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Proloog	

De	hardloper	in	het	lichtgroene	T-shirt	van	de	Amersfoortse	marathon	nadert	het	einde	van	
zijn	oefenrondje	door	de	Hooglandse	polder.	Hij	rent	de	Kwekersweg	weer	in.	Het	zweet	
gutst	in	straaltjes	over	zijn	voorhoofd.	Vooral	de	tegenwind	op	het	fietspad	langs	de	Eem	
heeft	hem	veel	energie	gekost.	Zijn	ademhaling	gaat	zwaar.		
Aan	het	eind	van	de	Kwekersweg	linksaf.	De	hardloper	kijkt	op	zijn	horloge,	controleert	zijn	
hartslag	en	verhoogt	nog	een	keer	het	tempo.	Verderop	bij	het	bruggetje	ligt	de	
denkbeeldige	finish.	Hij	zet	de	eindsprint	in.	Vecht	om	lucht.	In	zijn	fantasie	juicht	het	publiek	
hem	toe,	een	muziekbandje	speelt,	de	speaker	zweept	hem	op.	Bij	de	eindstreep	staat	zijn	
vrouw	met	een	bosje	bloemen.	
Bij	de	volgende	editie	van	de	Amersfoortse	marathon	hoopt	de	hardloper	zijn	persoonlijk	
record	te	verbreken.	Heel	even	hijgt	hij	uit	met	z’n	handen	op	de	knieën.	Dan	begint	hij	aan	
zijn	cooling	down.	
Rustig	uitlopen,	ademhaling	normaliseren,	hartslag	omlaag.	Rekken	en	strekken.	De	
hardloper	zet	een	voet	op	het	bruggetje,	pakt	z’n	schoen	vast	en	beweegt	zijn	hoofd	richting	
zijn	voet.	Hij	voelt	het	trekken	van	z’n	hamstring.	
Het	volgende	moment	vliegt	zijn	hartslag	weer	omhoog.	Hij	deinst	achteruit,	kijkt	in	paniek	
om	zich	heen	voor	hulp	en	grijpt	dan	met	bevende	vingers	naar	zijn	telefoon.	
Vanuit	de	Eem	staren	twee	ogen	in	het	niets.	
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1.	

Hoewel	hij	al	aan	de	late	kant	is	voor	de	redactievergadering,	blijft	Teo	Thieland	toch	even	
staan	kijken	naar	het	nieuwe	kunstwerk	voor	stadsmuseum	Flehite.		
Het	heeft	iets	weg	van	een	periscoop	die	uit	de	grond	komt.		
In	de	donkere	ovale	ruimte	ziet	hij	een	omgekeerde	afbeelding	van	zichzelf,	met	op	de	
achtergrond	de	bewolkte	lucht	en	een	gedeelte	van	de	eeuwenoude	Koppelpoort.	
Terwijl	hij	weer	op	zijn	fiets	stapt,	zoekt	Theo	in	zijn	geheugen	naar	wat	hij	in	een	persbericht	
over	het	kunstwerk	heeft	gelezen.	Het	werkt	volgens	het	principe	van	een	camera	obscura	en	
vormt	een	eerbetoon	aan	de	17e	eeuwse	Amersfoortse	schilder	Caspar	van	Wittel.	Die	heeft	
bij	veel	van	zijn	stadsgezichten	een	camera	obscura	gebruikt	om	details	heel	zorgvuldig	uit	te	
lichten.	Het	leverde	hem	de	bijnaam	‘Caspar	de	bril’	op.	
Grinnikend	fietst	Teo	onder	de	Koppelpoort	door.	Maar	nadat	hij	zijn	fiets	heeft	geparkeerd	
en	de	trap	is	opgestormd	naar	de	redactieruimte	van	‘De	Amersfoorter’,	verdwijnt	zijn	goede	
humeur	als	sneeuw	voor	de	zon.	
Eindredacteur	Cecile	Boekema	–	die	door	alle	redactieleden	‘de	bonbon’	wordt	genoemd	-	
begroet	hem	met	een	blik	alsof	hij	een	kakkerlak	is.	Haar	mierzoete	parfum	vult	het	kale	
zaaltje	waarin	de	redactie	is	verzameld	als	een	van	de	chemische	ladingen	die	’s	nachts	per	
trein	door	de	stad	denderen.		
‘De	bonbon’	draagt	een	groen	mantelpakje	met	hoge	hakken	en	sneert	sarcastisch:	
“Al	is	Teo	Thieland	nog	zo	snel,	de	misdaad	achterhaalt	hem	wel.”	
“Hoe	bedoel	je?”	vraagt	Teo	verwonderd.	
‘De	bonbon’	negeert	hem	en	richt	haar	aandacht	op	Nelleke	Schonewille	die	voor	de	krant	
het	entertainmentnieuws	verslaat.	
“Je	artikel	over	het	meisje	dat	The	Voice	heeft	gewonnen	was	een	knaller.	Er	is	online	zo	vaak	
op	geklikt	dat	Pieter	van	de	advertentieafdeling	straalt	als	een	haan	die	na	een	paar	weken	
onthouding	het	kippenhok	in	mag.	Ook	print	was	het	een	toppertje.	Zit	er	nog	een	folluw-up	
in?”	
“Ze	woont	weer	samen	met	haar	vriend”,	weet	Nelleke.	”Op	haar	Insta	staat	een	berichtje	
dat	elke	relatie	zijn	hoog-	en	dieptepunten	kent.”	
“Eind	goed,	al	goed.	Daar	houden	de	lezers	van.	Regel	je	een	interview?	Maak	er	een	lekker	
feel-good	artikel	van,	met	een	kleffe	foto.	Een	kus	doet	het	altijd	goed.”	
Terwijl	Nelleke	een	aantekening	maakt,	grijpt	Teo	naar	de	koffiekan.	Hij	vangt	een	knipoog	op	
van	Jamila	Douadi,	zijn	favoriete	collega.	Ze	is	rustig,	betrouwbaar	en	houdt	er	niet	van	om	
op	de	voorgrond	te	treden.	Met	haar	relaxte	uitstraling	heeft	ze	al	menig	politicus	om	de	tuin	
geleid,	want	tegelijkertijd	is	ze	een	messcherpe	journalist.	
In	haar	donkere	blik	met	de	diepte	van	een	woestijnnacht	zitten	geheimen	verscholen	die	
Teo	niet	goed	kan	duiden.	Maar	ze	hebben	in	ieder	geval	niets	met	haar	knipoog	te	maken.		
Hij	voelt	een	blos	opkomen	en	schenkt	om	zijn	verwarring	te	verbergen	snel	een	kartonnen	
bekertje	met	koffie	in,	stuntelend,	zodat	er	een	flinke	plas	koffie	naast	zijn	bekertje	op	tafel	
belandt.	Met	een	alwetende	glimlach	overhandigt	Jamila	hem	een	tissue.	
Teo	heeft	haar	over	zijn	nieuwe	liefde	verteld	en	Jamila	heeft	allang	begrepen	dat	zijn	verlate	
binnenkomst	het	gevolg	is	van	de	vlinders	in	zijn	buik.		
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Of	meer	concreet:	van	zijn	onvermogen	om	het	blote,	weelderige	lijf	van	Marjan	de	Vree	te	
verruilen	voor	de	ontnuchterende,	harde	en	vaak	gewelddadige	realiteit	van	zijn	dagelijkse	
werk.	
‘De	bonbon’	richt	haar	aandacht	op	Jamila.	
“Is	er	nog	nieuws	over	de	verkiezingen?”	
“Vandaag	wordt	officieel	bekend	wie	de	nieuwe	lijsttrekker	is	van	Lokaal	Amersfoort.	Ze	
geven	vanmiddag	een	persconferentie.”	
“En	jij	weet	al	wie	het	wordt?”	
“Wilco	Klarenbeek,”	antwoordt	Jamila	kalm.	“Hij	is	wethouder	en	heeft	daardoor	gezag.	De	
leden	vinden	hem	het	meest	betrouwbaar.”	
“Wat	betekent	dat	Roel	Koelewijn	over	een	paar	dagen	met	donderend	geraas	uit	Lokaal	
Amersfoort	stapt	en	een	eigen	partij	gaat	beginnen,”	grinnikt	Teo.	“Roel	is	weinig	honkvast.		
Hij	heeft	al	bij	de	ChristenUnie,	PvdA	en	D66	gezeten.	Hij	heeft	een	groot	netwerk,	daarom	
halen	de	meeste	partijen	hem	graag	binnen,	maar	hij	houdt	het	nergens	lang	uit.”	
“Waarom	niet?”	vraagt	Nelleke.	
“Hij	is	meer	een	lobbyist	dan	een	politicus.	Hij	dient	vooral	het	belang	van	het	bedrijfsleven.	
En	dat	van	hemzelf	natuurlijk.	Als	partijen	dat	in	de	gaten	krijgen,	zetten	ze	hem	weer	aan	de	
kant.”	
