichten is niet bedreigend. Bovendien geeft de speurder in zijn laatste bericht aan dat
hij binnenkort contact op zal nemen. Misschien wordt het dan vanzelf duidelijk.

‘Nee,’ zegt ze, ‘ik vind het niet bedreigend. Wat mij betreft doen we op dit moment niets en
wachten we af wat er gaat gebeuren.’
‘Oké,’ zegt Jozef. ‘Beloof je me dat je meteen vertelt als de situatie verandert?’
‘Dat beloof ik.’
‘Hoe vond je de rosé,’ vraagt Jozef.
‘Niet slecht, maar rosé is niet mijn ding.’
‘Wat wil je dan drinken? Wil je überhaupt wat drinken?’
‘Een koud biertje lijkt me geweldig.’
‘Hoe gaat het met Norman?’, vraagt Jozef terwijl hij het bier met zorg uitschenkt.
‘Er zit een kleine kink in de kabel.’
‘Ach, is het te repareren?’
Ellen vertelt wat er is gebeurd. Al pratende merkt ze dat er een last van haar afvalt.
‘Ik kan me voorstellen dat het vervelend voelt ,’ zegt Jozef. ‘Toch klinkt het als een gezonde
situatie, of verstandige reactie. Een eerste verliefdheid is nogal wat anders dan een vaste
relatie. En de overgang van de een naar de ander dat pakt lang niet altijd goed uit.’
‘Nee, maar is dat zo erg? Waarom kan ik me niet gewoon overgeven aan de verliefdheid? Het
voelt rationeel en berekenend.’
‘Deden mensen dat maar wat vaker. Ik vind het vreselijk om te horen dat mensen scheiden,
zeker als ze kinderen hebben.’
Ellen weet dat kinderen een gevoelig punt is bij Jozef. Hij heeft haar een keer verteld dat hij
en Margot dolgraag kinderen wilden, maar dat hun dat niet was gegeven.
‘Toch is het volgens mij voor de kinderen beter dat ouders scheiden in plaats van ruziënd bij
elkaar blijven,’ antwoordt Ellen.
‘Kan zijn, al heb ik daar mijn twijfels bij. Maar goed, ik ben geen deskundige op dat gebied.’
De woorden van Jozef doen Ellen denken aan een gesprek dat ze eens met een vriendin heeft
gevoerd. Ze vroegen zich af waarom een aantal vriendinnen zo moeilijk een nieuwe relatie
aanging. Misschien was het omdat singlevrouwen van boven de dertig een mogelijke nieuwe
partner eigenlijk zagen als potentiële vader van hun kinderen en dat ze daarom zo kritisch
waren. Zou dat bij Norman ook het geval zijn? Als ze diep in haar hart kijkt, twijfelt ze niet
aan het verhaal van Norman. Ze weet zeker dat hij de waarheid heeft gesproken. Misschien
gebruikt ze het mailtje als excuus om Norman kritisch te beoordelen.
Ellen heeft nog nooit serieus nagedacht over kinderen. Met Max had ze het er soms voor de
grap over. Toen riep dat bij haar geen bijzondere gevoelens op. Ze zag het als een natuurlijke
wens die zich vanzelf zou aandienen. Van afkeer was in ieder geval nooit sprake geweest. Ze
probeert zich voor te stellen hoe het is om zwanger te zijn met Norman aan haar zijde, maar
dat lukt niet. Daar gaat het niet om, stelt ze voor zichzelf vast. Het gaat uitsluitend om
Norman en haar en niet om wat er later allemaal zou kunnen gebeuren.
Om twaalf uur loopt ze met opgelucht gemoed naar huis. Ze weet zeker dat ze door wil met
Norman, geen twijfel mogelijk. Vrijdag zal ze hem bellen en dan merkt ze vanzelf hoe hij de
week zonder elkaar heeft ervaren. Als er ook van zijn kant niets is veranderd, gaat ze ervoor.
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Ellen loopt door de Kranensteeg naar het ontbijtcafé Averroës waar ze met Jozef heeft
afgesproken. De stad lijkt uitgestorven. Alle bezoekers van de Boekenmarkt zijn weer naar
huis en de bewoners van Deventer vieren vakantie. Ellen vraagt zich af of Averroës open is.
Aarzelend duwt ze tegen de zware voordeur van het kleine café in een erker van de oude

stadsmuur. De deur gaat open. Binnen moeten haar ogen wennen aan het donker. De zaak is
helemaal leeg.
‘Goedemorgen,’ klinkt het vanuit het kleine keukentje achter de bar. ‘Ik kom zo.’
Ellen gaat zitten op een kruk aan de bar. Ze kan zich niet herinneren dat zij hier ooit eerder
was dan Jozef.
‘Buenos días, Ellen,’ zegt Thomas van Rijckevorssel.
‘Ook goedemorgen Thomas. Jozef is er nog niet, zo te zien. Of is hij al weer weg?’
‘Nee, ik ben er vanaf half zeven en hij is hier zeker niet geweest. Hadden jullie afgesproken?’
‘Ja, om zeven uur. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat je open zou zijn.’
‘Dat kan ik mij voorstellen. De week na de Boekenmarkt is altijd één van de rustigste weken
in het jaar. Maar dat geldt in dit geval niet voor jullie. Wat een toestand, niet?’
‘Dat kan je wel zeggen. Gisteren tot middernacht bezig geweest en nu dus weer vroeg
beginnen, als Jozef tenminste verschijnt. En jij? Is het een beetje vol te houden met die hitte?’
‘Ik leef helemaal als een Spanjaard. Ik sta om zes uur op en ga dan hier heen. Om negen uur
sluit ik de tent en ga ik naar kantoor, waar ik tot twee uur doorwerk. Dan neem ik echt siësta,
tot een uur of vijf. Van half zes tot half acht zit ik hier weer en van acht tot elf werk ik weer
op kantoor. Ideaal schema.’
‘Dat kan als je eigen baas bent.’
Ellen weet dat Thomas van Rijckevorssel een eenmansadministratiekantoor heeft en daarnaast
uitbater is van het ontbijtcafé Averroës, waarvan Jozef medeaandeelhouder is.
Op dat moment komt Jozef binnen.
‘Sorry, sorry, ik heb me ouderwets verslapen. Is er al koffie?’
‘Ook goedemorgen,’ zeggen Ellen en Thomas in koor.
‘Hoezo ouderwets?’, vraagt Ellen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat jij je hebt verslapen.’
‘Dat klopt wel. Het ouderwetse slaat meer op het tijdstip dat ik ben gaan slapen. Het was ruim
na vier uur. Dat is het laatste decennium niet vaak meer voorgekomen.’
‘Vroeger deed je dat regelmatig?’
‘Dat kan je wel zeggen. Ik mocht het graag laat maken.’
‘Ben je nog gaan stappen dan, nadat ik ben weggegaan?’
‘Nee, Margot kwam om half één thuis en toen de buren ons hoorden praten in de tuin vroegen
ze of we wat kwamen drinken. Het werd erg gezellig. Om vier uur kwam ik er achter dat ik de
enige was die de volgende ochtend moest werken.’
‘Kijk eens, dame en heer. Twee broodjes tortilla en twee koffie. Dat moet toch een solide
basis vormen om de moordenaar te pakken. Alhoewel, die hebben jullie toch al?’, vraagt
Thomas.
‘Ja, alleen willen we graag zijn opdrachtgever te pakken krijgen en bovendien hebben we de
moord op Taco Koper. En Gerard Bruyns is nog steeds spoorloos. Genoeg te doen dus.’
‘Gerard Bruyns spoorloos?’
‘Ja, had je dat niet begrepen? Hij heeft Taco Koper op de ochtend van de moord
binnengelaten, dat is zeker. Daarna is hij niet meer gezien. We hebben ontdekt dat hij zich
ongeveer een etmaal heeft schuilgehouden in zijn eigen huis, boven de winkel.’
‘Waarschijnlijk in de geheime kamer waar Bruyns senior in de oorlog een Joods gezin
verborgen heeft gehouden.’
‘Hè? Daar heb ik nog nooit van gehoord,’ zegt Jozef verbaasd.
‘Dat weten ook niet veel mensen. Gerard heeft het me ooit verteld.’
‘Ik wist niet dat jij zo close bent met Gerard Bruyns.’
‘Ben ik ook niet, maar Gerard komt hier regelmatig een Montilla drinken.’
‘Vreemd dat ik hem hier nog nooit heb gezien.’
‘Meestal komt hij op maandag of dinsdag.’
‘Dat verklaart het. Heb je misschien ook een idee waar we hem zouden kunnen vinden?’

‘Niet direct. Als ook hij maar niet vermoord is.’
‘Dat lijkt me niet waarschijnlijk.’
‘Ik zal nadenken en als me iets te binnen schiet, bel ik je.’
‘Zullen we een lijstje maken?’, vraagt Jozef met volle mond.
Ellen knikt, ze heeft haar schrijfblok al op de bar gelegd.
‘Ik heb voor vandaag twee prioriteiten. Eerst wil ik de blonde secretaresse van Pedro Koper
spreken. Dat is een slimme tante die volgens mij exact op de hoogte is van alle handeltjes van
Pedro. Vervolgens zou ik graag een onderhoud willen hebben met Freek van de Wetering, het
maatje van Taco Koper. Als hij echt een vriend is, moet hij weten wat Taco van plan was met
dat vliegticket. Nu jij.’
‘Sowieso via de Belgische politie en wellicht Interpol meer te weten zien te komen over onze
Servische huurmoordenaar.’
‘Dat lijkt me typisch iets voor Brian.’
‘Brian gaat ook al rondbellen met collega-antiquaren om meer te weten te komen over Gerard
Bruyns. Kijken of we het beeld van de sjoemelende antiquaar wat kunnen nuanceren.’
‘Dan heeft hij twee nuttige klussen. Ik wil graag dat jij met mij meegaat. Zeker voor die
blonde secretaresse heb ik dringend vrouwelijke hulp nodig.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Dat merk je vanzelf.’
‘Mag ik jullie storen?’
Het is de stem van Thomas van Rijckevorssel.
‘Hebben jullie de krant van vanochtend al gezien?’
‘Hij wordt de laatste maanden maar zelden voor zeven uur bezorgd,’ antwoordt Jozef.
‘Ik heb alleen de Volkskrant. Daarin stond een kort bericht. Lugubere moord op Deventer
Boekenmarkt, zoiets,’ voegt Ellen er aan toe.
‘Nou, lees dat dit dan maar even. Ik zie het net. Volgens mij hebben jullie een probleem.’
Wie is de volgende? is de paginabrede kop op de voorpagina van de Stentor.
Daaronder is een grote onscherpe foto van het hangende lijk van Pedro Koper geplaatst.
‘Chicago aan de IJssel’ staat er in kleinere letters onder. Ellen schrikt ervan.
Zondagochtend is de Deventer ondernemer Pedro Koper op gruwelijke wijze om het
leven gebracht. De dader, een Servische huurmoordenaar, is gepakt, maar de vraag
is natuurlijk wie er achter deze brute moord zit. Ongeruste burgers vragen zich af of
het Deventer politiekorps niet een maatje te klein is voor het oplossen van dit misdrijf.
Verschillende Deventer kopstukken uit het bedrijfsleven hebben hun ongenoegen
reeds naar de burgemeester geuit. Ze zijn van mening dat de politie te weinig
voortvarend te werk gaat. Hierbij doelen ze met name op het onderzoek naar de
moord op Taco Koper, waar nog steeds geen resultaten zijn geboekt. ‘Dit is dodelijk
voor het imago van de stad,’ vindt de makelaar Martin Oudshoorn. ‘Ik voel me
bedreigd,’ voegt de horecaondernemer Luit Lyklema daar aan toe. ‘Wie weet ben ik
het volgende doelwit van de gek die onze stad kapot wil maken.’ Bij anderen
overheerst vooral het ongeloof dat het überhaupt heeft kunnen gebeuren. ‘Dit zijn
maffiapraktijken die je in Amerika, Italië of Amsterdam verwacht, maar niet in een
rustige stad als Deventer.’ In dat licht lijkt de verklaring van districtschef Gerard Maas
dat de politie de zaak onder controle heeft, te optimistisch. => pagina’s 3, 4, 8 en 9
‘Welke oetlul heeft dit geschreven?’, vraagt Jozef.

‘Zo te zien de halve redactie. Ze hebben er vier pagina’s mee gevuld,’ zegt de man achter de
bar.
Ellen weet niet wat ze moet zeggen. Is dit pure sensatiejournalistiek of is er echt sprake van
paniek in de stad? En wie zijn die ondernemers die zich zorgen maken over de politie?
Vinden ze dat echt of doen ze aan stemmingmakerij?
Opeens heeft Jozef haast.
‘Schrijf maar op mijn rekening,’ zegt hij tegen Thomas. ‘Kom Ellen, we gaan. Gerard Maas
zit vast al op ons te wachten.’
45 Maandag 6 augustus 8.00 uur
‘René, het is al acht uur, ik breng de kinderen naar de b.s.o., daarna ga ik meteen door naar
kantoor,’ roept Maria Joziassen van onder aan de trap naar boven. René Joziassen schrikt
wakker. Hij is weer in slaap gevallen nadat Maria is opgestaan. Zijn vrouw gunde hem
klaarblijkelijk een extra uurtje slaap en heeft de kinderen alleen gedaan. Dat kan hij
waarderen, omdat hij veel te laat in bed lag. Gisteravond is hij met een vriend naar de
jamsessie in het Burgerweeshuis geweest en van de barman mocht er tot drie uur worden
doorgespeeld. René was pas om half vier thuis.
Hij weet dat hij om negen uur op zijn werk moet zijn voor een afspraak met een belangrijke
klant. Het idee om zich ziek te melden en weer in slaap te vallen is aantrekkelijk, maar dat wil
hij niet. ’s Avonds een vent, ’s ochtends een vent, zou zijn vriend zeggen. Langzaam richt hij
zich op en blijft een paar tellen zitten op de rand van het bed. Strompelend bereikt hij de
badkamer. Met zijn ogen dicht staat hij onder de douche en laat het water aan alle kanten
langs zijn hoofd stromen. Langzaam wordt het plaatje van de aankomende dag compleet. Het
gesprek dat hij om negen uur heeft is slechts het begin van een overvolle agenda. Er moeten
drie rapporten de deur uit en aan het eind van de dag is er een overleg met de directie. Daar
moet hij zeker bij zijn.
Hoewel hij geen enkele drang heeft om iets te eten, smeert hij toch twee boterhammen en
schenkt zich een glas sinaasappelsap in. Op de klok ziet hij dat hij een kwartier heeft voordat
hij weg moet. Met zijn hoofd in zijn handen gaat hij zitten aan de keukentafel. Voor hem ligt
de Stentor van vrijdag die ze net van de buren hebben gekregen. Boekenmarkt verwacht
vanwege de hitte minder bezoekers dan voorgaande jaren, leest hij. Volgens de
organisatie zal dit jaar het aantal van honderdduizend bezoekers niet worden gehaald. In
overleg met de burgemeester is besloten om de markt al om zes uur ’s ochtends te laten
beginnen. Dan valt zijn oog valt op een grote kop:
Deventenaar vermoord in antiquariaat
Donderdagochtend is in het antiquariaat van Gerard Bruyns aan het Grote Kerkhof het
levenloze lichaam gevonden van Taco Koper. Hij bleek om het leven te zijn gebracht door
meerdere schoten. De politie tast in het duister omtrent de motieven voor de moord. De
antiquaar Gerard Bruyns is sindsdien spoorloos en de politie vraagt iedereen die Gerard
Bruyns sinds donderdag 9 augustus heeft gezien contact met hen op te nemen. pagina 12.

Eronder staat een foto van het antiquariaat. René kent Gerard Bruyns goed. Het verzamelen
van oude schoolatlassen is één van zijn hobby’s en daarom loopt hij regelmatig binnen bij
Gerard. Het komt zelden voor dat hij iets koopt, omdat de atlassen die Gerard aanbiedt zijn
budget meestal te boven gaan.
Plotseling doemt er in de mist in zijn hoofd een beeld op. Het is Gerard Bruyns die in zijn
eentje over het fietspad naast de weg van Deventer naar Olst loopt. Hij heeft een grote tas in

zijn hand. Wanneer was dat? Vrijdagmiddag? Toen kwam hij terug uit Zwolle waar hij voor
een overleg op het Provinciehuis was geweest. Aangezien hij daar een broodje had gegeten,
moet het rond een uur of twee zijn geweest. Ja, dat was het. Toen zag hij Gerard Bruyns
lopen, net buiten Deventer.
René kijkt op de klok en ziet tot zijn schrik dat het al tien voor negen is. Hij moet zich
haasten. Snel pakt hij zijn tas en haalt zijn fiets uit de schuur. Terwijl hij hard doorfietst toetst
hij 0900-8844 in op zijn mobiele telefoon. Hijgend vertelt hij de telefoniste waar hij Gerard
Bruyns vrijdagmiddag heeft gezien.
46 Maandag 6 augustus 9.00 uur
Het onderhoud met Gerard Maas was kort. Hij was woedend op de Stentor. Op zijn bureau
lagen alle landelijke ochtendbladen. Ze hadden allemaal een bericht over de moord
opgenomen. De Telegraaf had de foto van de bungelende Pedro Koper zelfs op de voorpagina
geplaatst met als onderschrift ‘Moord uit het boekje.’
‘Geen enkele krant twijfelt aan de capaciteiten van de Deventer politie. De meeste melden
zonder kanttekening dat de moordenaar is opgepakt. Alleen onze eigen Stentor meent de
wijsheid in pacht te hebben en citeert kritiekloos een stel leeghoofden die louter op zoek zijn
naar publiciteit,’ brieste Gerard Maas.
Gerard had de burgemeester al aan de telefoon gehad. Hij had zich zondermeer bereid
verklaard om persoonlijk met de betrokkenen te gaan praten. Wat hem betreft hadden Gerard
en zijn mensen uitstekend werk verricht.
Jozef en Ellen zijn op weg naar het kantoor van Pedro Koper waar ze een afspraak hebben
met zijn secretaresse. Het is leeg op de parkeerplaats bij het kantorencomplex waar ‘KOPER
vastgoedontwikkeling en -beheer’ een deel van de derde verdieping heeft gehuurd. Jozef zet
zijn Passat Diesel op een bezoekersplaats vlak naast de ingang. Als hij de autosleutel omdraait
komt de motor hortend en stotend tot stilstand.
‘Doet hij dat altijd?’, vraag Ellen.
‘Meer dan vroeger. Hij pruttelt alleen wat langer na. Hoe ouder hij wordt hoe liever hij wil
blijven rijden, denk ik. Een soort midlifecrisis dus.’
‘Ik help je hopen dat hij nog maar op de helft is.’
‘Daar ga ik vanuit. Mijn auto heeft het eeuwige leven. Heeft ze haar naam genoemd?’
‘Iets van Greet Robberse.’
Jozef drukt op de bel en meteen geeft de zoemtoon aan dat de deur open is. Binnen is het
aangenaam koel. Ze nemen daarom de trap. In de deuropening van het kantoor van ‘KOPER
vastgoedontwikkeling en –beheer’ staat een blonde vrouw. Ellen stelt vast dat Jozefs
beschrijving niet geheel overeenkomt met de vrouw die hen met een vermoeide glimlach
begroet.
‘Kom binnen,’ zucht ze.
Jozef reikt haar de hand.
‘Gecondoleerd met het overlijden van uw baas,’ zegt hij.
‘Insgelijks, mijn naam is Ellen van Dorth, ik ben een collega van Jozef Laros.’
‘Willen jullie koffie?’
‘Alleen als het niet te veel moeite is.’
‘Met zo’n Nespressoapparaat gaat het vanzelf. Heeft u er bezwaar tegen als we op de kamer
van Pedro gaan zitten? Dat is beter dan ons andere vergaderhok.’
Jozef knikt.

Ellen kijkt verbaasd rond in de grote kamer van Pedro Koper. Hoewel ze geen
binnenhuisarchitect is, kan ze zien dat hier niet over de inrichting is nagedacht. Het meubilair
is strak, veel chroom, donkerbruin leer en glas. Op de vloer ligt een kleurrijk tapijt met AndyWarholachtige motieven. Ter vergroting van het contrast hangt een aantal klassiek
geschilderde oud-Hollandse landschappen in dikke goudkeurige lijsten aan de zilvergrijze
muur. In de hoek van de kamer staat tenslotte een blankhouten bureautje in IKEA-stijl waarop
een oude computer staat.
‘Pedro was hier niet veel,’ zegt de blonde secretaresse tegen Ellen als ze haar een kop koffie
aanbiedt. ‘En als hij hier was, zat hij bij voorkeur niet achter zijn bureau. Pedro was een echte
netwerker, een mensenmens.’
‘Dat is inderdaad opvallend. Meestal vullen directeuren hun kamer met een enorm bureau van
waarachter ze hun bedrijf besturen.’
‘Grappig dat u dat zegt. Pedro zou het precies zo gezegd kunnen hebben. Hij had vreselijk de
pest aan hotemetoten die ingewikkelde mails sturen en dure woorden gebruiken om te
verdoezelen dat ze geen idee hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn.’
Ellen moet denken aan de beschrijving van Jozef. Volgens hem deed de vrouw, ondanks haar
intelligentie, overdag niet veel meer dan roddelbladen lezen. Gecultiveerde eenvoud, noemde
Jozef het. De vrouw had tegen Jozef gezegd, dat de kracht van Pedro was dat hij zaken niet
ingewikkelder maakte dan noodzakelijk en dat is het eerste wat ze nu spontaan vertelt.
‘Nu nog iets voor mezelf, en dan ben ik er klaar voor,’ zegt de vrouw en verlaat de kamer.
‘Doe jij het maar,’ fluistert Jozef snel. ‘Dat gaat helemaal goed tussen jullie.’
Ze zitten rond de grote glazen tafel die helemaal leeg is op een grote pot met felgekleurde
snoepjes na.
‘Allereerst wil ik u nogmaals bedanken dat u hier bent. Het moet voor u een enorme schok
zijn.’
‘Ik ben er helemaal kapot van. En eigenlijk kan ik helemaal niet bevatten wat er is gebeurd.’
‘Wanneer hoorde u het?’
‘Gisterochtend om half elf.’
‘Om half elf al?’
‘Een kennis van mij stond op dat moment op de Nieuwe Markt. Hij heeft het praktisch zien
gebeuren.’
‘Alles?’
‘Hij hoorde gegil en zag toen hoe het lichaam van Pedro daar bungelde.’
‘En wat hebt u toen gedaan?’
‘Eerst wilde ik gaan kijken, maar dat leek me niet verstandig. Ik ben de rest van de dag thuis
gebleven en heb het via radio en tv gevolgd.’
‘Alleen?’
‘Ik was inderdaad alleen.’
‘En uw collega? U heeft één andere collega, had ik begrepen.’
‘Fred Lever, ons financiële brein.’
‘Hij is er vandaag niet, is mijn indruk.’
‘Klopt, hij is op vakantie. Eigenlijk zou het kantoor de komende twee weken dicht zijn.’
‘Dit is dus uw eerste vakantiedag.’
De vrouw zucht.
‘Had u plannen om weg te gaan?’
‘Wij, eh, ik bedoel, ik zou twee weken naar Spanje gaan. Naar de Costa Brava.’
‘Wanneer zou u vertrekken?’
‘Morgen.’

‘Maar u hebt besloten om niet te gaan?’
‘Ja, dat zou heel raar voelen. Daar kunt u zich wat bij voorstellen, neem ik aan?’
Voor het eerst verheft de vrouw haar stem enigszins.
‘Hebt u via de media gehoord dat de dader van de moord op Pedro is gepakt?’
‘Dat heb ik begrepen.’
‘Wij weten vrijwel zeker dat de dader in opdracht handelde. En wij willen graag weten wie de
opdrachtgever is.’
Ellen pauzeert even, de vrouw knikt.
‘Vandaar dat wij zeer geïnteresseerd zijn in het netwerk van Pedro. Met wie deed hij zaken?
Had hij zakelijke conflicten? Had hij misschien mensen benadeeld? Kortom, zijn er mensen in
de zakelijke omgeving die reden zouden kunnen hebben om Pedro te vermoorden?’
De vrouw wendt haar blik af en staart naar buiten.
‘Om eerlijk te zijn, heb ik geen enkel idee. Ik zat hier slechts om gasten te ontvangen en een
enkele brief uit te typen.’
Zonder opzij te kijken weet Ellen dat Jozef inwendig vloekt. Ze weet wat Jozef in zo’n geval
zou zeggen. Hij zou de persoon er met harde woorden op wijzen dat het ondanks de moeilijke
en pijnlijke omstandigheden zeer gewenst is om de politie volledige medewerking te bieden.
‘Ik snap dat het voor u emotioneel is, maar desondanks wil ik u vragen goed na te denken
over mijn vorige vraag. Misschien denkt u dat uw informatie niet belangrijk is, wij kunnen in
dit stadium van het onderzoek alles gebruiken.’
De vrouw zucht diep.
‘Eh, wat was uw vraag ook alweer?’
‘Gaat het wel goed met u?’, vraagt Ellen bezorgd.
‘Nee, eerlijk gezegd niet. Ik voel me misselijk. Volgens mij is het beter dat jullie weggaan.
Het is allemaal een beetje te veel,’ zegt de vrouw met een snik in haar stem.
Er verschijnen tranen in haar ogen. Ze pakt een tissue uit haar tasje en dept voorzichtig haar
ooghoeken. Ellen merkt dat de tranen haar niets doen.
‘Dat is op dit moment helaas geen optie,’ zegt ze stellig. ‘Hoe vervelend dat ook is, mevrouw
Robberse.’
‘Robbersen, Grace Robbersen.’
‘Snapt u wat ik bedoel, mevrouw Robbersen?’
Weer staart de vrouw naar buiten. Plotseling richt ze met een schok tot Ellen en Jozef.
‘Wat willen jullie precies!?’, schreeuwt ze. ‘Pedro is dood. Waarom laten jullie ons niet met
rust?’
Op dat moment gaat de mobiele telefoon van Ellen. Ze kijkt opzij naar Jozef die knikt dat ze
hem op moet nemen.
‘Ellen van Dorth,’ zegt ze terwijl de kamer uit loopt. ‘Hoi Brian.’
Ellen ziet meteen dat Grace Robbersen boos kijkt, als ze terugkomt in de directeurskamer van
Pedro Koper.
‘Denk daar maar eens over na,’ zegt Jozef. Hij staat op en neemt Ellen weer mee naar buiten.
‘Dat was Brian, hij had interessant nieuws,’ zegt ze. ‘Vanochtend belde iemand die Gerard
Bruyns vrijdagmiddag, op het heetst van de dag, heeft zien lopen langs de weg van Deventer
naar Olst.’
‘Haerande,’ zegt Jozef meteen. ‘Ik moet me vreselijk vergissen als hij niet bij de baron zit.
Dat had ik zelf ook kunnen bedenken.’
Ellen kijkt Jozef verbaasd aan.
‘Willem Adriaan Groplaer, nazaat van een oud geslacht, authentieke Twentse adel waarvan de
stamboom teruggaat tot de dertiende eeuw. Zitten bij mijn weten vooral in de omgeving van
Diepenheim.’

‘Niet Diepenveen?’
‘Nee, Diepenheim, voorbij Markelo. Heel aparte club. Voelen zich vooral verheven boven de
Hollandse adel, die veel later is ontstaan.’
‘En waarom zou Gerard Bruyns daar zitten?’
‘Ik heb ooit gehoord dat zij oude vrienden zijn. Als ik Gerard Bruyns was, zou ik ook naar
Haerande gaan. Een ideale plek om je te verbergen.’
‘Moet Brian iets doen?’
‘Dat regelen we als we terug zijn. Eerst terug naar onze Amazing Grace. Ze heeft voldoende
tijd gehad om na te denken.’
47 Maandag 6 augustus 9.30 uur
Willem Adriaan Groplaer heeft maar weinig slaap nodig en staat meestal rond zes uur op. Het
eerste uur van de dag is hij op zijn best en dat uur gebruikt hij om financiële beslissingen te
nemen. Hij doet dat op grond van de informatie die hij de dag daarvoor heeft verzameld,
aangevuld met de laatste gegevens die hij van het internet haalt. Een goede nachtrust waarin
alle informatie een plekje heeft kunnen krijgen vormt voor hem de basis voor de beste
beslissingen. Pas daarna nuttigt hij zijn ontbijt, omdat ook een nuchtere maag bijdraagt aan
heldere gedachten.
De rest van de dag verzamelt hij vooral informatie. Per dag besteedt hij minimaal drie uur aan
het lezen van vijftien tot twintig kranten. Hij signaleert internationale trends en politieke
ontwikkelingen die van belang zijn voor zijn lange termijnvisie. Daarnaast reist hij vaak. Zijn
netwerk bevat veel topmensen uit het bedrijfsleven. De persoonlijke contacten met
commissarissen, CEO’s en bestuursleden gebruikt hij met name voor zijn korte
termijnstrategie.
Op zijn eenendertigste overleed Willem Adriaans vader. Dat was een paar jaar na het
overlijden van zijn moeder. Willem Adriaan was de enige erfgenaam van een erfenis die
bestond uit drie grote delen: het landhuis Haerande, twee landgoederen in Overijssel die
werden beheerd door een rentmeester en waarvan de grond grotendeels was verpacht, en een
vermogen van ongeveer dertig miljoen gulden. Het kostte Willem Adriaan niet veel tijd om te
onderkennen dat het landhuis veel geld kostte, dat de landgoederen netto ook geld kostten en
dat het vermogen van dertig miljoen zonder aanvullende inkomsten binnen twintig jaar
verdampt zou zijn.
Hij nam een jaar de tijd om te bepalen hoe hij het familievermogen zou investeren. Daartoe
reisde hij de wereld rond, sprak met financiële goeroes, bestudeerde de jaarverslagen van ’s
werelds grootste ondernemingen en maakte gebruik van de vooraanstaande positie die zijn
vader had bekleed in de Europese adellijke kringen om zich toegang te verschaffen tot het
netwerk dat tentakels had in vrijwel alle grote Europese bedrijven. Tien jaar later was zijn
vermogen gegroeid tot 100 miljoen gulden en na weer tien jaar overschreed zijn vermogen de
grens van 300 miljoen gulden. Tegenwoordig wordt zijn vermogen geschat op 200 miljoen
euro.
Op het moment dat Gerard Bruyns slaperig de keuken betreedt, heeft Willem Adriaan er al
een halve dag opzitten. Hij wordt over anderhalf uur opgehaald door een taxi die hem naar
Schiphol brengt. Zijn eerste bestemming is Brussel waar hij een kopstuk van de Europese
mededingingsautoriteit ontmoet. Daarna vliegt hij door naar Parijs voor een gesprek met een
politiek adviseur van de Franse minister van economische zaken en hij sluit de week af in
Frankfurt met een besloten bijeenkomst voor mogelijke investeerders in waterstoftechnologie.

‘Goedemorgen Gerard. Heb je lekker geslapen?’, begroet hij Gerard Bruyns goed gehumeurd.
‘Als een roos. Het is net of het hier ’s nachts koeler is dan in de stad.’
‘Dat is waarschijnlijk ook zo.’
‘Jij vertrekt zo?’
‘Ja, om elf uur. Voor die tijd wil ik graag met je spreken. Kan dat?’
‘Tuurlijk, wat mij betreft meteen.’
Willem Adriaan gaat bij Gerard Bruyns aan de ontbijttafel zitten en schenkt zich koffie in.
‘Gerard, ik meende wat ik gisteren zei. Je moet stoppen met je antiquariaat. Al enige tijd hoor
ik vreemde verhalen over jouw zaak. En nu is er iemand vermoord. Kan ik je helpen om te
stoppen? Heb je geld nodig? Heb je schulden? Zeg me hoeveel je nodig hebt, en ik schenk het
je.’
Gerard Bruyns zegt niets. Hij staart naar het witte tafelkleed waarop hij een druppel koffie
heeft gemorst.
‘En het tweede is, je moet je vandaag melden bij de politie. Ik vind het begrijpelijk dat je in
paniek bent gevlucht, maar onverstandig dat je je verborgen houdt. De politie zoekt je.
Misschien denken ze dat jij Taco Koper hebt vermoord. Jij bent mijn vriend en ik zal je
daarom nooit dwingen. Toch vraag ik je met klem om mijn advies op te volgen en je te
melden bij de politie.’
Gerard Bruyns knikt bedachtzaam.
‘Ik geloof dat je gelijk hebt. Hier kan ik ook niet eeuwig blijven. Zal ik meteen bellen?’
‘Doe dat maar als ik weg ben. Ik ga de laatste spullen voor de reis pakken.’
Gerard Bruyns staart somber voor zich uit.
´Is er iets Gerard?’, vraagt Willem Adriaan Groplaer bezorgd.
‘Gisteren en zonet had je het over de winkel. Je zei dat ik ermee moest stoppen.’
‘Het was slechts een advies. En ik wil je er eventueel bij helpen.’
‘Wat weet je allemaal, Willem Adriaan? Waarom bied je aan om me te helpen?’
‘Is dat relevant? Ik heb alleen gezegd dat ik wel eens wat hoor. En op grond van wat ik hoor,
adviseer ik je om te stoppen met het antiquariaat. Dat is alles. Als vriend vraag ik je om er
serieus over na te denken. Geloof me, het is voor je eigen bestwil.’
48 Maandag 6 augustus 9.45 uur
‘Wat verwachten jullie van mij?’, zegt Grace Robbersen gelaten.
‘Dat je ons vertelt wat je weet,’ zegt Jozef. ‘Begin bijvoorbeeld maar eens met de verhouding
tussen jou en Pedro Koper.’
‘Wij hadden een relatie, is dat wat je wil weten?’
‘Dan kun je vast meer vertellen over de relatie tussen Pedro en zijn broer Taco. De vorige
keer dat ik hier was, liet je doorschemeren dat Taco regelmatig contact had met zijn broer.’
Jozef wacht of de vrouw reageert. Dat doet ze niet.
‘Ik neem aan dat Taco hier was voor zaken.’
Nog steeds zwijgt de vrouw.
‘Weet jij welke zaken?’
‘Ik heb geen idee.’
‘Wat weet je precies van de zaken van Pedro?’
‘Niet veel. Ik ontving klanten en typte brieven uit. Meer niet. Hoe moet ik weten waar hij zich
mee bezig hield?’
‘Omdat u behoorlijk intelligent bent en een relatie had met Pedro. U moet meer weten dan u
ons vertelt.’

‘Dat zien jullie verkeerd. Pedro vond dat ik niets met zijn zaken te maken had. En ik kan hem
daar geen ongelijk in geven.’
Jozefs gezicht betrekt.
‘U realiseert zich toch wel dat wij bezig zijn met een politieonderzoek?’
‘Wat bedoelt u daarmee? Dat u van de politie bent?’
‘Ik bedoel daarmee dat u geacht wordt de waarheid te spreken. Daarom vraag ik u nogmaals,
wat weet u van de zaken van Pedro Koper?’
‘Heeft u haast?’
Ellen is verrast door de wending die het gesprek lijkt te nemen.
‘Ik heb alle tijd,’ antwoordt Jozef rustig.
Grace Robbersen staat op en loopt naar de receptie waar ze normaal zit. Even later komt ze
terug met een stapel brochures.
‘Als u wilt kan ik alle brochures met u doorlopen. Kijk hier, beheer van gebouwen. Dat is
eigenlijk de belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf. In feite hebben we twee taken,
het innen van de huur en het onderhoud.’
‘Maar jullie hebben geen technische mensen in dienst.’
‘Al het technische werk besteden wij uit aan gespecialiseerde bedrijven. Hoe dat precies zit,
kan Fred veel beter vertellen dan ik.’
Jozef bladert door de brochures.
‘En jullie verhuren ook kamers?’
‘Wij bezitten inderdaad een aantal panden waarin voornamelijk studenten zijn gehuisvest.’
‘Levert dat wat op?’
‘Niet veel. Je schrijft veel af op die panden. Als je een studentenhuis na twintig jaar
studentenbewoning wilt verkopen, moet je het in feite afbreken en opnieuw opbouwen.’
‘En jullie verkopen zelfs appartementen in Turkije en Spanje.’
‘Die zijn niet van ons. Wij verkopen ze alleen maar en krijgen een percentage.’
‘Loopt dat?’
‘Matig.’
Jozef schuift de stapel brochures demonstratief terug naar Grace Robbersen.
‘Deze activiteiten zijn geen reden om Pedro Koper te vermoorden, lijkt mij.’
De vrouw begint te huilen.
‘Dat, dat zeg ik ook de hele tijd,’ snikt de vrouw. ‘Volgens mij is er een gek aan het werk.’
Jozef kijkt Ellen vragend aan. Die schudt haar hoofd.
‘Mevrouw Robbersen,’ zegt Jozef. De vrouw veegt een traan weg. ‘Ik begrijp dat u van slag
bent. Wij zullen u daarom met rust laten. Toch vraag ik u met klem om na te denken over de
mogelijkheid dat Pedro Koper betrokken was bij zaken die mogelijk aanleiding waren om
hem te vermoorden.’
De vrouw kijkt Jozef emotieloos aan.
‘Kom Ellen, we gaan.’
Grace Robbersen loopt in een dribbelpasje achter Jozef en Ellen. In de deuropening draait
Jozef zich om.
‘Blijft u de komende dagen in Deventer?’
De vraag klinkt als een opdracht. De vrouw reageert er niet op.
Buiten slaat de warmte Jozef en Ellen in het gezicht.
‘Ik haat dit,’ zegt Jozef.
‘Wat bedoel je? Airconditioning?’
‘Dat ook. Nee, zo’n trut die om de een of andere reden denkt dat het haar plicht is om
informatie achter te houden. Waar is ze bang voor?’

‘Ik heb de voorstelling met verbazing gevolgd. Uit alles bleek dat ze donders goed weet wat
er allemaal gebeurt binnen het bedrijf. Dat moet ook wel, met twee medewerkers en één
directeur. Waarschijnlijk runt zij met die Fred Lever de zaak.’
‘Dat wil zeggen, de zaak volgens de brochures.’
‘Je bedoelt dat Pedro Koper zich met andere zaken bezighield.’
‘Dat kan niet anders. Pedro Koper is vermoord omdat hij betrokken was bij criminele
activiteiten. En dat deed hij samen met zijn broer Taco, is mijn hypothese.’
‘Dan is het toch logisch dat Grace Robbersen daar niets over wil vertellen? Dat stelt haar
geliefde postuum in een kwaad daglicht.’
‘Hm, zou dat zo zijn?’
‘Daar kan ik me wat bij voorstellen.’
‘Laten rusten dus?’
‘Nee, morgen weer proberen,’ antwoordt Ellen stellig. ‘En overmorgen weer.’
Jozef grijnst.
‘Zo mag ik het graag horen.’
De auto van Jozef staat pal in de zon en in de auto is het meer dan vijftig graden.
‘Ramen open en rijden maar,’ zegt Ellen als ze instapt.
Zoals gewoonlijk stoot de auto een enorme roetwolk uit als Jozef de autosleutel omdraait.
‘Dit is echt onverantwoord,’ zegt Ellen. ‘Is deze auto eigenlijk APK gekeurd?’
‘Elk jaar weer zonder mankeren,’ antwoordt Jozef.
‘Morgen slaat het weer om,’ zegt Ellen als ze voor een stoplicht op de Welle staan te wachten.
‘Jammer, ik begon net te wennen aan het mediterrane leven.’
Op dat moment klinkt er een zachte knal, schokt de auto een paar keer en komt er rook van
onder de motorkap. Jozef schakelt snel en probeert de auto aan de kant van de weg te zetten.
Verder dan een halve meter komt hij echter niet. Ellen probeert serieus te blijven kijken, maar
heeft moeite om niet in lachen uit te barsten. Op dit moment wacht ze al sinds ze voor het
eerst met Jozef meereed. Jozef stapt uit en kijkt beteuterd naar de rokende motorkap.
‘Wat moet ik doen?’, vraagt hij aan Ellen die ook uitstapt.
‘Geen idee. Ik heb nog nooit pech gehad met mijn Corsa. Ik heb een keer gehoord dat mensen
in zo’n geval de ANWB bellen.’
‘Zie je hier ergens zo’n praatpaal die altijd langs de snelweg staan?’
‘Ben je lid van de ANWB?’
‘Ik ben nergens lid van, dus ook niet van de ANWB.’
‘Dan hoeven we daar niet langer over na te denken. Breng je je auto wel eens naar een
garage?’
‘Ja, voor de APK.’
‘Dan moet je die bellen.’
Er klinkt getoeter. De man in de auto achter hen, stapt uit.
‘Panne?’, vraagt hij met een grijns.
‘Lijkt erop.’
‘Zet hem in zijn vrij. Dan duwen we hem aan de kant.’
Even later staat de Passat half in de berm en kunnen de andere auto’s er weer langs.
‘Ga jij maar vast naar het bureau en zie wat je verder kunt doen met Brian. Probeer in ieder
geval contact te krijgen met Haerande.
49 Maandag 6 augustus 10.30 uur
Ellen ziet meteen dat er iets bijzonders aan de hand is als ze het gezicht van Brian ziet.