	“Dank	je	wel	voor	je	boeiende	uitleg,	Teo,”	schampert	‘de	bonbon’.	“Was	je	altijd	maar	zo	
goed	op	de	hoogte.	Gelukkig	hebben	we	een	politieke	verslaggever	die	wel	gewoon	haar	
werk	doet.	Wat	worden	de	centrale	thema’s	van	de	verkiezingen,	Jamila?”	
“Bouwen	in	Hoogland-West.	De	chloortreinen.	De	onrust	tussen	de	verschillende	
bevolkingsgroepen,	zeker	na	de	rellen	van	vorige	maand.”	
Terwijl	Jamila	en	‘de	bonbon’	hun	gesprek	over	de	nadere	verkiezingen	voortzetten,	grijpt	
Teo	naar	het	exemplaar	van	Keinieuws	dat	-	inmiddels	voorzien	van	een	koffievlek	-	voor	hem	
op	de	tafel	ligt.	
‘De	bonbon’	is	nooit	het	zonnetje	in	huis,	maar	vandaag	doet	ze	wel	heel	erg	bot.	Daar	moet	
een	reden	voor	zijn.		
Teo	bestrijdt	zijn	opkomende	gevoel	van	onrust	met	het	beeld	van	Marjan	die	zich	loom	
uitrekt,	naakt	onder	het	dekbed	vandaan	komt	en	onder	de	douche	stapt.	Ze	zeept	zich	in.	
Het	liefst	had	hij	haar	daarbij	geholpen.	
Het	volgende	moment	spat	zijn	fantasie	in	duizend	stukjes	uiteen	en	snapt	Teo	waarom	‘de	
bonbon’	zo	bits	tegen	hem	doet.	
“Mishandeling	bij	de	Roelandplaats”	luidt	de	uitbundige	kop	die	de	lezers	van	Keinieuws	
vanaf	de	voorpagina	tegemoet	schreeuwt.		
Een	grote	foto	toont	hoe	een	verdachte	begeleid	door	twee	agenten	naar	een	politieauto	
wordt	begeleid,	omgeven	door	een	nieuwsgierige	groep	buurt-	en	flatbewoners.	
Teo	scant	snel	de	tekst	en	komt	tot	de	conclusie	dat	het	sop	de	kool	niet	waard	is.	
Er	is	sprake	van	een	mishandeling	zoals	die	tientallen	keren	per	jaar	in	de	stad	voorkomt.	
Pijnlijk	voor	de	betrokkenen,	maar	nieuwswaarde	nul.	
Het	venijn	schuilt	hem	in	de	foto.	
Die	trekt	als	een	magneet	de	blik	van	de	lezer	naar	zich	toe	en	zorgt	ervoor	dat	de	
onbeduidende	mishandeling	plotseling	een	nieuwsfeit	van	allure	is	geworden.	
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Ongemerkt	is	het	stil	geworden	in	het	kale	vergaderzaaltje.	Teo	neemt	een	slokje	van	zijn	
lauwe	koffie	en	voelt	alle	blikken	op	zich	gericht.	Stilte	voor	de	storm.	Hij	weet	dat	de	aanval	
elk	moment	los	kan	barsten	en	een	paar	tellen	later	krijgt	hij	inderdaad	de	volle	laag	over	
zich	heen.	
“Waarom	hebben	wij	niets	over	die	arrestatie?”	spuwt	‘de	bonbon’	vuur.	
Aanval	is	de	beste	verdediging.	Om	duidelijk	te	maken	dat	hij	niet	onder	de	indruk	is,	neemt	
Teo	eerst	nog	een	slokje	van	zijn	vieze	koffie	voor	hij	antwoord	geeft.	
In	werkelijkheid	baalt	hij	stevig	dat	Roel	Frieszo	van	Keinieuws	hem	te	snel	af	is	geweest.	Een	
krant	maken	is	topsport	en	topsporters	houden	niet	van	verliezen,	ook	niet	als	het	slechts	
een	onbeduidend	wedstrijdje	betreft.	
“Ik	maak	straks	wel	een	kort	berichtje.	Als	we	elke	arrestatie	zo	prominent	op	de	voorpagina	
brengen,	neemt	geen	lezer	ons	meer	serieus.	Opkloppen	doe	je	om	slagroom	te	maken.”	
Teo	zet	zijn	koffiebekertje	neer,	tevreden	over	met	name	het	laatste	gedeelte	van	zijn	
antwoord.	Zijn	mobiele	telefoon	piept.	Gezien	de	situatie	besluit	hij	het	binnengekomen	
berichtje	maar	even	te	negeren.	
Het	gezicht	van	‘de	bonbon’	loopt	paars	aan,	wat	in	combinatie	met	haar	groene	mantelpakje	
voor	een	bijzondere	kleurencombinatie	zorgt.	
“Je	hoeft	mij	niet	te	vertellen	hoe	je	slagroom	moet	maken,	Teo	Thieland.	En	ik	herken	zure	
room	als	die	tegenover	mij	zit.	Het	kan	me	niet	schelen	of	er	een	kruimeldief	of	een	
beroepscrimineel	wordt	gearresteerd.		Het	gaat	hier	niet	om	het	belang	van	de	arrestatie,	
dat	snap	je	zelf	ook	wel.	Keinieuws	heeft	iets	met	beeld	groot	op	de	voorpagina	gebracht.	
Daardoor	is	het	belangrijk	nieuws	geworden.	Iets	waarover	mensen	bij	de	koffieautomaat	
praten.”	
“We	hebben	toch	onze	eigen	normen,”	schiet	Jamila	Teo	te	hulp.	“Keinieuws	is	een	
sensatieblad	en	wij	zijn	een	serieuze	krant,	dat	lijkt	me	een	belangrijk	onderscheid.”	
“Onze	oplagecijfers	lopen	terug	en	de	advertentie-inkomsten	dalen,	dus	laten	we	maar	niet	
te	hoog	van	de	toren	blazen.	Of	wij	een	kwaliteitskrant	zijn,	dat	bepaalt	de	lezer	en	die	smult	
op	dit	moment	van	die	foto	op	de	voorpagina	van	het	sensatieblad.	Human	interest,	dat	is	
wat	de	mensen	willen	en	dat	is	waar	jij	voor	gaat	zorgen,	Teo	Thieland.”	
‘De	bonbon’	kijkt	Teo	uitdagend	aan.	Die	telt	in	stilte	tot	tien.	Het	is	een	strijd	die	hij	niet	kan	
winnen.	Gelaten	wacht	hij	af	wat	zijn	eindredacteur	voor	hem	in	petto	heeft.	
“Ga	met	de	inwoners	van	de	Roelandplaats	praten.	Ik	wil	weten	wat	die	arrestatie	met	hen	
heeft	gedaan.	Wat	de	voorgeschiedenis	is.	Hun	angsten,	boosheid,	ruzies:	alles	waar	een	
lezer	van	smult.	Dik	het	gerust	een	beetje	aan.	En	kijk	of	de	vrouw	die	mishandeld	is	met	je	
wil	praten.	Haar	verhaal	wil	doen.”	
Er	valt	een	korte	stilte.	
“Heeft	een	van	jullie	verder	nog	iets?”	vraagt	‘de	bonbon’?	
“Het	nestje	van	de	grote	gele	kwikstaarten	is	ontdekt.”		
Iedereen	schrikt	als	Wesley	Dudok	van	Heel	zijn	mond	open	doet.	De	oudste	verslaggever	
van	De	Amersfoorter	zit	meestal	de	hele	dag	met	een	stuurs	gezicht	voor	zich	uit	te	kijken.	
Alleen	als	er	vogelnieuws	is,	komt	hij	tot	leven.	
“Stop	de	persen,”	smaalt	‘de	bonbon’.	
Wesley	negeert	haar.	
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“Al	jaren	zijn	er	rond	de	Koppelpoort	twee	grote	gele	kwikstaarten	te	vinden,”	spreekt	hij	op	
een	toon	die	een	docent	doorgaans	voor	het	domste	kind	bewaart.	“Maar	de	locatie	van	hun	
broedsel	was	een	raadsel.”	
“En	die	is	nu	gevonden?”,	straalt	Nelleke	die	uit	puur	ongemak	het	oudste	redactielid	altijd	
behandelt	alsof	hij	een	BA’er	is.	
“Een	vogelaar	zag	beide	ouders	met	voedsel	vliegen,	net	toen	scouts	vanuit	de	stadsgrachten	
door	het	sluisje	naar	de	Eem	onderweg	waren.	Vanwege	de	drukte	durfden	ze	niet	naar	hun	
nestje.	Toen	de	scouts	door	het	sluisje	waren,	volgde	de	vogelaar	de	ouders	met	zijn	kijker.	
Het	broedsel	zit	knap	verstopt	vlak	bij	Het	Spui.”	
“Dat	is	een	hele	prestatie	van	die	vogelaar,”	spreekt	‘de	bonbon’,	“maar	je	verwacht	toch	niet	
serieus	dat	we	daar	aandacht	aan	besteden.	Sinds	op	de	Onze	Lieve	Vrouwetoren	
slechtvalken	broeden	worden	we	doodgegooid	met	vogelnieuws.	”		
De	eindredacteur	klapt	in	haar	handen.	
“Hop,	hop,	aan	het	werk.	We	hebben	een	krant	te	maken.	Amersfoort	rekent	op	ons.”	
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2.	

“Dank	je	wel	voor	je	support,”	zegt	Teo,	als	ze	in	de	redactieruimte	weer	achter	hun	bureaus	
zitten.	
“Graag	gedaan,”	antwoordt	Jamila.	“Ik	neem	aan	dat	het	een	gezellige	nacht	was.	Wanneer	
krijg	ik	die	nieuwe	vlam	van	je	nou	eens	te	zien?”	
“We	hebben	besloten	om	het	rustig	aan	te	doen.”	
“Daar	is	anders	weinig	van	te	merken.”		
In	de	donkere	ogen	van	Jami	fonkelen	pretlichtjes,	als	sterren.	
Teo	pakt	zijn	mobiele	telefoon	en	checkt	het	berichtje	dat	tijdens	de	redactievergadering	is	
binnen	gekomen.		
Zijn	dochter	Anoek	informeert	belangstellend	of	hij	en	Marjan	het	‘veilig’	hebben	gedaan	of	
dat	ze	over	een	maand	of	negen	een	broertje	of	zusje	mag	verwachten.	
Teo	schudt	het	hoofd.	Anoek	is	16.	Kleine	meisjes	worden	volwassen.	
Hij	belt	het	nummer	van	Hans	Mansing,	de	politievoorlichter.	
Hans	en	hij	hebben	een	vriendschappelijke	band.	Soms	drinken	ze	samen	een	biertje,	maar	
ze	streven	ernaar	werk	en	privé	gescheiden	te	houden.	
“Teo,	goedemorgen,	wat	kan	ik	voor	je	doen?”	
“Die	mishandeling	bij	de	Roelandplaats,	is	daar	al	wat	meer	van	bekend?”	
“Wat	ervan	bekend	is,	kan	je	in	Keinieuws	lezen,”	grinnikt	Hans.	“We	hebben	een	verdachte	
opgepakt.	Volgens	buurtbewoners	is	er	sprake	van	een	conflict	in	de	relationele	sfeer.	Er	was	
ook	alcohol	in	het	spel.”	
“Heeft	de	verdachte	bekend?”	
“Als	ik	dat	wist,	zou	ik	je	het	niet	zeggen,”	antwoordt	Hans	serieus.	
Teo	denkt	even	na.	Sinds	zijn	bron	bij	de	politie	met	pensioen	is	gegaan,	loopt	hij	steeds	
vaker	achter	de	feiten	aan.	Dat	is	hoogst	irritant.	
“Hoe	gaat	het	nu	verder?”	vraagt	hij	om	tijd	te	rekken.	
“Dat	hoef	ik	jou	toch	niet	te	vertellen.	De	verdachte	is	verhoord	en	vervolgens	weer	naar	huis	
gezonden,	in	afwachting	van	een	eventuele	rechtszaak.”	
“Wordt	hij	in	staat	van	beschuldiging	gesteld?”	
“Sorry,	Teo.”	
Teo	kan	verder	geen	vragen	bedenken	waarop	de	politiewoordvoerder	wel	antwoord	kan	
geven.	
“Dank	je	wel,	Hans.	We	spreken	snel	weer	wat	af.”	
“Alleen	als	jij	me	alles	vertelt	over	die	nieuwe	vlam	van	je.”	
“Afgesproken.	Jij	betaalt,”	glimlacht	Teo,	voor	hij	de	verbinding	verbreekt.	
Inmiddels	is	het	bijna	tien	uur.	De	glimlach	op	het	gezicht	van	de	misdaadverslaggever	van	De	
Amersfoorter	bevriest	en	maakt	plaats	voor	een	nerveuze	kriebel	in	zijn	buik.		
“Ik	ga	er	vandoor.”	Hij	doet	zijn	best	nonchalant	te	klinken.	
Jamila	trapt	er	niet	in.	
“Doe	je	voorzichtig?	Zal	ik	niet	voor	de	zekerheid	met	je	meegaan?	Ik	hoef	niet	bij	het	
gesprek	aanwezig	te	zijn,	kan	op	een	afstandje	blijven.”	
“Nergens	voor	nodig.	Bovendien	ben	jij	al	druk	genoeg	met	je	profiel	over	Wilco	Klarenbeek.”	
“Ik	meen	het,	Teo,”	zegt	Jamila	bezorgd.	“Trudy	de	Visser	is	een	gevaarlijke	zakenvrouw.	Als	
het	moet,	gaat	ze	over	lijken.”	
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“Mocht	je	Roel	Koelewijn	tegenkomen	bij	de	persconferentie	van	Lokaal	Amersfoort:	doe	
hem	de	groeten.	Na	mijn	artikel	over	zijn	betrokkenheid	bij	het	illegaal	gokken	op	
Amersfoortse	voetbalwedstrijden	kon	hij	mijn	bloed	wel	drinken,	maar	inmiddels	kunnen	we	
weer	samen	door	een	deur.	Een	echte	teflon	politicus.”	
“Roel	Koelewijn	is	geen	Trudy	de	Visser.”	
“Ik	weet	het	Jami,	maar	ik	denk	niet	dat	ik	degene	ben	die	gevaar	loopt.”		
Teo	zwijgt	een	moment	en	vervolgt	dan	eerlijk:	“hoewel	de	kriebels	in	mijn	buik	anders	doen	
vermoeden.”	
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3.	

Het	is	een	mooie,	zonnige	dag.	De	verhuurder	van	de	sloepen	voor	restaurant	Dara	doet	
goede	zaken.	De	markt	is	van	de	binnenstad	verplaatst	naar	het	Eemplein	en	tussen	de	
kraampjes	aan	de	overkant	van	de	Eem	heerst	een	opgewekte,	bedrijvige	stemming.	
Terrasjes	zijn	uitgestald.	Een	groepje	meisjes	op	vrijgezellendag	rent	giechelend	voorbij;	hun	
‘slachtoffer’	draagt	een	jute	zak	met	om	haar	nek	een	bordje	met	de	tekst	‘veroordeeld	tot	
het	huwelijk’.		
Over	de	spoorwegbrug	kruipt	een	trein	naar	het	centraal	station.	Teo	fietst	over	het	Spui	
waar	vroeger	de	bierbrouwerijen	zaten.	Hij	groet	een	cafébaas	en	slaat	af	richting	het	Havik,	
waar	elk	jaar	een	openluchtconcert	plaatsvindt.		
Teo	verheugt	zich	erop	dat	samen	met	Marjan	te	bezoeken.	Zij	zingt	in	een	smartlappenkoor	
en	waarschijnlijk	moet	hij	als	tegenprestatie	zijn	opwachting	bij	het	smartlappenfestival	
maken,	een	evenement	dat	hij	altijd	hartstochtelijk	heeft	gemeden.	Maar	de	charmes	van	
Marjan	maken	zelfs	een	smartlap	onweerstaanbaar.	
Er	kruipt	een	schaduw	voor	de	zon.	Teo	huivert	en	voelt	een	kilte	die	hem	wel	vaker	overvalt.	
Hij	heeft	voor	zichzelf	wel	eens	geprobeerd	die	te	verwoorden.	Amersfoort	is	een	levendige,	
vrolijke,	gastvrije	stad	die	glimlacht	naar	bewoners	en	bezoekers.	Maar	achter	die	glimlach,	
onder	de	oppervlakte,	zit	een	duistere	kant	verstopt,	het	kwaad	dat	in	het	donker	welig	tiert	
en	dan	plots	haar	verwrongen	gezicht	laat	zien.	
Er	zijn	mishandelingen	zoals	in	de	Roelandplaats;	onkruid	dat	relatief	onbeduidend	is.	Maar	
het	echte	kwaad	schuilt	dieper	en	is	veel,	veel	gevaarlijker.	Wie	daarmee	in	aanraking	komt,	
is	zijn	leven	niet	meer	zeker.	
Een	telefoontje	van	Marjan	verdrijft	Teo’s	sombere	gedachten.	Haar	naam	op	het	schermpje	
van	zijn	mobiele	telefoon	verwarmt	hem	en	laat	de	zon	weer	schijnen.	
“Ik	heb	tijdens	de	redactievergadering	aan	je	gedacht.”	
“Dat	is	mooi.”	
“Je	stond	onder	de	douche	en	ik	hielp	je	met	inzepen.”	
“Heb	je	nog	brood	in	huis?”	onderbreekt	Marjan	zijn	erotische	ontboezemingen.	“Ik	rammel	
van	de	honger.”	
Teo	kan	zichzelf	wel	voor	z’n	kop	slaan.	Hij	had	voor	het	bezoek	van	Marjan	uitgebreid	
boodschappen	gedaan,	maar	tijdens	het	inslaan	van	wijn,	verschillende	Franse	kaasjes,	
olijven	en	andere	lekkernijen	geen	moment	aan	zoiets	banaals	als	een	boterham	gedacht.	
“Ik	was	van	plan	verse	broodjes	te	halen	bij	de	bakker	schuin	aan	de	overkant,”	verzint	hij	ter	
plekke,	“maar	dat	is	er	vanochtend	in	alle	haast	helaas	bij	ingeschoten.”	