‘Raad eens wie ik net aan de telefoon had?’, vraagt Brian opgewonden.
‘Dat moet Gerard Bruyns zijn.’
‘Klopt, hij zit op het landhuis Haerande.’
‘Dat zei Jozef ook meteen. De baron die daar woont schijnt een vriend te zijn van Gerard
Bruyns. Wat heb je gezegd?’
‘Dat hij daar moet blijven. En dat wij deze ochtend langs zullen komen.’
‘Mooi.’
‘Waar is Jozef trouwens?’
‘Zijn auto begaf het halverwege. Een heus slachtoffer van de hitte.’
‘Daar baalde hij zeker van?’
‘De klap moet nog komen. Waarschijnlijk denkt hij dat de schade valt te repareren. Die kans
acht ik klein. Ik vind het al twee jaar lang een wonder dat die rookmachine start.’
‘Wat denk je, kunnen wij zelf naar Haerande?’
Daar moet Ellen over nadenken. Normaal zou ze meteen ja zeggen. In dit geval gaat het
echter om meer dan een informant, Gerard Bruyns is mogelijk een kroongetuige. Bovendien
zal het niet lang meer duren voordat Jozef er is.
‘Laten we wachten op Jozef,’ zegt ze daarom. ‘Kunnen we ondertussen een actielijst maken.
Ik raak het overzicht een beetje kwijt.’
Ze pakt de vellen erbij die ze zondag aan het eind van de ochtend heeft volgeschreven. Ook
pakt ze het schrijfblok met haar andere aantekeningen erbij.
50 Maandag 6 augustus 12.00 uur
Landgoed Haerande, vrij wandelen op paden is toegestaan tussen zonsopgang en
zonsondergang, staat er op het bordje aan het begin van een zandweg. Iets verderop staat
Verboden voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Aan de andere kant zijn twee borden
aan een boom bevestigd waaruit met enige goede wil kan worden opgemaakt dat ook
mountainbikers en honden niet welkom zijn op het landgoed.
‘De adel heeft het zwaar tegenwoordig, met al die grond die niets oplevert,’ zegt Jozef. ‘Maar
gelukkig springt de overheid bij met subsidies voor het in stand houden van landgoederen.
Helaas voor hen wordt als tegenprestatie geëist dat het landgoed voor het publiek toegankelijk
moet zijn.’
‘Klinkt toch niet zo gek?’
‘Ach, ik heb het niet zo op die relicten uit oude tijden.’
‘Je bedoelt de adel?’
‘Meer de verdeling van de grond in Nederland. Die sluit totaal niet aan bij de
maatschappelijke behoefte.’
Brian kijkt hem vragend aan.
‘Als het je interesseert wil ik je een andere keer deelgenoot maken van mijn kijk op de
inrichting van Nederland.’
‘Dat aanbod neem ik aan.’
Brian stopt bij het monumentale toegangshek naar het landhuis Haerande. Het hek staat open.
‘Moeten we bellen?’, vraagt hij aan Jozef.
‘Rij maar door. Ze weten dat we komen. Ik ben overigens blij dat we met jouw auto zijn. Een
Mercedes, ook al is hij twintig jaar oud, past hier beter dan mijn Volkswagen.’
Brian rijdt stapvoets over de beukenlaan. De takken van de grote bomen aan weerszijden van
de gravelweg raken elkaar en vormen een tunnel. Na honderd meter ligt rechts het witte
landhuis.
‘Wat een huis!’ zegt Brian. ‘Zoiets verwacht je eerder in België of Frankrijk.’

‘Hier in de omgeving zijn er meer. Rond Zutphen, Brummen en Voorst liggen veel van dit
soort buitenplaatsen.’
Op het bordes staat een vrouw met een schort om. Ze wijst waar Brian zijn auto kan
neerzetten en loopt naar de auto toe.
‘Goedemiddag, of is het ochtend? Mijn naam is Agnes, ik werk voor meneer Groplaer. Wilt u
verder komen?’
Jozef en Brian stellen zich voor en lopen achter haar aan.
‘De heer Bruyns zit op het terras aan de andere kant van het huis. In de schaduw van de
kastanjebomen. Willen de heren zo koffie?’
‘Graag, en heeft u er een glas water bij? Met die warmte moet een mens voldoende drinken.’
antwoordt Jozef.
‘Daar heeft u helemaal gelijk in.’
‘Voor mij hetzelfde graag,’ zegt Brian.
‘Kijk Gerard, de heren van de politie.’
Brian herkent de grijze man meteen. Hij is een paar keer in zijn antiquariaat geweest. Aan de
schichtige blik van de man te zien, is hij zenuwachtig.
‘Dag meneer Bruyns,’ zegt Jozef opgewekt terwijl hij hem een hand geeft. ‘Jozef Laros,
volgens mij kennen wij elkaar, is het niet?’
Gerard Bruyns knikt.
‘Vast uit het café,’ zegt hij. ‘Ik kan me niet herinneren u ooit in mijn winkel te hebben
ontvangen.’
‘U zegt het vrij stellig. Kent u al uw klanten van gezicht?’
‘Uw collega herken ik wel.’
Hij geeft ook Brian een hand.
‘Wat hoor ik nu, Brian, heb jij ergens een bijbaan? Het salaris van een beginnend rechercheur
is zeker niet toereikend voor boeken uit de collectie van Gerard Bruyns.’
‘Wie zuinig leeft, houdt soms wat over,’ zegt Brian. ‘Al gaan de meeste boeken mijn budget
inderdaad te boven.’
Brian heeft zich voorgenomen om goed op te letten hoe Jozef het gesprek voert en het waar
mogelijk mee te spelen. Jozef begint meteen over dure boeken en daarmee is de ondervraging
ongemerkt begonnen.
‘Voor een paar honderd euro kunt u anders best leuke werken kopen,’ zegt Gerard Bruyns.
‘Alleen leest deze jongen alleen maar boeken in het Gaelic, IJslands, Bretons en Baskisch.
Heeft u dat ook?’, vraagt Jozef.
‘Niet op voorraad, maar ik heb regelmatig contact met een collega in Hay on Wye. Die bezit
bij mijn weten de grootste collectie Keltische literatuur en andere geschriften.’
‘Ik ben blij te horen dat de gebeurtenissen in uw antiquariaat geen effect hebben gehad op uw
passie voor boeken. Uw ogen glinsteren, als ik zo vrij mag zijn dat te constateren,’ zegt Jozef.
‘Daarom is meneer Bruyns hier ook heen gevlucht,’ zegt Agnes die met een bord vol kopjes
en glazen naast de tafel staat. ‘Gerard heeft het hele weekend doorgebracht in de bibliotheek.
Geef Gerard een boek en zijn zorgen zijn verdwenen. Zo is het toch, Gerard?’
Gerard Bruyns knikt en Agnes draait zich om.
‘Ik zit in de keuken, dus als u iets nodig heeft weet Gerard mij te vinden.’
‘Laten we ter zake komen,’ zegt Jozef. ‘Allereerst zijn wij natuurlijk erg blij dat we u levend
en wel hebben gevonden. U kunt zich denk ik voorstellen, dat de afgelopen dagen ook heel
andere scenario’s de revue zijn gepasseerd.’
‘Dat is zo. Ik kan slechts als excuus aanvoeren dat ik echt in paniek was. Verlamd van angst
heb ik me een etmaal lang verborgen gehouden in mijn eigen huis.’

‘Dat komt zo,’ zegt Jozef. ‘Zullen we gewoon bij het begin beginnen? En daar bedoel ik mee
dat u ons precies vertelt wat er is gebeurd.’
Gerard Bruyns knikt en ademt drie keer diep in en uit. Uit één van de zakken van zijn
versleten corduroy colbert haalt hij een briefje.
‘Ik heb het opgeschreven, zodat ik niets vergeet.’
‘Dat is verstandig,’ zegt Jozef bemoedigend.
‘Waar zal ik beginnen? Met het binnenlaten van Taco Koper?’
Jozef knikt.
‘Het was voor negenen, de winkel was nog niet open. De bel ging en tot mijn verrassing stond
Taco voor de deur. Uiteraard liet ik hem binnen.’
Gerard Bruyns stopt en kijkt Jozef vragend aan.
‘Ga rustig verder, ik luister,’ zegt Jozef.
‘Taco kwam vaker langs om een kop koffie te drinken. Dat gebeurde donderdag ook. Nadat
wij een tijdje hadden zitten praten liep ik naar boven om koffie te zetten. Mijn woning is
boven de winkel.’
‘Dat hebben wij gezien.’
‘Toen ik boven was hoorde ik plotseling twee harde knallen. Natuurlijk schrok ik vreselijk. Ik
durfde niets te doen en was bang dat er iemand naar boven zou komen. Tot mijn opluchting
leek het erop dat het geluid van voetstappen steeds zwakker werd. Ik keek daarom voorzichtig
uit het raam en zag een man wegrennen. Daarop werd ik bevangen door een enorme angst. Ik
wist niets anders te bedenken dan me te verstoppen in de geheime bergplaats. En daar heb ik
bijna een etmaal gezeten. Toen ik de volgende dag geen geluiden meer hoorde ben ik via de
achteruitgang gevlucht en naar Haerande gelopen. Dat was in het kort mijn verhaal.’
‘Kunt u de man beschrijven die u hebt zien wegrennen?’
Weer kijkt Gerard Bruyns op het papier dat voor hem ligt.
‘Ook daar heb ik over nagedacht. Het was een tengere man van ongeveer één meter zeventig.
Hij had kort, zwart haar. Wat me opviel was zijn scherpe, grote neus. Verder had hij dikke,
doorlopende wenkbrauwen. Hij droeg een spijkerbroek en een oranje T-shirt.’
‘Hoe kent u Taco Koper eigenlijk?’
‘Ik heb hem ooit binnengevraagd toen het hard regende en hij wat verloren stond te schuilen
onder het afdak van een café. Zoals gebruikelijk bij zwervers sloeg hij mijn aanbod af, maar
uiteindelijk kon ik hem toch overreden om mee naar binnen te gaan. Tot mijn stomme
verbazing toonde hij niet alleen belangstelling voor mijn boeken, hij wist er ook veel van.
Sindsdien kwam hij regelmatig langs.’
‘U was dus bevriend met hem.’
‘Min of meer, dat klopt.’
Brian maakt aanstalten om iets te zeggen. Jozef is hem echter voor.
‘Dat was een duidelijk verhaal, meneer Bruyns. Heeft u al een idee wat u gaat doen? Blijft u
hier of keert u terug naar uw woning?’
‘Hoewel het me hier prima bevalt, ga ik toch terug naar huis.’
‘Bent u niet meer bang?’
Gerard Bruyns schudt zijn hoofd.
‘Het was een vreemde actie om me te verbergen. Ik had natuurlijk meteen de politie moeten
bellen. Ik heb geen idee wat me bezielde.’
Weer probeert Brian iets te zeggen en weer negeert Jozef zijn signaal.
‘Kan ik met u afspreken dat wij morgenochtend langskomen? Dan kunnen we ter plaatse nog
een keer doornemen wat er precies is gebeurd. Is dat akkoord?’
Voor het eerst verschijnt er iets van twijfel in de blik van Gerard Bruyns.
‘Ik, ik dacht ik alles had verteld,’ stamelt hij.

‘Dat heeft u ook. Alleen vind ik het in dit geval zinvol om met u als getuige ook op de plaats
van het delict te kijken. Daarmee kunnen wij ons een scherper beeld vormen van wat er is
gebeurd.’
Met verbazing ziet Brian dat de rust in de houding van Gerard Bruyns helemaal is verdwenen.
‘Misschien kunnen wij u meenemen naar de stad? Dan hoeft u niet het hele stuk terug te
lopen.’
‘Agnes heeft ook aangeboden mij terug te brengen. En ik moet mijn spullen nog pakken.’
‘Weet u toevallig ook waar de baron is?’
‘Willem Adriaan is vanochtend vertrokken voor een zakenreis. Eerst naar Brussel en daarna
reist hij door naar Parijs.’
‘Mooi. Dan gaan wij weer. U kunt ons morgenochtend rond een uur of tien verwachten.’
Agnes loopt met Jozef en Brian mee naar de voordeur.
‘Heeft u toevallig een mobiel telefoonnummer van de heer Groplaer?’
De huishoudster is duidelijk in verlegenheid gebracht door de vraag van Jozef.
‘Dat, dat mag ik u niet geven. Vrijwel niemand heeft het nummer van de heer Groplaer. Hij
heeft mij ten strengste verboden zijn nummer aan derden te geven.’
Jozef glimlacht.
‘Uw loyaliteit jegens uw baas is te prijzen. Toch wil ik u vragen voor de politie een
uitzondering te maken.’
Agnes krijgt een rood hoofd.
‘Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. Als ik hem aan de lijn krijg, zal ik hem zeggen dat
ik u in naam van de wet heb gedwongen mij het nummer te geven.’
Met een stem vol twijfel somt Agnes de tien cijfers op. Tevreden stapt Jozef in de Mercedes
van Brian.
‘Wat denk je, Brian?’, vraagt Jozef als ze vanaf de lange oprijlaan de verharde weg op
draaien.
‘Ik snap er niets van.’
‘Waarvan niet?’
‘Het verhaal van Gerard Bruyns klopt niet. Ik ken het huis inmiddels op mijn duimpje en ik
kan me niet voorstellen hoe hij vanuit zijn woning een man heeft zien wegrennen. Bovendien
is het erg merkwaardig om je te verstoppen als je de schutter hebt zien wegrennen. Ervan
uitgaande dat hij niet de waarheid heeft gesproken, is de grootste vraag waarom hij liegt. Wat
heeft hij te verbergen? Heeft hij Taco Koper dan toch zelf neergeschoten?’
‘Ik ben het helemaal met je eens. Vanwege de laatste vraag vond ik het niet slim om hem het
mes op de keel te zetten. Het zou geen kunst zijn geweest om zijn verhaal onderuit te halen.
Het was ook zeker gelukt om hem het echte verhaal te laten vertellen. Maar daar waren we
weinig mee opgeschoten. Veel belangrijker is de vraag waaróm hij niet wil vertellen wat er
werkelijk is gebeurd.’
51 Maandag 6 augustus 12.15 uur
Het liefst was Jean Dierckx de hele dag in bed gebleven. Zijn spieren doen zeer en hij ziet op
tegen de klus die hem vandaag wacht. Het is elk jaar hetzelfde. De maandag na de
Boekenmarkt is traditioneel de dag dat hij zijn winkel weer op orde moet brengen. Eén keer
per jaar maakt hij de balans op. Dan herschikt hij zijn collectie, brengt de meeste boeken die
hij op de Boekenmarkt niet kwijt is geraakt naar Het Goed en richt zijn winkel zo in dat
klanten weer gericht kunnen zoeken.

Zittend op de rand van zijn bed haalt hij een Gauloise uit het pakje dat op zijn nachtkastje ligt.
Er zitten nog vier sigaretten in, dus moet hij vandaag naar de tabakzaak om een nieuwe
voorraad te kopen. Hij inhaleert diep en staat zuchtend op. Zoals gebruikelijk was de nacht na
de Boekenmarkt nog zwaarder dan de dag die al om vijf uur ’s ochtends was begonnen. Nadat
iedereen zijn kraam had opgeruimd en de resterende boeken weer in de winkels lagen, waren
ze met z’n allen naar Averroës gegaan, waar Thomas van Rijckevorssel speciaal voor de
gelegenheid een buitenterras had ingericht voor de twintig Deventer boekhandelaren en een
enkele partner. Zoals elk jaar had hij hun een vorstelijke maaltijd voorgeschoteld en bij elke
gang een andere wijn geschonken. Veel gesprekken gingen natuurlijk over de grote afwezige
Gerard Bruyns en de twee moorden die in korte tijd waren gepleegd. Hoe meer wijn, hoe
wilder de verhalen. Het meest opzienbarende verhaal kwam van Tim Klein Kranenburg die al
zijn hele leven in Deventer woont. Hij suggereerde dat de moord op de gebroeders Koper een
afrekening was in een reeds eeuwen durende strijd tussen de families Koper en Bruyns. Een
aantal collega’s bevestigden zijn verhaal. Het was al ruimschoots licht toen Thomas van
Rijckevorssel de bijeenkomst beëindigde.
Er zijn geen redenen meer om het langer uit te stellen. Met een tweede Gauloise in zijn mond
strompelt hij de trap af en opent de deur naar de winkel. Als hij de talloze wankele stapels
boeken en de kriskras verspreide dozen ziet, zakt hem de moed in de schoenen. Waarom heeft
hij gisteren niet meer boeken meegenomen naar de Boekenmarkt, vraagt hij zich af. Ondanks
de matige verwachtingen vanwege de hitte, was de markt uiterst gewillig. Rond het
middaguur was hij het grootste deel van zijn voorraad kwijt. Eigenlijk had hij toen een nieuwe
voorraad moeten halen, maar door de warmte kon hij dat niet opbrengen. Daarom zit hij met
een lastige kwestie.
Hij is tien jaar geleden, na een scheiding en ontslag met een riante afkoopsom, begonnen als
boekhandelaar. Inmiddels heeft hij voldoende ervaring opgebouwd om te zien dat zijn winkel
te klein is om zijn voorraad op een fatsoenlijke manier neer te zetten. Moet hij dan toch
ergens een ruimte huren waar hij een deel van zijn collectie opslaat en die boeken dan alleen
via internet gaan verkopen? Gisteren bleek hem weer eens dat in den lande steeds meer
collega’s stoppen met hun winkel en zich volledig toeleggen op verkoop via internet en
boekenmarkten. Het opgeven van de winkel is voor hem echter uitgesloten. Sinds hij de
winkel heeft is hij gelukkiger dan ooit. De combinatie van rustig lezen en zo nu en dan een
praatje met een klant of een collega, vindt hij ideaal.
Peinzend loopt hij door zijn zaak en laat zijn blik over de schappen gaan. Een groot aantal
boeken staat er al sinds hij hier gestart is met de inboedel van een vriend die een winkeltje had
in Bredevoort. Hij kon na vijftien jaar geen boeken meer zien en bood hem zijn hele collectie
aan voor tienduizend gulden. Voor Jean Dierckx betekende het een vliegende start, waar hij
bij nader inzien veel te veel voor heeft betaald. En eigenlijk zit hij nog steeds met de brokken.
Zijn collectie is te divers en sommige categorieën lopen helemaal niet, zoals pedagogie,
filosofie, psychologie, management, recht en algemeen medisch. Misschien is het tijd voor
een grote opruiming. Daar moet hij eerst over nadenken voordat hij ook maar één boek
oppakt.
Hij gaat zitten in zijn leesstoel achter in de winkel en steekt de voorlaatste Gauloise uit het
pakje op. Dan valt zijn blik op de doos waarvoor hij zaterdagochtend vijftienhonderd euro aan
die vreemde snoeshaan heeft betaald. Hij zet de doos voor zich neer en pakt de boeken er één
voor één uit. Het is een merkwaardig allegaartje en voor het eerst vraagt Jean zich af hoe
iemand daar aan heeft kunnen komen. De boeken kunnen onmogelijk afkomstig zijn uit een
erfenis of andere vorm van particulier bezit. Dan was op zijn minst de Meyers Lexikon
compleet geweest. Waar kwam die man vandaan? Waarom liep hij met een doos vol
waardevolle boeken onder zijn arm door de warme stad? Hoe langer Jean Dierckx erover
nadenkt, hoe vreemder de situatie hem voorkomt. Zeker als hij het in verband brengt met de

verdwijning van Gerard Bruyns. Dat was natuurlijk het aangewezen adres voor de boeken van
de vreemde man. Voor Gerard Bruyns zijn boeken van meer dan honderd euro heel gewoon.
Of was de man daar eerst geweest en was hij vanwege Gerards afwezigheid uitgeweken naar
andere boekwinkels? Jean Dierckx staat op en sjokt naar de toonbank waar tussen de stapels
boeken ergens een telefoon moet staan. Hij krijgt een vrouwelijke rechercheur met de naam
Ellen van Dorth aan de lijn. Ze belooft dat ze er over anderhalf uur zal zijn om zijn verhaal op
te nemen.
52 Maandag 6 augustus 12.30 uur
Ellen fietst over een verlaten Brink. De lucht trilt boven de stenen. Ze is op weg naar het
industrieterrein. Ze moet op de St. Olafstraat zijn, tussen de eerste en tweede havenarm. Daar
woont Freek van de Wetering, de enige vriend van Taco Koper. Hij heeft haar uitgelegd dat
ze bij een vervallen loods aan het water moet zijn, in de schaduw van twee grote
bedrijfshallen.
Ze hoeft niet lang te zoeken. De loods ligt binnen de omheining van een verroest hekwerk en
de grond om de loods is bezaaid met oud ijzer, kabels, bielzen, autobanden en ander
ondefinieerbaar afval. Van de Wetering Recycling staat er op een geelbruin bord dat
provisorisch is opgehangen aan de bovenkant van het hekwerk. Daaronder is een nieuw wit
bord bevestigd. Recycling is goed voor het milieu staat er in groene letters op. Links van de
ingang hangt een zelf geschilderd bord, wit met een rode rand. Ellen bestudeert het bord en
concludeert dat de zwarte tekening op het bord de kop van een boze hond moet voorstellen.
Die conclusie wordt bevestigd als er vanuit het niets een groot zwart dobermanachtig beest
tevoorschijn komt en vlak voor haar neus tegen het hek opspringt. Ellen deinst achteruit.
‘Brutus, kom hier!’ klinkt de harde stem vanuit de loods. De hond loopt gedwee terug naar de
stapel autobanden waarachter hij verscholen zat. Uit de loods verschijnt een man in een
overall en met zwarte strepen op zijn gezicht. Desondanks is te zien dat zijn hoofd rood is van
de inspanning of de warmte.
‘Kom maar verder, de hond doet niets.’
Hoewel Ellen niet bang is voor honden, heeft ze de schrik van de onverhoedse aanval van
Brutus in haar benen. Behoedzaam opent ze de deur naast het toegangshek. Haar hart springt
over als de hond hard begint te blaffen. Onwillekeurig maakt Ellen een afwerende beweging.
De hond blijft echter staan waar hij staat.
‘Brutus, stil!’ roept de man. ‘Sorry, het is echt een goed beest. Doet geen vlieg kwaad, maar
dieven des te meer.’
Ellen probeert de grijns van de man te beantwoorden met een glimlach.
‘Ik zal je geen hand geven, maar wees welkom. Kom verder.’
Ellen volgt de man de loods in. Het is er ongelofelijk heet. Het zweet breekt Ellen uit.
‘Helaas kan ik me geen airco permitteren. Achter de loods is het een paar graden koeler. Wil
je iets drinken, cola, sinas?’
‘Cola lijkt me heerlijk.’
Achter de loods in het inderdaad aangenaam. Ze zitten in de schaduw van een hoog gebouw
en kijken uit over het water in de richting van het centrum. De bekende skyline van Deventer,
met de rode daken van het Bergkwartier, de Bergkerk en de toren van de Lebuïnus
contrasteert met de rommelige voorgrond van min of meer vervallen bedrijfspanden. Rechts
herkent Ellen de voormalige Meelfabriek, waar ze twee jaar geleden met Jozef wat heeft
gedronken. Sindsdien is ze er niet meer geweest en ze heeft geen idee of het café nog bestaat.
‘Is daar een café?’, vraagt ze aan de man in de smoezelige overall, die aan komt lopen met
twee blikjes cola in zijn hand.

‘Volgens mij wel. Ik zie er regelmatig types naar binnen gaan.’
Ellen neemt een slok van de cola die bijna bevroren is. De kou trekt via haar gehemelte naar
haar achterhoofd.
‘Lekker koud,’ zegt ze. ‘Wat recyclet u hier eigenlijk?’
‘Van alles, als het maar geld oplevert.’
‘Ik heb een keer iets gelezen over cradle to cradle.’
‘Kredel? Nooit van gehoord.’
‘Het was laatst op televisie. Eén of andere goeroe die zegt dat afval over tien jaar niet meer
bestaat. Alles kan worden hergebruikt.’
‘Dan zitten we op één lijn. Maar daar kwam je vast niet voor.’
‘Nee, het gaat over Taco Koper. U wist dus al dat hij dood was.’
‘Ja, ik hoorde het vrijdag.’
‘Ik heb me laten vertellen dat jullie bevriend waren.’
‘Dat is wat te veel gezegd. Maar ik mocht hem wel.’
‘Zagen jullie elkaar vaak?’
‘Hij kwam regelmatig langs.’
‘Gewoon om een praatje te maken?’
‘Meestal wel.’ Ellen ziet iets veranderen in de blik van Freek van de Wetering. ‘Maar soms
ook omdat hij op zoek was naar een klusje.’
‘Specifieke klusjes?’
‘Taco wilde graag gemakkelijk geld verdienen.’
Ellen voelt dat de man tegenover haar bereid is om dingen te vertellen, maar op zijn hoede is.
Ze moet haar best doen om zoveel mogelijk afstand te houden van de activiteiten van Freek
van de Wetering zelf. In de loods meende ze in een donkere hoek een berg koperkleurige
draden te zien liggen. Ze kan zich goed voorstellen dat Van de Wetering Recycling een goed
adres is voor gestolen bliksemafleiders. Maar dat is niet voor nu. Het gaat om Taco Koper.
Twee keer koper stelt ze vast.
‘En u kon hem daarmee helpen?’
‘Hij hielp mij soms met het sorteren van schroot en het strippen van kabels. Zoals je weet doet
koper het goed op de markt.’
Ellen moet inwendig grinniken. Net als Taco Koper is Freek van de Wetering een slimme
man. Ze kan zich voorstellen dat die twee het samen goed konden vinden.
‘Dat lijkt mij eerlijk gezegd geen klus waarmee je makkelijk veel geld kunt verdienen. Ook al
is koper schaars tegenwoordig.’
‘Nee, daarom kwam hij hier ook meer voor de gezelligheid.’
‘Wij zijn op zoek naar degene die Taco om het leven heeft gebracht. En eerlijk gezegd hebben
wij geen idee waar we moeten zoeken. Ook hebben we geen idee van het motief van de dader.
Wel weten we dat Taco van plan was om naar Australië te gaan. Wist u dat?’
‘Daar heeft hij over verteld.’
‘En?’
‘Hij wilde hier gewoon weg. Breken met zijn leven op de straat. Weet je iets over zijn
geschiedenis?’
‘Ik heb gesproken met meester Van Hattum.’
‘Dan heb je het verhaal gehoord. Taco Koper was een intelligente knaap die door een stom
ongeluk de weg is kwijtgeraakt.’
Opeens dringt zich bij Ellen een gedachte op. In een impuls onderbreekt ze de man in de
overall.
‘Hoelang kennen jullie elkaar al?’
‘Wij hebben samen op het gymnasium gezeten.’
Dat bevestigt haar vermoeden. Wat Freek zei klopte niet. Zij waren erg goede vrienden.

‘Wilde hij emigreren?’
‘Dat leek hem wel wat. Een nieuw leven opbouwen.’
‘Australië is niet zo makkelijk om in te komen. Wel om op vakantie te gaan, maar niet om een
verblijfsvergunning te krijgen. Zeker niet voor Taco, die een strafblad had.’
‘Had hij dat?’, vraagt Freek van der Wetering fel.
Ellen realiseert dat hij een punt heeft. Taco Koper was wel betrokken bij verschillende
akkefietjes, maar is nooit schuldig verklaard.
‘U heeft gelijk. Ik heb in de politiearchieven gezocht naar Taco. Zijn naam wordt een paar
keer genoemd, maar het heeft nooit geleid tot een veroordeling. De laatste keer was in 2004,
toen is er een aanklacht ingediend door een zekere mevrouw Holvoet. Taco zou haar
verkracht hebben in een hotel in Zutphen.’
Freek van der Wetering kijkt haar aan met een onmiskenbare zweem van minachting.
‘Verwacht je dat ik daar iets over zeg?’
‘Misschien wel. Voor mij is elk aanknopingspunt er één. Wij hadden het over Australië.
Wilde Taco daadwerkelijk emigreren?’
‘Dat wist hij ook niet. Hij was nooit langer dan een week uit Deventer weggeweest.’
‘Behalve toen hij een jaar of achttien was. Ik heb begrepen dat hij toen een paar jaar in
Amsterdam heeft gewoond.’
‘Je bent goed geïnformeerd.’
‘U zei dat Taco soms klusjes wilde doen omdat hij geld nodig had. Maar om een paar
maanden of langer naar Australië te gaan, moet hij een behoorlijke financiële reserve hebben
gehad.’
‘Dat van die klusjes was vroeger. De laatste jaren kwam hij vooral voor de gezelligheid.’
‘Maar weet u of hij geld had?’
De ogen van Freek van de Wetering vernauwen zich.
‘Dat had hij,’ zegt hij na een tijdje. ‘En je bent natuurlijk benieuwd hoe hij daaraan kwam.’
‘Inderdaad.’
‘Dat vertelde hij mij niet.’
Ellen wacht geduldig. Ze weet dat er nog meer komt.
‘Ik kan dus slechts gissen.’
Weer neemt Freek van de Wetering de tijd om na te denken.
‘Met name de laatste jaren had ik de indruk dat hij een aantal zaken deed met zijn broer. Zij
hebben elkaar jarenlang gemeden, maar opeens sprak hij weer over Pedro. Eén keer zei hij dat
hij bij zijn broer vandaan kwam.’
Weer zwijgt Freek van de Wetering en nu lijkt er niets meer te komen.
‘Kende u Pedro?’
Freek van de Wetering schudt zijn hoofd.
‘Alleen uit de verhalen van Taco. Mijn beeld van zijn broer is dus niet zo positief.’
Ellen twijfelt of ze door moet vragen. Moet ze vertellen dat ze weet dat Taco zestigduizend
euro op zijn rekening had? Moet ze de vriend van Taco confronteren met de wetenschap van
Jozef dat Taco in het verleden regelmatig dure bordelen bezocht? Ook toen had hij dus al
meer geld dan hij liet blijken. Ze besluit om dat voorlopig niet te doen. Het is duidelijk dat
Freek van de Wetering haar op het spoor van Pedro Koper wil zetten. Daarom heeft hij
meegewerkt aan dit gesprek.
‘U heeft neem ik aan gehoord dat Pedro Koper gisteren ook is vermoord?’, vraagt ze.
‘Dat las ik in de krant. De twee moorden lijken iets met elkaar te maken te hebben. Alleen zou
ik niet weten wat het verband is.’
‘Misschien waren ze samen betrokken in een gevaarlijke zaak?’
‘Dat geldt misschien voor Pedro, maar niet voor Taco. Die nam geen risico’s, daar was hij
veel te slim voor.’

Toch is hij dood, denkt Ellen.
‘Ik geloof dat ik voorlopig voldoende heb gevraagd. Misschien dat ik later nog eens
terugkom.’
‘Je bent altijd welkom. Zo vaak komen er hier geen vrouwen.’
Ellen glimlacht. Ze weet zeker dat ze de medewerking van de man nog een keer nodig zal
hebben.
‘Loopt u met mij mee? Ik ben niet helemaal gerust op de hond. Misschien komt dat omdat hij
geen vrouwen gewend is.’
Freek van de Wetering lacht en staat op om mee te lopen.
‘U heeft dus ook gymnasium gedaan?’
‘Ja, ik heb vervolgens technische natuurkunde gestudeerd in Enschede. Daarna heb ik een
paar jaar gewerkt als ingenieur bij Hollandse Signaalapparaten in Hengelo. Dat beviel me
niet. Te veel mensen die zich met elkaar bemoeiden in plaats van met de producten. Daarom
ben ik voor mezelf begonnen. Het ziet er weliswaar niet zo sjiek uit, maar ik verdien er een
goede boterham mee.’
Ellen kan zich niet voorstellen dat de troep in de loods en op het terrein iets oplevert en kan
de gedachte aan de koperdieven niet laten varen. Ze bedankt Freek van de Wetering voor de
medewerking en stapt op haar fiets. Als ze wegrijdt kijkt ze waar de zwarte hond is gebleven.
Die ligt op z’n gemak achter de stapel banden en lijkt haar helemaal niet te zien.
Ellen kijkt op haar horloge en besluit om direct naar de boekwinkel te gaan waar de eigenaar
zaterdag voor vijftienhonderd euro aan zeldzame boeken heeft gekocht van een vreemde man.
53 Maandag 6 augustus 13.00 uur
De bestuurder van de zwarte BMW parkeert zijn auto op het parkeerplaatsje achter de shop
van het Texaco tankstation. Hoewel hij zich vorige week heeft voorgenomen om minder en
vooral gezonder te eten, ziet hij geen andere mogelijkheid dan iets te eten bij het tankstation.
Als hij nu niets eet, redt hij het niet tot het eind van de middag. Bovendien kan hij op de
parkeerplaats de stapel papieren op de bijrijderstoel weer op volgorde leggen. Dan kan hij de
rest van de reis naar Amstelveen een paar dringende telefoontjes plegen.
Vijf minuten later voegt hij weer in op de snelweg met naast zich twee gehaktstaven en een
broodje gezond. Met zijn mond vol gehakt toetst hij het eerste telefoonnummer in, een 06nummer. Er wordt meteen opgenomen.
‘Ja, met mij. Vanochtend in Deventer geweest. Gerard Bruyns is nog steeds niet terug.’
‘Waar is hij dan?’
‘Als ik het wist, zou ik je niet bellen.’
‘Wat nu?’
‘Stoppen.’
‘Dat kan niet.’
‘Onzin, stoppen kan altijd.’
‘En het geld dan?’
‘Dat komt vanzelf terug. Daar maken we afspraken over.’
‘Met Gerard Bruyns zeker.’
‘Nee, laat dat maar aan mij over.’
‘Weet je om hoeveel het gaat?’
‘Een miljoen?’
‘Ja, en een paar ton. En die wil ik zeker terug.’
‘Vertrouw me, het is gebonden kapitaal. Dat vliegt niet weg.’
‘Ik hoop het.’

‘We spreken elkaar.’
Gretig propt de man de laatste gehaktstaaf in zijn mond. Hij kan zijn hoofd net op tijd
voorover buigen om te voorkomen dat een druppel roodgekleurd vet op zijn roze overhemd
valt.
54 Maandag 6 augustus 14.00 uur
Jozef, Ellen en Brian zitten om de tafel in Jozefs kamer. Brian veegt met de mouw van zijn
blouse het zweet van zijn voorhoofd. Onder zijn oksels hebben zich grote donkere vlekken
gevormd. Ook bij Jozef lopen er zweetdruppels over zijn gezicht.
‘Of gaan we naar buiten?’, vraagt hij. ‘Daar is het vast iets koeler dan hier.’
Ellen schudt haar hoofd.
‘Hier hebben we alles bij de hand. En volgens mij hebben we niet veel tijd nodig.’
Brian knikt instemmend.
‘Begin maar snel dan. Jij bent bij Freek van de Wetering geweest.’
Bondig vat ze haar conclusie samen. Freek van de Wetering was een oude schoolvriend van
Taco Koper en wilde geen kwaad woord over hem horen. Dat Taco naar Australië wilde, was
hem bekend. Voor hem was het belangrijkste dat Taco zaken deed met zijn broer Pedro.
Volgens hem lag het motief voor de moord op Taco in die samenwerking besloten.
‘Maar hij had geen idee wat voor zaken?’
‘Nee, en dat geloof ik wel.’
‘Dus, als we meer over Taco Koper te weten willen komen, kunnen we Freek van de
Wetering eventueel verder uitpersen,’ concludeert Jozef.
‘Zo is het. Daarna heb ik nog iets gedaan.’
Jozef en Brian kijken haar vragend aan.
‘Zaterdagochtend heeft een onbekende man een doos antiquarische boeken ter waarde van
vijftienhonderd euro aangeboden aan Jean Dierckx van antiquariaat Rust en Wijsheid.’
‘Ben je bij Jean geweest?’, vraagt Jozef.
‘Ja, daar kom ik net vandaan.’
‘Geweldige vent. Heeft tien jaar geleden alle schepen achter zich verbrand en is met de
inboedel van een failliete boekenzaak een antiquariaat begonnen. Deed dat met name om,
zoals de naam van zijn winkel aangeeft, rust en wijsheid te vinden. Hij is niet echt een
handelaar.’
‘En? Heeft hij gevonden wat hij zocht?’
‘Hij is inmiddels zonder twijfel één van de meest belezen mensen van Deventer. Over welk
onderwerp dan ook maar.’
‘En hij betaalt wel vijftienhonderd euro voor een doos met boeken. Dat is niet niks, zeker
voor iemand die geen handelaar is.’
‘Jean kennende heeft hij dat alleen gedaan omdat het een buitenkans was. Ik zal het hem eens
vragen. Hoe kwam je eigenlijk bij hem terecht?’
‘Hij had gebeld omdat hij niet in toeval gelooft. Hij denkt dat de moord in het antiquariaat
Bruyns en de doos bijzondere boeken die hij daags daarna aangeboden kreeg, iets met elkaar
te maken hebben.’
‘Dat is logisch, waarschijnlijk heeft de onbekende man zijn boeken eerst aangeboden bij
Bruyns, maar die was er niet. Dus ging hij op zoek naar een andere afnemer.’
‘Wat erbij kwam was, dat het volgens Jean Dierckx om een bizarre combinatie van boeken
ging. Er zat zelfs één deel van een twintigdelige encyclopedie in.’
‘Kortom, de man die de boeken aanbood had geen idee wat hij aanbood.’
‘Daar kwam het inderdaad op neer.’

Jozef heft zijn armen omhoog.
‘Wat is hier in godsnaam aan de hand?! Een zwerver wordt doodgeschoten in een
antiquariaat, een vastgoedhandelaar wordt opgehangen op de Boekenmarkt en onwetende
mannen lopen met dozen dure boeken door de stad. Ik weet niet beter dan dat boeken zijn
geschreven ter ontspanning, geestelijke verrijking of als uitlaatklep van de schrijver.
Desnoods worden ze gebruikt om de open haard mee aan te maken. Het lijkt erop dat boeken
hier in Deventer, de boekenstad, een heel ander doel dienen. Maar kan iemand mij vertellen
welk doel dat is?’
Jozef vouwt zijn handen.
‘Onze Simenon, Havank en Conan Doyle, die in de hemel zijn, uw namen zijn geheiligd,
geef ons heden een antwoord, en vertel ons wie schuldig is, leid ons niet in verwarring, maar
verlos ons van het kwade. Amen.’
Ellen glimlacht. In de gespeelde wanhoop van Jozef klinkt twijfel en dat maakt de grap
enigszins wrang. Zij is allergisch voor cynisme en vraagt zich af of Jozef zich daar schuldig
aan maakt.
‘Sorry,’ zegt Jozef, ‘ik liet me even gaan.’
‘Misschien dat ik vanmiddag wat licht in de duisternis kan brengen,’ zegt Brian opgewekt.
‘De sleutel ligt volgens mij bij het antiquariaat van Gerard Bruyns. Daar gebeuren vreemde
dingen. Hopelijk wil de Arnhemse antiquaar, waar ik zo heen ga, mij wat meer vertellen.’
‘Prima, en wat gaan wij doen?’, vraagt Jozef aan Ellen.
‘Een andere sleutel ligt bij Pedro Koper. Ik zou vanmiddag het liefst in zijn kantoor gaan
zitten en alles overhoop halen. Volgens Piet was er in zijn huis niets te vinden. En ergens
moet hij sporen hebben achtergelaten van de activiteiten die tot zijn dood hebben geleid,’
antwoordt Ellen.
‘Hm, daar zit wat in. Ga jij dat doen?’
‘Prima, en Gerard Bruyns dan?’
‘Die nemen we morgenochtend onder handen. Ik ga vanmiddag naar Apeldoorn. Daar zit een
collega die gespecialiseerd is in vastgoed.’
‘Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft,’ zegt Ellen enthousiast. ‘Ik heb vorig jaar een paar
avonden zitten googelen op vastgoed en criminaliteit. Het resultaat was onthutsend.
Miljoenen verdwijnen in de zakken van vastgoeddirecteuren zonder dat er een haan naar
kraait. En wij maken ons hier druk over een alcoholist die een blikje bier steelt uit de
supermarkt.’
‘Als je zo naar ons werk kijkt, kun je beter stoppen.’
‘Klopt, toch vind ik dat we best wat vaker op die manier over ons werk na mogen denken.
Zijn we met de goede dingen bezig? Een moordzaak is evident natuurlijk. Maar dat geldt niet
voor alles wat we doen.’
‘Zoals het uitdelen van bekeuringen aan fietsers zonder licht.’
‘Ook dat is zonder twijfel nuttig, maar wordt de inzet van politiemensen die fietsers zonder
licht bekeuren wel afgewogen tegen de inzet van mensen die zich bezig houden met diefstal
van fietsen?’, vraagt Brian.
‘Dat denk ik niet. Het eerste is aanmerkelijk makkelijker dan het tweede. Bovendien levert het
bekeuren van mensen gegarandeerd een meetbare prestatie op. En daarop worden onze
managers afgerekend,’ antwoordt Jozef.
Ellen voelt aan dat dit kan uitgroeien tot een fundamentele discussie tussen Jozef en Brian.
‘Dat is meer een onderwerp voor in de kroeg. Ik ben benieuwd wat die collega jou gaat
vertellen over vastgoed,’ zegt ze daarom.
‘Zullen we elkaar om een uur of zes zien? Dan is Brian in ieder geval weer terug uit Arnhem.’
Brian en Ellen knikken.

‘Waar?’
‘Kom maar naar mijn huis. Dan zorg ik voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd.’
55 Maandag 6 augustus 14.30 uur
Ellen is zenuwachtig als ze op de bel van Koper Vastgoed BV drukt. Hoewel Grace
Robbersen had beloofd dat ze er zou zijn, is Ellen daar niet zeker van. Ook is ze niet gerust op
de goede afloop van de confrontatie met de secretaresse en geliefde van Pedro Koper. Vorige
keer had haar empathische benadering niet echt geleid tot openheid van de kant van Grace
Robbersen. Toen bleek de stevige aanpak van Jozef veel effectiever.
‘De deur is open,’ klinkt de intercom, gevolgd door een zoemtoon van de deur.
Ellen loopt naar de derde verdieping waar ze wordt opgewacht door de blonde vrouw. Haar
open en gerichte blik verraadt meteen dat Grace Robbersen zich beter en vooral zekerder
voelt dan gisteren.
‘Fijn dat u kon komen om mij binnen te laten,’ zegt Ellen.
‘Ik moet eigenlijk meteen weer weg, als je daar geen bezwaar tegen hebt.’
Ellen weet niet meteen wat ze daarop moet antwoorden.
‘Ik zal je laten zien, waar alles staat. Hoe lang denk je dat je hier bezig bent?’
‘Dat hangt er vanaf wat ik vind.’
‘Als je klaar bent, kun je de deur gewoon achter je dicht trekken. Ik sluit alles aan het eind
van de dag af.’
‘Ik kan me voorstellen dat bepaalde stukken vragen oproepen. Kunnen we afspreken dat u
hier bijvoorbeeld om half vijf bent? Dat dwingt mij om voor die tijd klaar te zijn en dan
kunnen we ook dit hoofdstuk vandaag afsluiten.’
Voor het eerst verschijnt er iets van een glimlach rond de mond van Grace Robbersen.
‘Dat zou mooi zijn. Ik zal hier om half vijf zijn.’
Anderhalf uur later heeft Ellen alle mappen en ordners in handen gehad. Eén kast is gevuld
met rekeningen van bedrijven die iets doen met gebouwen, installatiewerk, luchtbehandeling,
interieurbouw en dergelijke. In een andere kast staan honderden mappen met contracten en
andere afspraken met huurders. De betreffende gebouwen bevinden zich overal in Nederland,
maar verreweg de meeste staan in Deventer en Zutphen. De derde kast bevat voornamelijk
brochures en bouwtekeningen van huizen in het buitenland, met name Spanje en Turkije.
Ellen meent zich te herinneren dat Grace Robbersen gisteren heeft verteld dat Koper Vastgoed
BV fungeerde als een tussenhandel die op basis van commissie probeerde zoveel mogelijk
tweede huizen in het Middellandse Zeegebied te verkopen.
Ellen concludeert dat de meeste stukken in de kasten overeenkomen met het beeld dat Grace
Robbersen gisteren heeft geschetst. Koper Vastgoed BV houdt zich bezig met normale zaken:
beheer, verhuur en verkoop van vastgoed. In hoeverre het bedrijf zich daarbij houdt aan de
wettelijke bepalingen kan en wil Ellen niet beoordelen. Het gaat haar in eerste instantie om
opvallende activiteiten, niet om de manier waarop de reguliere bedrijfsactiviteiten worden
uitgevoerd. De drie archiefkasten bevatten slechts twee mappen waarvan ze de inhoud niet
kan plaatsen. Die staan voor haar op het bureau van Pedro Koper. Ze zit zelf in de
directeursstoel en kijkt uit over het industriegebied. Ze wacht op Grace Robbersen en hoopt
dat zij haar meer kan vertellen.
Op de rug van de eerste map staat Koper Advies BV. De map bevat voornamelijk opdrachten
voor het leveren van adviesdiensten aan verschillende instanties, zoals
woningbouwverenigingen, industriële bedrijven, projectontwikkelaars en aannemers. Hoewel

het om aanzienlijke bedragen gaat, vaak in de orde van tonnen, kan uit de opdrachten niet
worden opgemaakt welke producten voor het geld moesten worden geleverd. De tweede map,
zonder toelichtende tekst op de rug, is een nog groter raadsel. Op het eerste gezicht lijkt het
een soort boekhouding met kosten en opbrengsten. Ellen kan echter niet opmaken waarmee de
opbrengsten werden gegenereerd en wat er voor de kosten werd geleverd. Daarnaast bevat de
map een lange lijst met namen waarvan Ellen er op het eerste gezicht geen één herkent.
Tot haar opluchting hoort Ellen de deur van het kantoor van Koper Vastgoed BV. Dat
betekent dat de geliefde van Pedro Koper weer terug is.
‘Is het gelukt?’, vraagt ze gehaast.
‘Ja, het meeste was niet interessant. Ik heb twee mappen gevonden waarvan ik niet begrijp
wat er in staat. Misschien kunt u me helpen.’
Met een zucht schuift Grace Robbersen een stoel naar het bureau. Ze pakt de twee mappen en
bladert ze snel door. Ellen houdt haar gezichtsuitdrukking in de gaten, maar merkt geen
opvallende emotie.
‘Koper Advies is eenvoudig. Zoals je hebt kunnen zien in de rest van de mappen, deed Pedro
van alles. Ook advies geven was één van zijn diensten. Zijn advieswerkzaamheden had hij om
belastingtechnische redenen ondergebracht in een aparte BV, een normale constructie.’
‘Maar wel lucratief, gezien de bedragen die in de map staan.’
‘Daar weet ik niets van. Zou best kunnen.’
Het antwoord van Grace Robbersen komt net iets te snel. Ellen weet zeker dat ze er meer van
af weet dan ze doet voorkomen. Het heeft echter geen zin om door te vragen.
‘En de andere map?’, vraagt Ellen vriendelijk. Daarin is ze meer geïnteresseerd.
Grace Robbersen kijkt peinzend naar buiten.
‘Die map had daar eigenlijk niet mogen staan.’
Ze kijkt Ellen aan met een gepijnigde uitdrukking.
‘Maar u weet dus waar het over gaat.’
‘Ja, dat weet ik,’ verzucht Grace Robbersen. ‘Eigenlijk heeft het niets te maken met Koper
Vastgoed. Dus vraag ik me af of het voor jou interessant is.’
Natuurlijk, denkt Ellen geërgerd.
‘Dat valt te bezien,’ zegt ze. ‘Als ik weet waar het over gaat.’
‘De namen in de map zijn van mensen die regelmatig deelnamen aan de illegale
bingoavonden die Pedro organiseerde.’
‘Illegale bingoavonden?’
‘Ik heb Pedro zo vaak gezegd dat hij daarmee moest stoppen. Een avond leverde hem
hoogstens een paar duizend euro op en dat was in mijn ogen het risico niet waard. En daarmee
bedoelde ik niet alleen het risico om betrapt te worden door de politie, maar vooral vanwege
de vreemde types die op die avonden verschenen.’
Ellen zoekt naar woorden. Ze heeft het gevoel dat er iets vreemds aan de hand is, maar kan
niet benoemen wat.
‘Wat deed hij dan precies?’, vraagt ze.
‘Hij had een pand, ergens in Zutphen. Van heinde en verre kwamen mensen om mee te doen.’
‘Met bingo?’
‘Ja, gewoon bingo.’
‘Misschien ben ik naïef, maar waarom doen die mensen dat niet in het buurthuis in hun eigen
woonplaats?’
Grace Robbersen kijkt Ellen verbaasd aan.
‘Ten eerste kon je bij Pedro veel meer inzetten. Het ging met duizenden euro’s tegelijk. Ten
tweede was de kans op winst veel groter. De hele inzet, minus de verdienste van Pedro, kwam

terug als prijzengeld. De kans dat je op zo’n avond duizend euro winst maakte, was vrij groot.
In ieder geval veel groter dan bij de Staatsloterij, de Postcodeloterij of het Holland Casino.’
‘En alles natuurlijk buiten de belasting om.’
‘Inderdaad,’ zegt Grace Robbersen laatdunkend.
‘Dus u vond dat Pedro daarmee te veel risico nam?’
‘Ja. Helaas maakten mijn waarschuwingen weinig indruk op hem.’
‘Hoe vaak vonden die avonden plaats?’
‘Eén keer per maand of één keer per twee maanden.’
‘Toch een aardig zakcentje, een paar duizend euro per maand, belastingvrij.’
Weer kijkt Grace Robbersen Ellen verbaasd aan.
‘Weet je hoeveel hij verdiende met Koper Vastgoed?’
Ellen schudt haar hoofd.
‘Twee à drie ton per jaar. En daar kon hij riant van leven. De euro’s van die bingoavonden
kon hij best missen.’
‘Maar hij deed het toch.’
‘Hij kon het zijn klanten niet aandoen om te stoppen, zei hij. In zijn ogen vervulde hij ook een
sociale functie. Zijn avonden waren juist bedoeld voor mensen met weinig geld, die
droomden van een grote auto of een nieuwe keuken. Hij hielp hen die droom te
verwezenlijken.’
Ellen kan niet voorkomen dat ze moet lachen.
‘Sorry,’ verontschuldigt ze zich. ‘Ik kan mensen die hun schaarse spaargeld gebruiken om te
gokken niet begrijpen.’
‘Zo denk ik er ook over, maar Pedro zag dat anders. Op zijn twintigste had hij geen rode cent.
Doordat hij een paar keer geluk had met een handeltje, was hij in staat om zijn bedrijf op te
bouwen. Zo’n gelukje gunde hij de deelnemers aan zijn avonden ook.’
Ik ben geroerd, wil Ellen zeggen, maar houdt zich in.
‘En de risico’s? Dat hij het risico liep om door de politie of de belastingdienst gepakt te
worden, is mij duidelijk. Maar je had het ook over een ander risico.’
‘Het was natuurlijk niet allemaal pais en vree op die avonden. Waar veel wordt ingezet, wordt
veel gewonnen, maar ook veel verloren. En daar kan niet iedereen even goed mee omgaan.’
‘Je bedoelt dat Pedro soms werd bedreigd door een verliezer.’
‘Als ik hem dat vroeg, ontkende hij steevast. Hij hield vol dat het allemaal brave burgers
waren.’
‘Maar jij geloofde dat niet.’
‘Nee.’
Grace Robbersen staart naar buiten.
‘Ik kreeg best vaak vreemde, onbeschofte figuren aan de lijn. Die eisten dat ze Pedro aan de
lijn kregen en als Pedro er niet was, scholden ze mij uit.’
Ellen heeft moeite om het verhaal te overzien. Ze voelt dat het geen zin heeft om verder te
vragen. Eerst moet ze deze informatie laten bezinken.
‘Het is bijna vijf uur, ik moet eigenlijk weg,’ zegt ze. ‘Kan ik u de komende dagen bellen, in
het geval dat ik nog vragen heb?’
‘U heeft mijn 06. Daar ben ik altijd bereikbaar.’
‘Heeft u er bezwaar tegen als ik beide mappen meeneem?’
Grace Robbersen reageert als door een wesp gestoken. Woedend kijkt ze Ellen aan. Ellen
weerstaat haar blik. Haar hartslag, die even omhoog schoot, daalt alweer. Die mappen neemt
ze mee, dat staat vast.
‘Mag dat zomaar?’, vraagt Grace Robbersen pinnig.
‘Als u mij daartoe toestemming geeft wel,’ antwoordt Ellen stellig.
‘U doet maar.’

Ellen pakt de mappen op en kijkt Grace Robbersen vriendelijk aan. Die reageert niet. Ook
negeert ze boos de hand van Ellen.
‘Bedankt voor de medewerking in ieder geval,’ zegt Ellen en verlaat het kantoor.
Als Ellen buiten staat weet ze opeens wat er niet klopt. Waarom heeft Grace die map niet
vernietigd? Als ze had willen voorkomen dat iemand iets zou ontdekken over Pedro’s
gokactiviteiten, had ze daar gemakkelijk voor kunnen zorgen. Als ze die map had
weggegooid, had niemand dat ontdekt. Ze denkt aan de beschrijving van Jozef. Hij was er van
overtuigd dat ze veel slimmer was dan ze zich voordeed. In hoeverre waren haar emoties die
ze deze middag tentoonspreidde echt? Of was het allemaal toneelspel om Ellen in een
bepaalde richting te sturen?
Terwijl ze op haar gemak terugfietst naar het politiebureau bedenkt ze iets. Wat wil Grace
Robbersen eigenlijk? Wat is haar drijfveer? Ellen merkt dat ze haar steeds heeft benaderd als
rouwende geliefde die probeert het imago van haar baas te beschermen. Waarschijnlijk heeft
ze echter veel meer belangen. Wat gebeurt er met het bedrijf Koper Vastgoed BV? Wat
gebeurt er met het vermogen van het bedrijf? Wie gaat controleren wat Grace Robbersen, al
dan niet in samenwerking met de boekhouder, gaat doen met het bedrijf?
Dat zou verklaren waarom ze Ellen op het spoor wil zetten van de illegale bingoavonden. Die
waren de hobby van Pedro, waar ze niets mee te maken had en zeker niet mee door wil gaan.
Het gaat haar om het bedrijf. Misschien is ze door Pedro benoemd tot wettig erfgenaam. Wat
betekent dat? In feite is ze door dat motief meteen tot verdachte van de moord op Pedro Koper
gepromoveerd. Die gedachte zorgt ervoor dat Ellens snelheid vijf kilometer per uur toeneemt.
56 Maandag 6 augustus 17.00 uur
Gijs Heubach kijkt voor de derde keer in tien minuten op zijn horloge en loopt naar het raam
om te kijken of er al een auto aan komt rijden. Hij pakt een tissue uit het doosje in zijn
bureaula om zijn handen droog te maken. Die zijn klam van de spanning.
‘Ik ben weg,’ zegt Kristel die haar hoofd om de deur steekt. ‘Ga je iets leuks doen vanavond?’
‘Eh, ja, ik word zo opgehaald voor een zakendiner.’
‘Het zou mijn baan niet zijn,’ zegt de knappe secretaresse vrolijk. ‘Elke avond op pad.’
‘Dat is inderdaad een keus.’
Gijs Heubach draait zijn hoofd weer naar het raam en ziet een grijze Audi de parkeerplaats
oprijden. Die komt voor hem. Snel kijkt hij of hij zijn computer heeft uitgezet en loopt dan
naar beneden. In de ontvangsthal wacht hij tot de man in antraciet streepjespak door de
draaideur binnenkomt.
‘Gijs Heubach?’, vraagt de man, die rechtstreeks op hem afstapt. Gijs Heubach knikt.
‘Johan Pijpers,’ zegt de man.
Gijs Heubach reageert verbaasd.
‘Ik, ik rekende eigenlijk op de heer Middeldorp.’
‘Daar breng ik u naar toe. Ik ben vanavond uw chauffeur en zorg er ook voor dat u vanavond
thuis komt.’
‘Waar gaan we dan heen?’
‘Naar restaurant ’t Hosselt bij Deventer. Daar mag de heer Middeldorp zijn relaties graag
ontmoeten.’
Gijs Heubach is vaker in ‘t Hosselt geweest. De zaak heeft een goede naam en is populair in
de branche waarin hij werkzaam is. De reis naar Deventer verloopt zwijgend. Gijs Heubach
negeert de pogingen van de chauffeur om een gesprek te beginnen over voetbal, vrouwen of

auto’s. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Het gesprek met Middeldorp is cruciaal voor
de rest van zijn leven.
De chauffeur loopt met Gijs Heubach mee naar binnen en zegt tegen de man die hen welkom
heet dat er een tafel is gereserveerd door de heer Middeldorp. De gastheer beaamt dat en
nodigt beide mannen uit om aan de bar of op het buitenterras iets te drinken. De chauffeur
verexcuseert zich.
‘Ik heb een klusje in Deventer en als u er geen bezwaar tegen heeft, laat ik u alleen achter. De
heer Middeldorp zal zo komen. Hij is altijd stipt op tijd.’
Gijs Heubach knikt. Buiten is het aangenaam en hij bestelt een biertje.
Tien minuten later verschijnt de heer Middeldorp. In tegenstelling tot Gijs Heubach is hij
casual gekleed, een linnen broek en een blouse met korte mouwen. Zijn hand voelt droog en
koel.
‘Bent u er al lang?’
Gijs Heubach schudt zijn hoofd.
‘Het is goed toeven hier.’
‘We kunnen ook buiten blijven zitten, al is het wat minder discreet.’
‘U kunt natuurlijk ook buiten blijven zitten tot het eten binnen wordt geserveerd,’ zegt de ober
die net aan komt lopen met een blad met twee glazen bier.
‘Dat lijkt mij een goed idee,’ zegt de directeur van bouwbedrijf Hurwenen.
Gijs Heubach is opgelucht als de ober hen uitnodigt naar binnen te gaan waar het voorgerecht,
wildpaté met pruimencompote, reeds op hen staat te wachten. Het viel hem zwaar zich over te
geven aan obligate beschouwingen over de vastgoedmarkt en de perspectieven voor de grote
bouwers. Het grote restaurant is praktisch uitgestorven. Slechts vijf tafels zijn bezet, zo te zien
allemaal zakenafspraken.
‘U heeft vrijdagavond het een en ander ontvangen, als het goed is,’ opent Middeldorp het
gesprek waar het om gaat.
‘Tja,’ verzucht Gijs Heubach en trekt een gekwetst gezicht. ‘Wat zal ik daarvan zeggen?’ Zo
heeft hij het ingestudeerd.
Middeldorp kan niet verhullen dat hij verrast is door die reactie.
‘Is dat dan niet zo?’, vraagt hij.
‘Ik heb bezoek gehad en iemand heeft mij een doos overhandigd. Tot mijn verrassing zaten er
boeken in. Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n boekenliefhebber.’
‘Dat is jammer. Veel mensen vinden boeken fascinerend, zeker boeken die meer dan honderd
jaar oud zijn.’
‘Ik lees maar zelden en met oude boeken heb ik niets.’
‘Dus u heeft de boeken niet bekeken? Er zitten prachtige werken tussen. Gemaakt in een tijd
dat elk boek met zorg werd gedrukt en gebonden.’
‘Ik ben bang dat die romantiek niet zo aan mij is besteed.’
Middeldorp zwijgt en er valt een ongemakkelijke stilte. Gijs Heubach moet zijn best doen om
de stilte te doorbreken met een relativerende opmerking over zijn belangstelling voor boeken.
‘Heeft het gesmaakt?’, vraagt de ober. Beide mannen knikken.
‘Dat kan gebeuren,’ zegt Middeldorp. ‘Maar ik meen dat de man die u de boeken heeft
overhandigd er ook bij heeft gezegd waar u terecht kon in het geval u de boeken niet wilde
houden.’
Gijs Heubach produceert een bezorgde gelaatuitdrukking.
‘Dat klopt. Daarom ben ik zaterdagochtend naar Deventer gereden. Helaas was het
antiquariaat waar ik mijn boeken te gelde kon maken dicht. Naar ik begreep was er twee

dagen daarvoor een moord gepleegd en was de antiquaar spoorloos. U begrijpt dat ik raar
stond te kijken op zaterdagochtend in de brandende zon met een zware doos in mijn armen.’
‘Ik heb ervan gehoord. Als ik had geweten dat u zo snel naar Deventer zou gaan had ik u
eerder gewaarschuwd. Mijn excuses. Als u wilt stuur ik morgen iemand langs die de boeken
voor het afgesproken bedrag van u overneemt.’
‘Ik ben bang dat dat niet zal gaan. Ik heb de boeken al verkocht bij een andere zaak. En het
viel me eerlijk gezegd nogal tegen wat ik er voor kreeg.’
Het gezicht van Middeldorp betrekt.
‘U heeft de boeken bij een andere zaak verkocht?’
‘Ja, na een moeizame onderhandeling kreeg ik er uiteindelijk vijftienhonderd euro voor,
minder dan een derde van wat mij was verteld. U begrijpt dat mijn ontluikende liefde voor
boeken een flinke deuk heeft opgelopen.’
Het gesprek verloopt precies zoals Gijs Heubach hoopte en hij kijkt verongelijkt.
‘Mag ik vragen waar u de boeken heeft verkocht.’
‘Bij een zaak in Deventer, iets van Rust en Wijsheid.’
‘Dat was niet de afspraak,’ zegt Middeldorp fel. ‘U kon de boeken naar antiquariaat Bruyns
brengen, niet naar een willekeurige andere zaak.’
Gijs Heubach schrikt van de toon van Middeldorp. Hij moet zijn boodschap duidelijk
overbrengen, maar te allen tijde met behoud van de relatie.
‘Volgens mij kan van een afspraak geen sprake zijn. De man die mij de boeken overhandigde
zei het mij. Ik was eerlijk gezegd te verrast om vragen te stellen.’
‘Wilt u mij excuseren?’
Gijs Heubach knikt. De spanning bezorgt hem een onaangenaam gevoel in de maag.
Middeldorp loopt naar de wc en haalt zijn Black Berry tevoorschijn. Hij kiest het laatste
nummer dat hij heeft gebeld.
‘Met mij, Heubach heeft de boeken voor vijftienhonderd euro verkocht aan een andere zaak in
Deventer. Iets met Rust en Wijsheid. Wil je die boeken daar weghalen? Liefst vanavond nog.’
Demonstratief doet Middeldorp zijn blouse goed als hij naar de tafel loopt waar Gijs Heubach
zit te wachten.
‘Zo, dat ben ik kwijt,’ zegt Middeldorp opgelucht. Gijs Heubach lacht welwillend. ‘Waar
hadden we het over? O ja, de boeken.’
Beide mannen zwijgen weer. Hoewel de stilte onaangenaam is, weet Gijs Heubach ook dat hij
nu niet degene is die hem moet doorbreken. Middeldorp is aan zet. De ober met het
hoofdgerecht in zijn hand geeft hem een paar minuten uitstel. Op het bord dat de ober voor
hem neerzet ligt een gebakken forel, omringd door een mengsel van aardappels, geroosterde
amandelen en groenten.
‘Eet smakelijk, heren,’ zegt de ober vrolijk. ‘Kan ik u een bijpassende Chablis inschenken?’
Van afstand heeft hij gezien dat er spanning is tussen beide heren en hij weet dat zijn
tussenkomst hen kan helpen om afstand te nemen. Meestal is dat een probaat middel om
gesprekken vlot te trekken.
‘Graag,’ zegt Middeldorp. Gijs Heubach knikt ook.
57 Maandag 6 augustus 18.30 uur
‘Dat was lekker,’ verzucht Ellen. Met haar vork prikt ze de laatste blaadjes sla van haar bord.
‘Daar ben ik blij om,’ zegt Jozef. ‘Dat hebben jullie verdiend.’
‘Zal ik koffie zetten?’, vraagt Margot.

‘Als je dat wil doen, gaan wij aan de slag. Zullen we naar binnen gaan? Hier buiten hebben de
muren oren.’
Brian en Ellen volgen Jozef naar binnen, waar het warmer is dan buiten.
‘Woensdag slaat het weer om, zegt het KNMI.’
‘Blij toe,’ zegt Brian. ‘Zo’n zomer roept bij mij het verlangen op om naar Ierland of
Schotland te emigreren.’
‘Wat let je?’, vraagt Jozef. ‘Met jouw kennis van het Gaelic word je vast met open armen
ontvangen.’
‘Dat klinkt wel heel aanmoedigend,’ zegt Ellen fel. ‘Wil je Brian wegjagen uit Deventer?’
‘Het is meer de projectie van kansen die ik zelf voorbij heb laten gaan, denk ik.’
‘Waarom ben jij dan niet gegaan? Jij woont je hele leven al in Deventer.’
‘Misschien daarom. Margot en ik hebben verschillende keren overwogen om naar Spanje of
Italië te verhuizen. Altijd waren er echter redenen om niet te gaan. Ik had uitzicht op
promotie, Margot had een grote opdracht binnengehaald, ik wilde een onderzoek per se zelf
afronden of Margot was begonnen het huis een facelift te geven. Kortom, als het erop
aankwam konden wij ons moeilijk voorstellen dat het elders beter zou zijn dan in Deventer.’
Brian en Ellen schieten in de lach.
‘Wie begint? Brian?’
‘Dat is goed. Ik was dus in Arnhem, bij een gerenommeerd antiquariaat. De eigenaar was een
man van een jaar of vijftig. Beetje morsig type, rookte als een schoorsteen en zat het liefst de
hele dag in zijn eigen zaak te lezen.’
‘Ha, ha, die zal ik onthouden. Het zijn inderdaad vaak een beetje morsige types, die meer
geïnteresseerd zijn in letters dan in hun omgeving.’
‘Zijn verhaal was simpel. Gerard Bruyns zit al lang in het vak en zijn carrière als
boekhandelaar valt uiteen in twee perioden. De eerste vijfentwintig jaar heeft hij voornamelijk
verkocht en de laatste vijf jaar heeft hij uitsluitend gekocht.’
Brian wacht omdat Margot binnenkomt met de koffie.
‘Gerard Bruyns werd jarenlang nauwelijks serieus genomen in het circuit. Men vond het een
vreemde snoeshaan die van zijn vader toevallig een schat aan boeken had geërfd en die in zijn
levensonderhoud voorzag door regelmatig wat boeken te verkopen. Groot was daarom de
verbazing toen Gerard Bruyns van het ene op het andere moment begon te kopen. En niet
weinig. Hij werd in een keer één van de grote spelers in de markt.’
‘En dat was ongeveer vijf jaar geleden?’
‘Zoiets, ja.’
‘Veel meer valt er niet over te zeggen. Ik heb zijn collectie gezien en het blijkt dat hij een
aanzienlijk deel van die collectie de afgelopen vijf jaar heeft bemachtigd.’
‘En misschien heeft hij veel meer gekocht. Kon de Arnhemse antiquaar aangeven hoeveel hij
heeft gekocht? Met andere woorden, waren de aankopen van Gerard Bruyns alleen voor zijn
eigen verzameling?’, vraagt Ellen.
‘Heeft hij alleen maar gekocht of heeft hij ook gehandeld, bedoel je?’, vult Jozef aan.
‘Dat is een goed punt. Volgens de Arnhemse antiquaar verkocht hij niet meer. In ieder geval
niet meer via de gebruikelijke kanalen,’ antwoordt Brian.
‘De cruciale vraag is dus: hield Gerard Bruyns alle boeken die hij kocht voor zichzelf? En zo
nee, waar zijn de boeken die hij niet bewaarde dan gebleven?’
Alle drie zwijgen ze om de betekenis van die vraag tot zich door te laten dringen. Waar zijn
de boeken die Gerard Bruyns de afgelopen jaren heeft gekocht gebleven?
‘Oké,’ doorbreekt Jozef de stilte. ‘Ellen, wat heb jij ontdekt in het kantoor van Pedro Koper?
Was onze Grace een beetje behulpzaam?’
‘Dat is eigenlijk mijn grootste vraag.’
‘Hè? Jij was er toch zelf bij?’

‘Vreemd hè? Ze was nukkig, deed haar best om mij een schuldgevoel te bezorgen, heeft geen
vinger uitgestoken en was woedend toen ik vroeg om twee mappen mee te nemen.’
‘Dat klinkt niet behulpzaam.’
‘Toch was ze uitermate gul in het verschaffen van informatie over Pedro Kopers hobby, de
organisatie van illegale bingoavonden.’
‘Ik geloof dat ik voel wat je bedoelt. Daar zullen we het zo over hebben. Eerst de illegale
bingo’s.’
‘Heb je enig idee om wat voor bedragen het gaat op zulk soort avonden?’, vraagt Jozef als
Ellen is uitgesproken.
‘Omdat ik nog nooit had gehoord van illegale bingoavonden, heb ik wat gezocht op internet
en ik snap een beetje hoe het zit.’
‘Ik ben benieuwd.’
‘Er zijn twee redenen om zulke avonden te organiseren, de hoogte van het prijzengeld en de
belasting. Volgens de Wet op de Kansspelen mag het totale prijzengeld bij zulk soort
gelegenheden niet hoger zijn dan veertienhonderd euro en mag de hoofdprijs niet hoger zijn
dan driehonderdvijftig euro.’
‘Dat is peanuts.’
‘Als je grotere prijzen uitkeert, wil de belastingdienst natuurlijk een graantje meepikken.’
‘Ik heb vluchtig de map doorgebladerd en denk dat ik een lijstje met omzetten per avond heb
gevonden. Die was regelmatig groter dan een ton. Er kwamen honderden mensen op af die
volgens mij minimaal vijfhonderd of duizend euro moesten inzetten.’
‘En daarvan streek Pedro Koper dus een paar duizend euro per avond op.’
‘Dat is wat Grace mij vertelde.’
‘Jij begon te zeggen dat je wat in verwarring was door de houding van Grace Robbersen.’
‘Haar openhartigheid over de bingoavonden spoorde niet met haar gedrag en daarin was ze
ook niet consistent. Op de fiets kreeg ik een ingeving waarmee ik haar houding kon verklaren,
maar die tegelijkertijd ook weer meer vragen opriep.’
Jozef begint te lachen.
‘Je weet mijn eerste les nog?’
‘Don’t jump to conclusions. Focus op de feiten, laat de conclusies zo lang mogelijk liggen.’
‘Exact. Maar laat je niet weerhouden om je ingeving met ons te delen.’
Ellen vraagt zich af wat ze fout heeft gedaan. Tijdens haar eerste zaak met Jozef maakte hij
regelmatig dit soort spottende of soms cynische opmerkingen waarmee hij indirect kritiek
uitte op iets wat ze had gedaan. Heeft ze het bij Grace Robbersen dan toch niet goed
aangepakt? Ze weet ook dat het geen zin heeft om er op dit moment op te reageren. Jozef zal
het wegwuiven en zeggen dat hij er niets mee bedoelde.
‘Volgens mij is Grace een uitstekende toneelspeelster en wilde ze met haar wisselende
emoties slechts verwarring zaaien. Jij hebt een vergelijkbaar beeld van haar geschetst.’
‘Klopt, ze had mij de eerste keer helemaal te pakken met haar dom blondje imago, waarvan ze
donders goed in de gaten had dat ik daar niet intrapte, maar waar ik desondanks niets
tegenover kon stellen.’
‘Dat zou bij mij niet werken.’
‘Daarom koos ze bij jou voor een andere strategie. Door wisselende emoties in de strijd te
gooien gaf ze jou geen kans om haar te bereiken.’
‘Daar zit wat in. En het heeft in zekere zin gewerkt. Toch denk ik, dat ik wel begrijp hoe het
zit.’
Ellen wacht op een reactie van Jozef, maar die komt niet.
‘Ik denk dat Grace ons doelgericht naar de illegale bingoavonden leidt. En dat doet ze om ons
af te leiden van het vastgoedbedrijf. Het bedrijf is waarschijnlijk Pedro’s erfenis en ze is als

de dood dat ons onderzoek nadelige effecten heeft op de waarde of de continuïteit van het
bedrijf.’
Jozef denkt lang na.
‘Dat is geen gekke gedachte. Toch is het drijfzand. Er is geen enkel feit dat die gedachte
staaft. Volgens mij moeten we Grace Robbersen vooral blijven zien als informatiebron en we
moeten voorkomen dat we die bron teveel inkleuren met onbewezen beelden.’
Ellen weet niet wat ze daarop moet zeggen. Klopt het wat Jozef zegt? Vaak helpen
hypothesen juist om feiten te duiden. In dit geval helpt het haar om het gedrag van Grace te
begrijpen.
‘Zal ik nog een keer koffie inschenken?’, vraagt Jozef.
Ellen knikt.
‘Voor mij graag thee of water,’ zegt Brian.
‘Wat denkt jij?’, vraagt Ellen als Jozef in de keuken is.
‘In algemene zin ben ik het met Jozef eens. Te veel veronderstellingen vormen een
belemmering voor het vormen van een objectief beeld. Uitgaan van niet bewezen
vooronderstellingen, en daar koste wat het kost aan vasthouden kan zelfs leiden tot een
tunnelvisie.’
‘En dat doet het de laatste jaren goed in de media.’
‘In dit geval ligt het volgens mij iets anders. Jij veronderstelt iets op basis van feitelijke
vaststellingen, namelijk het afwijkende gedrag van die vrouw.’
‘Dank je.’
58 Maandag 6 augustus 19.15 uur
Jean Dierckx zit uitgeput in de leesstoel achter in de winkel. Hij heeft vanaf half twee
onafgebroken doorgewerkt om zijn winkel op orde te krijgen. Helaas heeft hij dat doel nog
niet bereikt. Wel heeft hij inmiddels tien bananendozen gevuld met boeken die wat hem
betreft weg kunnen. Hij twijfelt of hij de dozen naar Het Goed zal brengen of dat hij ze voor
een schappelijk bedrag zal aanbieden aan een collega. De boeken zijn namelijk niet
waardeloos, maar de potentiële kopers verwachten deze boeken niet in zijn winkel. Hij zal
morgen een lijst van titels maken en die naar een aantal bevriende boekhandelaren sturen.
Net als hij de eenentwintigste Gauloise van de dag opsteekt, wordt er op de deur geklopt.
Verstoord kijkt Jean Dierckx op. Meestal zijn het baldadige jongeren die te veel bier hebben
gedronken in het café verderop in de straat. Hij schrikt als hij ziet dat er een onbekende man
in pak voor de deur staat. Wat moet die man daar? Even denkt hij dat het dezelfde man is die
hem zaterdag de boeken heeft verkocht, maar dat is niet zo. De man klopt nog een keer.
Zuchtend loopt Jean Dierckx naar de deur.
‘Sorry, maar ik ben gesloten,’ zegt hij.
‘Dat is logisch op dit tijdstip,’ antwoordt de man. ‘Ik ben daarom erg blij dat ik u hier toch
tref. Mag ik binnenkomen?’
De man wacht het antwoord op zijn vraag niet af en stapt langs Jean Dierckx naar binnen. Die
kan niet anders doen dan de deur sluiten en achter de man aanlopen.
‘Wat, wat is hiervan de bedoeling?’, vraagt hij zwak.
‘Dat is gemakkelijk. U heeft afgelopen zaterdag voor vijftienhonderd euro een doos boeken
gekocht van een man. Die man heeft een vergissing gemaakt. Hij had die boeken niet mogen
verkopen. Daarom kom ik ze terughalen. Ik heb vijftienhonderd euro bij mij.’
Demonstratief toont de man een stapeltje honderd euro biljetten. Koortsachtig denkt Jean
Dierckx na. De doos staat in de kast achterin de winkel en die kan hij zo pakken. Alleen voelt
hij dat de eerste schrik snel wordt verdrongen door boosheid en verzet. Wat denkt die man in

zijn grijze pak wel? Maar wat kan hij doen? Het is duidelijk dat de man de winkel niet zonder
doos zal verlaten. Het zweet breekt hem uit als hij denkt aan wat er vorige week in het
antiquariaat van Gerard Bruyns is gebeurd. Angst en boosheid vechten om de macht. De
boosheid wint. Tegelijkertijd weet hij wat hij kan doen.
‘Dat, dat is goed,’ stamelt hij. ‘Alleen heb ik er één boek uitgehaald. Dat ligt boven.’
Angstig kijkt Jean Dierckx de man in pak aan.
‘Ik heb geen haast.’
‘Zo, nu mijn verhaal nog en dan zit de werkdag erop,’ zegt Jozef tegen Ellen en Brian als hij
de kamer binnenkomt met twee koppen koffie en een glas water. ‘Mijn bezoek aan onze
collega uit Apeldoorn was bijzonder informatief.’
Hij legt een groot krantenartikel op tafel. RUPSJE NOOITGENOEG, luidt de kop. Het is een
artikel uit de Volkskrant. Gunnen van deals was nooit een probleem, staat er onder.
‘Vastgoed is een beerput, dat wisten we al’ zegt Jozef. ‘In vastgoed komen onder- en
bovenwereld samen. Vastgoed is de grote witwasmachine van crimineel geld. Ook dat is niets
nieuws. Daar gaat dit artikel echter niet over. Wat hier in staat is nieuw voor me.’
Jean Dierckx draait zich langzaam om en verlaat zuchtend de winkelruimte. Eenmaal uit zicht
loopt hij snel naar de zolder, waar hij een soort kantoor en werkplaats heeft ingericht. Hij
gebruikt de ruimte voornamelijk om boeken de restaureren. Bij de telefoon ligt zijn
adresboek, hij zoekt het nummer van Jozef Laros en belt dat. Tot zijn opluchting neemt Jozef
meteen op.
‘Jozef met Jean, ik heb geen tijd, er is een man in mijn zaak, heeft grijs pak met roze
overhemd, gaat zo weg,’ zegt hij met fluisterstem.
‘Ik kom meteen,’ zegt Jozef, legt de telefoon neer en richt zich tot Ellen en Brian.
‘Dat was Jean Dierckx. Ik moet meteen weg. Ik weet niet hoe laat ik terug ben. Lees het
artikel even, dan lekker naar huis. We zien elkaar morgen.’
Voordat Ellen of Brian iets kunnen zeggen is Jozef verdwenen. Ellen kijkt Brian verbaasd
aan.
‘Jean Dierckx? Daar ben ik vanmiddag geweest,’ zegt Ellen.
‘Hij is vast niet dood, anders had Jozef ons meteen meegenomen.’
Ellen knikt.
‘Dat denk ik ook. Laten we maar snel doen wat Jozef ons heeft opgedragen. Zal ik het artikel
eerst lezen?’
Het artikel gaat over een man die miljonair is geworden doordat hij fors werd betaald door
projectontwikkelaars en aannemers aan wie hij opdrachten verleende. De man, die als keurig
bekend stond, was directeur van één of ander vastgoedfonds en kon uit hoofde van zijn
functie zelf beslissen aan wie hij opdrachten gaf. En daar liet hij zich riant voor betalen.
Vanzelfsprekend kreeg hij het geld niet rechtstreeks, maar via ingewikkelde constructies
waarin geld werd betaald voor levering van adviesdiensten die vervolgens door de
projectontwikkelaar weer werden gedeclareerd bij het vastgoedfonds.
‘Als ik het goed begrijp stal de man waarover het artikel gaat, simpelweg miljoenen van het
bedrijf waar hij voor werkte. Hij nam het echter niet rechtstreeks uit de bedrijfskas, maar liet
het lopen via een projectontwikkelaar aan wie hij een opdracht had verleend.’
‘Pure diefstal dus.’
‘Maar het was klaarblijkelijk heel normaal in de branche.’
‘Dat vind ik het meest opzienbarende. Wij maken ons hier druk om junks die een blikje bier
uit een supermarkt stelen en dat soort mensen steelt miljoenen euro’s zonder dat iemand
ingrijpt.’