“Je	weet	het	mooi	te	brengen,”	antwoordt	Marjan.	Aan	haar	stem	kan	Teo	horen	dat	ze	niet	
echt	boos	is.	“Een	vrouw	het	hof	maken	en	dan	weer	met	een	lege	maag	laten	vertrekken.	De	
volgende	keer	zal	ik	een	broodtrommeltje	meenemen.”	
“Dus	er	is	een	volgende	keer?”	
“Don’t	push	your	luck.”	
Er	valt	een	korte	stilte	waarin	Teo	op	de	smalle	Zuidsingel	ternauwernood	een	automobilist	
ontwijkt.	
“Om	het	goed	te	maken	kom	ik	je	vanavond	ophalen	van	jullie	repetitie.”	
“Waarschijnlijk	ben	je	nog	nooit	zo	dicht	in	de	buurt	van	een	smartlap	geweest.”	
“Tien	uur,	toch?”	
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“Ik	moet	hangen,”	antwoordt	Marjan.	“Mijn	opdrachtgevers	wachten	niet	en	ik	moet	eerst	
nog	wat	eetbaars	zien	te	bemachtigen	bij	een	of	andere	bakker	schuin	aan	de	overkant.”	
Ze	is	grafisch	ontwerpster	en	heeft	een	klein	eigen	bureau.	Teo	heeft	haar	leren	kennen	toen	
ze	samen	werkten	aan	een	advertentiebijlage	voor	de	krant.	
Daar	is	de	kilte	weer.	
“De	maisbroodjes	zijn	hartstikke	lekker.	Net	als	de	croissants	met	kaas,	zeker	als	ze	
opgewarmd	zijn.”	Teo	hoort	zelf	hoe	verkrampt	zijn	stem	klinkt.	
“Is	er	iets?	Je	praat	of	die	bakker	van	je	af	en	toe	landbouwgif	in	zijn	maisbroodjes	stopt.”	
“Deze	stad	doet	soms	vreemde	dingen	met	een	mens.”	
“Hoe	bedoel	je?	Maak	je	een	geintje?	Waar	heb	je	het	over?”	
Teo	verbreekt	snel	de	verbinding	en	voelt	zich	verslagen.	Hij	wil	niet	dat	die	vrolijke,	lieve,	
onschuldige	Marjan	belandt	in	het	riool	waarin	hij	vaak	zwemt.	
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4.	

Het	mooie	weer	heeft	heel	wat	stadsgenoten	tot	een	bezoek	aan	Park	Randenbroek	verleid.		
Twee	senioren	laten	gearmd	hun	keffertje	uit.	Het	hondje	hapt	venijnig	naar	Teo’s	kuiten.	
“Dat	doet	hij	anders	nooit,”	weet	de	dame	op	leeftijd	te	melden.	Een	zinnetje	dat	ze	
waarschijnlijk	tientallen	keren	per	dag	uitspreekt,	omdat	haar	keffertje	nu	eenmaal	een	
enorme	voorliefde	voor	kuiten	heeft.	
Een	moeder	duwt	een	kinderwagen	voor	zich	uit,	terwijl	ze	ondertussen	luidkeels	een	
telefoongesprek	voert.	Teo	vangt	de	woorden	‘poepluier’	en	‘ochtendpapje’	op,	voor	het	
gesprek	zich	moeiteloos	verplaatst	naar	een	modewinkel	waar	de	lingerie	blijkbaar	in	de	
uitverkoop	is.	
Op	het	grote	grasveld	chillen	tieners	in	een	zee	van	chipszakken,	blikjes	energydrank	en	
technoherrie.	Verderop	zijn	de	contouren	van	Huize	Randenbroek	te	zien,	ooit	eigendom	van	
de	schilder	Jacob	van	Campen	die	er	beruchte	feesten	hield	en	heel	veel	vakgenoten	ontving.		
Nu	is	het	een	rijksmonument	dat	na	jarenlang	gesteggel	en	een	eindeloze	renovatie	eindelijk	
in	oude	glorie	is	hersteld	en	onderdak	biedt	aan	schilders	en	beeldhouwers,	de	ware	
erfgenamen	van	Van	Campen.	
Teo	neemt	plaats	op	een	van	de	bankjes	naast	het	grasveld.	Terwijl	hij	op	zijn	afspraak	wacht,	
checkt	hij	op	zijn	mobieltje	of	Keinieuws	nadere	bijzonderheden	over	de	mishandeling	bij	de	
Roelandplaats	heeft.	
Dat	blijkt	niet	het	geval.	Roel	Frieszo	en	zijn	collega’s	brengen	nu	groot	het	nieuws	dat	een	
van	de	olifanten	in	DierenPark	Amersfoort	drachtig	is.	
Sinds	de	ontsnapping	van	twee	chimpansees	die	zijn	doodgeschoten,	doet	de	dierentuin	er	
alles	aan	om	het	onschuldige	imago	terug	te	krijgen.	Frieszo	en	de	andere	koekenbakkers	van	
Keinieuws	werken	daar	graag	aan	mee.	Het	verhaal	over	de	drachtige	olifant	levert	
ongetwijfeld	flink	wat	lezers	op.	Iedereen	wil	dat	vervelende	nieuws	over	de	chimpansees	
het	liefst	zo	snel	mogelijk	vergeten.	
Wat	is	er	met	de	journalistiek	gebeurd?	Een	eenvoudige	arrestatie	bij	de	Roelandplaats	
wordt	gebracht	als	wereldnieuws	en	een	drachtige	olifant	als	het	achtste	wereldwonder.	
“Kijk	me	niet	aan,”	fluistert	de	vrouw,	die	toch	nog	onverwachts	naast	hem	op	het	bankje	is	
komen	zitten.	
Automatisch	kijkt	Teo	dus	wel	haar	kant	op.	
“Kijk	me	niet	aan,”	fluistert	ze,	waardoor	Teo	automatisch	wel	haar	kant	op	kijkt.		
Ondanks	het	zomerse	weer	draagt	ze	een	grauwe,	hoog	opgeslagen	regenjas.	Haar	ogen	zijn	
verscholen	achter	een	donkere	bril.		
Met	nerveuze	bewegingen	kijkt	ze	om	zich	heen,	waarbij	ze	de	blik	van	Teo	zorgvuldig	mijdt.	
Krampachtig	houdt	ze	de	handtas	op	haar	schoot	vast.		
Hij	weet	niet	eens	haar	voornaam.	De	vrouw	heeft	hem	anoniem	benaderd	naar	aanleiding	
van	een	reeks	artikelen	die	hij	heeft	geschreven	over	dubieuze	grondverkoop	langs	de	A28.	
Een	projectontwikkelaar	kocht	land	van	boeren	langs	de	snelweg.	Omdat	de	boeren	door	de	
stikstofproblematiek	in	zwaar	weer	verkeerden,	waren	ze	gedwongen	hun	land	ver	onder	de	
gangbare	prijs	te	verkopen.	Korte	tijd	na	de	transacties	bleek	dat	de	gemeente	plannen	had	
voor	de	bouw	van	een	nieuw	bedrijventerrein	langs	de	A-28.	Het	land	dat	eigendom	was	
geweest	van	de	boeren,	steeg	daardoor	enorm	in	waarde.	Het	kon	niet	anders,	zo	had	Teo	in	
zijn	artikelen	aangetoond,	of	de	aankoop	door	de	projectontwikkelaar	was	met	voorkennis	

12



gedaan.	Door	intensief	speurwerk	was	Teo	er	achter	gekomen	dat	de	projectontwikkelaar	
handelde	in	opdracht	van	Trudy	de	Visser.	
De	vrouw	werkt	bij	de	projectontwikkelaar	heeft	ze	door	de	telefoon	verteld	en	was	
zijdelings	betrokken	bij	de	contacten	met	het	gemeentehuis.	Haar	gewetenswroeging	zorgt	
ervoor	dat	ze	nu	samen	in	Park	Randenbroek	zitten.	
Teo	kijkt	begerig	naar	de	handtas	op	haar	schoot.	Hij	hoopt	dat	zich	daarin	de	naam	bevindt	
van	de	ambtenaar	die	de	informatie	over	de	grondaankopen	heeft	doorgegeven.	
“Ik	heb	toch	duidelijk	gemaakt	dat	ik	hier	helemaal	buiten	moet	blijven,”	fluistert	ze.	
Teo	knikt.	“Dat	heb	ik	je	toegezegd	en	daar	houd	ik	me	aan.”	
“Er	mag	ook	geen	sprake	zijn	van	‘een	anonieme	bron	bij	de	projectontwikkelaar’,	want	dan	
is	de	link	naar	mij	snel	gelegd.”	
“Duidelijk.”	
De	vrouw	aarzelt	nog	een	moment,	klikt	haar	tasje	open	en	begint	ondertussen	zachtjes	te	
vertellen.	Hoe	haar	wantrouwen	werd	gewekt	toen	ze	diverse	malen	opdracht	kreeg	een	
grote	som	geld	contant	op	te	nemen.	“Wie	werkt	er	nog	met	contant	geld?	Bovendien	mocht	
het	geld	niet	zichtbaar	zijn	in	de	boekhouding.	Het	moest	in	kleinere	hoeveelheden	worden	
verdeeld	onder	verschillende	posten.”	
“Er	was	dus	sprake	van	een	schaduwboekhouding,”	concludeert	Teo.	
“Noem	het	hoe	je	wilt,	maar	het	was	duidelijk	dat	de	situatie	niet	pluis	was.	Natuurlijk	
krijgen	tussenpersonen	wel	eens	vaker	wat	toegeschoven,	maar	dit	ging	om	veel	grotere	
bedragen.	De	hele	situatie	was	omgeven	door	een	waas	van	geheimzinnigheid.”	
“Hoe	dat	zo?”	
De	vrouw	werpt	opnieuw	een	nerveuze	blik	om	zich	heen,	voor	ze	antwoord	geeft.	
“Er	mocht	niet	worden	gesproken	over	die	enveloppen	met	contant	geld.	Ze	waren	taboe.	Ik	
moest	ze	op	een	bepaalde	plek	neerleggen	en	de	volgende	dag	waren	ze	verdwenen.	Er	
stond	ook	geen	naam	op	voor	wie	ze	waren	bedoeld,	maar	een	getal.	Dat	getal	was	niet	altijd	
hetzelfde.”	
“Dat	betekent	dus	dat	er	meer	ambtenaren	bij	betrokken	zijn.”	
“Daar	lijkt	het	wel	op.”	
“Weet	je	door	wie	de	enveloppen	werden	opgehaald?”	
“Nee,	dat	gebeurde	na	sluitingstijd.	Daardoor	werd	mijn	wantrouwen	nog	meer	gewekt.	Het	
voelde	gewoon	niet	goed.	Als	boekhouder	wens	ik	niet	betrokken	te	worden	bij	illegale	
zaken.	Als	boekhouders	al	niet	te	vertrouwen	zijn,	wie	dan	nog	wel?”	
“Journalisten,	natuurlijk.”	Teo	slikt	zijn	grapje	in.	
“Heb	je	je	bezwaren	kenbaar	gemaakt	bij	je	leidinggevende?	Van	wie	kreeg	jij	je	
opdrachten?”	
“Ik	moest	gewoon	doen	wat	me	gezegd	werd	en	me	verder	niet	bemoeien	met	zaken	die	me	
niets	aangingen.	Ik	kreeg	nog	wel	een	bonus	aangeboden,	toen	wist	ik	natuurlijk	zeker	dat	
het	foute	boel	was.	Die	bonus	heb	ik	vanzelfsprekend	geweigerd.”	
“Hoe	legde	je	de	link	tussen	de	enveloppen	en		de	grondaankopen	langs	de	A-28?”	
“Door	jouw	artikelen	in	de	krant.	Het	toeval	was	gewoon	te	groot.	Wij	kochten	goedkoop	
land	aan	na	tips	uit	het	gemeentehuis,	dus	ik	ging	er	automatisch	vanuit	dat	het	geld	voor	
ambtenaren	met	voorkennis	bestemd	was.”	
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Over	het	grindpad	tussen	het	grasveld	en	hun	bankje	komt	een	man	met	een	gele	
motorhelm	op	zijn	hoofd	aangelopen.	Zijn	armen	zitten	onder	de	tattoos.	Hij	blijft	vlak	voor	
hun	bankje	staan,	kijkt	een	paar	tellen	naar	de	vrouw	met	de	sjaal	en	de	regenjas,	verplaatst	
zijn	blik	naar	Teo,	slentert	dan	weer	verder.	
“Een	ridder	te	voet,”	probeert	Teo	de	spanning	te	verlichten,	terwijl	ondertussen	het	zweet	
op	z’n	rug	staat.	
“Ik	moet	weg.	Er	is	me	nadrukkelijk	gezegd	dat	ik	hier	met	niemand	over	mocht	praten.	
Anders	konden	de	consequenties	heftig	zijn.”	
“Wie	heeft	je	dat	gezegd?”	
De	vrouw	schudt	het	hoofd.	Ze	haalt	gehaast	een	opgevouwen	briefje	uit	haar	handtas.	Haar	
handen	beven.	Ze	heeft	de	grens	van	haar	moed	bereikt.		
“Kun	je	erachter	komen	welke	ambtenaren	bij	de	getallen	horen?”		waagt	Teo	toch	een	
poging.	“Dat	moet	op	jullie	kantoor	bekend	zijn.	Misschien	staat	het	ergens	genoteerd.”	
Hij	voelt	haar	aarzeling.	Het	gevoel	voor	rechtschapenheid	vecht	met	haar	angst.	Als	
boekhouders	niet	meer	te	vertrouwen	zijn,	wie	dan	nog	wel?		
“Ik	beloof	niks.”	
Haar	woorden	worden	onderbroken	door	rumoer	in	het	struikgewas	achter	hen.	Teo’s	hart	
stopt	met	kloppen.	De	vrouw	naast	hem	imiteert	een	beeld	dat	een	van	de	drinkgenoten	van	
Jan	van	Campen	lang	geleden	heeft	gemaakt.		
Een	hond	stormt	met	een	tak	in	zijn	bek	de	struikjes	uit,	richting	zijn	baas	die	aan	de	andere	
kant	van	het	grasveld	loopt.	Teo’s	hart	komt	weer	op	gang.	De	vrouw	staat	op.	Zonder	
afscheid	te	nemen,	holt	ze	naar	de	uitgang	van	het	park.	Teo	vouwt	het	papiertje	open.	Er	
staan	drie	getallen	van	vijf	cijfers	opgeschreven.	
Als	hij	weer	opkijkt,	ziet	hij	dat	de	man	met	de	gele	motorhelm	en	de	tattoos	zich	eveneens	
naar	de	uitgang	beweegt.	Teo	springt	op	en	snelt	de	gehelmde	vent	achterna.	
Als	hij	de	uitgang	bereikt,	is	zijn	anonieme	bron	al	spoorloos	verdwenen.	De	man	met	de	
helm	en	tattoos	klimt	op	een	motor.	Hij	geeft	een	dot	gas	en	verdwijnt	met	denderend	
geraas	richting	de	oude	locatie	van	het	Sportfondsenbad.	
		

14



5.	

“Hoe	ging	het?”	vraagt	Jamila.	
Teo	staat	naast	zijn	fiets	en	doet	via	zijn	mobieltje	verslag.	
“Denk	je	dat	die	man	met	de	gele	motorhelm	in	dienst	is	van	Trudy	de	Visser?”	
“Dat,	of	het	is	een	behoorlijke	malloot.”	
“Of	alle	twee.”	
“Daar	zet	ik	mijn	geld	op.”	
“Je	weet	toch	dat	ik	van	mijn	geloof	niet	mag	gokken,”	lacht	Jamila,	hoewel	een	restje	
bezorgdheid	nog	doorklinkt	in	haar	stem.	
“Iets	heel	anders:	‘de	bonbon’	is	op	zoek	naar	je.	Ze	wil	weten	of	je	al	bent	begonnen	aan	het	
achtergrondverhaal	over	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats.”	
“Wat	heb	je	gezegd?”	
“Dat	je	onderweg	bent	naar	de	Roelandplaats.”	
“Mag	jij	wel	jokken	van	je	geloof?”	
“Een	leugentje	om	bestwil.	Bovendien	ga	je	nu	toch	op	weg	naar	Schothorst,	de	wijk	waarin	
de	Roelandplaats	staat.”	
“Klopt.”	
“Zie	je	wel:	ik	heb	niet	gelogen.	Hooguit	de	waarheid	een	beetje	aangepast.”	
“Ja,	ja,	hoe	houd	ik	mezelf	voor	de	gek.”	
Teo	verbreekt	de	verbinding.	Er	is	nog	een	telefoontje	dat	hij	moet	plegen	en	dat	onmogelijk	
langer	kan	wachten.	
Maar	voordat	hij	de	kans	krijgt	het	nummer	van	Marjan	in	te	drukken,	wordt	hij	zelf	gebeld.	
“Zeg	het	eens.”	
“Heb	je	soms	mot	met	Marjan?”	
“Natuurlijk	niet,	hoe	kom	je	daar	nou	bij?”	
“Je	klinkt	zo	kortaf.”	
“Dat	is	omdat	ik	aan	het	werk	ben.”	
Er	valt	een	stilte,	waarin	Teo	hevig	spijt	heeft	van	de	toon	die	hij	tegenover	zijn	dochter	heeft	
aangeslagen.	
“Sorry	lieverd,	ik	zit	een	beetje	in	de	stress.	Een	deadline,”	liegt	hij.	“Wat	wil	je	me	
vertellen?”	
“Dat	gaat	niet	door	de	telefoon,”	antwoordt	Anoek	opgewekt.	“Heb	je	tijd	om	te	lunchen?”	
“Vandaag	niet.”	
“Dan	morgen	maar.”	