‘Ik vraag me alleen af wat dit met onze zaak heeft te maken,’ vraagt Brian.
‘Daar zeg je iets,’ antwoordt Ellen en pakt één van de twee mappen tevoorschijn die ze heeft
meegenomen uit het kantoor van Koper Vastgoed BV. ‘Kijk, Koper Advies, staat er op de
rug. De map bevat een dikke stapel ongespecificeerde rekeningen voor de levering van
ongespecificeerde adviesdiensten.’
Brian laat een lange fluittoon horen. Op dat moment komt Margot de kamer binnen.
‘Waar is Jozef?’, vraagt ze.
‘Geen idee,’ antwoordt Ellen. ‘Hij kreeg een telefoontje en zei alleen maar dat hij meteen zou
komen.’
‘En jullie blijven hier op hem wachten?’
‘Nee, wij stonden op het punt om weg te gaan. We moesten alleen dit artikel lezen en dat
hebben we net gedaan.’
‘Jullie mogen best blijven hoor. Zal ik wat te drinken inschenken?’
‘Nee, bedankt. Jozef had geen idee hoe laat hij weer terug zou zijn. Morgen gaan we verder.’
‘Verstandig.’
Zonder op reactie te wachten legt Jean Dierckx de hoorn weer op het toestel. Snel grijpt hij
een versleten dichtbundel van Slauerhoff van de stapel en loopt snel maar beheerst weer naar
beneden. De man in het pak staat nog op dezelfde plek. Jean Dierckx pakt de doos uit de kast
en legt de eerste druk van Slauerhoff er bovenop. Zonder de man in pak aan te kijken
overhandigt hij de doos. Die legt de briefjes van honderd euro op de tafel, draait zich om en
loopt zonder iets te zeggen de winkel uit.
De man in het grijze pak heeft niet in de gaten dat de man, die hem in tegenovergestelde
richting passeert in de Grote Poot, hem aandachtig observeert en alle opvallende
gezichtskenmerken in zich opneemt. Ook merkt hij niet dat Jozef Laros zich na vijftig meter
omdraait en hem volgt. Daarom kan hij niet weten dat Jozef Laros het kentekennummer van
zijn auto noteert als hij wegrijdt van de parkeerplaats van het Grote Kerkhof.
59 Maandag 6 augustus 19.25 uur
‘Op een goede samenwerking,’ zegt Middeldorp en heft het glas. Gijs Heubach doet
hetzelfde. ‘Laten we niet om de zaken heen draaien. Wij hebben ons oog laten vallen op de
Vogelwijk. Ik denk dat wij alle expertise in huis hebben om dat project tot een groot succes te
maken. Wij doen meer dan het stapelen van stenen. Het is een proces waarbij ook de hele
sociale context van groot belang is. Wij hebben laten zien daarin succesvol te kunnen
opereren. De vraag is of u dezelfde mening bent toegedaan en ons ziet als meest geschikte
partij om die klus voor u te klaren.’
Gijs Heubach ziet dat Middeldorp met zijn directe voorstel een aantal stappen overslaat. De
vijftienhonderd euro lijkt een gepasseerd station te zijn. De onderhandeling is begonnen.
‘Dat twijfel ik eerlijk gezegd niet aan.’
Hij neemt de tijd om na te denken, terwijl hij precies weet wat hij wil zeggen.
‘Maar u weet net zo goed als ik dat ik maar weinig invloed heb op wie uiteindelijk de
opdracht krijgt. Ik ben gebonden aan aanbestedingsregels.’
‘Dat is in algemene zin misschien zo,’ zegt Middeldorp bedachtzaam, ‘maar het lijkt me dat u
dat probleem wel kunt oplossen. Ik wil graag dat wij zo snel mogelijk een overeenkomst
tussen uw bedrijf en Hurwenen ondertekenen waarin ons bedrijf de verantwoordelijkheid
krijgt over de ontwikkeling van de Vogelwijk.’

Gijs Heubach schrikt van deze manoeuvre van Middeldorp. Deze vraag is te direct. Wat heeft
dit te betekenen?
‘Eh, ik geloof niet dat het zo werkt. Zoals ik net al zei is mijn invloed beperkt.’
‘Waar een wil is, is een weg.’
Middeldorp pakt het koffertje dat naast de tafel staat. Tot verbazing van Gijs Heubach komt er
een dikke envelop tevoorschijn. Verschrikt kijkt hij om zich heen. Stel dat iemand het ziet dat
hij een envelop aanneemt van een bedrijf. Gelukkig kent hij geen van de mensen die verder in
het restaurant zitten.
‘Kijk,’ zegt Middeldorp rustig. ‘Wij hebben afgelopen week onze goede wil getoond. Helaas
heeft u daar niet maximaal van geprofiteerd. Het had wellicht een deel van uw problemen
kunnen oplossen.’
Gijs Heubach voelt het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Hij wordt misselijk als hij ziet dat
er geen bankbiljetten, maar foto’s uit de envelop komen.
‘Wij weten dat u een groot financieel probleem heeft. Uw frequente bezoeken aan het casino
hebben u aan de rand van het bankroet gebracht.’
De foto’s laten Gijs Heubach zien aan de pokertafel. Hij schrikt ervan zichzelf te zien, met
rood hoofd en grote zweetplekken onder zijn armen. In niets lijkt hij op de gewiekste,
succesvolle gokker die hij daar in zijn hoofd altijd is.
‘Ook is het niet erg sterk dat u geschenken aanneemt van onbekende mensen die bij u
aanbellen.’
Middeldorp toont een foto die afgelopen vrijdagavond is gemaakt. Hoewel het donker is, is
het duidelijk dat Gijs Heubach een doos aanpakt van een man waarvan alleen de rug te zien is.
Dat kan van alles zijn, denkt Gijs Heubach in een flits. Dan doorziet hij de ernst van de
situatie. Hij dacht dat Middeldorp van hem afhankelijk was om het project Vogelwijk te
krijgen. Als Middeldorp zegt dat hij niet geïnteresseerd is in het project, is er maar één
afhankelijk en dat is hijzelf. Middeldorp bewaarheid zijn angst.
‘Kijk, wij hoeven dat project Vogelwijk helemaal niet. Wij hebben werk genoeg. Eigenlijk
voel ik me een moderne moraalridder. Bij toeval heb ik materiaal in handen gekregen waaruit
blijkt dat de directeur van een grote woningbouwvereniging grote gokschulden heeft en
geschenken aanneemt. Dat is een ongezonde situatie, waaraan ik graag een einde wil maken.
Dat zie ik min of meer als mijn morele plicht.’
Middeldorp vouwt zijn handen in zijn nek en zakt achterover. Met een glimlach kijkt hij Gijs
Heubach in de ogen. De ober van ’t Hosselt staat op het punt om te vragen hoe het eten
smaakt en nog een keer wijn in te schenken. Als hij de mannen ziet, bedenkt hij zich. Er zijn
momenten dat hij wordt geacht afstand te houden. Hij gebruik dit moment om voor zichzelf
een espresso te maken.
‘Wat, wat verwacht u van mij?’, stamelt Gijs Heubach. Koortsachtig denkt hij na hoe hij het
gesprek een gunstige wending kan geven. Misschien bluft Middeldorp alleen maar. Natuurlijk
wil hij het project Vogelwijk. Alle ontwikkelaars azen erop.
‘Wat ik eerder heb gezegd. Hoewel wij werk genoeg hebben, denk ik dat wij de aangewezen
partij zijn om het project Vogelwijk uit te voeren. Die toezegging wil ik graag van u hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat u dat kunt regelen. In ruil daarvoor kunnen wij wellicht helpen om
uw financiële probleem op te lossen.’
Gijs Heubach haalt opgelucht adem. Alhoewel, wat bedoelde Middeldorp met het woord
wellicht?
‘Misschien kunt u dat wat concreter maken,’ vraagt hij daarom.
‘Dat kan,’ zegt Middeldorp opgewekt. ‘Helaas voor u zadelen we u toch weer op met oude
boeken. Leuker kan ik het niet maken.’
Het gezicht van Gijs Heubach betrekt. Hij durft echter geen bezwaar te maken.

‘De procedure is eenvoudig. U krijgt weer een hoeveelheid boeken. De waarde daarvan
bedraagt vijfenzeventigduizend euro, tenminste als u ze verkoopt aan het antiquariaat Gerard
Bruyns. De beslissing om de boeken te verkopen ligt natuurlijk geheel bij u. U kunt de
prachtige boeken natuurlijk ook bewaren.’
Middeldorp drinkt zijn glas wijn in één teug leeg.
‘Het tweede deel van de afspraak is dat u het bedrijf Van Heerdt Advies een opdracht geeft
om u te adviseren bij de voorbereiding en aanbesteding van het project Vogelwijk. De grootte
van de opdracht bedraagt ongeveer honderdvijfentwintigduizend euro. U krijgt daarvoor
uiteraard een advies op maat.’
Middeldorp schenkt zijn wijnglas weer vol. Gijs Heubach heeft zijn glas nog niet aangeraakt
en neemt een eerste slok.
‘De derde afspraak is vanzelfsprekend dat Hurwenen de opdracht krijgt voor het uitvoeren
van het project Vogelwijk. Het is duidelijk dat u de boeken pas na ondertekening van het
contract te gelde kunt maken bij antiquariaat Bruyns. Dus hoe sneller de zaken geregeld zijn,
hoe sneller u uw geld heeft.’
Gijs Heubach denkt na. Vijfenzeventigduizend euro is niet weinig, maar ook niet genoeg.
‘Dat lijkt mij op zich een duidelijke afspraak. Ik zit alleen een beetje in mijn maag met het
bedrag dat de boeken waard zijn. Eerlijk gezegd heb ik een bedrag in mijn hoofd dat
vijfentwintigduizend euro hoger is.’
Middeldorp schiet in de lach.
‘Wie weet zit dat er wel in. Maar ik vind het wat voorbarig om daarover te speculeren. Wat
mij betreft gaan we eerst aan het werk. En als de samenwerking naar tevredenheid verloopt,
valt daar zeker over te praten.’
Op dat moment komt de ober aanlopen.
‘Heren, heeft het gesmaakt?’
‘Uitstekend, complimenten aan de kok,’ zegt Middeldorp opgewekt.
Gijs Heubach stemt daar mee in met een zwak knikje.
‘Willen de heren een dessert?’
‘Voor mij alleen een cappuccino. Gijs, jij een dessert?’
‘Voor mij een espresso alstublieft.’
‘Cognacje erbij?’, vraagt Middeldorp.
Gijs Heubach knikt weifelachtig.
‘Twee cognac, alstublieft.’
‘Prima,’ zegt de ober met een glimlach.
‘Heren, uw cappuccino en espresso. En twee Rémy Martin. Kan ik u misschien verblijden met
een sigaar van het huis?’
Middeldorp zoekt een dikke sigaar uit de doos die hem wordt voorgehouden. Gijs Heubach
houdt niet van sigaren en weet dat hij er misselijk van wordt. Daarom kiest hij een dun
exemplaar.
Gijs Heubach kijkt naar Middeldorp die op zijn gemak achterover leunt en grote rookwolken
uitblaast over de tafel. Voor Middeldorp is het gesprek afgerond, dus zoekt Gijs Heubach naar
de juiste woorden om de afspraken iets te concretiseren. Hij heeft het geld namelijk op zeer
korte termijn nodig en het project Vogelwijk is niet eerder dan over een half jaar zover
gevorderd dat hij Hurwenen naar voren kan schuiven als beoogd projectontwikkelaar.
‘Eh, ik heb nog één vraag.’
De blik van Middeldorp laat er geen misverstand over bestaan dat het sowieso een
ongewenste vraag is. Met een minimaal knikje laat de directeur van Hurwenen weten dat hij
desondanks luistert.

‘Over de volgorde van zaken. Ik zou het op prijs stellen om het eerste deel van onze afspraak
zo spoedig mogelijk te effectueren.’
‘Heb je een concreet voorstel,’ antwoordt Middeldorp direct.
‘Ik dacht aan deze week. Ik kan donderdag de opdracht aan Van Heerdt Advies rond hebben.
Graag zou ik daarom voor het weekend de boeken ontvangen, zodat ik die zaterdag naar het
door u genoemde antiquariaat kan brengen.’
De blik van Middeldorp verandert. Met zijn groenblauwe ogen kijkt hij Gijs Heubach
doordringend aan. Die schrikt ervan.
‘Wij hebben laten blijken de samenwerking zeer op prijs te stellen. Dat was een gebaar van
onze zijde. Het lijkt me nu uw beurt. Uw voorstel gaat voorbij aan de realiteit. U vroeg naar
de volgorde van zaken. Stap één is dat Hurwenen opdracht krijgt voor het project Vogelwijk.
De rest volgt op deze eerste stap.’
Met een glimlach waarin sporen van een verbeten grijns te zien zijn, zakt Middeldorp weer
achterover en trekt aan zijn sigaar.
Als Gijs Heubach om half tien bij zijn huis wordt afgezet heeft hij last van maagkrampen. Hij
vervloekt zichzelf. Hoe heeft hij het zover kunnen laten komen? Waarom is hij ooit directeur
geworden? Waar heeft al dat harde werken toe geleid? Zijn vrouw is bij hem weggelopen, zijn
kinderen zien hem niet staan, hij kijkt in zijn eentje naar pornofilms in een te groot huis dat
hij niet kan betalen. Waarom neemt hij geen ontslag, verkoopt hij zijn huis en vertrekt hij naar
Frankrijk, Spanje of desnoods het oosten van Groningen? Hij doet zijn stropdas af en gooit
zijn colbert over de leuning van het antieke bankje in de hal. Het meubelstuk is afkomstig uit
het ouderlijk huis van Judith en zij had het bankje, net zoals veel andere spullen, graag
meegenomen uit de boedelscheiding. Materieel gezien was de scheiding echter in zijn
voordeel uitgepakt. Dat was zijn verdienste. Hij had het spel hard gespeeld met als resultaat
dat Judith de meeste eisen en wensen had laten varen. Het bankje was na de scheiding zijn
trofee geweest. Het tastbare bewijs dat hij als winnaar uit de scheiding was gekomen. Na
verloop van tijd veranderde dat. Hij ging zijn kinderen steeds meer missen en zag elke maand
met lede ogen het bedrag dat van zijn rekening werd afgeschreven ten gunste van zijn exvrouw. Regelmatig heeft hij zich voorgenomen het bankje zo snel mogelijk te verkopen. De
herinneringen aan die tijd zijn te pijnlijk. Hij voelt tranen van zelfmedelijden branden.
Uitgeput laat hij zich op de bank vallen en zet de televisie aan. Lusteloos zapt hij een keer op
en neer langs alle dertig kanalen, doet de televisie uit en sjokt naar boven. Hij gooit zijn
kleren op een hoop naast zijn bed en valt zonder zijn tanden gepoetst te hebben in slaap.

60 Maandag 6 augustus 22.30 uur
Anton Middeldorp ploft op de bank en vleit zich tegen zijn vijftien jaar jongere vriendin.
‘Je stinkt naar sigaren en ik wil dit zien,’ zegt ze bits en kijkt naar een film op tv.
Zuchtend staat Anton Middeldorp op om zich te gaan douchen. Wil hij vanavond enige kans
maken, dan moet hij de sigarenlucht van zich afspoelen. Dan hoort hij in de verte zijn mobiel.
Vloekend zoekt hij zijn colbert dat hij ergens in de keuken heeft neergegooid.
‘Middeldorp.’
‘U spreekt met Frits de Winter, directeur van woningbouwvereniging THUIS. Sorry dat ik u
zo laat bel, maar ik zag geen andere mogelijkheid. Het gaat om een zaak van groot belang.
Kunt u mij op dit moment te woord staan?’
Anton Middeldorp weet dat hij geen keus heeft.

61 Dinsdag 7 augustus 8.00 uur
Het is lang geleden dat Gerard Maas zenuwachtig het politiebureau betrad. Gewoontegetrouw
begroet hij de agent achter de balie, maar ziet niet wie het is. Voor het eerst van zijn leven ziet
hij zich uit hoofde van zijn functie voor een moreel dilemma geplaatst.
Hij is opgegroeid in het noordoosten van Groningen in een communistisch nest en zijn ouders
hebben hem altijd gewezen op het onderscheid tussen goed en kwaad. Op de middelbare
school keerde hij zich af van het communistische gedachtegoed van zijn ouders, maar het
streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid zat diep in hem verankerd. Zijn beslissing om na
afronding van het atheneum bij de politie te gaan leidde bij zijn familie niet bepaald tot groot
enthousiasme, maar dat deerde hem niet. Door de combinatie van intelligentie en morele
rechtlijnigheid klom hij gestaag op in de hiërarchie van het politieapparaat. Vijf jaar geleden
werd hij aangesteld als districtschef van IJsselland-Zuid.
De laatste tijd vragen mensen om hem heen of het geen tijd is voor een volgende carrièrestap.
Hij betwijfelt echter of hij daar de energie nog voor heeft. Bovendien is het vooruitzicht
opnieuw te aarden in een nieuwe stad voor hem niet aanlokkelijk. Hij woont met zijn vrouw
in een prachtig huis in Schalkhaar en heeft in Deventer en omstreken een groot sociaal
netwerk opgebouwd.
En juist dat netwerk veroorzaakt zijn gewetensnood. De druk op de politie om de moord op de
broers Koper op te lossen wordt met de dag groter. Uit het verslag dat Jozef Laros hem
gisteravond gaf blijkt dat er veel losse feiten en vermoedens zijn, maar ook dat het
overkoepelende verhaal duister is. Met name de rol van het antiquariaat van Gerard Bruyns is
een mysterie. Waarom was Taco Koper daar? Waarom is hij juist daar vermoord? Waarom is
Gerard Bruyns gevlucht? Wat heeft Gerard Bruyns precies gezien? En hoe zit het met de
waarde van zijn collectie in relatie met zijn omzet?
Tijdens het Tuinfeest, afgelopen zondag, heeft Gerard maar weinig gedichten gehoord. Wel
heeft hij veel over boeken gepraat, met name over oude atlassen en andere waardevolle
boeken. Een vriend vertelde dat hij de afgelopen jaren helemaal in de ban was geraakt van
historische boeken en dat hij een aantal waardevolle werken op de kop had weten te tikken.
Hij was directeur van een middelgrote bouwonderneming.
Die informatie mag hij niet voor zich houden. Toch wil hij voorkomen dat zijn informatie
leidt tot een heksenjacht op zijn vriend in plaats van op de criminelen die verantwoordelijk
zijn voor de moord op de Taco en Pedro Koper.
Gerard loopt meteen naar de kamer van Jozef Laros die er altijd vroeg is.
‘Goedemorgen Jozef, al druk bezig?’, begroet hij zijn rechercheur en stelt opgelucht vast dat
Jozef alleen is.
‘Het is een complexe zaak. En ik begrijp er eerlijk gezegd helemaal niets van.’
‘Dat was mij gisteren ook duidelijk. Ik kom je helpen.’
Jozef kijkt verbaasd op.
‘Is dat zo vreemd?’
‘Ha, ha, dat zou het eigenlijk niet moeten zijn, hè? Koffie?’
‘Graag,’ zegt Gerard en trekt de deur achter zich dicht. Hij gaat zitten aan de tafel in het
midden van de kamer.
‘Zal ik een samenvatting geven?’, vraagt Jozef.
‘Nee, dat heb je gisteren al gedaan. Ik wil graag iets met je delen, alleen heb ik lang getwijfeld
of ik dat zou doen.’
Gerard drinkt bedachtzaam van zijn koffie.

‘De kwestie is namelijk dat het om delicate informatie gaat. Voordat ik vertel wat ik weet, wil
ik graag een afspraak met je maken.’
Jozef kijkt Gerard onderzoekend aan.
‘Wat ik je ga vertellen gaat over bepaalde personen die niets met de moord op de broers
Koper te maken hebben. Ik wil dus dat je me belooft alleen de informatie te gebruiken en dat
je op geen enkele manier aan de betreffende personen laat blijken dat je die informatie van
mij hebt gekregen.’
Jozef toont geen reactie. Gerard kijkt hem zwijgend aan.
‘En? Kan ik daarop vertrouwen?’
‘In principe wel. Dergelijke afspraken maak ik vaker met informanten. Ik maak echter altijd
één voorbehoud: de afspraak vervalt als de betreffende persoon iets met het misdrijf te maken
heeft. Ik hoop dat je begrijpt dat ik in dit geval niet anders kan doen.’
‘Vanzelfsprekend,’ zegt hij na een tijdje en drinkt van zijn koffie. ‘Waar het om gaat is het
volgende. Ik ken personen die de afgelopen jaren in het bezit zijn gekomen van uiterst
waardevolle boeken, allemaal geleverd door antiquariaat Bruyns.’
Dan wordt er op de deur geklopt.
‘Binnen,’ roept Jozef. Het is Brian. ‘Brian, zal ik zo langskomen?’
‘Prima,’ zegt hij en trekt de deur weer achter zich dicht.
‘Op zich is dat niet zo verwonderlijk,’ gaat Gerard Maas verder. ‘Ook de kapitaalkrachtigen
van deze wereld zijn ontvankelijk voor hypes. Het punt is echter dat deze personen werkzaam
zijn in dezelfde branche.’
‘Laat me raden,’ onderbreekt Jozef hem. ‘Vastgoed.’
‘Hoe weet jij dat?’
‘Het was een gok. Zonder jou was ik echter niet op de gedachte gekomen. Door het speurwerk
van Brian weten we dat er sprake moet zijn van een geld- en boekenstroom buiten de
reguliere boekhouding van de winkel om. Wij dachten in eerste instantie aan witwassen van
zwart of crimineel geld. Dit lijkt echter meer op een vorm van betaling. Personen in
belangrijke posities krijgen als beloning voor bewezen diensten een waardevol boek. Alles
buiten het zicht van de belasting. Klinkt plausibel.’
Gerard Maas knikt.
‘Zoiets, of zelfs een combinatie van witwassen en betaling voor diensten is denkbaar. Ik hoop
dat het jullie iets verder helpt in de zoektocht.’
‘Ik heb één vraag. Kun je iets meer vertellen over de personen waar je het over hebt. Ze zitten
in het vastgoed, maar in welke hoedanigheid?’
‘Een makelaar, een projectontwikkelaar en een directeur van een woningbouwvereniging.’
‘Allemaal in dezelfde branche als Pedro Koper.’
‘Heb je nog een vraag?’
Jozef schudt zijn hoofd.
‘Dan reken ik erop dat je onze afspraak niet vergeet. Mocht je toch tegen iets aanlopen, dan
wil ik het meteen van je horen.’
Jozef knikt.
62 Dinsdag 7 augustus 8.30 uur
Gijs Heubach betreedt zijn kantoor.
‘Goedemorgen, Gijs,’ begroet zijn secretaresse hem.
‘Ook goedemorgen,’ antwoordt hij afwezig. Hij heeft niet in de gaten dat zijn secretaresse
hem meewarig nakijkt als hij plaatsneemt achter zijn bureau en zijn computer aanzet. Tot zijn

schrik ziet hij dat de directievergadering vandaag om negen uur begint. Hij heeft geen agenda
gezien en als hij iets had moeten doen, heeft hij dat in ieder geval niet gedaan.
‘Kristel!’ roept hij, bijna in paniek. ‘Heb jij de stukken voor de directievergadering al
uitgedraaid?’
‘Die heb ik vrijdag op je bureau gelegd. Het was niet veel, maar volgens mij moet jij iets
presenteren over de voortgang van het project Vogelwijk.’
Dat is waar ook. Hij heeft de papieren in de kast gestopt om zijn bureau leeg te maken voor de
komst van de heren van Hurwenen.
‘Had je me er gisteren niet op attent kunnen maken!’ zegt hij met luide stem tegen Kristel. ‘Ik
moet hier ook alles zelf oplossen.’
Het ontgaat hem dat Kristel haar blik niet, zoals gewoonlijk, schuldbewust neerslaat. Ze kijkt
hem recht in de ogen en draait zich zonder iets te zeggen om.
Gehaast bladert Gijs Heubach door de vergaderstukken en stelt vast dat er niets over de
Vogelwijk tussen zit. Dat betekent dat zijn collega’s een vrij uitgebreid verhaal verwachten op
grond waarvan ze iets slims kunnen opperen. Koortsachtig begint hij te schrijven.
‘Gijs, heb je even?’
Gijs Heubach schrikt op. Het is Frits de Winter, de algemeen directeur. Op zijn computer ziet
Gijs Heubach dat het tien voor negen is, tien minuten voor aanvang van de
directievergadering.
‘Eigenlijk wilde ik de presentatie over de Vogelwijk nog een keer doornemen.’
‘Dit is belangrijker,’ zegt Frits de Winter rustig.
Gijs Heubach legt zijn pen neer en loopt achter zijn directeur aan. Hij ziet de blik van Kristel
en schrikt van de glimlach om haar mond. Wat heeft dit te betekenen? Hij weet niet dat
Kristel gisteren een uitdraai van zijn agenda van de afgelopen maanden heeft overhandigd aan
de algemeen directeur en bovendien verslag heeft gedaan van het gesprek dat hij vrijdag heeft
gehad met de twee heren van bouwbedrijf Hurwenen. Zoals gewoonlijk had ze grote delen
van gesprek kunnen verstaan en Frits de Winter heeft haar gecomplimenteerd met haar
weergave van het gesprek.
‘Gijs, ga zitten.’
Geen koffie, denkt Gijs Heubach. Frits de Winter begint altijd met de vraag of zijn gasten
koffie willen en schenkt de koffie vervolgens ook zelf in. Zulke gebaren maken hem tot een
geliefde directeur.
‘Gijs, ik heb een moeilijke boodschap. Jij bent geen directeur projecten meer. Ik neem per
direct jouw werkzaamheden over.’
Gijs Heubach voelt het bloed uit zijn hoofd wegtrekken. Tegelijkertijd stelt hij met een
vreemde helderheid vast dat de directeur het gesprek volgens het boekje voert. Zonder omhaal
van woorden komen met het slechte nieuws, dan wachten tot de emoties tot onder het
redelijkheidniveau zijn gedaald. Pas daarna eventueel een toelichting geven.
‘Mag ik weten waarom?’, vraagt hij, uiterlijk kalm.
‘Het was een moeilijke beslissing, maar ik zag geen andere uitweg. Ik weet dat je het de
afgelopen jaren zwaar hebt gehad in je privésituatie. Een scheiding waarbij kinderen in het
geding zijn is altijd pijnlijk. Ik ben daarom coulant geweest en heb bepaalde fouten door de
vingers gezien. Daar gaat het dus ook niet over.’
Weer wacht Frits de Winter. Als dat het niet is, vraagt Gijs Heubach zich in paniek af, wat
dan wel? Hij zal toch niet…?
‘Het is ons bekend dat je een regelmatige bezoeker aan het casino bent en dat je schulden
hebt. Daar hebben wij bewijzen voor. Ik hoef jou niet uit te leggen dat jij je daarom in een
kwetsbare positie bevindt. Vanuit diverse informatiebronnen heb ik signalen ontvangen dat jij

de afgelopen jaren misbruik hebt gemaakt van je positie. Op beperkte schaal weliswaar, maar
desondanks onacceptabel. Ik wil voorkomen dat zaken escaleren en vraag je daarom per direct
dit pand te verlaten. Ik zal je begeleiden naar de uitgang. Heb je persoonlijke eigendommen in
je kantoor?’
Gijs Heubach heeft het gevoel dat hij gaat flauwvallen. Waar doelt Frits op? Hij heeft de
afgelopen jaren een paar keer een opdracht van ongeveer vijfduizend euro gegeven aan zijn
eigen adviesbureau. Dat is toch geen reden voor ontslag op staande voet? Bovendien heeft hij
die geringe bedragen altijd gezien als terechte beloning voor de talloze overuren die hij maakt
en die hij vanwege zijn schaal niet mag declareren. En wat weet Kristel er van? Nu pas dringt
tot hem door dat ze hem op een merkwaardige manier aankeek toen hij vanochtend
binnenkwam. Wat weet zij allemaal? Hij kijkt op naar Frits de Winter en ziet meteen dat er
geen discussie mogelijk is. Gedwee loopt hij daarom achter Frits de Winter aan.
63 Dinsdag 7 augustus 9.00 uur
Jozef loopt door de gang naar de kamer van Brian en Ellen. In zijn hand wappert een briefje
met het autonummer dat hij gisteravond heeft genoteerd.
‘Brian, kun je uitzoeken van wie deze auto is? Is Ellen er niet?’
‘Ze kan er elk moment zijn. Net belde ze vanuit de auto dat ze Deventer binnenreed.’
Jozef trekt zijn linker wenkbrauw omhoog, maar zegt niets.
‘Zeg dat ze naar mijn kamer komt.’
Jozef ziet meteen dat er iets aan de hand is als Ellen in de deuropening van zijn kamer staat.
‘Wat is er gebeurd?’, vraagt hij verschrikt.
‘Ik kom net uit Rotterdam, bij mijn ouders vandaan.’
‘Is er iets met hen aan de hand?’
‘Nee, dat niet. Bij mijn ouders staan twee verhuisdozen met spullen van vroeger, foto’s,
schoolkranten, concertkaartjes, brieven, je weet wel.’
Jozef knikt.
‘En die heb ik gisteravond en vannacht doorgespit.’
Ellen overhandigt Jozef een brief in een envelop. Jozef bekijkt het poststempel.
‘Delft,’ zegt Ellen. ‘Ik heb er ook op staan turen. Deze brief vond ik gisteravond toen ik
thuiskwam en ik ben meteen naar Rotterdam gereden. Lees maar eens.’
Beste Ellen,
Helaas is het me niet gelukt om langs te komen, zoals ik had aangekondigd. Ik begrijp dat je
het veel te druk hebt met de dubbele boekenmoord. Wat een toeval. Of juist niet. Op het
moment dat jij van de boekverkoper mijn briefje kreeg, werd aan de andere kant van de
Boekenmarkt iemand opgehangen. Toeval bestaat niet. Misschien heeft de putmoord toch iets
te maken met de twee recent gepleegde moorden. Als ik jou was zou ik dat in mijn achterhoofd
houden.
Ik zag je zondag op de Boekenmarkt. Je bent niet veel veranderd. Als ik het lef had gehad, had
ik je aangesproken. Het mocht niet zo zijn.
Door omstandigheden ben ik de komende tijd niet in staat om naar Deventer te komen.
Daardoor kan je tot mijn spijt geen beroep doen op mijn hulp. Je bent echter slim genoeg om
deze zaak zelf tot een goed einde te brengen. Ik heb altijd veel vertrouwen in je gehad en

twijfel er niet aan dat ik over een tijdje in de krant zal lezen dat jullie de zaak hebben
opgelost.
Misschien heb ik over een paar maanden weer tijd om na te denken over de Deventer
putmoord. Voorlopig heb ik al mijn energie echter nodig voor belangrijkere zaken. Ook daar
zul je te zijner tijd van horen.
Ellen, het ga je goed in Deventer.
Je speurder.
Jozef staart naar het briefje.
‘Jezus,’ is alles wat hij kan zeggen.
‘Ik heb het briefje honderd keer gelezen en kan het niet bevatten.’
‘Dat snap ik.’
Ellen begint te huilen.
‘Wat moet ik hiermee?’, snikt ze. Jozef geeft haar een tissue uit het doosje op zijn tafel. ‘En ik
heb nog steeds geen enkel idee wie de brief heeft geschreven. Daarom ben ik naar Rotterdam
geweest.’
Jozef leest de brief nog een keer.
‘Het lijkt een laatste brief,’ zegt hij bedachtzaam. ‘In ieder geval is de schrijver in de war. In
de vorige brieven zat een zekere logica. Dit is wartaal. Dat er een verband zou zijn tussen de
putmoord en de dood van de broers Koper is absurd.’
‘Ik weet het niet,’ verzucht Ellen. ‘Het is te vreemd.’
‘De brief is gisteren gepost in Delft. De schrijver was zondag op de Boekenmarkt en heeft
daarna deze brief geschreven.’
Ellen knikt.
‘En? Heb je enig idee wie het zou kunnen zijn?’
Ellen schudt haar hoofd.
‘Ik zou het echt niet weten. En dus kan het eigenlijk iedereen zijn. Wie weet is het één van
mijn beste vrienden die op deze manier iets duidelijk wil maken.’
‘Of een grap wil uithalen.’
‘Dan hoop ik voor hem niet dat ik er ooit achter kom. Laten we er niet verder over praten. Het
is voor mij in ieder geval duidelijk dat het iets in de privésfeer van vroeger is. Eén dezer
dagen zal het allemaal duidelijk worden, vermoed ik.’
‘Oké, maar als je iets hoort, of weer een brief krijgt wil ik het meteen horen. Beloof je dat?’
‘Goed baas.’
‘Koffie?’
‘Ik dacht dat je het nooit zou vragen.’
Brian komt binnen.
‘De auto met het kenteken dat jij hebt opgeschreven is eigendom van een bedrijf, Van Heerdt
Advies, met dt. Het bedrijf is gevestigd in Arnhem en houdt zich volgens de gegevens van de
Kamer van Koophandel bezig met advies op het gebied van vastgoedontwikkeling.’
‘Bingo!’ zegt Jozef.
‘Dit heeft te maken met jouw plotselinge vertrek gisteravond, vermoed ik,’ zegt Ellen.
‘Inderdaad.’
Jozef vertelt wat hij heeft gedaan nadat hij door Jean Dierckx was gebeld.
‘Mag ik proberen of ik het goed heb begrepen?’, vraagt Ellen.
‘Ga je gang.’
‘Zaterdag komt er een man bij Jean Dierckx met een doos vol, tamelijk willekeurige,
antiquarische boeken. De man denkt dat ze vijfduizend euro waard zijn, maar krijgt er

uiteindelijk slechts vijftienhonderd voor. Wij vermoeden dat de man de boeken in eerste
instantie aan Gerard Bruyns wilde verkopen.’
‘Sterker nog, dat weten wij. De barman van De Zevende Hemel wist zich te herinneren dat er
zaterdagochtend een enigszins verwarde man met een grote doos onder de arm het café
binnenkwam om te informeren waar Gerard Bruyns was.’
‘Wij hebben dus ook een signalement van de man met de doos.’
‘Met name de beschrijving van Jean Dierckx natuurlijk. Die heeft uitgebreid met hem
onderhandeld.’
‘Logisch. Maandagavond om een uur of acht belt er een andere man aan bij Jean Dierckx, die
toevalligerwijs in de winkel is.’
‘Vanwege de jaarlijkse opruimdag na de Boekenmarkt.’
‘Die man dwingt Jean Dierckx om de boeken weer terug te geven en betaalt hem
vijftienhonderd euro contant. Die man rijdt in een auto van Van Heerdt Advies, actief in de
vastgoedbranche.’
‘Prima samenvatting. Werk aan de winkel dus.’
‘Dat kun je wel zeggen. We hebben Gerard Bruyns op het programma, Grace Robbersen, Van
Heerdt Advies, en wat nog meer?’
‘Ik wil Groplaer bellen. Die moet ons meer kunnen vertellen over Gerard Bruyns,’ zegt Jozef.
‘Brian, jij nog ideeën? Je bent me te stil, de afgelopen dagen. Juist jouw intelligentie hebben
we nu hard nodig.’
Ellen is geraakt door de opmerking van Jozef. Met bewondering stelt ze vast dat hij op het
juiste moment de juiste zenuw raakt. Het was haar gisteren opgevallen dat ze zich ergerde aan
Brians passieve houding en dat deed haar denken aan het begin van hun samenwerking. Toen
was ze regelmatig boos op Brian als hij niet zei wat hij dacht of uit een soort onzekerheid
informatie achterhield. Dat was het afgelopen jaar echter sterk verbeterd, waardoor Brian in
alle opzichten veel beter uit de verf kwam. Door de luchtig geplaatste opmerking van Jozef
realiseert ze zich dat Brian in dit onderzoek toch enigszins in zijn oude gedrag is
teruggevallen. Hij heeft te weinig van zich laten horen en dat moet hij ook voelen.
‘Eh, waar ik al het hele onderzoek over nadenk, is de verhouding tussen Taco en zijn broer
Pedro. Volgens mij ligt daar de sleutel tot deze zaak. Er moet een logische reden zijn waarom
beide broers, die in het dagelijks leven niets met elkaar gemeen leken te hebben, praktisch
gelijktijdig zijn vermoord. En ik geloof niet in een vete tussen de families Bruyns en Koper,’
zegt Brian bedachtzaam. In tegenstelling tot twee jaar geleden laat Brian zich niet meer uit het
veld slaan door prikkelende opmerkingen van Jozef, stelt Ellen tevreden vast.
‘Ik denk dat je gelijk hebt,’ zegt Jozef. ‘Maar hoe komen we daar achter?’
‘Volgens mij moeten twee personen die we al hebben gesproken daar meer over weten. Zowel
Grace Robbersen als Freek van de Wetering moeten ons daar meer over kunnen vertellen.
Misschien zelfs meester Van Hattum wel. Het feit dat niemand er tot op heden iets over wil
zeggen, is voor mij het bewijs dat er iets vreemds aan de hand is.’
‘Oppakken dus, zeg jij.’
‘Zoiets. We moeten ze onder druk zetten.’
‘Goed idee. Jullie halen mevrouw Robbersen op en ik ga naar Freek van de Wetering.’
‘En Gerard Bruyns?’, vraagt Ellen.
‘Daar gaan we vanmiddag heen.’
‘Ik bel in ieder geval meteen met Groplaer.’
Hij krijgt de voicemail.
‘Geachte heer Groplaer. U spreekt met de politie in Deventer. Ik begrijp dat u momenteel in
Parijs zit. Zou u ons desondanks terug willen bellen. Het gaat over Gerard Bruyns die
afgelopen weekend in uw landhuis heeft overnacht. Alvast vriendelijk bedankt, Jozef Laros.’