Anoek	heeft	hem	alweer	weggedrukt.	Teo	kijkt	ietwat	verbouwereerd	naar	zijn	telefoon	en	
begint	vervolgens	te	grinniken.		
Zijn	huwelijk	met	jeugdliefde	Diewertje	was	een	ramp,	maar	heeft	hem	wel	een	pracht	van	
een	dochter	opgeleverd.	
Optimistisch,	ondernemend,	zelfstandig,	een	hart	van	goud.	
Het	leven	zit	vreemd	in	elkaar.	Diewertje	en	hij	waren	veel	te	vroeg	getrouwd	en	Anoek	is	
opgegroeid	in	een	border	van	ruzies	en	verwijten,	maar	uit	de	barre	grond	is	een	stralende	
bloem	gegroeid.	
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Marjan	is	helaas	niet	te	bereiken.	Haar	voicemail	vraagt	vriendelijk	een	nummer	achter	te	
laten	of	later	terug	te	bellen.	Teo	zit	normaal	niet	om	een	woordje	verlegen,	maar	nu	staat	hij	
toch	met	zijn	mond	vol	tanden.	
“Sorry,”	stamelt	hij	tegen	de	voicemail,	precies	op	het	moment	dat	de	telefoon	alsnog	wordt	
opgenomen.	
“Ik	heb	zo	een	bespreking	met	een	klant	en	moet	die	nog	voorbereiden.”	
“Ik	bel	om	mijn	excuses	aan	te	bieden.	Ik	zat	in	de	stress	en	gedroeg	me	daarom	een	beetje	
vreemd.”	
Teo	wacht	gespannen	af	hoe	Marjan	zal	reageren	en	haalt	vervolgens	opgelucht	adem.	
“Je	bedoelt	toen	je	zei	dat	ik	uit	moest	kijken	met	oversteken,”	lacht	ze.	
“Ik	was	even	de	kluts	kwijt.”	
“En	heb	je	die	kluts	nu	weer	gevonden?”	
“Eh,	ja,	ik	geloof	het	wel.”	
“Je	klinkt	in	ieder	geval	minder	gestrest.”	
“Dat	komt	door	jouw	stem.	Die	werkt	meer	ontspannend	dan	een	hele	cursus	mindfulness.”	
“Zo	ken	ik	je	weer,	Teo	Thieland.	Woorden	als	honing	en	praatjes	voor	tien.	En	maak	je	geen	
zorgen:	we	zijn	allemaal	wel	eens	van	het	paadje	af.	Je	had	trouwens	gelijk:	het	maisbroodje	
was	heerlijk.	Net	als	mijn	opgewarmde	ham-kaas	croissant.	Hoewel	als	ik	die	invoer	in	mijn	
dieetmanagement-app	het	scherm	waarschijnlijk	rood	uitslaat.”	
“Je	hebt	anders	vannacht	genoeg	calorieën	verbruikt.	Gebruik	je	echt	een	dieetmanagement-
app?”	
“Je	denkt	toch	niet	dat	ik	al	mijn	geheimen	nu	al	aan	je	ga	prijsgeven.	Maak	er	een	mooie	dag	
van,	Teo.	Ik	zie	je	vanavond	na	de	repetitie	met	het	smartlappenkoor.”	Heel	even	aarzelt	
Marjan.	“En	laat	je	niet	gek	maken	door	wat	dan	ook.”	
“Ik	laat	me	alleen	gek	maken	door	jou.”	
“Slijmerd.”	
“De	waarheid	moet	gezegd.	Succes	met	je	bespreking.”	
Teo	voelt	een	brok	in	z’n	keel.	Jamila,	Anoek,	Marjan:	heerlijk	al	die	geweldige	vrouwen	om	
hem	heen.	
‘De	bonbon’	is	natuurlijk	een	ander	verhaal.	
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6.	

Al	eeuwen	kijkt	De	Onze	Lieve	Vrouwetoren	uit	over	Amersfoort:	de	toren	die	alles	ziet,	niets	
vergeet.	Het	collectieve	geheugen	van	de	stad.	
De	toren	kent	een	explosieve	geschiedenis.	Oorspronkelijk	maakte	hij	onderdeel	uit	van	een	
driebeukige	kruiskerk.	Tijdens	de	reformatie	namen	protestanten	de	kerk	over.	Ze	gebruikten	
hem	om	granaten	te	vullen	en	buskruit	op	te	slaan.		
In	1787	ontplofte	de	kruiskerk,	met	zeventien	doden	tot	gevolg.	
De	toren	stond	fier	overeind.	
Later	verbrandde	de	spits,	maar	ook	die	tegenslag	kreeg	hem	niet	klein.						
Teo	fantaseert	geregeld	dat	de	Onze	Lieve	Vrouwetoren	aan	zijn	kant	staat.	Net	als	hij	heeft	
de	toren	het	beste	voor	met	Amersfoort.	
Een	van	de	slechtvalken	scheert	door	het	luchtruim.	De	terrasjes	voor	het	filmhuis	zitten	vol.	
Bezoekers	slenteren	langs	de	winkeltjes	van	de	Krommestraat.	Rondvaartsloepen	varen	door	
de	grachten.	
Met	tegenzin	fietst	Teo	het	centrum	uit.	Hij	is	er	speciaal	een	eindje	voor	omgefietst.	Na	de	
ontmoeting	in	Park	Randenbroek	verlangde	hij	naar	de	geborgenheid	van	de	Onze	Lieve	
Vrouwetoren.	
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7.		

De	Roelandplaats	is	de	laatste	van	drie	flats	aan	de	linkerkant	van	de	Paledijnenweg.	Voor	de	
flat	staan	twee	vrouwen	te	kletsen.	Afgaande	op	hun	volle	boodschappentassen	hebben	ze	
boodschappen	gedaan	in	het	nabijgelegen	winkelcentrum,	dat	zo	karakterloos	is	dat	het	net	
zo	goed	in	Lelystad	of	Almere	had	kunnen	staan.	
De	vrouwen	vallen	stil	als	Teo	bij	hen	komt	staan.	
Hij	stelt	zich	voor	als	journalist	en	vertelt	dat	hij	een	achtergrondartikel	schrijft	over	“de	
mishandeling	die	hier	heeft	plaatsgevonden”.	
“Oh,	u	bent	van	Keinieuws.”	
“Nee,	van	De	Amersfoorter.”	
“Die	lees	ik	nooit,	want	daar	moet	je	voor	betalen.	Keinieuws	is	tenminste	gratis.”		
De	vrouw	die	daarvoor	ook	al	het	hoogste	woord	had,	kijkt	Teo	triomfantelijk	aan.	Ze	is	net	
zo	klein	als	ze	rond	is.	Een	snelle	blik	in	haar	boodschappentas	leert	Teo	daar	in	de	nabije	
toekomst	nog	wel	een	paar	kilo	bij	zullen	komen.	
“Wat	was	uw	naam	ook	alweer?”	vraagt	de	tweede	dame,	die	juist	lang	en	mager	is.	
Door	haar	lange	wipneus	lijkt	ze	verdacht	veel	op	tante	Sidonia	uit	Suske	en	Wiske.	
“Teo	Thieland.”	
“Net	als	de	schilder.”	
“We	zijn	geen	familie,”	verzucht	Teo.		
Toon	Tieland	was	een	razend	populaire	Amersfoortse	schilder	van	meer	dan	1000	
schilderijen.		
Kunsthistorici	noemen	zijn	stijl	naïef	expressionistisch,	maar	wat	de	misdaadverslaggever	van	
De	Amersfoorter	betreft	behoren	de	huisjes,	poppetjes	en	eenvoudige	landschappen	
waarmee	de	schilder	tot	in	Vlamingen	beroemd	is	geworden	tot	de	‘basisschool	stroming’.	
Omdat	hun	achternamen	overeenkomen,	wordt	hij	veel	te	vaak	met	de	schilder	in	verband	
gebracht,	iets	waar	Teo	zich	elke	keer	weer	flink	aan	ergert.	
Waarom	is	hij	niet	in	de	familie	Rembrandt	geboren?	Hals?	Van	Gogh?		
	“Wat	weet	jij	van	schilders?”	vraagt	de	kleine	ronde	vrouw	op	beschuldigende	toon,	alsof	
het	een	doodzonde	is	om	kennis	van	Amersfoortse	kunstenaars	te	hebben.	
“Wij	krijgen	elk	jaar	de	Toon	Tieland	agenda	van	de	kwibus	die	onze	belastingen	doet,”	
verontschuldigt	tante	Sidonia	zich.	“Als	relatiegeschenk.”	
“Waarom	dat	dan?”	
“Geen	idee.	Hij	zal	het	wel	kunnen	aftrekken.”	
Teo	besluit	dat	het	de	hoogste	tijd	is	om	het	gesprek	weer	op	het	juiste	pad	te	brengen.	
“Die	mishandeling	dus.	Hebben	jullie	daar	iets	van	meegekregen?”	
Hij	is	allang	blij	dat	de	twee	vrouwen	met	hem	willen	praten.	Journalisten	worden	de	laatste	
jaren	steeds	vaker	behandeld	alsof	ze	een	besmettelijke	ziekte	hebben.	
Scheldpartijen	en	intimidaties	tegen	persmuskieten	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.	Radio-	en	tv-
stations	plakken	hun	logo’s	af	en	journalisten	hebben	steeds	vaker	beveiligers	nodig	om	op	
straat	hun	dagelijkse	werk	te	kunnen	doen.	
“Of	wij	er	iets	van	hebben	meegekregen?	De	hele	flat	heeft	ervan	meegenoten.”		
De	mevrouw	die	net	zo	kort	als	rond	is	kijkt	verlangend	naar		het	zakje	met	strooptafels	
bovenop	haar	boodschappentas.	Maar	de	zucht	naar	sensatie	wint	het	van	haar	lust	naar	de	
zoete	lekkernij.		
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Als	mensen	met	journalisten	praten	doen	ze	dat	vaak	uit	sensatiezucht,	weet	Teo.	
“Hoe	bedoelt	u?”	
“Hans	had	een	borreltje	op.	En	ook	wel	meer	dan	één.”	
“Hans?”	
“De	ex-vriend	van	Tina.”	
“Tina	is	de	vrouw	die	mishandeld	is?”		
“Ze	had	Hans	de	bons	gegeven.”	
“Woont	Hans	hier	ook	in	de	flat?”	
“Nee,	maar	hij	zit	vaak	in	het	cafeetje	in	het	winkelcentrum.”	
“Net	als	Tina,”	voegt	tante	Sidonia	eraan	toe.	
“Daar	hebben	ze	elkaar	ontmoet,”	begrijpt	Teo.	
“Hans	heeft	nogal	een	luidruchtige	dronk,”	legt	de	mevrouw	met	de	stroopwafels	uit.	“Hij	
stond	te	roepen	en	te	schreeuwen	en	te	huilen	als	een	kind	dat	zijn	zin	niet	krijgt.”	
“En	hij	heeft	in	het	portiek	gekotst.”	
“Volgens	mij	was	hij	dat	niet	maar	een	van	die	jongelui	van	de	eerste	verdieping.”	
“Dat	maakt	voor	de	kots	niet	uit.”	
“Daar	heb	je	gelijk	in.	De	huismeester	had	die	jongelui	allang	uit	hun	appartement	moeten	
zetten.	Ze	zorgen	alleen	maar	voor	overlast.	Laatst	nog	…”		
Tante	Sidonia	wendt	zich	tot	Teo,	maar	die	trapt	abrupt	op	de	rem.	
“Terug	naar	Hans.	Hij	stond	dus	hier	beneden	stennis	te	maken.	Wat	is	er	daarna	gebeurd?”	
Tante	Sidonia	kijkt	Teo	beledigd	aan,	maar	haar	kletspartner	heeft	minder	moeite	met	zijn	
weinig	tactvolle	ingreep.	
“Hans	is	naar	boven	gegaan.	Naar	de	flat	van	Tina.	Daar	heeft	hij	op	haar	voordeur	staan	
bonzen.	Dat	hij	het	niet	pikte.	Dat	hij	recht	had	op	uitleg.	Een	tweede	kans	verdiende.	Nou	ja,	
alles	wat	mannen	in	zo’n	situatie	uitkramen.”	
“U	spreekt	uit	ervaring,”	kan	Teo	niet	laten	op	te	merken.	“Waarom	had	Tina	het	eigenlijk	
uitgemaakt?”	
“Jij	bent	wel	heel	erg	nieuwsgierig.	Wij	bemoeien	ons	hier	het	liefst	met	onze	eigen	zaken.”	
“Dat	snap	ik,”	haast	Teo	zich	te	zeggen,	die	aanvoelt	dat	de	sfeer	van	het	gesprek	snel	aan	het	
veranderen	is.	
Tante	Sidonia	heeft	haar	boodschappentas	al	opgepakt	en	haar	medebewoonster	maakt	
aanstalten	om	hetzelfde	te	doen.	
“Nog	één	vraag:	in	welk	appartement	woont	Tina?”	
“Dat	zoek	je	zelf	maar	uit.”	
De	twee	vrouwen	keren	Teo	de	rug	toe	en	verdwijnen	zeulend	met	hun	boodschappen	de	
Roelandplaats	in.	Hij	vraagt	zich	af	waar	het	gesprek	nou	precies	fout	is	gelopen	en	
belangrijker,	hoe	hij	achter	het	adres	van	Tina	komt.	
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8.	

Soms	ligt	de	oplossing	zo	voor	de	hand	dat	je	hem	bijna	over	het	hoofd	ziet.	
Naast	de	brievenbussen	bevindt	zich	een	lange	rij	bellen	met	naambordjes.	Heel	wat	
bewoners	hechten	blijkbaar	aan	hun	anonimiteit,	maar	dat	geldt	niet	voor	Tina	want	op	de	
vijfde	etage	komt	Teo	haar	met	hanenpoten	geschreven	naam	tegen.	
Hij	hoeft	niet	op	de	bel	te	drukken	want	een	steen	tegen	de	voordeur	zorgt	ervoor	dat	
iedereen	onbelemmerd	de	Roelandplaats	in	en	uit	kan	lopen.		
Teo	passeert	het	verlaten	hokje	van	de	huismeester	en	ziet	een	man	in	overall	druk	bezig	met	
het	verwijderen	van	graffiti.	
De	afbeeldingen	op	de	muur	naast	de	lift	laten	weinig	ruimte	aan	de	verbeelding	over.		
“In	een	museum	noemen	ze	dat	vast	kunst,”	grapt	Teo.	
De	man	in	overall	draait	zich	om	veegt	een	mouw	over	zijn	bezwete	gezicht.	Hij	heeft	een	
emmer	met	water	naast	zich	staan	en	houdt	een	borstel	in	de	hand.	
Hij	is	tot	aan	de	helft	van	een	manlijk	geslacht	gevorderd.	Een	halve	piemel	en	twee	forse	
ballen	kijken	hem	nog	uitdagend	aan.	
“Vroeger	kon	ik	een	schoonmaakbedrijf	bellen,	maar	tegenwoordig	wordt	overal	op	
beknibbeld.”	
“Zeker	die	jongelui	van	de	eerste	verdieping,”	oppert	Teo.	
De	huismeester	negeert	zijn	opmerking.	
“Handig	die	steen	bij	de	voordeur.”	
“Zeker	de	helft	van	de	bellen	is	kapot.	Bovendien	is	het	hier	geen	gevangenis.”	
De	huismeester	draait	zich	om	en	vervolgt	zijn	werkzaamheden	om	het	goed	fatsoen	in	de	
Roelandplaats	te	herstellen.		
Teo	heeft	een	opmerking	over	de	Engelse	kunstenaar	Bansky	op	zijn	lippen	die	wereldfaam	
heeft	verworven	met	zijn	graffiti,	maar	slikt	die	weer	in.		
Het	is	duidelijk	niet	het	moment	voor	humor.	
Bovendien	lijkt	de	huismeester	hem	geen	kunstliefhebber.	Zeker	niet	van	graffiti.	
Teo	had	zelf	naar	de	Kunstacademie	willen	gaan,	maar	werd	afgewezen	vanwege	een	gebrek	
aan	talent.		
Zijn	interesse	voor	kunst	is	altijd	gebleven.	Door	een	toeval	belandde	hij	in	de	journalistiek.	
Bij	een	van	zijn	eerste	artikelen	stuitte	hij	op	een	onopgeloste	moord,	waarna	de	stap	naar	
de	misdaadverslaggeving	een	logisch	vervolg	was.		
Terwijl	hij	over	de	galerij	van	de	vijfde	verdieping	naar	het	appartement	van	Tina	loopt,	schiet	
Teo	het	telefoontje	van	zijn	dochter	te	binnen.	
Wat	wil	Anoek	hem	vertellen?		
Ze	zal	toch	niet	zwanger	zijn?	
Het	koude	zweet	breekt	hem	uit	en	hij	staat	op	het	punt	haar	een	appje	te	sturen,	zoals	zij	
eerder	die	dag	naar	hem	heeft	gedaan.	
Anoek	woont	bij	zijn	ex	Diewertje	en	haar	doodsaaie	partner	Frans	Stropdas.	
Als	Anoek	zwanger	was,	had	Diewertje	hem	ongetwijfeld	gebeld.	
Diewertje	heeft	niets	van	zich	laten	horen.			
Conclusie:	Anoek	is	niet	zwanger.	
Opgelucht	haalt	Teo	adem.		
Haar	telefoontje	gaat	niet	over	een	tienerzwangerschap.	
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Hij	drukt	op	de	bel,	herinnert	zich	de	opmerking	van	de	huismeester	en	bonst	als	er	geen	
reactie	volgt	op	de	voordeur.	
Dat	heeft	meer	resultaat.	
Een	vrouw	tussen	de	30	en	40	doet	open.	Ze	heeft	een	blauw	oog,	gelige	vingertoppen	en	
babbelt	opgewekt	in	een	mobiele	telefoon.	
Een	stevige	hoestbui	onderbreekt	haar	gesprek.	