Jozef grijnst.
‘Zo, daar zal hij van balen. Zulk soort mensen houdt er niet van opdrachten te krijgen.’
‘En als hij niet belt?’
‘Ik bel hem aan het eind van de dag weer. Met twee berichten in zijn voicemail kan hij
achteraf niet zeggen dat hij niets heeft gehoord.’
‘Wat moeten we doen met Grace Robbersen als jij er niet bent? Vast beginnen?’, vraagt Ellen.
‘Nee, dat kan niet. Ik moet daar bij zijn. Vraag maar of ze om twaalf uur naar het bureau
komt.’
Ellen denkt hard na. Net wilde ze iets zeggen, maar ze is het kwijt. Het was wel belangrijk.
Ineens weet ze het weer.
‘Je zei Van Heerdt Advies?’, vraagt ze aan Brian.
‘Met dt.’
‘Dan ga ik eerst de map van Koper Advies doorkijken die ik heb meegenomen uit het kantoor
van Pedro Koper. Wie weet of de naam Van Heerdt Advies daarin voorkomt.’
‘Dat zou mooi zijn,’ zegt Jozef. ‘Dan begint het langzamerhand toch te lijken op een zich
sluitend net. Ik ga snel naar Freek van de Wetering.’
‘Doet je auto het weer?’
‘Nee, dat ziet er niet zo best uit. Ik heb er voorlopig één te leen.’
‘Toch wel een stinkende diesel?’
‘Nee, het is een klein wagentje dat volgens de garage nauwelijks benzine gebruikt. Ook maakt
hij geen lawaai. Aan niets merk je dus dat je in een auto zit. Toch schiet de wereld razendsnel
aan je voorbij. Dat is een vreemde gewaarwording.’
Ellen schudt haar hoofd.
64 Dinsdag 7 augustus 9.30 uur
Anton Middeldorp zit al een half uur doodstil achter zijn bureau. Hij heeft zijn secretaresse
opdracht gegeven om alle afspraken van die ochtend af te zeggen en hem door niemand te
laten storen. Sinds hij directeur is van Hurwenen, is het maar één of twee keer voorgekomen
dat hij niet weet wat hij moet doen. De situatie dwingt hem om tijd en rust voor een beslissing
te nemen en dat voelt onwerkelijk. Normaal neemt hij op een dag tientallen beslissingen en
kost het nemen van een beslissing hem zelden meer dan een kwartier. Nu ligt dat duidelijk
anders.
De woorden van Frits de Winter lieten geen misverstand bestaan over de ernst van de situatie.
Hij zei dat hij over bewijzen beschikte dat Hurwenen zich schuldig maakte aan omkoping om
opdrachten te verwerven. Hij zei ook dat zijn collega’s in den lande er geen geheim van
maakten dat Hurwenen zich op de grens begaf van wat oorbaar werd geacht om projecten
binnen te halen. Er was slechts een klein zetje nodig om de hele markt te bewegen om
Hurwenen buitenspel te zetten. Dat laatste was vooral als waarschuwing bedoeld. Het was
niet zijn bedoeling om Hurwenen onderuit te halen. Toen kwam de aap uit de mouw. Frits de
Winter wilde weten waar het gesprek tussen Hurwenen en Gijs Heubach over was gegaan en
wat Hurwenen concreet had gedaan om de samenwerking met Gijs Heubach te ontwikkelen.
Omdat Anton Middeldorp niet wist over welke informatie Frits de Winter beschikte, was hij
gedwongen het hele verhaal te vertellen. Dus ook over het pakket boeken ter waarde van
vijfduizend euro.
Daarom weet hij niet wat hij moet doen. Hoe serieus moet hij de waarschuwing van Frits de
Winter nemen? Is Frits de Winter tevreden dat hij op basis van zijn informatie Gijs Heubach
kan ontslaan? Of heeft hij het in het verlengde daarvan toch gemunt op Hurwenen? Is het

inderdaad zo dat in de markt wordt gesproken over Hurwenen? Dat zou zorgwekkend zijn.
Door zijn jarenlange ervaring weet Middeldorp dat de meeste beslissers in de markt
ontvankelijk zijn voor tastbare uitingen van waardering. En daarover wordt niet gesproken. In
de vastgoedwereld heerst, net als in het wielrennen, een omerta. Wat in het wielrennen de
EPO is, is in de vastgoedbranche de beloning voor het gunnen van deals. Iedere wielrenner
weet dat het hele peloton EPO gebruikt, maar niemand praat erover. Dat geldt ook voor de
directeuren bij vastgoedbedrijven. Iedere directeur weet dat zijn collega, net als hijzelf,
regelmatig wordt verleid om tegen betaling van een aantrekkelijke vergoeding werken te
gunnen. En daar praat je dus niet over met je collega.
Eigenlijk heeft Anton Middeldorp helemaal geen tijd nodig om te beslissen. Hij heeft alleen
maar tijd nodig om de beslissing, die hij allang heeft genomen, te accepteren. Het is afgelopen
met de constructie die een paar jaar fantastisch heeft gewerkt. Hij zal zijn samenwerking met
Kor van Heerdt moeten verbreken. Dat spijt hem, omdat de vruchtbare samenwerking met
Kor er zeker aan heeft bijgedragen Hurwenen als sterke speler op de kaart te zetten. Aan de
andere kant is Anton Middeldorp opgelucht dat het is afgelopen. De moord in het antiquariaat
van Gerard Bruyns en het verdwijnen van Gerard Bruyns waren onaangename verrassingen.
Hij had toen meteen moeten besluiten om te stoppen. Hoewel Kor bij hoog en bij laag
beweerde dat het puur toeval was en de moord niets met hen te maken had, kon hij het
ongemakkelijke gevoel niet van zich afzetten. Toen zondag ook de broer van de vermoorde
man op gruwelijke wijze om het leven was gebracht, had hij natuurlijk helemaal een streep
moeten trekken. De verleiding om een laatste grote slag te slaan was echter te groot. Door de
deal met Gijs Heubach kon hij de Vogelwijk binnenhalen. Dat was een onverstandige zet,
stelt hij vast.
Om elf uur is hij zover dat hij de telefoon pakt. Tot zijn spijt neemt Kor van Heerdt niet op.
65 Dinsdag 7 augustus 10.30 uur
De drie mannen die in besmeurde overalls bezig zijn een oude Volkswagenbus leeg te halen,
kijken verstoord op als Jozef het terrein van Van de Wetering Recycling opwandelt.
‘Dit is privéterrein,’ roept één van de drie mannen die Jozef meent te herkennen als Freek van
de Wetering. De grote zwarte hond lijkt de woorden van zijn baas op te vatten als een
commando en komt luid blaffend op Jozef afgerend.
‘Goed volk,’ zegt Jozef rustig en kijkt de hond diep in de ogen. Onderdanig kwispelt de hond
met zijn staart en snuffelt aan Jozefs schoenen.
‘Mooi partijtje koper,’ zegt Jozef met een glimlach. ‘Waar komt dat vandaan? Was het de
bliksemafleider van de kerk van Barneveld? Of rijdt de trein tussen Zutphen en Klarenbeek
vandaag niet?’
Een andere man loopt dreigend op Jozef af.
‘Waar bemoei je je mee, klootzak? Moet je klappen?’
‘Een klap van een koperslager. Daar zou ik een gedicht over kunnen schrijven.’
De mond van de man valt open en hij kijkt Jozef onzeker aan. Dan herpakt hij zich.
‘Oprotten, en snel een beetje.’
Om zijn dreigement kracht bij te zetten, doet hij een paar stappen naar voren.
‘Jozef Laros, politie Deventer. Ik ben op zoek naar Freek van de Wetering.’
Dat blijkt de derde man te zijn.
‘Weer politie? Gisteren was het tenminste een aantrekkelijke vrouw. ’
‘Soms heb je geluk. Heb je een kantoor waar we kunnen babbelen?’
‘Kom maar mee.’

‘Je snapt waar ik voor kom?’
‘Taco.’
‘Precies. Gisteren heb je mijn collega het een en ander verteld, maar niet alles. Ik wil nu de
rest horen.’
‘Ik heb alles verteld wat ik wist.’
‘Er is geen reden om hem in bescherming te nemen, hij is dood en zijn broer ook.’
‘Daar gaat het mij ook niet om. Zo goed kende ik hem niet. We zaten vroeger samen op
school en we zouden elkaar vrienden kunnen noemen. Wat kan ik verder vertellen?’
‘Het gaat mij om de verhouding tussen Taco en zijn broer.’
‘Wat valt daar over te zeggen? Het waren broers.’
Jozefs gezicht betrekt.
‘Onderdeel van mijn werk is geduld hebben. Vandaag is mijn voorraad daarvan helaas zeer
beperkt. Komt door de hitte, denk ik.’
Op dat moment gaat de telefoon.
‘Mag ik?’, vraagt Freek van de Wetering.
‘Ga je gang.’
‘Het is voor jou. Zo te horen die meid die hier gisteren was.’
‘Jozef Laros.’
‘Met mij. Ik heb spectaculair nieuws. Eindelijk lukte het om die boekhouder van Koper
Vastgoed te pakken te krijgen op zijn vakantieadres. Hij had het nieuws gehoord, maar leek
daar niet erg kapot van. Tot mijn verrassing deed hij helemaal niet geheimzinnig over de
zaken van Pedro. Hij was verantwoordelijk voor de reguliere vastgoedzaken en daar was
volgens hem niets mis mee. Verder wist hij van de illegale bingo’s van Pedro en daarover
uitte hij dezelfde afkeuring en verbazing als Grace Robbersen.’
‘Ellen, sorry voor de onderbreking, maar ik houd Freek van de Wetering van zijn werk.’
‘Oké, het gaat om het volgende. De boekhouder zei dat hij regelmatig opdracht kreeg van
Pedro om grote bedragen over te maken op een rekening van Taco Koper. Hij moest dat
wegboeken als representatie, organisatieadvies, optimalisatieprocessen, en dergelijke.’
‘Dat is interessant nieuws. Wist hij meer over de achtergrond?’
‘Nee, hij begreep ook niet waar het geld bleef. Hij zag Taco Koper regelmatig, soms op straat,
soms op kantoor, en wist dat Taco het geld niet besteedde aan kleren en andere luxe.’
‘Ik weet voorlopig genoeg, dank voor de info.’
‘Sorry, het moest even,’ zegt Jozef tegen Freek van de Wetering die demonstratief met zijn
zwarte vingers op het grauwe formicatafeltje trommelt. ‘Kon jij mooi even nadenken. Wat
had Taco met zijn broer Pedro? Jullie waren vroeger vrienden en Taco zal het vast en zeker
over zijn broer hebben gehad.’
Freek van de Wetering zucht een paar keer.
‘Oké, al snap ik niet waarom je dat allemaal wilt weten. Je weet van het ongeluk?’
Jozef knikt.
‘Dat gebeurde toen Taco een jaar of zeventien was. Tot die tijd was Taco, net als ik overigens,
een serieuze, slimme scholier. Hij zou het gymnasium op zijn sloffen hebben gehaald. Zijn
broer was in alles het tegenovergestelde. Niet gemotiveerd om de school af te maken,
gemakzuchtig, materialistisch en afgunstig. Pedro’s grootste ambities waren een brommer op
zijn zestiende en een auto op zijn achttiende. Die heeft hij waargemaakt. Toch stak het hem
dat zijn kleine broertje een heel andere weg bewandelde en daar klaarblijkelijk succesvol in
was. Taco was in het geheel niet gevoelig voor de statussymbolen die Pedro met veel moeite
had weten te verwerven. Hij lachte erom. Pedro reageerde daarop door zijn jonge broertje

belachelijk te maken. Taco leek zich daar niets van aan te trekken. De spanning werd nog
groter toen Taco verkering kreeg met het mooiste meisje van de klas. Daarmee was Taco
helemaal onaantastbaar geworden voor de pesterijen van Pedro. De dood van Taco’s
vriendinnetje maakte aan alles een einde. Taco ging van school en je weet wat er van hem is
geworden.’
‘En Pedro?’
‘Tja, wat zal ik daarover zeggen?’
‘Was hij begaan met Taco’s lot? Of was het zijn definitieve overwinning?’
‘Beide natuurlijk.’
Jozef kijkt Freek van de Wetering diep in de ogen.
‘Pedro tartte hem, de klootzak. Ik had hem toen kunnen vermoorden. Voor de buitenwereld
deed hij alsof hij zijn kleine broertje onder zijn hoede nam, in werkelijkheid haalde hij zijn
gram. Hij ontnam Taco zijn laatste anker, de school. School was in zijn ogen zonde van de
tijd, het gymnasium was alleen voor kinderen van dokters en tandartsen en het was veel beter
als Taco gewoon ging werken. Dat kreeg Taco elke dag weer te horen, net zolang tot hij van
school ging.’
‘En daarna?’, houdt Jozef de vaart erin. ‘Ik begreep dat Taco wel eens een klusje deed voor
Pedro.’
‘Dat heb ik nooit begrepen. Hij deed inderdaad klusjes en kreeg daar ook voor betaald. Tegen
mij heeft hij nooit gezegd wat voor klusjes dat waren. Ik kon het moeilijk rijmen met de wrok
die Taco tegen zijn broer koesterde. Daar deed hij tegenover mij niet geheimzinnig over. Hij
vond Pedro een idioot, zei hij altijd.’
‘Dus je weet niet wat hij deed?’
‘Nee, echt niet.’
‘Ook niet hoeveel geld hij daarvoor kreeg?’
‘Taco en geld is een raar verhaal. Hij voelde zich perfect gelukkig tussen de jongens op straat
en voor dat leven had hij feitelijk geen cent nodig. Toch ging hij een paar keer per jaar op
vakantie en dat waren geen goedkope vakanties. Hij ging het liefst naar een grote stad, Rome,
Parijs, Boedapest en logeerde daar in de duurste hotels. Daar wilde hij eigenlijk niets over
kwijt, maar soms wilde hij zijn belevenissen toch delen, denk ik. Dan vertelde hij me wat hij
had gedaan en waar hij had overnacht. Dat waren weekjes van twintigduizend euro minimaal.
Wie zuinig leeft, heeft wat te besteden, zei hij dan altijd.’
‘Een dubbelleven.’
‘Ja en nee. Ik geloof niet dat het strikt geheim was dat hij dure reizen maakte. Ook op straat
had hij een soort onaantastbare status, hij hoefde niets te bewijzen of geheim te houden.’
‘Maar hij had dus geld.’
‘Hij had zeker geld. En met dat geld wilde hij naar Australië. Ook daar deed hij niet
geheimzinnig over.’
‘Mooi, ik weet voorlopig genoeg. Dank tot zover.’
‘Stuur je volgende keer die vrouw weer?’
‘Ik beloof niets.’
De twee mannen in overall hebben het busje bijna leeg en kijken hem argwanend na als hij
het terrein verlaat.
66 Dinsdag 7 augustus 10.30 uur
Gijs Heubach rijdt over de A1 richting Deventer. Nadat hij door Frits de Winter het kantoor
uit was gezet, is hij in verwarring en terneergeslagen naar huis gereden. Verschillende
scenario’s schoten door zijn hoofd. Die varieerden van een rechtstreekse gang naar de

makelaar, huis verkopen en emigreren tot lange gerechtelijke procedures waarin hij zijn
ontslag aanvecht en toch een gouden handdruk weet af te dwingen. Hoe dichter hij bij zijn
huis kwam hoe strijdlustiger hij werd. Hij hoefde niet te accepteren zo aan de kant te worden
geschoven, eerst door die patser van Hurwenen en daarna door zijn directeur. Daar moest hij
wat tegenover stellen. Bij het binnenrijden van zijn woonplaats wist hij het. Daarom is hij op
weg naar antiquariaat Bruyns.
Voor de tweede keer in één week staat Gijs Heubach voor de geornamenteerde deur van het
vermaledijde antiquariaat Bruyns. In tegenstelling tot wat hij verwacht, gaat de deur deze keer
wel open. Verbaasd kijkt hij rond in de schitterende ontvangsthal. Het is doodstil, totdat hij
boven zich een piepende deur hoort. Hij kijkt omhoog. In de deuropening staat een man met
grijze haren en een versleten colbert aan.
‘Zoekt u iets?’, vraagt de grijze man.
‘Ik ben op zoek naar Gerard Bruyns.’
‘Dat treft, want dat ben ik. Komt u verder.’
Gijs Heubach snapt in één oogopslag waarom hij hier heen moest met zijn boeken en niet naar
een willekeurige tweedehands boekenzaak in de stad. Hier staan alle boeken netjes gesorteerd
in afgesloten kasten. Zelfs een leek als hij kan zien dat alle boeken stuk voor stuk een kapitaal
waard zijn.
‘Ik kom hier niet om boeken te kopen, maar om geld te ontvangen,’ opent Gijs Heubach
plompverloren het gesprek.
‘Ik ben bang dat u dan aan het verkeerde adres bent. Een bank lijkt me daarvoor een betere
gelegenheid.’
‘Geen geintjes alstublieft. Ik meen het serieus. Ik weet dat mensen hier boeken heen kunnen
brengen en daar dan een van te voren afgesproken bedrag voor ontvangen. In mijn geval dacht
ik aan een bedrag van negentigduizend euro.’
‘Ik ben bang dat het zo niet werkt. Ik heb hier alleen boeken, geen geld.’
‘Vertel me dan maar hoe het wel werkt. Afgelopen zaterdag had ik hier moeten zijn met een
doos boeken ter waarde van vijfduizend euro. Helaas was u er niet.’
‘Als ik er wel was geweest, had u ook geen vijfduizend euro ontvangen. Ik ben geen bank.’
‘U liegt!’
Een golf van woede welt in Gijs Heubach op. Hij grijpt de boekhandelaar bij zijn colbert en
trekt hem naar zich toe. De grijze man wordt bleek van schrik.
‘Nu is het afgelopen met alle praatjes! Vertel me hoe het zit.’
‘Eh, in, eh, uw geval had ik misschien wel vijfduizend euro kunnen vinden.’
‘En grotere bedragen? Ik wil negentigduizend euro.’
‘Daarover moet ik bellen met mijn opdrachtgever. Hem leg ik de zaak voor en dan wordt er
een afspraak gemaakt met degene die de boeken te koop aanbiedt. Vervolgens komt mijn
opdrachtgever met het geld en neemt hij de boeken van die persoon over.’
Gijs Heubach ademt een paar keer diep.
‘Dus, als ik het goed begrijp maakt u een afspraak met iemand die geld komt brengen.’
‘Klopt.’
‘Nou, maak dan maar een afspraak met iemand die morgen negentigduizend euro komt
brengen.’
Gerard Bruyns kijkt Gijs Heubach ontsteld aan.
‘Maar, maar u heeft toch helemaal geen boeken?’
‘Nee, verzin daar maar iets op. Je hele winkel staat vol met die kutboeken. Gooi er maar wat
in een doos en zeg dat ze negentigduizend euro waard zijn.’
‘Maar dan klopt het niet meer.’

‘Dat maakt mij geen moer uit. Jouw hele zaak klopt überhaupt niet. Ik wil morgen
negentigduizend euro in cash en als dat niet lukt, loop ik rechtstreeks door naar de politie.
Dan kun jij je tent sowieso sluiten.’
Gerard Bruyns staart naar buiten.
‘Nou, komt er wat van!’, schreeuwt Gijs Heubach. ‘Ik heb niet de hele dag de tijd.’
Gerard Bruyns loopt naar de grote eikenhouten tafel waarop een ouderwetse telefoon staat.
Hij draait het 06-nummer dat hij al zo vaak heeft gedraaid.
‘Van Heerdt.’
‘Met Gerard Bruyns.’
Het is stil aan de andere kant van de lijn.
‘Ja, Gerard, hoe gaat het? Waar ben je geweest?’
‘Ik was zo geschrokken van die moord in mijn zaak dat ik me een tijdje heb verstopt. Ik neem
aan dat je er over gehoord hebt.’
‘Het heeft in de krant gestaan. Maar mooi dat je weer thuis bent, of bel je niet vanuit de
winkel?’
‘Ja, ik zit weer op mijn oude plek en ik bel om een afspraak te maken. Liefst morgen. Het gaat
om een partij van negentigduizend.’
‘Negentigduizend? Hadden we dat uitstaan dan?’
‘Ja, van ongeveer een jaar geleden. De man dacht eerst dat hij de boeken wilde houden, maar
heeft zich toch bedacht.’
Het blijft langdurig stil aan de andere kant van de lijn.
‘Hoe laat morgen?’
Gerard Bruyns kijkt naar Gijs Heubach.
‘Is twee uur oké?’
Gijs Heubach knikt.
‘Oké, ik zal er zijn om twee uur.’
Gijs Heubach knikt goedkeurend als Gerard Bruyns heeft opgehangen.
‘We zullen zien,’ zegt hij. ‘Ik hoop voor je dat je opdrachtgever het geld bij zich heeft.
Anders kun je de winkel op je buik schrijven. Morgen om half twee ben ik hier.’
Gerard Bruyns zwijgt.
Vanuit het raam dat uitkijkt op het Grote Kerkhof kijkt Gerard Bruyns hoe Gijs Heubach
wegrijdt in zijn grijze Audi. Snel loopt hij naar boven, graait wat kleren uit de kast en propt
die in een versleten weekendtas. Uit de keukenla pakt hij een set reservesleutels van de
voordeur en de drie boekenkamers en stopt die in een envelop. Vervolgens doet hij de drie
boekenkamers op slot en verlaat het pand.
Buiten voelt het nog warmer aan dan de afgelopen dagen. Hoewel de zon wel schijnt, is de
lucht niet meer strakblauw. De vochtige, broeierige lucht is een eerste aankondiging van de
beloofde weersomslag. In de loop van de middag begint het volgens het KNMI aan de kust te
regenen en de regen zal ’s avonds ook Deventer bereiken. Kampeerders en vrachtverkeer
worden gewaarschuwd voor zware windstoten en overvloedige regenval.
Zo snel als hij kan, loopt Gerard Bruyns in noordelijke richting over de Welle. Iets voorbij het
pontje duikt hij het steegje achter het restant van de stadsmuur in. Voor het uithangbord van
ontbijtcafé Averroës stopt hij en duwt de envelop met de sleutel van het antiquariaat door de
brievenbus.

Een uur later loopt Gerard Bruyns voor de tweede keer in een week bezweet en uitgeput over
de lange oprijlaan naar het huis Haerande. Bij het toegangshek drukt hij op de bel en hoopt
dat er iemand antwoordt.
‘Jeetje, Gerard, kom verder,’ klinkt tot zijn grote opluchting de stem van Agnes, voordat hij
iets heeft gezegd. Zij heeft hem natuurlijk gezien in de camera die aan de pilaar van het
toegangshek is bevestigd, bedenkt hij.
67 Dinsdag 7 augustus 11.45 uur
‘Koffie?’, vraagt Ellen als Jozef de kamer betreedt.
‘Graag, is het gelukt met Grace Robbersen?’
‘Niet vanzelf, maar ze heeft beloofd dat ze hier om twaalf uur is.’
‘Mooi, en Van Heerdt Advies?’
‘Dat is een schot in de roos. Van Heerdt Advies is een grote opdrachtgever van Koper Advies.
Er zijn de afgelopen jaren voor tonnen aan rekeningen van Koper naar Van Heerdt gegaan.’
‘En wat heeft Koper Advies met dat geld gedaan?’
‘Dat kan ik niet opmaken uit de stukken. Misschien dat Grace Robbersen daar meer van
weet.’
Een half uur later wachten Jozef en Ellen op de komst van de blonde secretaresse van Pedro
Koper.
‘Weet je zeker dat ze zou komen?’, vraagt Jozef geïrriteerd.
‘Ik heb het twee keer herhaald en beide keren bevestigde ze onze afspraak.’
‘Heb je haar telefoonnummer?’
‘Hier.’
Ellen schrijft het nummer op een briefje. Jozef draait het nummer.
‘Met Jozef Laros, wij wachten met smart op uw komst.’
‘…’
‘Hoezo, er kwam iets tussen? Dat moet heel belangrijk zijn.’
‘...’
‘Nee, dat kan niet anders. Ik wil u echt vandaag spreken.’
‘…’
‘Oké, zegt u maar hoe laat.’
‘…’
‘Prima, dan ben ik om drie uur bij het kantoor van Koper Vastgoed.’
‘Ze moest plotseling iets doen voor een belangrijke klant, zei ze.’
‘Dat duidt erop dat het nu al haar bedrijf is geworden.’
‘Of het was een smoesje. Elke klant zou begrip hebben getoond voor de omstandigheden.’
‘Bovendien is het hartje zomervakantie.’
‘Ik zal het vanmiddag wel horen.’
‘Wanneer gaan we naar Gerard Bruyns?’
‘Ja, over een uurtje?’
‘Prima.’
68 Dinsdag 7 augustus 13.00 uur

Het telefoontje van Gerard Bruyns heeft bij Kor van Heerdt, na de aanvankelijke opluchting
de antiquaar aan de lijn te hebben, een hele batterij aan alarmbellen doen rinkelen. Hij is
meteen naar huis gereden om zijn geheime administratie in te zien. Alle zaken met Gerard
Bruyns bewaart hij in een kluis die hij in de kelder onder zijn woning heeft verborgen. Hij
wilde zeker weten dat zijn eerste gedachte klopte: hij heeft nooit een deal gesloten van
negentigduizend euro en zeker vorig jaar niet. Zijn vermoeden werd bevestigd. Bovendien
zijn alle deals van vorig jaar afgesloten. Iedereen heeft zijn boeken binnen een week te koop
aangeboden bij Gerard Bruyns en daarvoor het afgesproken bedrag ontvangen.
In de auto terug naar kantoor dacht Kor van Heerdt na over de situatie. Het is duidelijk dat er
iets vreemds aan de hand is. Gerard Bruyns vraagt negentigduizend euro zonder dat hij er ooit
boeken voor heeft geleverd. Kor van Heerdt kan daar maar één reden voor verzinnen: Gerard
Bruyns maakt misbruik van de situatie. Waarschijnlijk heeft hij dat afgelopen weekend
bedacht, op de plek waar hij ondergedoken heeft gezeten. Als dat zo is, moet Kor van Heerdt
onderkennen dat hij Gerard Bruyns verkeerd heeft ingeschat. Een andere mogelijkheid is dat
hij niet zelf heeft bedacht om misbruik te maken, maar dat iemand hem dat heeft
ingefluisterd. Dat is zorgwekkend.
Het maakt echter niet uit hoe de vork werkelijk in de steel steekt, de consequentie voor Kor
van Heerdt blijft hetzelfde. De constructie met Gerard Bruyns is afgelopen. Dat moet hij zo
snel mogelijk laten weten aan alle partijen met wie hij zaken doet. En aan Gerard Bruyns zelf
natuurlijk. Juist dat laatste baart hem zorgen.
De wereldvreemde boekenfanaat blijkt minder naïef te zijn dan gedacht. Hij bezit niet alleen
het instinct om financieel gewin uit de ontstane situatie te halen, maar ook het lef, de
brutaliteit of roekeloosheid om hem plompverloren te vragen negentigduizend euro naar
Deventer te brengen. Hoe ziet Gerard Bruyns dat eigenlijk voor zich? Hij moet dan toch een
naam van een klant hebben? Of op zijn minst een doos boeken die afkomstig is van die klant?
Er klopt niets van, stelt Kor van Heerdt vast. Hij weet wat hem te doen staat.
Hij kruipt achter zijn computer en surft naar de site van de KLM. Hij zoekt een lijnvlucht
richting Schotland, Aberdeen, Glasgow of Edinburgh, die morgen rond half vier vertrekt. Als
hij om twee uur vanuit Deventer vertrekt moet het hem lukken om precies op tijd op Schiphol
te zijn. Misschien is zijn cottage in Dounreay vrij, anders neemt hij een hotel. Het is goed om
een tijdje af te koelen na deze lange en hete zomer.
69 Dinsdag 7 augustus 13.30 uur
De deur van antiquariaat Bruyns is open en Jozef en Ellen betreden het historische pand.
‘Is daar iemand?!’, roept Jozef. Zijn stemt galmt in de imposante ontvangsthal.
‘Ook dit klopt niet,’ zegt Ellen.
‘Wat?’
‘Om zo’n pand te onderhouden heb je geld nodig. Dat geldt trouwens ook voor het
schoonmaken. Kijk maar op de vloer, geen spatje of stofje te zien.’
‘We zullen het meneer Bruyns zo vragen.’
‘Ik ben benieuwd naar de bron van inkomsten die zijn grote uitgaven moet dekken. Hij koopt
vreselijk veel boeken, hij moet dit pand onderhouden en heeft een beetje geld nodig voor
levensonderhoud. Waar komt dat geld vandaan?’
‘Misschien oud geld.’
‘Volgens Brian niet. Het verhaal van de Arnhemse collega-antiquaar was dat Gerard Bruyns
tot een paar jaar geleden langzaam zijn hele collectie aan het verkopen was. Hij heeft

jarenlang alleen maar verkocht. Een jaar of vijf geleden was het opeens anders. Van het ene
op het andere moment werd hij één van de belangrijkste kopers op de markt.’
‘Hallo!’ roept Jozef nog een keer. Er komt geen reactie. ‘Kom, we gaan naar boven.’
Ellen meent een spoor paniek te horen in Jozefs stem en schrikt. Het zal toch niet..?
Met grote stappen loopt Jozef over de met tapijt beklede wenteltrap. Hij voelt aan de eerste
deur. Op slot. Ook de twee andere deuren zitten op slot. Met vragende blikken kijken Jozef en
Ellen elkaar aan.
‘Volgens Brian woont Gerard Bruyns hierboven,’ zegt Ellen.
Ze loopt naar het einde van de gang. Die deur gaat wel open.
‘Wacht,’ zegt Jozef en gaat Ellen voor de trap op. De trap komt midden in de woonkamer uit.
Het is er doodstil.
‘Wat heeft Brian ook alweer gezegd? Gerard Bruyns had zich toch ergens verstopt?’
‘In een ruimte achter een klerenkast.’
Even later staan ze gehurkt in de ruimte waar Gerard Bruyns zich vierentwintig uur verborgen
heeft gehouden.
‘Hij is er gewoon niet,’ stelt Jozef vast. Voor de zekerheid lopen ze nog één keer door alle
kamers van de woning.
‘Wat nu? Een opsporingsbericht? Of gaan we meteen naar Haerande?’, vraagt Ellen.
‘Het eerste kan in dit geval geen kwaad, lijkt mij. We hebben hem gewoon nodig en het is niet
uit te sluiten dat hij gevaar loopt.’
‘Zal ik hier blijven? Voor het geval hij terugkomt en ik ben benieuwd of ik in zijn huis iets
kan vinden wat ons meer duidelijkheid geeft over zijn financiën.’
‘Prima, dan ga ik naar Grace Robbersen en probeer Haerande te bellen. Kom jij om vijf uur
naar het bureau?’
‘Oké.’
Ellen kijkt rond en vraagt zich af waar ze zal beginnen. Ze is op zoek naar een soort
administratie, zowel van Gerard Bruyns zelf als van zijn bedrijf. Opeens krijgt ze een
ingeving. Ze pakt haar mobiele telefoon en belt het nummer van Brian. Die neemt gelukkig
op.
‘Brian, ik heb een vraag. Kun jij via je Arnhemse boekencontact eens nagaan hoe Gerard
Bruyns zijn aankopen betaalde? Dat zal toch niet contant zijn gegaan? Misschien heeft
iemand een rekeningafschrift.’
‘Ik ga er meteen achteraan.’
Tevreden over haar ingeving begint Ellen haar zoektocht met de kasten in de woonkamer. De
eerste kast is tot haar verbazing gevuld met prachtig servies, bedekt onder een dikke laag stof.
Ze schat dat het al minimaal tien jaar niet meer is gebruikt. Datzelfde geldt voor de tweede
kast, waarin naast gebruiksvoorwerpen ook een grote verzameling spelletjes en puzzels ligt.
Ook hier is alles verstopt onder een dikke laag stof. In de andere twee kasten staan vooral
boeken. Van persoonlijke papieren geen spoor.
De keuken is schoner dan ze had verwacht. Wel is de helft van de flessen, blikken en potten
ruimschoots over de uiterste houdbaarheidsdatum. De keukeninventaris is verre van volledig.
Een aantal basisspullen om zelf te koken ontbreken, zoals een snijplank, een scherp mes,
kruiden, opscheplepels en zo meer. De vraag of Gerard Bruyns ook iets anders at dan
boterhammen, wordt beantwoord als ze ontdekt dat het vriesvak tot de nok is gevuld met
pizza’s.
Ook de rest van het huis ziet er hetzelfde uit. Het is niet vies of chaotisch, maar overal liggen
en staan spullen die de afgelopen jaren nauwelijks zijn gebruikt. Ellen concludeert dat Gerard
Bruyns het grootste deel van de tijd doorbracht in zijn winkel, waarvan de drie deuren

gesloten zijn. Daar liggen waarschijnlijk ook zijn persoonlijke papieren. Ze kijkt een laatste
keer rond en besluit om naar het bureau te gaan.
Dan gaat haar telefoon. Aan het nummer ziet ze dat het Brian is.
‘Brian,’ zegt ze.
‘Eh, met Brian dus, ik heb iets ontdekt.’
Ze hoort aan de stem van Brian dat hij opgewonden is.
‘Vertel!’
‘Je raadt nooit van welke rekening het geld afkomstig is dat mijn Arnhemse antiquaar heeft
gekregen voor de boeken die hij aan Gerard Bruyns heeft verkocht.’
‘Taco Koper?’
‘Niet slecht geraden. Het was de rekening van Koper Advies BV.’
‘Hè?’
‘De boeken die Gerard Bruyns kocht, werden betaald door Koper Advies.’
‘Wat betekent dat? Weet Jozef dit al?’
‘Ik weet niet waar hij is.’
‘Om vijf uur heb ik met hem afgesproken. Zullen we dan verder praten? Ik blijf hier om rustig
na te denken.’
Ellen gaat in de leesstoel bij het raam zitten. Aan weerszijden van de stoel liggen
opengeslagen boeken op de grond. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe Gerard
Bruyns hier normaal zit, met een boek op het ene been en een bord pizza op het andere. Ze
pakt haar schrijfblokje en een pen uit haar tas. Ze tekent twee kolommen. Boven de ene zet ze
Taco Koper, boven de andere zet ze Pedro Koper.
Taco Koper
doodgeschoten in antiquariaat
kwam vaak in antiquariaat
deed klussen voor Pedro
kreeg veel geld van Pedro
had veel geld
wilde naar Australië
vond Pedro een idioot
haatte Pedro (?)

Pedro Koper
had Koper Advies
betaalde boeken voor Bruyns
organiseerde illegale bingo
kreeg geld van Van Heerdt Advies
is vermoord in opdracht van ?

De illegale bingo streept ze door. Die heeft met het hele geval niets te maken. Ze staart naar
buiten en probeert het beeld van de relatie tussen Taco en Pedro compleet te krijgen. Waarom
betaalde Pedro zoveel geld aan Taco? Deed Taco moeilijke of gevaarlijke klussen? Of was er
een andere reden?
Ze schrikt op als haar telefoon gaat.
‘Met Ellen van Dorth.’
‘Goedemiddag Ellen, je spreekt met Thomas.’
Ellen zegt niets. Welke Thomas?
‘Van Rijckevorssel.’
Natuurlijk, van ontbijtcafé Averroës.
‘Thomas, sorry, ik zat in een heel andere wereld.’
‘Die van de boeken zeker?’
‘Om eerlijk te zijn zat ik te dromen in de leesstoel van Gerard Bruyns. Ik ben in zijn woning.’
‘Dat kan geen toeval zijn,’ zegt Thomas van Rijckevorssel na een tel stilte.
‘Wat niet?’

‘Ik kom net in mijn café om een beetje op te ruimen en wat voorbereidingen voor vanavond te
treffen. En raad eens wat ik op de deurmat vind?’
Weer iemand die haar vraagt iets te raden.
‘Het lijk van Gerard Bruyns,’ zegt ze.
‘Bijna goed. Ik vind hier een envelop die afkomstig is van Gerard Bruyns en in de envelop zit
een sleutelbos. Waarschijnlijk van zijn winkel.’
‘Ik, eh, geloof dat ik het niet helemaal kan vatten.’
‘Op de envelop stond Jozef Laros geschreven, maar die kan ik niet te pakken krijgen. Van
jouw collega kreeg ik jouw nummer.’
‘Dan kom ik de sleutels meteen maar halen, denk ik. Je helpt me er wel mee. Al snap ik er
geen jota van. Ik kom eraan.’
Tien minuten later opent Ellen de deur van de eerste boekenkamer. Ze ziet meteen dat daarin
alleen maar boeken staan. Snel opent ze ook de tweede deur. Achter in de kamer staat een
bureau en naast het bureau staat een ladekast. Ellen gaat zitten op de afgesleten kantoorstoel
achter het bureau. In de bovenste la vindt ze een map met giroafschriften. Dat is waar ze naar
op zoek was. Met snel kloppend hart bestudeert ze de afschriften. Op het tweede afschrift
komt ze een betaling van Koper Advies tegen. ‘Loon februari’ leest ze. Loon? Hoezo loon?
Werkte Gerard Bruyns voor Koper Advies? Ze bladert door en verderop vindt ze ‘loon maart’
en weer verderop ‘loon april.’ Het bedrag is steeds hetzelfde: zeventienhonderddertig euro en
veertig cent. Het duizelt Ellen. Eerst blijkt dat alle boeken die Gerard Bruyns koopt door
Koper Advies worden betaald. Nu blijkt dat Gerard Bruyns maandelijks loon kreeg van Koper
Advies. Wat betekent dat voor het antiquariaat? Was dat ook eigendom van Koper Advies?
Ze belt Brian.
‘Brian, kun jij uitzoeken van wie het pand van Bruyns is?’
Vijf minuten laten belt Brian terug.
‘Je raadt het nooit.’
‘Koper Advies.’
‘Bijna goed, Koper Vastgoed.’
‘Dan is het plaatje compleet. Ik kom naar het bureau. Dan zetten we alles op een rijtje voor
ons overleg met Jozef.’
Op haar gemak loopt Ellen van het Grote Kerkhof naar het Muggeplein. Het is drukkend
warm. In het westen van het land regent het waarschijnlijk al. Tussen de middag heeft ze op
de radio gehoord dat een rolwolk van zuidwest naar noordoost over Nederland trekt en met
donder en geweld de weersomslag inluidt. In Zeeland en West-Brabant werd aan het eind van
de ochtend al melding gemaakt van ondergelopen kelders, opspringende deksels van
rioolputten en drijvende bungalowtenten.
Opeens denkt ze aan Norman. Waar is hij op dit moment mee bezig? Vast met het schrijven
van één of ander rapport. Zou hij aan haar gedacht hebben? Of is ze al helemaal uit beeld?
Heeft haar achterdocht hem zo afgeschrokken dat hij in zijn hoofd al afscheid van haar heeft
genomen? Dat zou pijn doen, voelt ze. De afgelopen dagen is het voor haar helemaal duidelijk
geworden dat zij dolgraag met hem door wil gaan. Waarom belt ze hem dan niet meteen op?
Dat kan niet. In haar laatste mailtje heeft ze hem geschreven dat ze hem vrijdagavond zou
bellen. Als ze vandaag belt maakt dat een onzekere indruk. Bovendien is ze nog steeds
tevreden over haar aanpak. Ze moet Norman ook de tijd geven om afstand te nemen en als de
liefde desondanks beklijft is dat een goed teken. Even geduld dus. Vrijdag zal het duidelijk
zijn.
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Als Jozef staat te wachten voor het stoplicht ziet hij dat Grace Robbersen in de auto voor hem
zit. Hij volgt haar de parkeerplaats van het kantorencomplex op en parkeert zijn Japannertje
naast haar Renault Scenic.
‘Mooi dat u wilde komen,’ zegt hij vriendelijk.
‘Moest komen,’ antwoordt ze bits. Desondanks geeft ze Jozef een hand.
‘Ik heb helaas geen koffie of iets anders,’ zegt ze als ze het kantoor betreden. Het is er nog
steeds koel.
‘Heeft u hier de afgelopen dagen gewerkt?’, vraagt Jozef. ‘Of laten jullie de airco altijd
aanstaan?’
‘Alles gaat hier automatisch. Ik heb geen idee of er iets uitgezet kan worden. Zullen we maar
weer in Pedro’s kantoor gaan zitten?’
‘Dit is de derde keer dat wij elkaar spreken,’ begint Jozef, ‘en wat mij betreft de laatste.’
‘Wat mij betreft ook,’ antwoordt Grace Robbersen zonder blikken of blozen.
‘De sleutel daartoe ligt bij u. Hoe openhartiger u bent, hoe groter de kans dat wij elkaar na dit
gesprek niet meer nodig hebben.’
‘Wat wilt u weten?’
‘De verhouding van Pedro met zijn broer Taco.’
‘Dat heb ik u al gezegd. Die was niet bijzonder. Taco deed soms klusjes voor Pedro.’
‘Wat voor klusjes?’
‘Dat weet ik niet.’
Jozefs gezicht betrekt.
‘Dit gaat niet de goede kant op. Als u zo doorgaat, stap ik op en regel ik een arrestatiebevel.’
De mond van Grace Robbersen valt open. Dan ontstaan er grote rode vlekken in haar hals.
‘Wat bent u voor mens?’, valt ze uit. ‘Heeft u dan helemaal geen begrip voor mijn situatie?’
‘Juist heel veel begrip,’ antwoordt Jozef rustig. ‘Daarom wilde ik u na dit gesprek niet verder
belasten.’
‘Ik weet niet waar u naar op zoek bent?’
‘Naar informatie die ons kan helpen met het oplossen van twee moordzaken.’
‘Ik ben bang dat ik u niet verder kan helpen. Wat mij betreft is dit gesprek afgelopen. Zoekt u
maar iemand anders die u informatie kan geven.’
Jozef is met stomheid geslagen. Wat voor beeld heeft die vrouw van de wereld? Of is ze nog
steeds van slag door de dood van haar partner? Eén moment heeft Jozef de neiging om de
vrouw te ontzien, maar dan voelt hij boosheid opkomen. Hij moet zijn best doen om zich in te
houden.
‘Dat zal niet gaan. Volgens mij verliest u onze verhouding uit het oog.’
‘Wij een verhouding? Dat zou u willen!’
Jozef realiseert zich dat hij snel een goede ingang moet vinden. Nog een paar verkeerde
vragen en de vrouw wordt hysterisch. Moet hij aardig blijven, of haar verder onder druk
zetten? Hij kiest voor het laatste.
‘Ik heb twee mogelijkheden in de aanbieding. Eén, u werkt gewoon mee en beantwoordt mijn
vragen naar eer en geweten. Twee, ik arresteer u op verdenking van medeplichtigheid aan de
moord op Pedro Koper. De tweede mogelijkheid is geen theoretische. U heeft niet alleen een
paar keer tegen ons gelogen, u heeft ook een goed motief om Pedro Koper kwijt te raken. Ik
geef u één minuut om na denken. Als u niet voor mogelijkheid één kiest, wordt het
automatisch mogelijkheid twee. Als u me wil verexcuseren.’

Jozef staat op en verlaat de kamer om naar de wc te gaan. Hij ziet vanuit zijn ooghoek dat
Grace Robbersen hem in verwarring nakijkt.
‘U laat me geen keus, geloof ik,’ zegt Grace Robbersen als Jozef de kamer betreedt. Jozef ziet
meteen dat haar gezicht is opengebroken. Ze kijkt ontspannen en Jozef herkent de licht
spottende blik waarmee ze hem tijdens hun eerste kennismaking probeerde in te palmen.
‘Beperkte keus. Dat klopt.’
De ogen van Grace Robbersen veranderen van kleur, het lichtblauw wordt donkergrijs. Ze
balt haar rechtervuist.
‘Taco was een monster.’
Jozef moet zijn best doen om afstand te bewaren en rustig te wachten op de verklaring.
‘Hij had Pedro in de tang en misbruikte hem. Taco was totaal verknipt. Hij speelde dat hij een
zwerver was en deed alsof hij niets nodig had. Het was allemaal toneelspel. Ondertussen
maakte hij dure reizen, logeerde in vijfsterrenhotels en hing de gevierde kunstenaar uit in dure
badplaatsen. Hij was schizofreen en sprong voortdurend heen en weer tussen zijn ene en zijn
andere leven.’
‘Hoezo kunstenaar? Schilderde hij of zo?’
‘Nee, hij kon niets maar gedroeg zich als kunstenaar, met die rare paardenstaart van hem. In
Deventer was hij een zwerver met een bos onverzorgd, vet, lang haar. Als hij op reis was,
droeg hij zijn haar in een artistiek verantwoorde staart.’
Jozef moet lachen.
‘Lach er maar om. Het was diep triest, want het geld voor zijn uitspattingen was afkomstig
van zijn broer.’
‘Maar wat deed hij dan precies? Waarom was hij een monster?’
‘Hij chanteerde Pedro en vroeg steeds meer geld.’
‘Maar waarmee? Wat had Pedro misdaan?’
‘Allereerst de illegale bingo’s, daar heb ik u over verteld. Verder weet ik het ook niet precies.
Ik weet alleen dat Pedro regelmatig veel geld moest overmaken naar Taco.’
Waarom vertelt ze niet wat ze weet, denkt Jozef geërgerd. Wat heeft ze te verbergen? Hij
twijfelt of hij weer een dreigement in de strijd moet gooien. Hij besluit Grace Robbersen te
ontzien. Voorlopig is het voldoende om te weten dat Pedro door zijn broer gechanteerd werd.
Bovendien is het niet moeilijk om te raden waarmee: met de financiële malversaties waarin
antiquariaat Bruyns een rol speelde.
‘Goed, Pedro betaalde dus geld aan Taco. Deed Taco daar iets voor?’
‘Bij mijn weten niet. Hij misbruikte Pedro, meer kan ik er niet van maken.’
‘Hoe bent u daar eigenlijk achtergekomen? Heeft Pedro dat verteld.’
‘Hij moest wel. Taco kwam regelmatig naar kantoor om geld te vragen. Ik ving wel eens wat
op van hun gesprekken. Pedro kon het voor mij daarom niet langer geheim houden.’
‘U wist dus dat Pedro door Taco gechanteerd werd. Bovendien vroeg Taco steeds meer,
begrijp ik.’
Grace Robbersen knikt.
‘Was het u ook bekend dat Taco op het punt stond om naar Australië te gaan?’
Er gaat een lichte trilling door het lichaam van Grace Robbersen.
‘Eh, ja, dat heeft Pedro verteld,’ antwoordt ze weifelend.
‘Kan het zo zijn dat Taco daarvoor een grote laatste slag wilde slaan?’
Weer knikt Grace Robbersen. Haar onderlip trilt.
‘Taco eiste twee miljoen euro. Daarna zou hij Pedro nooit meer lastig vallen.’
Het is stil. Zacht klinkt op de achtergrond het geluid van voorbij rijdende auto’s.
‘En toen was Taco opeens dood,’ zegt Jozef na een tijdje.
Grace Robbersen plukt aan haar lange blonde haar.
‘Ja.’

‘Dat riep allerlei gedachten bij u op, neem ik aan.’
‘Op vrijdag hoorde ik van jullie dat Taco dood was,’ zegt Grace Robbersen met een zucht.
‘Natuurlijk was ik eerst vooral geschokt. De volgende dag drong het langzaam tot mij door
dat Pedro bij de moord betrokken geweest zou kunnen zijn.’
Ze bijt op een nagel en staart naar het plafond.
‘De gedachte liet mij niet meer los. Aan het eind van de middag zat ik met Pedro op het terras
van De Dikke van Dale en flapte ik het er zomaar uit. Hij reageerde heel emotioneel, net zoals
vrijdag toen jij het hem vertelde. Dat vond ik raar. Pedro toonde namelijk nooit emoties. Hij
deed altijd vreselijk zijn best om te laten zien dat hij alles onder controle had.’
Er rolt een traan over de wang van Grace Robbersen.
‘Ik vroeg hem waar hij donderdagmiddag was. Daarop werd hij zo boos dat hij mij een klap in
het gezicht gaf. Het terras zat vol en meerdere mensen zagen het. Maar niemand deed iets.’
‘De mensen zijn discreter dan je denkt.’
Grace Robbersen snuit haar neus en veegt met de achterkant van haar hand het spoor van de
traan weg.
‘Vervolgens stond hij op en liep weg. Niet naar zijn huis, maar de stad in. Ik liep naar de bar
om af te rekenen en ging naar mijn eigen huis. Dat was de laatste keer dat ik Pedro heb
gezien.’
Met betraande ogen staart Grace Robbersen naar buiten.
‘Heeft u misschien iets vergeten te zeggen?’
Grace Robbersen schudt haar hoofd. Hoewel Jozef er van overtuigd is dat Grace Robbersen
precies weet waarom Pedro gechanteerd werd, neemt hij voorlopig genoegen met wat de
vrouw hem net heeft verteld. Het bevestigt zijn vermoeden dat Taco Koper is vermoord door
zijn broer Pedro. Daarmee zijn lang niet alle vragen opgelost. Vooral niet of Pedro zijn broer
zelf heeft neergeschoten en waarom hij dat uitgerekend in het antiquariaat Bruyns heeft
gedaan of laten doen. Op die vragen kan Grace Robbersen waarschijnlijk ook geen antwoord
geven. Hij gelooft haar verhaal.
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‘Zo, jongelui,’ zegt Jozef. ‘Hebben we nog energie om door te gaan? De verkoeling is
onderweg begreep ik net. De grote boze rolwolk trekt op dit moment de rivieren over, heb ik
me door het KNMI laten vertellen.’
Ellen is blij dat Jozef zo opgewekt is. Dat betekent dat hij een goed gesprek heeft gehad.
‘Energie genoeg. Zeker na onze spectaculaire ontdekking van vanmiddag,’ zegt ze.
‘Jullie ook al?’
‘Wij hebben ontdekt dat het hele antiquariaat, dus de boeken, het pand en eigenlijk ook
Gerard Bruyns zelf, eigendom is van Pedro Koper. Koper Vastgoed is eigenaar van het pand,
Koper Advies koopt de boeken en betaalt het loon van Gerard Bruyns.’
‘Dat werpt een heel bijzonder licht op de zaak,’ zegt Jozef fronsend. ‘Waarom investeert een
vastgoedbedrijf in oude boeken?’
‘En Koper Vastgoed is klaarblijkelijk niet de enige. Ook Van Heerdt Advies, actief in de
vastgoed, is met oude boeken in de weer.’
‘Gerard Maas vertelde me vanochtend iets in vertrouwen. Ik wil dus niet dat jullie op welke
wijze dan ook laten blijken dat ik dit heb verteld.’
Ellen en Brian knikken.
‘Gerard Maas heeft natuurlijk allerlei belangrijke vriendjes, waaronder enkele die werkzaam
zijn in de vastgoedbranche. Gerard vertelde dat die vriendjes de afgelopen jaren opeens
geïnteresseerd zijn geraakt in dure antiquarische boeken. Regelmatig moet hij nieuwe

aanwinsten, waaronder veel oude atlassen, maar ook zeer kostbare getijdenboeken
bewonderen.’
‘Mogen we concluderen dat Pedro Koper, als eigenaar van Antiquariaat Bruyns, de spin in
een web was van dure relatiegeschenken in de vastgoedwereld?’
‘Dat lijkt me een terechte conclusie.’
‘Is het vervolgens vreemd om te veronderstellen dat niet Koper Vastgoed, maar Van Heerdt
Advies de werkelijk spil was? Uit de overzichten blijkt dat Van Heerdt Advies grote sommen
geld overmaakte aan Koper Advies.’
‘En van wie kreeg Van Heerdt Advies het geld?’
‘Waarschijnlijk van de vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars en aannemers, die
profiteerden van de relatiegeschenken.’
‘Omkoping dus?’
‘Dat denk ik.’
Jozef kijkt peinzend voor zich uit.
‘Ik eet mijn schoen op als het niet zo in elkaar zit. Koper Vastgoed was een schakel in een
veel groter vastgoedsysteem van omkoping.’
Jozef kijkt Ellen en Brian om beurten aan. Beiden knikken.
‘Maar wat is de relatie met de beide moordzaken?’, vraagt Ellen.
‘Dat is nog steeds de vraag. Toch begin ik een vermoeden te krijgen wie Taco Koper heeft
omgebracht.’
Ellen kijkt Jozef verrast aan. Meestal is Jozef wars van hypothesen en gedachtespinsels. Die
leiden volgens hem slechts af van de zoektocht naar feiten. Bovendien is ze benieuwd of Jozef
hetzelfde vermoeden heeft als zijzelf.
‘Op grond van wat Grace Robbersen heeft verteld?’, vraagt ze.
‘Ik had het vermoeden al langer en impliciet uitte zij eigenlijk hetzelfde vermoeden.’
De telefoon gaat. Ellen neemt hem op. Het is de receptioniste.
‘Is Jozef bij jullie? Het is dringend.’
‘Jozef voor jou.’
‘Met Jozef Laros.’
‘…’
Jozef drukt op het knopje van de luidspreker zodat Ellen en Brian mee kunnen luisteren.
‘Gerard Bruyns! U weet niet hoe blij ik ben dat u belt. Zit u op Haerande? Ik heb een aantal
keer geprobeerd te bellen, maar niemand nam op. Wij maakten ons bezorgd over u, omdat u
voor de tweede keer spoorloos verdwenen leek te zijn.’
‘Heeft u de sleutels van mijn winkel niet gekregen dan?’
‘Ik weet van niets.’ Ellen knikt en tovert een sleutelbos tevoorschijn uit haar tas. ‘Maar een
collega van mij wel, zie ik net,’ vervolgt Jozef met verbaasd gezicht naar Ellen.
‘Dat is dan opgelost,’ zegt Gerard Bruyns. ‘Er is met mij in ieder geval niets aan de hand.’
‘Des te beter. Maar is dat wat u mij wilde vertellen? Waar bent u eigenlijk?’
‘Weer op Haerande. Dat is voor mij de meest veilige plek.’
‘Veilige plek? Dat klinkt alsof mijn zorgen om u toch terecht waren.’
‘Ik ben hier niet voor niets heen gegaan. Om die reden wilde ik u namelijk vragen om zo snel
mogelijk naar Haerande te komen. In ieder geval voor morgenochtend.’
Jozef kijkt vragend naar Ellen en Brian.
‘Meteen?’, vraagt hij.
‘Daarmee zou ik Agnes ontrieven, ben ik bang. Zij is er erg op gesteld ongestoord te kunnen
eten. Schikt u zeven uur?’
‘Natuurlijk, mits u mij verzekert dat ik geen enkele reden heb om mij zorgen te maken over
uw welzijn. Anders kom ik stante pede.’
‘Dat verzeker ik u.’

‘Tot straks dan.’
‘Wat moet je daarmee?’, vraagt Jozef als hij de telefoon heeft neergelegd. ‘Ons werk is in
feite een continue stroom van beslissingen, die grote gevolgen kunnen hebben.’
‘Waarom heb je ingestemd met zijn voorstel? Ik zou denk ik meteen gaan, dan maar een boze
Agnes,’ zegt Ellen.
‘Intuïtie.’
‘Intuïtie is niets, heb ik mij ooit laten vertellen.’
Jozef en Ellen kijken verbaasd naar Brian.
‘Intuïtie wordt vaak geassocieerd met een ongrijpbaar gevoel, maar dat is het niet. Intuïtie is
niets anders dan een razendsnelle schakeling tussen reeds aanwezige kennis en gedachten. In
een fractie van een seconde wordt alle beschikbare informatie op onnavolgbare wijze
gerelateerd aan de vraag.’
Jozef denkt na.
‘Daar kan ik me in dit geval iets bij voorstellen. Als ik mijn intuïtief genomen beslissing moet
onderbouwen zouden daarin de volgende elementen een rol spelen. Gerard Bruyns is geen
verdachte van de moord. Hij vormt echter de sleutel naar de oplossing van deze zaak. Vorige
keer wilde hij niets vertellen. Ik wil hem daarom gunstig stemmen en meegaan in zijn
wensen. Bovendien denk ik dat hij op Haerande veiliger zit, dan waar dan ook. Jullie hebben
het gezien, het is echt een vesting.’
‘En Groplaer dan? Is die te vertrouwen?’
‘Dat is een goede vraag. Daar wil ik je op een ander tijdstip best wat meer over vertellen. Nu
zit hij echter in Parijs, of Frankfurt. Wat me eraan herinnert dat ik weer moet proberen
Groplaer te bereiken. Ik wil van hem horen wat hij weet over Gerard Bruyns.’
‘Gaan we met z’n drieën naar Haerande?’, vraagt Ellen.
‘Ik wil graag dat jij mee gaat. Voor Brian heb ik twee andere belangrijke klussen. Probeer
zoveel mogelijk te weten te komen over Van Heerdt Advies. Ga na waar hij woont, bel met de
politie en anderen aldaar, ga na met wie hij zaken doet, en zo meer. Verder wil ik een stand
van zaken over de Servische huurmoordenaar. Ik begreep dat onze Belgische collega’s
buitengewoon blij waren met onze vangst. Als blijk van waardering willen ze ons vast helpen
met wat informatie over opdrachtgevers van Milos Savizevic.’
‘Zal ik dan maar pizza’s bestellen?’, vraagt Ellen.
‘Prima plan.’
Jozef kijkt op zijn horloge.
‘Het laatste onderdeel van mijn intuïtieve beslissing is dat ik om zes uur heb afgesproken om
een proefritje te maken in een mogelijk nieuwe auto.’
‘Een nieuwe auto?’
‘Voor mij nieuw in ieder geval. Het is een vreselijk oude auto, een antiek exemplaar. Maar
heel mooi.’
‘Zit er wel een motor in?’
‘Het is een bordeauxrode Peugeot 404. Je weet wel, met van die opstaande vleugels van
achteren.’
‘Qua milieubelasting ga je er dan niet echt op vooruit.’
‘Dat is een zeer negatieve benadering. Ik geef toe dat het mini-Japannertje waar ik nu in rijd
aanzienlijk schoner en zuiniger is. Daar staat tegenover dat ik één van de meest
milieuvriendelijke bewoners van de stad ben. Ik ga nooit op vakantie met het vliegtuig, ik
gebruik de auto maar weinig en dan vrijwel uitsluitend binnen de gemeentegrenzen en ons
huis is vanwege de extreem dikke muren ontzettend goed geïsoleerd.’
‘Nou ja, dat is op zich een vreemde redenering, maar ik snap hem wel. Hoe heb je die auto
gevonden?’

‘Een vriend van mij heeft er jaren in gereden en wilde ervan af. Volgens hem is de auto in
perfecte staat.’
‘Woont die vriend in het centrum?’
‘Hier vlakbij.’
‘Dan staat de auto volgens mij soms bij mij voor de deur.’
‘Kan heel goed. Hij heeft er stickers op geplakt met de naam van zijn bedrijf, een
communicatiebureau en uitgever. De auto is een bewegende reclamezuil.’
‘Ik ben benieuwd. Moet ik toch een pizza voor je bestellen? Stel dat de auto niet wil starten.’
‘Als dat het geval is, eet ik de pizza op in de auto.’
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Het is broeierig buiten. De lucht is grijs. Ellen en Jozef lopen naar het huis van Jozef om zijn
leenauto op te halen.
‘Weet je dat er weeralarm is afgegeven door het KNMI?’, zegt Ellen.
‘Waarvoor dan? Regendruppels?’
‘Hevige regenval en extreem harde windstoten. In Zeeland, Brabant en Gelderland zijn auto’s
van de weg afgewaaid en zijn dikke bomen omgevallen.’
‘Gelukkig staan er op de dijk weinig bomen en zitten we met z’n tweeën in de auto. Dat
scheelt.’
‘Hoe reed de antieke Peugeot?’
‘Als de auto stilstaat zit je als een vorst. Geweldige, met leer beklede stoelen, een soort art
deco binnenwerk, mooi, gestileerd dashboard met een minimum aan knopjes.’
‘En als je rijdt?’
‘Niet slecht, maar in twee dagen ben ik al verpest door het Japannertje. Daarin gaat alles
vanzelf en reageert de auto direct op een beetje druk op het gaspedaal of rukje aan het stuur.
Die Peugeot reageert eigenlijk nergens op. Volgens mij rijdt-ie het liefst op constante snelheid
en in een rechte lijn.’
‘Qua karakter een goede match,’ flapt Ellen er uit.
Jozef kijkt haar verbaasd aan.
‘Wat bedoel je daarmee?’
Ellen krijgt een rood hoofd.
‘Niets specifieks, het was maar een associatie.’
‘Daar wil ik het nog wel een keer met jou over hebben.’
Ellen voelt een dikke regendruppel op haar arm.
‘Volgens mij moeten we rennen, voordat we helemaal nat zijn.’
Op een drafje overbruggen ze de tweehonderd meter naar de leenauto van Jozef.
Als Jozef linksaf de Van Twickelostraat indraait, valt Ellens mond open van verbazing. Aan
de overkant van de IJssel hangt in de verte een pikzwarte langgerekte wolk in de lucht.
Naarmate ze de IJssel naderen wordt de wolk steeds breder en lijkt hij ook dichterbij te
komen. Jozef kijkt in zijn achteruitkijkspiegel en stopt voor het groene stoplicht. Beiden
kijken ze gefascineerd hoe de zwarte band steeds dichterbij komt.
‘Heb je ooit zoiets gezien?’
‘Nee, hij rolt letterlijk naar ons toe.’
‘Waarschijnlijk koude lucht die over warme heen schuift.’
‘Zoiets, alleen zou je verwachten dat de warme lucht opstijgt.’
‘Ik ben geen meteoroloog.’

Achter hen wordt getoeterd. Het licht springt voor de tweede keer op oranje. Snel trekt Jozef
op en slaat rechtsaf. Als ze de voormalige ijsbaan passeren slaan dikke regendruppels tegen de
auto. Jozef klemt zijn handen stevig om het stuur om het autootje op koers te houden.
Het lijkt alsof ze onder een waterval door rijden. De ruitenwissers hebben nauwelijks effect.
Links en rechts zwiepen stevige bomen heen en weer. Jozef rijdt niet harder dan vijftig
kilometer per uur. Ellen kijkt om of er een auto achter hen rijdt. Voor zover ze kan zien is de
weg leeg. Ze is blij als Jozef rechtsaf slaat en de dijk verlaat. Iets verderop ligt een boom op
de weg. Jozef en Ellen stappen uit en trekken de dunne berk zover opzij dat ze er net langs
kunnen. De zandweg die naar Haerande leidt is veranderd in een modderpoel.
‘Ga jij duwen als we vast komen te zitten?’, vraagt Jozef.
‘Jij bent zwaarder dan ik.’
‘Wat wil je daarmee zeggen?’
‘Met jou achter het stuur zakt de auto dieper weg in de modder en jij kan waarschijnlijk beter
duwen.’
Het hek van Haerande is gesloten, maar gaat open als Jozef uit de auto stapt om aan te bellen.
Jozef zet de auto op een plek waar ze allebei uit kunnen stappen zonder natte voeten te
krijgen. Omdat het nog steeds hard regent rennen Jozef en Ellen in een drafje tussen de
plassen door naar het bordes, waar Agnes al in de deuropening staat.
Agnes brengt hen naar een grote chique kamer. Gerard Bruyns staat voor het raam en kijkt
naar buiten.
‘Wat een schouwspel,’ zegt hij. ‘Zijn jullie over de dijk gekomen?’
‘Met gevaar voor eigen leven,’ antwoordt Jozef.
‘Maar het was een prachtig gezicht, zo’n rolwolk,’ vult Ellen aan.
‘De mens verbeeldt zich vaak heel wat te zijn, maar bij het zien van zulk natuurgeweld blijft
daar weinig van over.’
‘Dan mogen we inderdaad blij zijn dat iemand ooit heeft bedacht om een huis te bouwen.’
‘Zullen we daar gaan zitten?’, vraagt Gerard Bruyns en wijst naar de fauteuils in de hoek van
de kamer.
‘Jullie lusten vast een kopje koffie,’ veronderstelt Agnes. ‘Na zo’n heldhaftige reis.’
‘We moesten zelfs een omgewaaide boom naar de kant slepen.’
‘Ik ben blij dat u heeft gebeld,’ zegt Jozef als Agnes de koffie heeft gebracht. Het is duidelijk
dat het menens is.
‘Het was deze keer niet mijn bedoeling om verwarring te zaaien. Daarom heb ik ook de
sleutels bij Averroës door de brievenbus gegooid. Dat was de enige plek waarvan ik zeker
wist dat ze u kenden.’
‘U had de sleutels ook bij het politiebureau af kunnen geven.’
‘Dat had ook gekund, maar daar heb ik niet aan gedacht.’
Jozef fronst zijn wenkbrauwen.
‘Hoe dan ook, u bent hier veilig en u heeft ons gebeld. Daarom zijn we hier.’
‘Klopt. Er is iets gebeurd wat voor u wellicht interessant is en waar u mogelijk uw voordeel
mee kunt doen.’
‘U maakt me nieuwsgierig.’
‘Aan het begin van de middag kwam er een vreemde man de winkel binnen. Hij beweerde dat
hij er afgelopen zaterdag ook was geweest met een doos boeken ter waarde van vijfduizend
euro.’
Zowel Jozef als Ellen reageren met een nauwelijks merkbaar schokje.
‘Kende u die man?’

‘Nee, ik had hem nog nooit gezien. Ik weet ook geen naam. U begrijpt dat ik er niets van
snapte.’
Jozef toont geen reactie.
‘Hij had echter geen boeken bij zich, maar vroeg of ik negentigduizend euro voor hem kon
regelen. Uiteraard verwees ik hem in eerste instantie door naar de bank. De man liet zich
echter niet afschepen en bedreigde mij.’
‘Bedreigde u? Hoe dan?’
‘Hij zei dat hij mij zou vermoorden, net als Taco Koper.’
‘Noemde hij die naam?’
‘Nee, hij had het over die zwerver.’
‘En toen?’
‘Ook al zou ik het willen, dan zou ik niet zomaar negentigduizend euro op tafel kunnen
leggen. Ik heb echter een soort partner, die mij ondersteunt bij grote deals.’
‘Financiële ondersteuning, neem ik aan.’
‘Ja, als iemand mij waardevolle boeken aanbiedt, is hij bereid daar geld voor te regelen.’
‘Waarom doet hij dat?’
‘Hij ziet het als renderende investering.’
‘Heeft die financier ook een naam?’
‘Kor van Heerdt.’
Van Heerdt Advies, denkt Ellen meteen. Ze loopt meteen de kamer uit om Brian te bellen. Hij
moet ook de voornaam weten.
‘Om een lang verhaal kort te maken,’ zegt Gerard Bruyns als Ellen weer terug is, ‘die man
dwong mij om Kor van Heerdt te bellen en een afspraak te maken negentigduizend euro te
betalen.’
‘En Kor van Heerdt geloofde dat?’
‘Waarom zou hij dat niet geloven?’
‘Het is geen misselijk bedrag.’
‘Nee, maar wij werken op basis van vertrouwen.’
Jozef kan enige scepsis niet verhullen.
‘Dus, als ik het goed begrijp komen zowel de man die u bedreigde, als Kor van Heerdt
morgen om twee uur naar het antiquariaat.’
‘Dat klopt.’
‘Heb ik u ook horen zeggen dat de onbekende man misschien de moordenaar is van Taco
Koper?’
‘Dat heb ik niet gezegd. Die man refereerde aan die moord, toen hij mij bedreigde.’
Jozef denkt na en kijkt Ellen aan. Ellen snapt er niets van. Het verhaal van Gerard Bruyns
klinkt tamelijk logisch, maar ergens wringt het. Ook probeert ze het te rijmen met de
informatie die ze vanmiddag hebben gekregen, dat het antiquariaat in feite eigendom is van
Koper Vastgoed. Het verhaal van Gerard Bruyns kan niet kloppen, concludeert ze.
Agnes komt de kamer binnen. Het lijkt alsof ze erg geschrokken is.
‘Meneer Laros, ik heb telefoon voor u,’ zegt ze met overslaande stem. ‘Het is meneer
Groplaer.’
‘Ik loop met u mee,’ zegt Jozef.
‘Met Jozef Laros, politie Deventer.’
‘U spreekt met Willem Groplaer. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik moet beginnen om mijn
onvrede over uw handelwijze over te brengen. Als ik thuis zou zijn, had ik direct contact
opgenomen met uw baas. Dat is helaas niet zo en zie ik me genoodzaakt om me met u te
onderhouden.’
‘Daar ben ik blij om,’ zegt Jozef rustig. ‘Ik heb namelijk geprobeerd u te bereiken.’

‘Wilt u mij alstublieft laten uitspreken. Ik ben om meerdere redenen zeer ontstemd over uw
optreden en zal dat na mijn thuiskomst zeker melden aan uw baas. Ten eerste stel ik het niet
op prijs dat mensen mij mobiel bellen en al helemaal niet dat ze een boodschap inspreken.
Ten tweede vind ik het ongepast dat u Agnes onder druk hebt gezet mijn nummer af te geven.
Ten derde vind ik het ongepast dat u in mijn huis bent om mijn vriend Gerard Bruyns te
ondervragen. Kan dat niet een paar dagen wachten? Die arme man heeft vreselijk veel
meegemaakt de afgelopen dagen.’
Jozef wacht geduldig of er nog meer komt. Dat lijkt niet zo te zijn.
‘Geachte heer Groplaer. Ik begrijp uw onvrede en kan daar slechts tegenover stellen dat ik
mijn werk doe. En mijn opdracht is om twee moordzaken op te lossen. Als u klachten hebt
over de wijze waarop ik mijn werk uitvoer, kan ik u alleen maar adviseren om contact op te
nemen met mijn superieur, Gerard Maas.’
‘Dat zal ik zeker doen.’
‘Ik heb u niet voor niets geprobeerd te bellen. Het gaat namelijk om Gerard Bruyns. Laat ik
voorop stellen dat Gerard niet wordt verdacht van het plegen van een moord.’
‘Dat is u ook geraden. Gerard is namelijk de meest vreedzame mens die ik ken.’
‘Ook vreedzame mensen hebben hun momenten van zwakte. Daarover zou ik u het nodige
kunnen vertellen, maar daar gaat het niet over. Mijn vraag aan u is, wat u weet van het
antiquariaat van Gerard. Ik kan meteen zeggen dat wij inmiddels weten dat het hele
antiquariaat, dus zowel het pand als de boeken, eigendom was van de zondag vermoorde
Pedro Koper. Tevens weten wij dat er grote sommen geld omgingen in het antiquariaat,
zonder dat die bedragen in een boekhouding terechtkwamen. Alleen dat al is een reden om uw
vriend Gerard Bruyns vast te houden. Mijn vraag aan u is dus: wat weet u van Gerards
antiquariaat? Wat gebeurde er werkelijk?’
Jozef hoort een lange, geïrriteerde zucht.
‘Ik hoef natuurlijk niets te zeggen, maar dat lijkt me op dit moment niet gepast. Het gaat
tenslotte om mijn vriend Gerard Bruyns.’
Bla, bla, denkt Jozef. Vriend tot zover het jou uitkomt.
‘Ik heb zondagavond met Gerard gesproken en hem mijn hulp aangeboden. Hij heeft namelijk
grote problemen. Zoals ik al zei, Gerard is de meeste vreedzame man die ik ken. Daarom is
hij ook geen zakenman. Hoewel ik het niet graag vertel, moet u weten dat Gerard Bruyns het
antiquariaat, dat zijn vader en grootvader met hard werken en slim handelen hebben
opgebouwd, langzaam maar zeker te gronde heeft laten gaan. Hij handelde niet. Het enige wat
hij deed was boeken verkopen om te kunnen voorzien in zijn dagelijkse behoeften. Dat heeft
ertoe geleid dat hij een aantal jaar geleden in feite op de rand van het faillissement stond. En
toen is het fout gegaan. Helaas ben ik daar pas recentelijk achtergekomen, toen Gerard mij
heeft opgebiecht wat er was gebeurd. Gerard is simpelweg ten prooi gevallen aan lieden met
onzuivere bedoelingen, lees Pedro Koper. Die heeft het antiquariaat van Gerard overgenomen
en er niet meer en niet minder dan een financieringsconstructie voor frauduleuze transacties
van gemaakt.’
‘Misschien kunt u dat nader toelichten.’
‘Hoewel ik natuurlijk niet alle ins en outs weet, heb ik op grond van Gerards verhalen
geconcludeerd dat boeken werden gebruikt als smeergeld voor het gunnen van deals, met
name in de vastgoedbranche. Aangezien dat een vrij omslachtige manier is, heb ik tevens
geconcludeerd dat er mogelijk ook sprake was van zwart geld dat moest worden
witgewassen.’
‘Sorry, maar dat kan ik zo snel niet volgen.’
‘Kijk, het betalen van smeergeld voor het gunnen van deals is gebruikelijk in de
vastgoedwereld.’
‘Dat heb ik inmiddels begrepen.’

‘Maar waarom zou je dat doen met boeken? Het is makkelijker om gewoon geld van de ene
naar de andere BV te schuiven.’
‘Dat kan ik ook volgen.’
‘U begrijpt dat die vraag mij bijzonder fascineerde.’
‘Omdat u zelf ook in die branche zit?’
‘Ik doe van alles,’ antwoordt Willem Adriaan Groplaer geïrriteerd. ‘Waar het om gaat is de
vraag waarom iemand eerst dure boeken koopt, die boeken daarna weggeeft als smeergeld en
vervolgens die boeken weer terugkoopt.’
‘Dat is inderdaad een fascinerende vraag.’
‘Het kopen, verkopen, weer kopen en weer verkopen van zaken, is een beproefd middel om
crimineel geld wit te wassen. Over hoe meer schijven dat geld gaat, hoe moeilijker het is om
de herkomst te achterhalen.’
‘U suggereert dus dat de boeken in het antiquariaat Bruyns eerst met crimineel geld zijn
gekocht en vervolgens in het smeergeldcircuit van de vastgoedwereld zijn gebracht.’
‘Hoewel ik het een merkwaardige constructie vind, kan ik me er zeker iets bij voorstellen. In
ieder geval vind ik een antiquariaat een zeer onopvallende en originele dekmantel voor
witwaspraktijken.’
‘Dit geeft weer een andere kijk op de zaak, moet ik bekennen.’
‘Ik hoop dat het u helpt deze zaak op te lossen en mijn vriend Gerard Bruyns ongeschonden
uit de strijd te laten komen.’
‘Dit soort informatie helpt zeker.’
‘Verder wil ik u graag één ding meegeven. Het is evident dat het recht zijn loop moet hebben,
dat stel ik zeker niet ter discussie. Ik sluit ook niet uit dat Gerard Bruyns bepaalde zaken heeft
gedaan die de toets van de wet niet kunnen doorstaan. Ik ben er echter van overtuigd dat hij
slechts slachtoffer is. Als aan het einde van de rit blijkt dat Gerard Bruyns een boete krijgt
vanwege financiële malversaties, ben ik bereid die te betalen. Wilt u dat meenemen in uw
overwegingen?’
‘U begrijpt dat ik niets kan beloven. Uw boodschap is in ieder geval helder. Mag ik u
bedanken voor uw openhartigheid?’
‘Ik doe het voor mijn vriend Gerard Bruyns, goedenavond.’
‘Gerard Bruyns vindt dat Brian moet gaan staken voor een hoger salaris,’ zegt Ellen als Jozef
terug is.
‘Zodat hij meer boeken kan kopen zeker?’
‘Het doet mij echt pijn als ik constateer dat mijn boeken in handen komen van mensen die ze
uitsluitend zien als beleggingsobject. Mensen als uw collega, mensen met een diep gewortelde
liefde voor boeken, zijn er niet zoveel meer tegenwoordig,’ zegt Gerard Bruyns.
‘Ik sluit niet uit dat u gelijk heeft. U krijgt de groeten van uw vriend Willem Adriaan
Groplaer.’
‘Hij was zeker verbaasd dat ik hier weer was.’
‘Dat was hij zeker, maar hij was ook bezorgd.’
‘Wat hebt u gezegd? Dat hij zich geen zorgen hoeft te maken?’
‘Hij weet dat u hier veilig zit. Daar maakt hij zich ook geen zorgen over.’
Jozef wacht op een reactie van Gerard Bruyns. Die komt niet.
‘U heeft ons net het een en ander verteld. Wij weten beiden dat dit niet het hele verhaal is. Ik
wil graag ons vorige gesprek in herinnering roepen. Toen heeft u twee dingen gezegd. U heeft
een beschrijving gegeven van de man die Taco Koper heeft neergeschoten. Volgens u was het
een tengere man van ongeveer één meter zeventig, met kort, zwart haar en een scherpe, grote
neus. Uw beschrijving kwam heel erg overeen met de huurmoordenaar die Pedro Koper heeft
vermoord.’

Gerard Bruyns blik verstart.
‘Dat, dat kan toch ook zo zijn?’, stamelt hij.
‘In theorie wel. Wij achten die kans echter niet zo groot. Dat betekent dat u ons niet geheel de
waarheid heeft verteld. Daarnaast vertelde u dat Taco Koper regelmatig bij u op bezoek kwam
en een grote belangstelling had voor boeken. Ook daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ik weet dat
Taco Koper ooit het plaatselijke gymnasium bezocht, maar of de liefde voor boeken hem in
uw handen dreef, durf ik te betwijfelen.’
‘Toch is dat zo,’ antwoordt Gerard Bruyns, weer rustig.
‘Ik denk dat het goed is om volledig open kaart te spelen naar elkaar en elkaar zodoende te
helpen met het oplossen van een aantal grote problemen.’
Gerard Bruyns reageert niet.
‘Lijkt u dat ook een goed idee?’, herhaalt Jozef zijn vraag.
‘Misschien wel, ik weet niet precies waar u op doelt.’
‘Ik zal beginnen te vertellen wat ik weet. Dan verwacht ik dat u dat ook doet.’
Gerard Bruyns knikt zwak.
‘Ten eerste weten wij dat het antiquariaat allang niet meer uw eigendom is. Zowel het pand
als de boeken zijn in bezit van Koper Vastgoed en Koper Advies. U bent eigenlijk geen
boekhandelaar, maar een medewerker van Koper Advies. Klopt dat?’
‘Dat klopt,’ zegt Gerard Bruyns zacht.
‘Ten tweede vinden er via het antiquariaat merkwaardige transacties plaats die niet worden
vermeld in de boekhouding van het bedrijf. Boeken die u koopt, worden weggegeven aan
wildvreemden en worden op de vreemdste momenten teruggebracht in ruil voor aanzienlijke
bedragen. Dat geld heeft u zelf niet, maar komt Kor van Heerdt op uw verzoek brengen. Klopt
dat ook?’
Gerard Bruyns knikt.
‘Ten derde vertelde uw vriend Willem Groplaer ons dat u een aantal jaar geleden een speelbal
bent geworden van Pedro Koper. Hij heeft uw antiquariaat gered van het faillissement en het
vervolgens veranderd in een doorgeefluik voor crimineel geld.’
Nu kijkt Gerard Bruyns Jozef verbaasd aan.
‘Wat is uw vraag precies? Ik weet niets van crimineel geld.’
‘Heel concreet heb ik de volgende vragen. Wat was de rol van Taco Koper in het financiële
spel met boeken? Hoe zag de man eruit die Taco Koper heeft neergeschoten?
Gerard Bruyns staart somber voor zich uit.
‘Ik weet niet goed waarom u dat wilt weten,’ mompelt hij.
Jozef zucht.
‘Wat zijn dit voor mensen?’, vraagt hij zonder iemand aan te kijken. ‘Net of niemand zich
realiseert dat wij van de politie zijn en een ernstig misdrijf proberen op te lossen.’
Dan kijkt hij weer naar Gerard Bruyns.
‘Hebt u begrepen wat ik zei?’
‘Eh, wat zei u precies?’
‘Dat u wordt geacht honderd procent medewerking te verlenen aan ons onderzoek en dat u
niets anders dan de waarheid mag spreken. Moet ik mijn vragen nog een keer herhalen?’
Gerard Bruyns schudt zijn hoofd.
‘Ik moet eerst naar het toilet,’ zegt hij.
Jozefs gezicht betrekt.
‘Dat recht kan ik u niet ontzeggen, maar ik loop uit voorzorg toch met u mee. U bent twee
keer spoorloos verdwenen, een derde keer wil ik voorkomen. Laat ik bovendien duidelijk
maken, dat wij u meenemen naar het politiebureau als u blijft volharden in halve waarheden.’
Gerard Bruyns staat zwijgend op en Jozef loopt achter hem aan.

‘Wat ik u verder wil meegeven is het volgende,’ zegt Jozef in de grote ontvangsthal. ‘U heeft
geluk met een vriend als Willem Adriaan Groplaer aan uw zijde. Hij is overtuigd van uw
onschuld en wil u helpen als blijkt dat u onverhoopt dingen hebt gedaan die onwettig zijn.
Ook ik denk dat u niets te maken heeft met de moord in uw antiquariaat, maar als u ons niet
de waarheid vertelt, maakt u zichzelf medeplichtig.’
Gerard Bruyns trekt de deur van de wc achter zich dicht en Jozef blijft rustig staan wachten.
‘En?’, vraagt Jozef ongeduldig als ze weer in de kamer zijn en Gerard Bruyns al vijf minuten
naar buiten staart. Hoewel de lucht wat is opgeklaard, regent het nog steeds.
‘Taco Koper is neergeschoten door zijn broer Pedro,’ zegt Gerard Bruyns kalm. ‘Ik heb hem
gezien.’
Ellen krijgt kippenvel.
‘Wat bedoelt u precies? Hebt u gezien dat hij schoot?’, vraagt Jozef zonder een emotie te
tonen.
‘Nee, toen was ik boven om een boek op te halen. Toen ik terugkwam zag ik door de spijlen
van de balustrade een zwarte gestalte weglopen in de richting van de achterdeur.’
‘U heeft zijn gezicht dus niet gezien?’
‘Nee, maar ik herkende zijn postuur.’
Jozef kijkt Ellen aan. Met een knikje geeft ze aan dat Gerard Bruyns haar vermoeden
bevestigt.
‘Dan de tweede vraag, wat was de rol van Taco Koper?’
‘Dat heb ik nooit goed begrepen. Ik heb u al verteld dat Taco regelmatig in het antiquariaat
kwam, om een kop koffie te drinken en boeken in te zien. Op een gegeven moment verscheen
zijn broer op het toneel. Hij wist dat het antiquariaat er niet zo florissant voor stond. Het kon
niet anders dan dat hij die informatie van Taco had gekregen. De tweede keer kwam hij met
het concrete voorstel om het antiquariaat over te nemen en geld te investeren in het op peil
brengen van de collectie.’
‘Vond u dat ook nodig?’
‘Ik hield me daar eigenlijk niet zo mee bezig. Het is een feit dat ik al heel veel had verkocht
en dat het steeds moeilijker werd om kopers te vinden voor de werken die ik aanbood.’
‘En u kwam vanaf dat moment in loondienst bij Koper Advies?’
‘Ik kreeg elke maand een vast bedrag. Dat klopt.’
‘En Taco Koper? Wat was zijn rol?’
‘Hij was degene die steeds de boeken kwam halen. Soms bracht hij ook het geld als een klant
boeken kwam terugbrengen.’
‘Dat deed hij in opdracht van Pedro?’
‘Dat weet ik niet. Taco leek mij veel slimmer dan Pedro. Ik kan me ook best voorstellen dat
het zijn idee was.’
‘En Taco deed het handwerk, omdat hij het zo gezellig vond in het antiquariaat.’
Ellen kan uit de toon niet opmaken of Jozef het laatste serieus meent. Zij vindt het zelf in
ieder geval een plausibel scenario. Gerard Bruyns reageert er helaas niet op. Jozef kijkt naar
Ellen.
‘Jij hebt nog weinig gezegd, maar vast veel gedacht.’
‘Wat ik mij afvraag: waarom heeft Pedro ervoor gekozen om Taco in het antiquariaat neer te
schieten? Dat is toch niet logisch?’, vraagt ze.
‘Daar komen we niet meer achter denk ik. Ik kan me voorstellen dat Taco een moeilijk
doelwit is, omdat hij overdag altijd op straat en onder de mensen is. En misschien dacht Pedro
dat de familievete tussen Bruyns en Koper een dwaalspoor zou kunnen zijn,’ antwoordt Jozef.
‘Voor Pedro was dit de ideale plek. Hij had alle sleutels van het pand, ook die van de deuren
tussen de drie binnenkamers. Hij kon dus ongemerkt binnenkomen en heeft zich

waarschijnlijk verstopt in de kleine ruimte waar de verwarmingsketel staat. Hij wist dat Taco
om kwart voor negen bij mij zou zijn om boeken op te halen, dat was de afspraak. Ik was
eigenlijk het enige probleem, maar toen hij hoorde dat ik naar boven ging om iets op te halen
heeft hij zijn kans gegrepen,’ zegt Gerard Bruyns.
‘Wist u eigenlijk van de familievete?’
‘Natuurlijk. Zowel van mijn vader als van Pedro en Taco. Beiden maakten daar soms grapjes
over.’
‘Wat voor grapjes?’
‘Dat de rollen waren omgedraaid.’
‘Meenden ze dat echt?!’
‘Er zat altijd een serieuze ondertoon in.’
Ellen denkt na.
‘Nog even over het geld. Hoe ging dat precies in zijn werk?’
‘Iemand meldde zich met een stapel boeken in de winkel. Vaak wist de persoon zelf precies
hoeveel geld hij ervoor zou krijgen. Ik nam vervolgens contact op met Kor van Heerdt en die
regelde dat het geld er op een afgesproken tijdstip was. Meestal kwam hij zelf, maar soms
verscheen Taco.’
‘En Pedro?’
‘Die deed het een enkele keer.’
Ellen kijkt naar Jozef.
‘Ik heb één grote vraag: wat was het motief van Pedro om zijn broer te vermoorden? Maar
misschien is dit niet de geschikte plaats om daarover te speculeren.’
Jozef zwijgt en denkt na.
‘Mag ik een suggestie doen?’, vraagt Gerard Bruyns.
Jozef knikt langzaam.
‘Dat is goed,’ zegt hij tenslotte.
Ellen kan Jozefs voorbehoud niet plaatsen. Alle informatie is tenslotte welkom.
‘Taco heeft mij een maand of twee geleden verteld dat hij van plan was Deventer te verlaten.
Hij had het over Australië. Ik was eigenlijk blij dat te horen. Een nieuw leven, nieuwe
kansen.’
‘We hadden het over het motief van Pedro.’
‘Hoewel ik het niet kan bewijzen, had ik altijd de indruk dat Taco zijn broer stevig in de greep
had. Bovendien haatte hij zijn broer. Ik heb hem eigenlijk nooit iets positiefs over Pedro
horen zeggen. Het zou mij niets verbazen dat hij zijn broer voor zijn vertrek naar Australië de
genadeklap wilde geven.’
‘De genadeklap? Hoe dan?’
‘Volgens mij chanteerde Taco zijn broer. Gezien de sobere levensstijl van Taco zal het niet
om grote bedragen zijn gegaan, maar ik weet vrijwel zeker dat Pedro voorzag in Taco’s
levensonderhoud.’
‘Emigreren naar Australië kost natuurlijk aanzienlijk meer,’ zegt Ellen.
‘Zeker als je daar geen baan hebt. Ik denk dat het om een heel groot bedrag ging. En dat was
niet alleen voor zichzelf. Het was zijn definitieve slag in de strijd met zijn broer.’
‘Hm,’ mompelt Ellen. ‘Ik vind dat geen rare gedachte. Wat vind jij Jozef?’
‘Wat vind jezelf?’
Opeens doorziet ze wat er aan de hand is. Jozef gebruikt haar visie en die van Gerard Bruyns
om zijn eigen hypothese te toetsen. Maar waarom heeft hij die nog niet met haar gedeeld?
Dan weet ze het weer. Jozef heeft na zijn bezoek aan Grace Robbersen wel gezegd dat hij
vermoedde wie Taco Koper had vermoord, maar net toen hij zich nader wilde verklaren belde
Gerard Bruyns. Daarna hebben ze het er niet meer over gehad.

‘Het beeld van Taco blijft voor mij diffuus. Aan de ene kant een gekwetste ziel, een zwerver,
een intelligente man die kiest voor een leven aan de zelfkant van de maatschappij. Aan de
andere kant een boef met meedogenloze trekjes. U kent hem goed. Was u opgelucht dat hij
dood was?’
‘Dat is een goede vraag,’ zegt Gerard Bruyns bedachtzaam. ‘Ook een gewetensvraag. Vanuit
zijn persoonlijke geschiedenis ben ik, zoals velen, geneigd zijn gedrag te rechtvaardigen. De
afgelopen dagen heb ik voor mezelf echter vastgesteld dat ik mezelf daarmee jaren voor de
gek heb gehouden. Ik ben altijd vriendelijk gebleven en heb geveinsd dat ik zijn interesse in
boeken waardeerde. Op dit moment kan ik echter niets anders zeggen dan dat ik vreselijk blij
ben dat die klootzak dood is. Hij heeft Pedro ingefluisterd om mijn antiquariaat te gebruiken.
Ik was gewoon te bang en te slap om me te verzetten tegen zijn slimme praatjes.’
Bij de laatste woorden slaat de stem van Gerard Bruyns over. Hij is duidelijk geëmotioneerd.
Vanuit de tas van Ellen klinkt de ringtoon van haar mobiel. Snel loopt ze de kamer uit. Het is
Brian.
‘Ik ben veel te weten gekomen over Kor van Heerdt. Ik heb uitgebreid gesproken met een
collega uit Arnhem en om een lang verhaal kort te maken, Kor van Heerdt is berucht. Hij
noemde Kor van Heerdt zelfs de Holleeder van Arnhem. Ze hebben alleen nog nooit iets
tegen hem kunnen bewijzen. Hij wordt verdacht van afpersing, chantage en fraude. Er gaan
geruchten dat hij een aantal liquidaties op zijn naam heeft staan. Ik kreeg de uitdrukkelijke
waarschuwing voorzichtig te zijn.’
Ellen bedankt Brian en vraagt hem om op het bureau te blijven. Zijn informatie is van cruciaal
belang.
‘Volgens mij zijn wij hier klaar,’ zegt Jozef als Ellen weer terug is.
‘Brian had interessante informatie. Hij wacht op ons.’
Jozef wendt zich tot Gerard Bruyns.
‘U blijft hier neem ik aan?’
‘Natuurlijk. Ik ga voorlopig niet terug naar mijn huis.’
‘Ik overweeg om u te laten bewaken.’
‘Dat lijkt mij niet nodig. Haerande is een vesting.’
‘En toch doe ik het. Ik zal het ook tegen Agnes zeggen. Ik verwacht dat er over een uurtje
twee agenten zijn die hier de nacht zullen doorbrengen. Kom Ellen we gaan,’ zegt Jozef. Hij
wacht niet meer op een reactie van Gerard Bruyns.
In de auto vertelt Ellen wat Brian heeft verteld. Jozef vloekt hartgrondig.
‘Bruyns heeft echt geen idee waar hij mee bezig is. In welke wereld leeft die man? Sluit een
pact met de duivel, is getuige van een moord in zijn eigen antiquariaat en blijft stug doen alsof
er niets aan de hand is. Bel meteen naar het bureau om twee mannetjes naar Haerande te
sturen. Bel bovendien Gerard Maas voor een strategisch beraad. Morgen komen Kor van
Heerdt en de mysterieuze boekenman naar Deventer. De boekenman is in de veronderstelling
dat hij negentigduizend euro krijgt voor boeken die hij niet bezit. Dat kan niet goed gaan.
Zelfs al is Kor van Heerdt maar een slap aftreksel van Holleeder, dan kan de boekenman heel
wat anders verwachten dan geld.’
‘Werk aan de winkel dus.’
‘Hopelijk kunnen we meteen om tafel met Gerard Maas.’
‘Bevestigde Bruyns overigens jouw vermoeden?’
‘Helemaal. Zijn verhaal komt grotendeels overeen met dat van Grace. Zij noemde Taco een
monster dat Pedro kapot wilde maken.’
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Gijs Heubach ligt onderuit gezakt op de bank en kijkt naar een programma op Discovery
Channel. Een man wordt ergens in de wildernis gedropt en moet overleven met niets anders
bij zich dan een veldfles en een tondeldoos om vuur mee te maken. Hoewel de survivor man
zonder twijfel wordt omringd door een cameraploeg en waarschijnlijk een heel team aan
verzorgers, kan Gijs Heubach zonder reserve zwelgen in de heroïek van de omstandigheden.
Eigenlijk is hij dat zelf ook, een overlever, een survivor. Het kenmerk van een survivor is dat
hij steeds beter wordt naarmate de omstandigheden moeilijker worden. Dat geldt ook voor
hem. Hij heeft diep moeten zinken om zijn levenskracht te mobiliseren. Voor een normaal
mens zou de gebeurtenis van vanochtend de genadeklap zijn geweest. In één keer alles
verloren, zijn baan kwijt en zijn kans op geld verkeken. Het heeft hem alleen maar sterker
gemaakt. Vandaag heeft hij op eigen kracht de weg terug ingeslagen. Hij voelt zich beter dan
in jaren. Het grootste risico op dit moment is dat hij overmoedig wordt. Morgen is de grote
dag. Dan maakt hij de klapper die nodig is om zijn problemen definitief achter zich te laten.
Met de negentigduizend euro die hij morgen gaat ophalen bij antiquariaat Bruyns betaalt hij
zijn schuld af. Vervolgens verkoopt hij zijn huis en alle andere bezittingen. Met de directeur
die hem vanochtend de wacht heeft aangezegd sluit hij zo snel mogelijk een akkoord over een
afkoopsom. Grof gerekend zal hij daarna over een budget van een paar ton beschikken. Dat
moet voldoende zijn om het minimaal een paar jaar te kunnen uitzingen in een of ander
tropisch land. Het zal niet lang meer duren voordat hij alle shit achter zich heeft gelaten.
74 Dinsdag 7 augustus 20.30 uur
Het miezert als Jozef de auto voor zijn huis parkeert.
‘Wil je een jas lenen?’
‘Graag, hoewel ik die zachte zomerregen heerlijk vind, heb ik geen zin om de hele avond met
natte kleren op het bureau te zitten.’
In de auto heeft Ellen gebeld met Gerard Maas en hij zal om negen uur op het bureau zijn.
Ook gaan er over een half uur twee agenten naar Haerande om Gerard Bruyns te bewaken.
Als ze door de vochtige stegen naar het politiebureau lopen schiet Ellen een vraag te binnen.
‘Hoe zit het precies met de baron? Wil hij Gerard Bruyns daadwerkelijk helpen?’
‘Tja, dat is een goede vraag. Willem Adriaan Groplaer is een mysterie. Ik ken niemand die
hem goed kent. Zijn familie behoort tot de oude Europese adel, waarvan we in Nederland
maar weinig vertegenwoordigers hebben. Ik heb een keer gehoord dat hij een handige
zakenman is die het familiebezit van de ondergang heeft gered. Want het onderhouden van
een landgoed als Haerande kost een kapitaal.’
‘In welke branche is hij dan actief? Toch niet de vastgoed.’
‘Ik sluit het niet uit. Maar hij schijnt ook iets met ICT te doen. Ik weet het dus niet.’
‘Is hij actief in Deventer? Hij zal toch wel lid zijn van een of andere serviceclub.’
‘Niet dat ik weet. Anders zou ik zeker mensen kennen die hem kennen. Maar dat is niet het
geval.’
‘Heb je hem wel eens ontmoet?’
‘Nee, vandaag sprak ik hem voor de eerste keer.’
‘Dat jij een inwoner van Deventer voor de eerste keer spreekt mag gerust een wonder heten.’

Het ruikt naar versgezette koffie als Ellen en Jozef door de gang naar Jozefs kamer lopen.
‘Het zal toch niet…?’, zegt Jozef.
De weifelende glimlach waarmee Brian hen begroet is het bevestigende antwoord.
‘Nou, doe mij maar een flinke bak,’ zegt Jozef enthousiast. ‘We hebben een lange avond voor
de boeg.’
Kort wisselen ze hun ervaringen uit.
‘Wat is ons voorstel?’, vraagt Jozef.
‘Wat hopen we te bereiken?’, zegt Ellen. ‘Het enige dat we weten is, dat er morgenmiddag
waarschijnlijk een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Kor van Heerdt en een onbekende man.
Van Kor van Heerdt weten we niet veel meer dan dat hij mogelijk gevaarlijk is. Maar is dat
een reden om hem aan te houden? Is dat een reden om überhaupt in te grijpen?’
‘Tja, dat zijn goede vragen,’ verzucht Jozef. ‘Brian, ben jij meer te weten gekomen over
Milos Savizevic?’
‘Ik heb iemand van de nationale Belgische recherche aan de lijn gehad en die deed nogal
geheimzinnig. Hij benadrukte dat ze uitermate content waren met onze vangst, maar dat
discretie geboden was in deze delicate zaak.’
‘Bla, bla, bla. Straks blijkt dat een of andere hotemetoot die man ook een keer heeft ingehuurd
voor een klusje. Misschien moeten we daarvoor Gerard als joker inzetten.’
‘Hoor ik mijn naam daar ijdel gebruiken?’
In de deuropening staat Gerard Maas met een brede grijns op zijn gezicht.
‘Jij bent vroeg,’ zegt Jozef.
‘Alles zat mee vandaag. Vergaderingen werden afgelast, mensen die ik wilde bellen namen
hun telefoon zelf op en mijn vrouw had het eten klaar toen ik thuiskwam.’
‘Dat klinkt goed. Ik hoop niet dat dit onderhoud je goede humeur negatief zal beïnvloeden.’
‘Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ook voor de zaak Koper en Koper heb ik niet stilgezeten.
Maar eerst wil ik graag koffie.’
Brian schenkt een mok vol.
‘Zeker geen suiker hier?’
‘Ik ben bang van niet,’ zegt Jozef. ‘Brian, ga eens wat halen uit de kantine.’
‘Waar zal ik beginnen?’, zegt Gerard Maas. ‘Vanochtend heb ik je verteld dat enkele vrienden
van mij ook opeens dure boeken in huis hadden. Hoewel ik je gevraagd heb discreet om te
gaan met die informatie, twijfel ik er niet aan dat je het hebt verteld aan Ellen en Brian. Niet?’
Ellen kan niet anders dan Gerard Maas’ indringende blik te beantwoorden met een
instemmende knik.
‘Mooi, dat bespaart mij de moeite het nog een keer te vertellen. Het hele geval zat mij
natuurlijk niet lekker. Ik moest iets ondernemen. Op het risico een vriendschap te verstoren,
heb ik de man die mij het peperdure getijdenboek liet zien discreet om informatie gevraagd.
Uiteraard was hij onaangenaam verrast, maar schoorvoetend wilde hij toch wat vertellen. Uit
die voorzichtige ontboezemingen kon ik uiteindelijk de naam van één bedrijf destilleren, het
bouwbedrijf Hurwenen. Vervolgens heb ik gebeld met de directeur van dat bedrijf, ene heer
Middeldorp, en hem naar de naam gevraagd van de man die afgelopen zaterdag geprobeerd
heeft om een doos met boeken ter waarde van vijfduizend euro te gelde te maken.’
Jozef kijkt zijn baas ongelovig aan.
‘En dat vertelde hij zomaar?’
‘Het was een tactisch steekspel. Ik heb vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ik niets wilde
van Hurwenen of welk bouwbedrijf dan ook. Ik wilde alleen een naam. En die gaf hij mij vrij
snel, nadat ik hem duidelijk had gemaakt dat ik ook de officiële weg zou kunnen bewandelen,
met FIOD enzo. Onze man heet Gijs Heubach, tot vanochtend werkzaam bij

woningbouwcoöperatie THUIS. En dat zijn dienstverband per vandaag is beëindigd weet ik,
omdat ik niet na kon laten de algemeen directeur van de club te bellen. Ook hij was natuurlijk
niet zeer mededeelzaam, maar wilde uiteindelijk wel vertellen dat de positie van Heubach
onhoudbaar was geworden vanwege de combinatie van gokschulden en te innige relaties met
bepaalde bouwbedrijven, met name Hurwenen.’
‘Ik sta paf,’ zegt Jozef.
‘Dat valt je niet tegen zeker? Ik ben er voor jullie, dat weet je toch?’
‘Tuurlijk, maar dat je ook in staat bent om een relevante bijdrage te leveren aan een
rechercheonderzoek had ik niet verwacht.’
‘Zeg Laros, denk een beetje om mijn imago, wil je? Wat moeten Ellen en Brian hiervan
denken?’
‘Die werken al zo lang met mij samen, die zijn wel wat gewend.’
‘Wat gaan we doen?’
Niemand zegt wat. Na een paar lange minuten doorbreekt Jozef de stilte.
‘Ik stel het volgende voor. Als we niets doen, ontmoeten Gijs Heubach en Kor van de Heerdt
elkaar in het antiquariaat. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om te bedenken wat er zou
kunnen gebeuren, en dat betekent niet veel goeds voor Gijs Heubach.’
‘Mee eens,’ zegt Gerard Maas.
‘Dus moeten we Gijs Heubach eerder oppakken. Ik stel voor om dat asap te doen. Zo gauw
wij hier klaar zijn dus.’
‘Klinkt logisch.’
‘Voor morgen kan ik niet veel meer bedenken dan Kor van Heerdt in het antiquariaat op te
wachten en hem aan te houden op verdenking van het aanzetten tot moord op Pedro Koper.’
‘Dat is op zich kansloos. Als hij niets zegt, kunnen we hem ook niets maken.’
‘Daar heb je gelijk in. Een alternatief hebben we echter niet.’
‘Laten we het volgende afspreken. Jullie halen Gijs Heubach op. Ik denk na over Kor van
Heerdt. Is dat een idee? Dan spreken we elkaar morgenvroeg.’
Jozef knikt en kijkt opgewekt naar Ellen en Brian.
‘Wie gaat er mee? Dan gaan we iemand van zijn bed lichten. Altijd leuk.’
‘Ik wil graag dat Brian hier blijft,’ zegt Gerard Maas. Hij weet het meest over Kor van Heerdt.
Dat is handig als ik iets wil vragen.’
Jozef kan enige verbazing niet verhullen, maar zegt niets.
75 Dinsdag 7 augustus 22.40 uur
Op de grond naast de bank staan vier lege bierflesjes. Gijs Heubach ligt op de bank en kijkt
naar een actiefilm waarvan hij het verhaal niet snapt omdat hij het begin heeft gemist. Hij
wrijft met zijn hand over zijn buik. Eigenlijk zou hij daar ook wat aan moeten doen. Toen een
jaar of tien geleden de eerste tekenen van een buikje zichtbaar werden, sloeg zijn vrouw daar
liefkozend haar armen omheen en wees hem er speels op dat hij de gevarenzone had betreden.
Dat stadium is hij allang gepasseerd, zijn kolossale buik heeft niets aantrekkelijks meer.
Plotseling schrikt hij op van de deurbel. Wie kan dat zijn, zo laat op de avond? Koortsachtig
probeert hij zich te herinneren of hij vorige week een callgirl heeft besteld. Dan bedenkt hij
dat er een man met een doos boeken voor de deur staat. Misschien heeft hij liggen slapen op
de bank en wordt hij door de deurbel gewekt uit een nachtmerrie waarin hij wordt ontslagen.
Snel propt hij zijn overhemd bij zijn broek in en loopt naar de voordeur. Door het bruine
matglas ziet hij de contouren van een man en een vrouw. Zijn eerste gedachte is om zich snel
te verstoppen. Daar is het echter te laat voor.

‘Goedenavond, sorry dat wij u zo laat storen. Wij zijn van de politie Deventer, mijn naam is
Jozef Laros. Dat is mijn collega Ellen van Dorth,’ zegt de man.
Gijs Heubach schrikt. Dan ziet hij de politieauto staan. Wat heeft dat te betekenen?
Razendsnel vliegen gedachten door zijn hoofd. Het moet te maken hebben met de moord in
het antiquariaat waar hij zijn boeken moest inleveren, concludeert hij.
‘Ja?’
‘Wij nemen u mee naar Deventer in verband met het onderzoek naar de moord op Taco Koper
in het antiquariaat van Gerard Bruyns. Vanmiddag heeft u Gerard Bruyns onder druk gezet
om voor u een afspraak te maken. Daar willen wij graag meer over weten.’
Voor de tweede keer deze dag zakt de grond onder de voeten van Gijs Heubach weg. Hij
krijgt het warm en moet zijn best doen om te blijven staan.
‘Gaat het?’, vraagt Jozef bezorgd.
‘Maar, maar,’ stamelt Gijs Heubach, ‘word ik verdacht van moord? Daar heb ik niets mee te
maken.’
‘Dat mag u ons later uitleggen. Misschien wilt u wat persoonlijke dingen meenemen?’
Verward schudt Gijs Heubach zijn hoofd.
‘Dan gaan we. Huis goed afgesloten? Gas uitgedaan? Lampen uit?’
Jozef loopt met Gijs Heubach mee op zijn ronde door het huis.
Klokslag twaalf uur zet Jozef de politieauto op het parkeerterrein achter het bureau. Via de
achteringang wordt Gijs Heubach naar een cel gebracht.
‘Wilt u wat eten of drinken? Veel keus hebben we niet meer op dit tijdstip, maar een Mars of
een Nuts valt altijd te regelen.’
‘Wat gaat er verder gebeuren?’, vraagt Gijs Heubach ongerust.
‘Wij gaan genieten van een welverdiende nachtrust. Morgenvroeg spreken wij elkaar weer.’
Een ronde door het gebouw leert Jozef en Ellen dat Brian en Gerard Maas naar huis zijn.
‘Zullen wij dan ook maar gaan?’
Ellen gaapt.
‘Dat lijkt me een goed idee.’
‘Heb jij nog nagedacht over jouw stalker?’, vraagt Jozef als ze voor het politiebureau staan.
Ellen schudt haar hoofd. Maar dat is niet waar. De mysterieuze brievenschrijver heeft haar
vandaag ondanks de drukte niet losgelaten. Steeds weer schoot haar een naam van een
bekende te binnen en probeerde ze zich voor te stellen of diegene de brieven had kunnen
schrijven. Het was een onaangename verrassing dat ze dat in een aantal gevallen niet kon
uitsluiten, hetgeen haar verhouding tot die persoon ongewild in een ander daglicht stelde.
‘Ik hoop niet dat het een onopgelost mysterie blijft,’ zegt ze. ‘Maar dat kan ik me eerlijk
gezegd niet voorstellen. Hij kent mij van vroeger en de lijst van personen die mij kennen is
niet oneindig lang.’
‘Het is een buitengewoon merkwaardig verhaal.’
‘Het meest vreemde blijft natuurlijk dat ik het laatste briefje in handen geduwd kreeg op
hetzelfde moment dat Pedro Koper werd opgehangen.’
‘Toeval bestaat niet, zegt men.’
‘Ik ben er stellig van overtuigd dat er geen oorzakelijk verband is. Blijft alleen een ingreep
van hoger hand over.’
‘Zijn wij niet allen dobbelstenen in de handen van de goden?’
‘Als ik ook maar een fractie geloof zou hebben in hogere machten, had ik mij de rest van mijn
leven afgevraagd wat God bedoelde met die samenloop van omstandigheden.’
Ellen gaapt weer.
‘Dit wordt mij te moeilijk, ik val om van de slaap.’

‘Morgenvroeg bij Averroës? Het is belangrijk om een enerverende dag met een stevige basis
te beginnen.’
‘Zelfs na twee jaar zit die benadering niet in mijn systeem. Maar het is zeker een goed idee.
Zal ik er om zeven uur zijn?’
‘Perfect. Dan wens ik je een goede nachtrust.’
76 Woensdag 8 augustus 0.10 uur
De koelte die met de regen is meegekomen is nog niet doorgedrongen in het huis. Eigenlijk
zou Ellen alle ramen en deuren een uur tegen elkaar open moeten zetten. Daar heeft ze echter
geen energie meer voor. Slaapdronken loopt ze rechtstreeks door naar boven. Terwijl ze haar
schoenen uitdoet valt haar oog op een envelop die half onder de krant op de deurmat ligt. Ze
pakt hem op en schrikt van het hoekige handschrift waarmee haar naam en adres zijn
geschreven. De brief is onmiskenbaar afkomstig van haar speurder. Een misselijkmakend
gevoel trekt door haar buik. Elke dag een brief begint te lijken op stalken. Snel scheurt ze de
envelop open.
Beste Ellen,
Na lang aarzelen heb ik toch besloten je deze brief te schrijven. Ik heb je de afgelopen
maanden een paar keer lastig gevallen met rare briefjes waarin ik doe alsof ik weet wie de
putmoord heeft gepleegd. Hierbij bied ik mijn excuses daarvoor aan. Zoals je zelf zal hebben
geconcludeerd, weet ik niet meer van de moord dan in 1973 in de kranten heeft gestaan.
Het was een vreemde manier om met je in contact te komen. Waarom heb ik niet gewoon bij
je aangebeld? Dan had je me waarschijnlijk meteen uit mijn droom gehaald.
Nu is het daarvoor te laat. Ik heb zelf geconcludeerd dat het een idiote gedachte was. Hoe heb
ik ooit kunnen bedenken dat jij me zou kunnen redden? Wat verwachtte ik van je? Stel dat het
weer zou klikken tussen ons, net als vroeger. Wat dan nog? Stel dat we zouden proberen om
een relatie op te bouwen. Wat dan nog? Daar was ik niet beter van geworden. En ik zou jou
alleen maar hebben meegesleept in mijn ellende.
Herinner je mij nog? Wij zaten samen op atletiek. Jij kon goed lopen en ik ook. Soms gingen
we samen naar wedstrijden. Mijn vader reed vaak en een paar keer ben je met ons mee
gereden. Wij zaten ook bij elkaar op school. Jij zat een klas lager dan ik. Kan je je herinneren
hoe wij van het schoolfeest samen naar huis fietsten? Ik had aangeboden om je thuis te
brengen en dat stelde je op prijs. Wij praatten vooral over hardlopen terwijl we naar huis
fietsten. Had je toen in de gaten dat ik verliefd was? Vast niet. Ik was toen veel te verlegen om
het tegen je te zeggen.
Waarschijnlijk ga ik vanavond een einde aan mijn leven maken. Eerst breng ik deze brief naar
het postkantoor, dan ga ik naar mijn ouders in Rotterdam. Ze weten dat ik kom en
waarschijnlijk heeft mijn moeder haar best gedaan om lekker te koken. Na het eten zal ik naar
mijn kamer gaan en wachten totdat mijn ouders slapen. Als het stil is ga ik naar de schuur
achter het huis en hang mezelf op. Ik heb er veel over gelezen en weet precies wat ik moet
doen.
Het is een rustig gevoel dat het bijna afgelopen is. Niemand zal ooit begrijpen wat ik heb
meegemaakt. Niemand kan zich voorstellen hoe ellendig ik me de afgelopen jaren heb
gevoeld. Ik heb geen woorden voor de loodzware, zwarte deken die constant op mij heeft
gelegen. Het bezoek aan Deventer was mijn laatste poging om daar aan te ontsnappen. In de
trein terug naar Delft heb ik besloten een einde aan mijn leven te maken. Dat vooruitzicht
luchtte mij op. De laatste twee weken heb ik mij rustig voor kunnen bereiden. In mijn eentje

heb ik afscheid genomen van de dingen die me dierbaar waren: de atletiekbaan, de
buurtsuper, de cd-zaak, het strand, de Rotterdamse haven en mijn vrienden. Als laatste volgt
straks het afscheid van mijn ouders.
Ellen, ik hoop dat je begrip kunt opbrengen voor wat ik heb gedaan en dat je mijn excuses
kunt accepteren. Het ga je goed.
Liefs, Ronald Laporte.
Wezenloos staart Ellen naar de brief. Ronald Laporte. Ze weet meteen wie het is en ziet zijn
gezicht voor zich. Hij zat inderdaad bij haar op atletiek en ze kan zich herinneren dat ze een
enkele keer met hem mee reed naar wedstrijden. Dan pas dringt de inhoud van de brief tot
haar door. Het is een afscheidsbrief. Wat moet ze doen? Het is na middernacht. Moet ze zijn
ouders bellen? Ze leest de brief nog een keer. Hij is gistermiddag gepost. Dat zou betekenen
dat Ronald gisteravond zelfmoord heeft gepleegd.
Verdoofd loopt ze naar de woonkamer om de computer aan te zetten. Zijn ouders wonen in
Rotterdam. Misschien dat ze het adres herkent als ze op de naam Laporte zoekt in de
telefoongids. Het is het tweede adres, Lathouwerstraat 35. Ze weet zeker dat ze daar een paar
keer moest verzamelen voor de wedstrijd. Zonder na te denken draait ze het nummer. Er
wordt meteen opgenomen.
‘Met mevrouw Laporte.’ Aan de gebroken stem hoort Ellen meteen dat het niet goed is.
‘U spreekt met Ellen van Dorth. Sorry dat ik zo laat bel, maar ik lees net een brief die uw
zoon mij heeft geschreven.’
Ellen kan niet verder praten. Haar stem stokt door de tranen.
‘Het is voorbij,’ zegt de vrouw. ‘Ronald heeft ervoor gekozen een einde aan zijn leven te
maken. Hoe is uw naam?’
‘Ellen van Dorth.’
‘Hij heeft over u geschreven in zijn dagboek. Hij is naar u op zoek geweest. Wist u dat?’
Ellen weet niet wat ze moet zeggen.
‘Ja, hij heeft mij brieven gestuurd,’ zegt ze weifelend.
‘Zijn lichaam ligt in ons huis opgebaard. Misschien wilt u morgen of overmorgen langskomen
om afscheid te nemen. Vrijdag wordt hij begraven in besloten kring.’
‘Dat is goed. Zal ik donderdagmiddag komen?’
‘Dat is prima.’
‘Ik kan u slechts zeggen dat ik het heel erg vind voor u en de rest van de familie.’
‘Het is goed, fijn dat u de moeite hebt genomen om te bellen.’
Uitgeput sjokt Ellen de trap op naar boven. Op de automatische piloot poetst ze haar tanden,
laat ze haar kleren op de grond vallen en duikt ze in bed. Binnen een seconde valt ze in slaap.
77 Woensdag 8 augustus 7.00 uur
Het is bewolkt en er waait een frisse wind als Ellen haar huis verlaat. Ze voelt zich
verbazingwekkend fris na een droomloze korte nacht. Vanochtend heeft ze de brief weer
doorgelezen en vreemd genoeg deed het haar niet zo veel. Nu ze weet wie de brieven heeft
geschreven en dat de schrijver in grote psychische nood verkeerde, is er een last van haar
afgevallen. Voordat ze in slaap viel vroeg ze zich af of ze zich op een of andere manier
schuldig zou moeten voelen. Dat was niet het geval. Ze voelde duidelijk dat ze er in feite
buiten stond. Het was toeval dat Ronald Laporte zich in uiterste nood heeft vastgeklampt aan
een jeugdherinnering waarin zij een rol speelde.

Terwijl ze door de stille stegen loopt stelt ze vast dat het haar op een meer afstandelijke
manier raakt. Als ze zich probeert voor te stellen hoe de ouders zich voelen, of hoe de jongen
zich de afgelopen dagen moet hebben gevoeld, trekt haar maag samen. Ze zal zeker naar
Rotterdam gaan om haar medeleven te tonen.
In Averroës is het erg warm. Er zal nog veel tijd overheen gaan voordat de dikke
middeleeuwse muren hun warmte hebben afgestaan. Jozef is er al en zit aan de bar. Thomas is
druk in de weer met het espressoapparaat.
‘Goedemorgen Ellen, lekker geslapen?’
Ellen knikt.
‘Ondanks de onaangename verrassing die ik vannacht op mijn deurmat vond.’
Ze overhandigt Jozef de brief.
‘Weer van de speurder?’
‘Lees maar,’ zegt Ellen.
‘Jezus,’ zegt Jozef.
‘Via de computer kon ik het telefoonnummer van zijn ouders achterhalen en ik heb meteen
gebeld. Gisteravond heeft hij een einde aan zijn leven gemaakt.’
‘Slecht nieuws?’, vraagt Thomas discreet.
Ellen knikt.
‘Wil je desondanks wat eten?’
‘Broodje tortilla en café con leche, por favor.’
‘Bien!’
‘Wat nu?’, vraagt Jozef.
‘Ik ga er morgenmiddag heen, vooral voor de ouders. Vrijdag is de begrafenis, dat laat ik
voorbijgaan, denk ik.’
‘Kende je de jongen?’
‘Dat wel, oppervlakkig, geen speciale band. Als een willekeurige klasgenoot. Ik heb ook nooit
gemerkt dat hij iets voor mij voelde.’
Ellen zwijgt even.
‘Verder valt er niet veel over te zeggen. Hoewel ik het heel erg vind voor zijn ouders, en voor
hemzelf natuurlijk, ben ik ook opgelucht. Toen ik gisternacht de brief zag, voelde ik me heel
ongelukkig. Een onbekende die steeds dichterbij komt kruipt langzaam onder je huid. Tot die
brief op de Boekenmarkt kon ik het vrij gemakkelijk op afstand houden. Daarna niet meer.
Het besef dat die man op elke hoek van de straat zou kunnen staan, maakte me erg onrustig.’
‘Ik vond eerlijk gezegd, dat je er behoorlijk kalm onder bleef. Een jaar of tien geleden heb ik
een onderzoek geleid naar een anonieme stalker. Vreselijk, hij belde, schreef brieven,
versierde midden in de nacht het huis van de betreffende vrouw, plaatste advertenties in de
krant. Die vrouw had geen leven.’
‘En? Hebben jullie hem kunnen pakken?’
‘Ja, hij had een trouwjurk laten bezorgen bij haar huis. Via de winkel waar hij die had gekocht
ontdekten we wie het was. Een man met wie ze vijf jaar daarvoor een kortstondige relatie had
gehad.’
‘Tja, de liefde,’ verzucht Ellen.
‘De tortilla is perfect,’ zegt ze tegen Thomas.
‘Ik heb extra mijn best gedaan. Jozef zei dat jullie een zware dag tegemoet gaan.’
‘Spannend, dat wel. Ik heb eerlijk gezegd niet zo’n duidelijk beeld wat we gaan doen.’
‘Zullen we dan maar eens richting het bureau gaan?’, vraagt Jozef. ‘Wie weet wordt het dan
vanzelf duidelijk. Bovendien ben ik benieuwd of onze gokker van de woningbouwvereniging
ons wat wijzer kan maken.’

Tot Ellens verbazing worden ze niet alleen opgewacht door Brian, maar ook door Gerard
Maas.
‘Mooi dat jullie er op tijd zijn,’ zegt hij als groet.
‘Hoelang zijn jullie hier al?’vraagt Jozef.
‘Nog maar net. Brian vertelde me dat jullie meestal rond deze tijd beginnen.’
‘Heb je de man in de cel al gezien?’
‘Nee, ik heb me laten vertellen dat hij meteen in slaap is gevallen en nog steeds in
dromenland verkeert.’
‘Duidt dat erop dat hij geen slecht geweten heeft?’
‘Op zich wel. Alleen wil dat niets zeggen. Een boef die zich van geen kwaad bewust is, heeft
ook geen last van een slecht geweten. Laten we snel aan de slag gaan.’
Ellen haalt een vierde stoel van de gang.
‘Om een lang verhaal kort te maken.’
‘Doe je ooit anders?’, vraagt Jozef.
Gerard Maas negeert de vraag.
‘Wij hebben een aanwijzing dat Kor van Heerdt vandaag naar Deventer komt, al dan niet met
geld, pistool of ander gereedschap. We weten ook dat we ons vermoeden dat hij een
moordenaar heeft ingehuurd om Pedro Koper te liquideren waarschijnlijk niet hard kunnen
maken. Daarom heb ik het volgende gedaan. Ik heb gisteravond mijn collega in Arnhem
gebeld en hem mijn dilemma voorgelegd. Hij reageerde nogal enthousiast en dan druk ik mij
voorzichtig uit. Kor van Heerdt staat hoog op hun prioriteitenlijst. Ze zijn er namelijk zeker
van dat hij de spil is in het Arnhemse drugscircuit.’
‘Drugs? Geen vastgoed?’
‘Ja, drugs. Daarom reageerde hij ook zo enthousiast op mijn informatie. De drugswereld is
erg ondoorzichtig en moeilijk aan te pakken. Daarom richt de aanpak zich vooral op de
bestemming van het geld dat ermee wordt verdiend.’
‘Het witwassen.’
‘Precies. Hoewel we niet alles begrepen, lukte het ons om een hypothese over de gang van
zaken te bedenken. Kor van Heerdt verdiende geld met drugs. Met dat geld liet hij Gerard
Bruyns dure boeken kopen. Vervolgens werden die boeken ingezet om zaken te regelen in de
bouwwereld. De verdiensten daarvan vloeiden, al dan niet via een omweg, terug naar het
legale bedrijf Van Heerdt Advies.’
‘En waar staat Pedro Koper in dat plaatje?’
‘Een stroman, of tussenpersoon die tegen een vergoeding de financiële structuur extra
ingewikkeld maakte.’
‘Gerard Bruyns vertelde ons wat anders,’ zegt Ellen. ‘Volgens hem was Taco Koper het
genius en Pedro de uitvoerder. Wist je dat het hele antiquariaat eigendom was van Pedro
Koper?’
Gerard Maas fronst zijn wenkbrauwen.
‘Dat maakt het verhaal rond. Ik kan me voorstellen dat Pedro Koper connecties had met Kor
van Heerdt. Soort zoekt soort. En dat hij Kor van Heerdt heeft gevraagd het idee van Taco in
geld om te zetten.’
‘Een pact met de duivel.’
‘Helaas voor Pedro kwam het daar inderdaad op neer. Pedro vond zichzelf natuurlijk een hele
Piet. Afgaande op de verhalen van mijn Arnhemse collega was Kor van Heerdt een paar
maatjes groter, of beter gezegd, slechter. Een eredivisiespeler, kaliber Holleeder.’
‘Toch weten we niet waarom Van Heerdt het nodig vond om Pedro Koper te liquideren.’
‘Ik kan me voorstellen dat Van Heerdt het niet fijn vond dat er in zijn witwasantiquariaat een
zwerver was neergeschoten, zeker niet toen bleek dat die zwerver de broer was van zijn

stroman, en al helemaal niet toen het zich deed aanzien dat zijn stroman de moord zelf had
gepleegd.’
‘Zou dat een reden zijn om opdracht te geven iemand te doden?’
‘Die gasten zijn totaal immoreel. Door de moord op Taco Koper was het antiquariaat
onbruikbaar geworden. Dan maar meteen alle rotzooi opruimen.’
‘Of hij was gewoon boos dat Pedro Koper de zaak had verknald.’
‘Zou ook kunnen.’
‘Die man komt dus vanmiddag naar Deventer,’ zegt Gerard Maas. ‘Hoe gaan we dat
aanpakken?’
‘We hebben volgens mij twee mogelijkheden: óf hem zo snel mogelijk oppakken, óf hem zo
lang mogelijk zijn gang laten gaan, in de hoop dat hij iets raars doet.’
‘Ik opteer voor het eerste, maar niet eerder dan hij het antiquariaat heeft betreden,’ zegt
Gerard Maas. ‘Bovendien wil ik het risico op incidenten zoveel mogelijk beperken. Wie weet
waar die man toe in staat is.’
‘In principe ben ik het met je eens. Alleen wil ik de kans van een onverwachte confrontatie
niet voorbij laten gaan.’
‘Hoe stel je je dat voor?’
‘Dat ik hem opwacht in de ontvangstkamer van Gerard Bruyns en doe alsof ik geld van hem
krijg.’
Gerard Maas kijkt bedenkelijk.
‘Dat risico wil ik niet nemen. De kans dat het iets oplevert is klein en de kans dat jou iets
overkomt groot. We wachten hem op in het antiquariaat en pakken hem op.’
‘Jij beslist,’ zegt Jozef.
‘Brian gaat naar Arnhem. Hij heeft het overzicht van wat hier speelt en kan daar helpen met
beoordelen van informatie. Jozef, jij instrueert het arrestatieteam. Ze weten al dat ze
vanmiddag in actie moeten komen. Ik bel de burgemeester, dan schrikt hij niet als hij
toevallig langskomt.’
78 Woensdag 8 augustus 12.00 uur
‘Hoe staat het ermee?’, vraagt Jozef.
Ellen heeft de hele ochtend contact gehad met de mensen die Kor van Heerdt volgen.
‘Hij zit op de A50.’
‘Dan is hij vroeger dan verwacht.’
‘Bovendien rijdt hij in een blauwe Nissan Primera. De wagen is gehuurd bij Hertz.’
‘Niet in zijn eigen auto dus.’
‘Nee, die staat in de parkeerkelder bij zijn kantoor. Om half twaalf werd de Nissan gebracht.’
‘Op zich niet vreemd,’ zegt Jozef.
Ellen zegt niets. Vanaf het begin heeft ze twijfels over de aanpak. Ze kan zich niet voorstellen
dat iemand die wordt vergeleken met Holleeder zomaar naar Deventer rijdt om zelfstandig
iets te regelen met een oude antiquaar of een man die graag negentigduizend euro wil hebben.
Hoe langer ze erover nadenkt, hoe minder ze gelooft dat het zal lopen zoals Gerard Maas en
Jozef hebben bedacht. Maar hoe zit het dan wel? Feit is dat Kor van Heerdt wel degelijk
onderweg is naar Deventer.
‘Wat is er?’, vraagt Jozef. ‘Jij twijfelt. Dat was vanochtend al duidelijk.’
‘Het is mij wat te eenvoudig. Die Kor van Heerdt is vast en zeker een slimme man en
bovendien achterdochtig. Dat zijn de kerncompetenties van zijn werk. Waarom zou zo iemand
klakkeloos ingaan op dat telefoontje van Gerard Bruyns?’
‘Niet om de negentigduizend euro te betalen natuurlijk. Maar om op een of andere manier af
te rekenen.’

‘Maar hij zou toch best kunnen bedenken dat het een val is? Bijvoorbeeld dat Gerard Bruyns
juist door de politie of iemand anders wordt geïnstrueerd.’
‘Daarom is het ook zo goed dat we hem volgen. Bovendien zijn zulke types net cowboys, die
vinden het niet erg om vieze handen te krijgen.’
‘Hm.’
Twintig minuten later hoort Ellen dat Kor van Heerdt op de parkeerplaats bij het Esso-station
bij Wilp staat. Hij is naar de shop gelopen en is teruggekomen met een slaatje en een
gehaktstaaf. Die zit hij rustig op te eten in zijn auto.
Een paar minuten volgt weer een bericht: ‘We hebben een probleem,’ zegt de politieman
zenuwachtig. ‘Volgens mij zijn we hem kwijt.’
‘Kwijt?’, vraagt Ellen ontsteld.
‘Nadat hij zijn eten op had liep hij weer naar de shop, alleen is hij niet meer teruggekomen.
Wij hebben overal gekeken, in de wc’s en in andere ruimtes.’
‘En de Primera staat er dus nog?’
‘Ja, met de deur gewoon open.’
‘Wat gaan jullie nu doen?’
‘Onze baas heeft gezegd dat het geen zin heeft om de A1 op te rijden. Als onze man
daadwerkelijk is vertrokken in een andere auto, hebben we geen idee welke. Als we hier
blijven, kunnen we misschien een handlanger oppakken als die de Primera komt ophalen.’
Ellen zucht. Haar twijfels worden bevestigd. Kor van Heerdt is niet te onderschatten en werkt
niet alleen. Ze loopt meteen naar Jozef. Die vloekt een paar keer.
‘Weten we hoe Kor van Heerdt eruit ziet?’, vraagt Ellen.
‘Waarschijnlijk weet ik het, omdat ik hem heb gezien toen hij bij Jean Dierckx vandaan
kwam. Maar we hebben geen foto of zo. Dat betekent dat ik zo snel mogelijk naar het
antiquariaat moet, omdat anders niemand weet of het de juiste persoon is.’
Weer zucht Ellen. Dit is niet goed voorbereid. Hoe is het mogelijk dat niemand een foto van
de man heeft?
‘Of weet jij iets anders?’, vraagt Jozef geïrriteerd. ‘Jij blijf hier om contact te houden met
Arnhem en mij.’
Ellen knikt gedwee.
Vijf minuten nadat Jozef is verdwenen begint Ellen zich af te vragen wat ze eigenlijk aan het
doen is. Door Jozef is ze gebombardeerd tot verbindingsofficier, maar tussen wie? Van de
Arnhemse collega’s die Kor van Heerdt zijn kwijtgeraakt, valt weinig meer te verwachten.
Ook Jozef zal haar niet als eerste melden als ze Kor van Heerdt te pakken hebben. Alleen
Brian kan mogelijk met interessant nieuws komen. Hoe langer ze nadenkt over de situatie,
hoe meer ze tot de conclusie komt dat ze iets over het hoofd zien. Waarom komt Kor van
Heerdt naar Deventer? Omdat Gerard Bruyns heeft gebeld dat iemand boeken heeft en daar
geld voor wil. Daar trapt Kor van Heerdt natuurlijk niet in. Toch rijdt hij naar Deventer. Voor
wie komt hij? En wat komt hij doen? Is hij boos op de man die Gerard Bruyns heeft laten
bellen? Nee, voor hetzelfde geld was dat de politie. Hij zal geen risico gaan lopen om een
onbeduidende oplichter een lesje te gaan leren. Nee, het kan Kor van Heerdt alleen maar om
Gerard Bruyns gaan. Gerard Bruyns is voor hem gevaarlijk. Hoewel Gerard Bruyns naïef is,
weet hij precies hoe de vork in de steel zit. Kor van Heerdt komt naar Deventer voor Gerard
Bruyns, daar is Ellen van overtuigd.
Opeens weet ze het. Kor van Heerdt werkt niet alleen, dat is duidelijk geworden door de
verdwijntruc bij het tankstation. Het gaat hem om Gerard Bruyns. Wat zou zij zelf doen in dat
geval, wetende dat Gerard Bruyns zich al eens eerder heeft verstopt? Zij zou eerst iemand
laten onderzoeken waar Gerard Bruyns zich bevindt en vervolgens in de gaten houden waar

hij heen gaat. Voordat ze zelf in actie zou komen, zou ze willen weten waar Gerard Bruyns zit
en wat hij doet. Ellen moet zich heel erg vergissen als Kor van Heerdt niet weet dat Gerard
Bruyns zich schuilhoudt op Haerande.
Ze neemt meteen contact op met Jozef.
‘Hebben jullie al iets gezien?’, vraagt ze.
‘Nee, hij had er ruimschoots kunnen zijn.’
‘Ik heb nagedacht en volgens mij weet Kor van Heerdt dat Gerard Bruyns op Haerande zit.’
‘Hoe dan?’
‘Met de hulp van iemand anders. Of op een andere manier. Ik kan me simpelweg niet
voorstellen dat iemand van het kaliber Van Heerdt op goed geluk naar Deventer komt om af
te rekenen met Gerard Bruyns.’
‘Ik heb ook bedacht dat het om Gerard Bruyns gaat en niet om die andere man,’ zegt Jozef.
‘Maar ik twijfel of je gelijk hebt. Voor hetzelfde geld verschijnt hij hier over een paar
minuten.’
‘Laten we hopen dat je gelijk hebt. Ik wacht hier tot er nieuws is.’
Ellen verbreekt het contact met Jozef en probeert of ze de agenten in Haerande kan bereiken.
Daar reageert niemand. Ze vloekt op de laksheid van de agenten die hun mobilofoon
klaarblijkelijk in de auto hebben laten staan.
Na vijf minuten ontvangt ze een signaal op haar mobilofoon.
‘Hallo, met Groot Koerkamp. Wij zitten op Haerande en hebben een vreemd figuur
aangehouden.’
Ellen schrikt en voelt haar hart bonken.
‘Die man is gevaarlijk,’ zegt ze.
‘Dat hebben we ontdekt,’ antwoordt de agent opgewekt. ‘Hij had twee geweren op zak.’
‘Wat is er precies gebeurd?’
‘Tien minuten geleden meldde zich iemand aan de poort van het landhuis. Hij zei dat hij van
de politie was en Gerard Bruyns wilde spreken. Agnes, de huishoudster hier, geloofde het en
opende de poort. Gelukkig zei ze meteen tegen mij dat ze een collega had binnengelaten.
Hoewel het best iemand van jullie had kunnen zijn, vertrouwde ik het niet. Toen wij de auto
zagen aanrijden over de oprijlaan wisten we dat het mis was. Het was te laat om hem buiten
op te vangen en wachtten dus in het huis tot hij had aangebeld en Agnes de deur open had
gedaan. Hij had geen enkele kans.’
Ellen moet lachen van de zenuwen. Voor hetzelfde geld was het helemaal misgegaan.
‘Hou hem goed in de gaten,’ zegt ze. ‘Die man is echt gevaarlijk.’
‘Rustig maar. Hij zit vastgeketend.’
‘Wij komen eraan.’
Meteen meldt ze Jozef het goede nieuws. Die zegt dat hij het arrestatieteam de opdracht zal
geven Kor van Heerdt naar het politiebureau te brengen.
79 Woensdag 8 augustus 17.00 uur
Ellen staart uit het raam. De zon schijnt voor het eerst sinds de rolwolk een einde maakte aan
de langdurige hittegolf. Eerder op de middag heeft ze samen met Jozef Gijs Heubach
ondervraagd. Nadat hij zijn hele verhaal had verteld is hij naar huis gestuurd. De enige
potentieel strafbare feiten die hij heeft gepleegd zijn dat hij Gerard Bruyns min of meer heeft
bedreigd en dat hij heeft geprobeerd om Kor van Heerdt op te lichten. Het eerste bleek
moeilijk te bewijzen. Gijs Heubach zei namelijk dat hij het vriendelijk had gevraagd en
Gerard Bruyns was niet heel stellig over de gang van zaken. Daarnaast is er ook geen sprake

van oplichting, hoogstens een poging tot oplichting. Kor van Heerdt had in ieder geval geen
negentigduizend euro bij zich toen hij werd aangehouden op Haerande.
Over een half uur is er een persconferentie en daarvoor heeft ze geprobeerd om de zaken
helder op een rij te zetten. Maar dat viel niet mee. Hoewel ze er zelf van overtuigd zijn dat
beide moordzaken zijn opgelost, kunnen ze dat niet bewijzen. Dat Pedro zijn broer Taco heeft
vermoord is een hypothese die wordt onderbouwd door de beschrijving die Gerard Bruyns
heeft gegeven van de schutter, een aantal plausibele motieven en een expliciet vermoeden van
zijn partner Grace Robbersen. Daarnaast is het zo dat, zelfs als ze harde bewijzen zouden
vinden, het niet mogelijk is om postuum iemand te berechten. Pedro Koper kan zich namelijk
niet verdedigen en kan niet duiden waarom hij de moord heeft gepleegd. De persvoorlichter is
in de slag met juristen over de juiste formuleringen.
Voor Kor van Heerdt geldt eigenlijk hetzelfde. Hij wordt formeel vastgehouden voor
huisvredebreuk en illegaal wapenbezit. Normaal gesproken zal het onmogelijk zijn om te
bewijzen dat hij Milos Savizevic opdracht heeft gegeven om Pedro Koper te liquideren. Tot
op heden is die naam niet opgedoken in de boekhouding die vanmiddag in beslag is genomen
tijdens de invallen in zijn kantoren. Een mogelijke rechtszaak tegen Kor van Heerdt zal zich
daarom vooral toespitsen op fraude, afpersing en witwassen van crimineel geld. Daar heeft de
Deventer recherche niets meer mee te maken. Zij hebben hun werk gedaan.
Gerard Bruyns is ook een ingewikkeld geval. Er komt waarschijnlijk een onderzoek van de
belastingdienst. Daarbij zullen ongetwijfeld zaken worden gevonden waarvoor Gerard Bruyns
zich moet verantwoorden. Veel zorgen hoeft hij zich daar echter niet over te maken, omdat
zijn vriend Willem Adriaan Groplaer hem met raad en geld terzijde zal staan.
Het geheel geeft Ellen een onbestemd gevoel. Ze denkt dat ze het goed hebben gedaan en ze
is er van overtuigd dat hun analyse de juiste is. Wat er met Kor van Heerdt zal gebeuren ligt
echter niet in hun handen. Voor hen is de zaak afgerond.
80 Woensdag 8 augustus 18.00 uur
Gijs Heubach zit voor de televisie met een warme Albert Heijn-pizza op schoot. Ondanks het
feit dat hij geen baan, geen geld, geen vrouw en geen concrete vooruitzichten meer heeft,
voelt hij zich goed. Dat hij zomaar door de politie naar huis is gestuurd, heeft hem opgelucht.
Eigenlijk had hij zelf ook kunnen bedenken dat hij niets strafbaars heeft gedaan, maar in alle
stress was hem dat niet gelukt. De autorit naar huis was lang genoeg om alles voor zichzelf op
een rijtje te zetten. Het is duidelijk dat hij zijn huis gaat verkopen. Daarnaast zal hij zijn best
gaan doen om van zijn werkgever een maximale ontslagvergoeding mee te krijgen. Tenslotte
heeft hij ook op zijn werk geen strafbare feiten gepleegd. Hem is de wacht aangezegd, omdat
de directeur zijn schulden en zijn sleutelpositie een onacceptabele combinatie vond. Dat is
niet hard te maken, hetgeen gunstig is voor zijn onderhandelingspositie.
Als hij zijn pizza en twee biertjes op heeft, vormt zich een geweldig plan in zijn hoofd. Deze
dag is zijn geluksdag, daarover kan geen misverstand bestaan. Op deze dag wordt alles
rechtgezet wat in het verleden fout is gegaan. Hij is gek als hij die kans laat lopen. Opeens
heeft hij haast. Hij springt op en loopt naar de badkamer. Een kwartier later staat hij voor de
spiegel. De persoon die hem aankijkt is niet Gijs Heubach, het is Henry Gondorff. Hij heeft
alles onder controle. Met zijn huis en zijn auto als onderpand, gaat hij vanavond
negentigduizend euro winnen. Daarvoor moet hij naar Utrecht. Hij weet dat daar gespeeld

wordt zonder limiet en dat ze zijn Mercedes accepteren als onderpand. Dit wordt absoluut zijn
geluksdag. Voor middernacht is hij uit de problemen. Dat weet hij zeker.
81 Woensdag 8 augustus 20.00 uur
‘Proost,’ zegt Jozef en heft zijn glas bier. Ellen en Brian volgen zijn voorbeeld. Ze zitten op
het terras van De Zevende Hemel. ‘Op de goede afloop en op de vakantie.’
Toen vanmiddag duidelijk werd dat de zaak in Deventer feitelijk was afgerond, heeft Ellen
besloten om twee weken vrij te nemen. Morgen gaat ze naar Rotterdam om afscheid te nemen
van Ronald Laporte, vrijdag is de dag van de waarheid voor haar en Norman. Toen ze thuis
was, was de verleiding om Norman te bellen erg groot. Toch heeft ze het niet gedaan. Ze heeft
met zichzelf afgesproken om te wachten tot vrijdag en daar houdt ze zich aan.
‘Wat ga jij doen?’, vraagt Ellen aan Jozef.
‘Misschien trek ik er een paar dagen op uit met Margot. Ook voor haar is dit niet bepaald de
drukste tijd van het jaar.’
‘En jij, Brian?’
‘Als jullie weg zijn, houd ik de wacht. Ik ga in oktober een maand naar Toscane. Dus moet ik
wat vakantiedagen overhouden.’
Zwijgend drinken ze hun bier. Ellen wacht tot iemand de vraag stelt wat zij gaat doen. Maar
die vraag komt niet. Of weten ze wat er speelt tussen haar en Norman en zwijgen ze discreet?
‘De zaak is praktisch afgerond,’ zegt Jozef serieus, ‘maar er is één ding waar ik het met jullie
nog niet over heb gehad.’
Ellen zet haar bierglas op tafel en gaat verzitten, omdat Jozef vooral haar aankijkt.
‘Ik denk dat jullie bijna net zoveel weten over Taco Koper als ik. Over zijn jeugd, het ongeluk
waarbij hij zijn vriendin verloor, en alles wat daarna kwam. Jullie weten ook dat hij een jaar
na het ongeluk van school is gegaan en vertrokken is naar Amsterdam. Daar heeft hij
ongeveer twee jaar gewoond om vervolgens weer terug te keren naar Deventer. Omdat ik mij
ooit wat heb verdiept in Taco Koper, heb ik mij altijd afgevraagd waarom hij weg is gegaan
uit Amsterdam en wat hij daar heeft gedaan. Mijn beeld is altijd geweest dat hij is vertrokken
om het verlies achter zich te laten en na een paar jaar heimwee kreeg.’
‘Dat is ook de indruk die de verhalen op mij hebben gemaakt,’ zegt Ellen.
‘Later heb ik mijn beeld toch bij moeten stellen. Ten eerste bleek zijn verdriet lang niet zo
groot te zijn als zijn boosheid. Zijn vriendin was namelijk aangereden door een dronken
chauffeur. Taco Koper heeft in het jaar na het ongeluk niet onder stoelen of banken gestoken
dat hij die man iets aan zou kunnen doen.’
Ellen heeft een vermoeden waar het verhaal heengaat en voelt haar maag samentrekken.
‘Je voelt het denk ik al,’ zegt Jozef. ‘Het bleek dat de chauffeur voor zijn dodelijke rit heeft
zitten drinken in de Gildekelder, het café van Tjalling Tjalkens. Er zijn meerdere
aanwijzingen dat Taco Koper nauw betrokken is geweest bij de Deventer putmoord. Tot enig
bewijs heeft het jarenlange onderzoek echter nooit geleid. Ik kan zelf niet geloven dat hij
Tjalkens heeft omgebracht als wraak voor de dood van zijn vriendin. Ik kan me daarentegen
wel voorstellen dat hij in Amsterdam in contact is gekomen met mensen die Tjalkens om
andere redenen wilden ombrengen.’
‘Ik las in de krantenartikelen dat de daders in het Amsterdamse criminele circuit werden
gezocht.’
‘Klopt. Maar je begrijpt mijn verwarring toen jij ’s ochtends iemand aan de lijn had die
beweerde te weten wie de Deventer putmoord had gepleegd, en ’s middags Taco Koper was
vermoord.’
‘Maar waarom heb je dat dan niet gezegd?’

‘Omdat ik simpelweg niet kon geloven dat er enig verband was. Ik was bang dat die connectie
de zaak nog ingewikkelder zou maken dan hij al was. Aan de andere kant heb ik in het begin
natuurlijk ernstig getwijfeld. Het was ook té toevallig om toeval te zijn. Pas toen jij mij de
brieven liet zien, wist ik dat ik een goede beslissing had genomen om niets te zeggen.’
‘Je bedoelt dat je toen in de gaten had dat de brievenschrijver niets van de putmoord wist.’
‘Ja, gisteren of eergisteren hebben wij samen vastgesteld dat het iemand uit jouw
kennissenkring moest zijn. Daarmee was voor mij ook duidelijk dat de schrijver de putmoord
slechts gebruikte om met jou in contact te komen.’
Ellen staart naar haar glas en probeert de zaak op een rijtje te zetten.
‘Het komt er eigenlijk op neer dat Ronald Laporte een zesde zintuig heeft. Eerst belt hij mij
met de mededeling dat hij weet wie de putmoord heeft gepleegd en praktisch gelijktijdig
wordt een potentiële dader van de putmoord zelf vermoord. Vervolgens krijg ik door een
boekverkoper een brief in handen geduwd op exact hetzelfde moment dat Pedro Koper wordt
vermoord.’
‘Je kent mijn ambivalente houding ten opzichte van wonderen en onverklaarbare
verschijnselen. Van nature ben ik geneigd die toe te schrijven aan verkeerde of onvolledige
interpretatie van de feiten. In dit geval spreken de feiten echter voor zich en lijken ze een
logische verklaring voor de samenloop der omstandigheden geheel uit te sluiten. Ook
statistisch lijkt me dit een onmogelijkheid. Blijft dus niets anders over dan te geloven in een
soort goddelijke interventie. Iemand of iets moet Ronald Laporte hebben gestuurd om juist op
die momenten jou te bellen en jou die brief te overhandigen.’
‘Je brengt het vrij overtuigend, moet ik zeggen.’
‘Maar weet je wat dat ook betekent?’
‘Geen idee.’
‘Dat jij ook een pion bent in hetzelfde goddelijk spel. Ellen, dat is geen geruststellende
gedachte. Of juist wel. Misschien is dit een teken dat jij bent uitverkoren.’
‘Nou, nou, zo kan hij wel weer. Waar is de ober?’
Ellen wenkt naar de man in de deuropening.
‘Nog drie bier alsjeblieft. Deze man begint wartaal uit te slaan.’
‘Ik weet wat u bedoelt mevrouw,’ zegt de barman met een grijns. ‘De verhalen van Jozef
Laros moet je altijd met een korreltje zout nemen.’
‘Genoeg over de zaak Koper en Koper, of Koper en Bruyns. Gerard Maas sprak mij
vanmiddag aan op zijn prestigeproject.’
‘Het European Congress on Crime Investigation.’
‘Juist. Hij snapte natuurlijk dat wij er afgelopen dagen niet veel aan hebben kunnen denken,
maar wilde toch benadrukken dat hij de organisatie van het congres een prioritaire taak vindt.
Dus of wij de relatieve rust van de zomermaanden toch willen gebruiken om er serieus werk
van te maken.’
‘Graag,’ zegt Brian. ‘Dat lijkt mij een geweldige klus voor de komende weken.’
‘Volgens Gerard is het belangrijk om op korte termijn sprekers en locaties vast te leggen. De
deelnemers komen vanzelf, daar zorgt het organiserend bureau voor. De data zijn twee jaar
geleden vastgesteld.’
‘Ik neem aan dat er toch ook al is nagedacht over sprekers?’
‘Voor een deel wel. Gerard Maas wil echter een paar echt aansprekende namen naar Deventer
halen.’
‘En heeft hij ook namen genoemd?’
‘Bovenaan zijn lijstje staat Kurt Wallander.’
‘Ha, ha, dat kan ik me voorstellen. Alleen is die man daar absoluut niet voor te porren.’

‘Dat weet Gerard ook, maar hij ziet het daarom juist als een uitdaging. Aan ons de eer om
hem te verleiden van Ystad naar Deventer te komen.’
‘Het zijn beide Hanzesteden, misschien biedt dat een aanknopingspunt. Heeft Gerard nog
meer wensen?’
‘Jazeker, ook hoog genoteerd waren Vincke en Verstuyft.’
‘Vincke schijnt allang met pensioen te zijn.’
‘Maar heeft daardoor juist des te meer tijd. Een andere wens is Pieter van In.’
‘Met de toezegging dat er onbeperkt Duvel is, moet dat lukken.’
‘Ik hoor het al, dat gaat helemaal goed komen de komende weken. Jongelui, nogmaals proost.
Dat onze samenwerking nog lang moge duren.’
82 Donderdag 9 augustus 16.00 uur
De deur van het huis aan de Lathouwerstraat 35 staat open. In de gang staan drie mensen met
elkaar te praten. Ellen herkent de man. Dat moet de vader van Ronald zijn. De andere mensen
kent Ellen niet. Ze wacht op de oprit tot iemand haar ziet. Als de vader haar ziet gebaart hij
haar naar binnen te komen. Ellen geeft hem een hand.
‘Gecondoleerd met het overlijden van uw zoon,’ zegt ze.
‘Dank u. Kennen wij elkaar?’, vraagt de vader.
‘Mijn naam is Ellen van Dorth. Ik ken Ronald van vroeger. Ik ben een aantal keer met u
meegereden naar een atletiekwedstrijd.’
De vader kijkt Ellen met betraande ogen aan.
‘Ik geloof inderdaad dat ik je herken. Dus jij bent dé Ellen.’
Ellen schrikt. Weten de ouders wat Ronald de laatste weken heeft gedaan?
‘Mijn zoon heeft over u geschreven in zijn dagboek. Als u wilt kunt u het lezen. Maar ik zal u
eerst wijzen waar Ronald ligt. Ik neem aan dat u hem wilt zien.’
Ellen knikt. Ze loopt achter de vader aan de trap op.
‘Hij ligt in zijn oude kamer. In de kast staan fotoboeken die u in mag kijken. Dat geldt ook
voor zijn dagboeken. Uw naam wordt genoemd op de laatste beschreven pagina’s van het
meest recente dagboek.’
De vader laat Ellen alleen in het kamertje waar het ijskoud is. In de hoek van de kamer staat
een airconditioner te brommen. Voorzichtig kijkt Ellen in de kist. Ze herkent het gezicht van
Ronald meteen. Er komen andere beelden tevoorschijn. Ze ziet hem lopen in zijn oranje
trainingspak, met zijn karakteristieke loopstijl. Ook hoort ze zijn stem, een zachte vriendelijke
stem. Ze weet zeker dat ze nooit iets voor hem heeft gevoeld en kan zich niet herinneren dat
hij ooit iets heeft laten blijken. Wat hij ook heeft gevoeld, het moet zich geheel in zijn eigen
hoofd hebben afgespeeld.
De kast staat rechts naast de kist. Ze ziet meteen wat het laatste dagboek is en pakt dat. Ze
slaat het boek open op de lijn die de grens tussen beschreven en onbeschreven bladzijden
markeert.
Zondag 5 augustus
Ik ben weer thuis in mijn flat en vraag me af wat de zin is van het bestaan. Morgen moet ik
weer naar mijn werk. De hele dag achter de computer, programma’s schrijven waarmee
bedrijven nog rijker kunnen worden. Mijn programma’s worden gebruikt om mensen te
ontslaan, om arbeiders in verre landen uit te buiten en om de directeuren rijker te laten
worden. Eigenlijk zou ik ontslag moeten nemen. Misschien doe ik dat wel.
Ik twijfel of het slim was om naar Deventer te gaan. Het was leuk om Ellen een paar dagen te
volgen. Zij was eigenlijk nauwelijks veranderd. Mijn gevoelens ten opzichte van haar ook

niet. Ik heb niet kunnen ontdekken of ze een vriend heeft. Voor zover ik heb kunnen zien,
woont ze alleen in haar huis aan de Ankersteeg. Waarom ben ik niet gewoon op haar
afgestapt? Wat moet ze in godsnaam denken van iemand die op zo’n omslachtige manier
contact probeert te zoeken? Als ze me niet wil, heb ik dat aan mezelf te danken.
Wat is het toch een ellendige wereld. Het is niet eerlijk. Succesvolle mensen hebben alles.
Mensen zoals ik hebben niets. Wat heb ik fout gedaan? Ben ik teveel op mezelf gericht? Ik
bedoel het allemaal goed. Ik heb het beste voor met de wereld en de medemens. Ook Ellen
kan ik gelukkig maken.
Vannacht kon ik niet slapen. Ik werd steeds bozer. Om vier uur belden mijn onderburen aan
of ik op wilde houden met rondlopen en stampen. Ze konden er niet van slapen. Het is een stel
yuppen dat elke ochtend om zes uur opstaat om in hun leasebakken aan te sluiten in de file op
de A13. Natuurlijk reageerde ik boos. Waarom gaan zulke mensen niet verhuizen? Ze hebben
geld genoeg om een huis in Rotterdam te kopen. Straks krijgen ze een kind en mag ik me
helemaal niet meer bewegen na zeven uur ’s avonds. Ik weet hoe dat gaat met zulk soort
mensen. Alles draait om hun eigen pathetische leven.
Maandag 6 augustus
De moord op de Deventer Boekenmarkt stond op de voorpagina’s van alle dagbladen. Het
verklaart waarom Ellen zich zo plotseling van mij afwendde en wegliep. Ze had
waarschijnlijk gehoord wat er was gebeurd. Het had niets met mij te maken.
Het liefst zou ik dit weekend naar Deventer gaan om alsnog bij haar aan te bellen, Maar dat
zal niet gaan. Ze is vast zo druk met het oplossen van de moord op de Boekenmarkt dat ze
geen tijd heeft voor mij. Ik moet wachten tot zich een andere gelegenheid voordoet.
Dinsdag 7 augustus
Het is genoeg geweest. De afgelopen week was een hel. Nooit in mijn leven heb ik me zo
slecht gevoeld. Ik heb mezelf een half jaar voor de gek gehouden met een onzinnige droom
over Ellen. Waar was die droom op gebaseerd? Op die ene keer dat ik samen met haar naar
een feest ben geweest? Toen had ik mijn kans moeten grijpen en haar moeten zeggen hoe
verliefd ik op haar was. We waren bijna het hele feest samen opgetrokken en hebben veel
gepraat. Ze moest veel lachen en vond het duidelijk leuk met mij. Nu is het gewoon te laat.
Bovendien kan Ellen mij niet redden. Met mijn ziekte zou ik haar het moeras intrekken. Dat
kan ik haar niet aandoen. Mijn ziekte is mijn lot. Hoe slecht ik mij ook voel, ik sta nog steeds
achter mijn besluit om de pillen door de wc te spoelen. Ik wil niet meewerken aan het systeem
dat de farmaceutische industrie steeds rijker laat worden over de hoofden van zieke mensen.
Bovendien is het onderdrukken van een ziekte met behulp van geneesmiddelen niet natuurlijk.
De natuur heeft mij opgezadeld met een ziekte en de natuur kan mij ook weer genezen. Ik weet
niet hoe lang ik dit leven kan volhouden. Ik slaap niet meer en voel me alleen maar
ongelukkig. Het leven is donker en zinloos.
Somber staart Ellen naar het handschrift dat ze zo goed kent. Ze probeert zich voor te stellen
hoe Ronald zich moet hebben gevoeld, maar dat lukt niet. Wat moet er in zijn hoofd zijn
omgegaan? Hij moet letterlijk tussen hoop en leven hebben gestaan. Toen die hoop was
vervlogen, had het leven geen zin meer.
Een uur later zit ze weer in trein terug naar Deventer. Ze is blij dat ze naar Rotterdam is
gereisd. De ouders van Ronald stelden het op prijs dat ze er was. Het was duidelijk dat ze

geen idee hadden op welke manier Ronald contact met haar heeft gezocht. Ellen heeft tegen
hen gezegd dat ze er niets van heeft gemerkt, tot ze afgelopen dinsdagnacht zijn brief vond.

83 Vrijdag 10 augustus 19.00 uur
Met trillende vingers toetst Ellen het nummer van Norman in. Terwijl de telefoon overgaat
probeert Ellen te bedenken wat ze zal zeggen. Dat lukt haar niet. Er wordt niet opgenomen.
Hoe vaak is hij overgegaan? Tien of elf keer. Of is Norman niet thuis? Dat kan natuurlijk.
Dan wordt de telefoon toch opgenomen.
‘Met Norman van der Molen,’ klinkt een hijgende stem.
‘Met mij,’ zegt Ellen. ‘Kwam je net van buiten?’
‘Ik stond onder de douche.’
‘Hoe gaat het? Heb je hard gewerkt?’
‘Heel hard en ik sta op het punt om naar een afspraak te gaan.’
Ellen heeft het gevoel dat de grond onder haar voeten wegzakt.
‘O,’ is alles wat ze kan uitbrengen.
‘Ik heb een date met een beeldschone vrouw die mij vrijdagavond zou bellen.’
Het duurt even tot Ellen zich realiseert wat Norman zegt.
‘Eh, bedoel je mij,’ stamelt ze. ‘Hoe, eh, hoe wist je dan dat ik zou bellen?’
‘Dat had je gezegd.’
‘Maar hoe wist je dan dat ik, eh..’
‘Ja?’
‘Dat ik goed nieuws zou hebben. Voor hetzelfde geld had ik gebeld met de mededeling dat
het over was.’
Ellen slaat zichzelf voor het hoofd. Wat zijn dit voor stomme opmerkingen?
‘Volgens mij heb jij te veel nagedacht deze week. Ik las het artikel in de krant over die Kor
van H. en ik snapte er niets van. Heeft hij die vastgoedman op de Boekenmarkt vermoord?’
‘Wil je dat ik het hele verhaal vertel? Dat is een avondvullend programma.’
‘Graag, mits het programma ruimte biedt voor ontspanningsoefeningen tussendoor.’
‘Daar kan voor gezorgd worden. Kom je naar mij?’
‘Ik ben al onderweg.’
Ellen legt de telefoon neer en kijkt rond. Ze heeft een minuut of tien om het huis een beetje
gezellig te maken.
Drie dagen later, rond het middaguur, zet Ellen haar fiets in het kleine schuurtje achter het
huis. Straks komt Norman haar ophalen. Hij heeft net als zij twee weken vrij genomen en
gisteravond hebben ze besloten om een week te gaan wandelen in de Pyreneeën. Uit haar
fietstas vist ze het zojuist aangeschafte proviand voor de reis. Snel moet ze schoenen, kleding,
rugzak, slaapzak en toiletspullen bij elkaar zoeken. Norman zorgt voor een tent en
kookspullen. Morgenavond zitten ze op een rotsblok en eten samen uit één pannetje.