Als	ze	is	uitgehoest	en	haar	telefoongesprek	heeft	afgerond,	kijkt	ze	Teo	uitdagend	aan.	
“Wat	kom	je	doen?	Aan	de	deur	wordt	niet	gekocht	en	bekeerd	ben	ik	ook	al.”	
“Dat	komt	goed	uit,”	antwoordt	Teo	opgewekt.	“Ik	kom	u	niets	verkopen	en	zeker	niet	
bekeren.	Ik	zou	alleen	wat	vragen	willen	stellen.”		
Hij	stelt	zich	voor	als	misdaadverslaggever	van	De	Amersfoorter.	
“Je	bent	journalist?”	
“Precies.	Bezig	aan	een	achtergrondartikel	over	uw	mishandeling.”	
“Waarom	een	achtergrondartikel?	Ik	ben	het	lijdend	voorwerp.	Ik	hoor	op	de	voorgrond.”	
Daar	zit	wat	in.	Teo	legt	uit	dat	zijn	artikel	bedoeld	is	om	duiding	te	geven	aan	de	feiten.	De	
lezer	te	voorzien	van	meer	en	nauwkeuriger	informatie.	Hij	is	erg	benieuwd	naar	wat	er	
precies	is	voorgevallen.		
“Komt	er	ook	een	foto	bij?	Dan	moet	ik	me	even	omkleden.	Ik	wil	wel	netjes	in	de	krant.”	
“Zullen	we	eerst	even	praten?	Dan	maak	ik	daarna	een	foto.”	
“Komt	er	geen	echte	fotograaf?”	Tina	klinkt	zwaar	teleurgesteld.		
Teo	wil	uitleggen	dat	sinds	kranten	moeten	bezuinigen	verslaggevers	steeds	vaker	zelf	een	
foto	maken,	maar	bedenkt	dan	hoeveel	nadruk	‘de	bonbon’	heeft	gelegd	op	human	interest.	
Een	foto	van	de	mishandelde	Tina	samen	met	zijn	achtergrondartikel	levert	vast	een	boel	
clicks	op.	
Ze	gaat	hem	voor	naar	de	woonkamer	en	steekt	een	nieuwe	sigaret	op.	
“Ik	heb	inmiddels	begrepen	dat	je	relatie	met	Hans	was	beëindigd	en	hij	met	zijn	dronken	
kop	stennis	stond	te	maken	voor	hij	naar	boven	kwam.	Jullie	hebben	elkaar	in	het	cafeetje	in	
het	winkelcentrum	ontmoet?”	
“Een	paar	maanden	geleden.”	
“Jij	hebt	hem	de	bons	gegeven	en	daar	was	hij	niet	blij	mee.”	
“Hij	verwachtte	er	veel	te	veel	van	en	dat	begon	me	te	benauwen.”		
De	antwoorden	van	Tina	worden	geregeld	onderbroken	door	hoestbuien.	
“Hans	is	een	schoothondje.	Schattig,	lief,	aanhankelijk.	Toen	we	elkaar	ontmoetten	hadden	
we	alle	twee	een	glaasje	te	veel	gedronken.	De	volgende	ochtend	werden	we	samen	wakker.	
Je	weet	hoe	dat	gaat.”	
Tina	kijkt	Teo	een	moment	nieuwsgierig	aan,	alsof	ze	hem	inschat	als	lustobject.	
“Daarna	spraken	we	soms	af	in	het	cafeetje.	Dat	vond	ik	prima.	Maar	op	een	gegeven	
moment	stond	hij	ook	overdag	voor	mijn	deur.	Daar	was	ik	minder	blij	mee.	Dat	heb	ik	hem	
ook	gezegd,	maar	dat	leek	hij	met	zijn	domme	kop	maar	niet	te	bevatten.	Dan	belde	hij	aan	
en	had	hij	weer	een	bos	bloemen	bij	zich.”	
“Vond	je	hem	niet	leuk?”	vraagt	Teo.	“Hij	deed	in	ieder	geval	zijn	best	voor	je.”	
“Je	kunt	ook	overdrijven.	Bovendien	had	hij	financieel	net	zo	weinig	te	makken	als	ik.	Krijg	ik	
trouwens	geld	voor	dat	verhaal	in	de	krant?”	
Teo	negeert	de	vraag	over	een	vergoeding.	
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“Terug	naar	de	avond	dat	Hans	je	aanviel.	Wat	gebeurde	er	precies?	Hij	kwam	naar	boven	en	
bonsde	op	je	deur.	Misschien	stond	hij	je	naam	te	schreeuwen.	Te	lallen.	Ik	neem	aan	dat	je	
opendeed	en	hem	duidelijk	maakte	dat	hij	moest	vertrekken.	Hij	probeerde	toch	naar	binnen	
te	komen,	jij	hield	hem	tegen,	Hans	gaf	je	een	zet	of	een	klap.	Is	het	zo	ongeveer	gegaan?”	
“Je	denkt	toch	niet	dat	ik	de	deur	opendeed	voor	die	dronkenlap?	Ik	had	al	vaak	genoeg	
gezegd	dat	ik	niets	meer	van	hem	wilde.	Ik	heb	de	tv	wat	harder	gezet	en	hem	genegeerd.	
Uiteindelijk	droop	hij	af.	Het	heeft	me	een	ruzie	met	de	buurvrouw	van	beneden	opgeleverd,	
omdat	ik	het	geluid	van	de	tv	zo	hard	had	staan.	Maar	dat	was	haar	probleem.	Als	zij	ruzie	
heeft	met	haar	vent	–	zo’n	beetje	elke	dag	–		gaat	dat	ook	niet	op	een	fluistertoon.”	
“Maar	wanneer	heeft	Hans	je	dan	mishandeld?”	vraagt	Teo	verbaasd.	
“Mijn	sigaretten	waren	op,	dus	toen	de	kust	weer	veilig	was	ben	ik	naar	het	cafeetje	gelopen	
om	nieuwe	te	kopen.	Dat	mag	je	trouwens	niet	zo	in	de	krant	zetten,	want	de	
sigarettenverkoop	gaat	onder	de	toonbank.	Schrijf	maar	gewoon	op	dat	ik	in	het	cafeetje	een	
glas	wijn	ging	drinken.	Toen	ik	terugkwam,	was	het	al	donker.	Vlak	voor	de	ingang	kwam	Hans	
me	tegemoet.	Zomaar	uit	het	niets	gaf	hij	me	een	duw.	Dat	had	ik	niet	van	hem	verwacht,	
dat	hij	agressief	zou	worden.	Ik	klapte	met	mijn	snufferd	op	de	grond.	Het	duurde	even	voor	
ik	weer	bij	mijn	positieven	was.	Toen	ik	overeind	krabbelde,	was	Hans	nergens	meer	te	zien.	
Ik	ging	naar	boven,	heb	een	paar	aspirines	geslikt	en	ben	in	bed	gekropen.	De	volgende	
ochtend	zag	ik	in	de	spiegel	pas	wat	de	schade	was.	Op	aanraden	van	een	vriendin	heb	ik	
aangifte	gedaan.	’s	Middags	stond	Hans	weer	voor	mijn	deur.	Geen	idee	wat	hij	hier	kwam	
doen,	maar	ik	heb	de	politie	gebeld	en	die	hebben	hem	toen	meegenomen.	Moet	je	nou	de	
fotograaf	niet	bellen?	Dan	kan	ik	me	in	de	tussentijd	wat	opknappen	en	aankleden.”	
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9.	

Een	paar	minuten	later	staat	Teo	weer	op	de	galerij.	Hij	is	al	op	weg	naar	het	trappenhuis,	als	
hij	een	ingeving	volgt	en	aanbelt	bij	Tina’s	buren.	
Misschien	hebben	zij	nog	extra	informatie	en	bovendien	hoort	het	bij	zijn	vak	gegevens	
dubbel	te	checken.		
Eén	bron	is	geen	bron,	luidt	de	journalistieke	stelregel	hoewel	steeds	meer	van	zijn	
vakbroeders	daar	maling	aan	hebben,	Roel	Frieszo	van	Keinieuws	voorop.	
Op	zijn	bellen	wordt	niet	opengedaan.		
“De	meneer	die	daar	woont	is	graag	op	zichzelf,”	hoort	Teo	achter	zich	zeggen.		
Hij	draait	zich	om	en	ziet	een	moeder	en	een	huppelend	meisje	met	een	uitbundig	
zwiepende	paardenstaart	op	zich	afkomen.	
“Hoe	bedoelt	u?”	
“Net	wat	ik	zeg,”	antwoordt	de	moeder.	“Het	is	geen	onaardige	man,	maar	niet	iemand	om	
een	gezellig	praatje	mee	te	maken.	Als	hij	je	ziet,	loopt	hij	het	liefst	met	een	wijde	boog	om	
je	heen.”	
“Ik	mag	van	mamma	niet	meer	met	hem	praten,”	zegt	het	meisje	met	de	paardenstaart.	Ze	
kijkt	Teo	ernstig	aan.	“Wat	kom	je	hier	doen?”	
“Niet	zo	nieuwsgierig,	Marloes.	En	als	je	een	meneer	niet	kent,	moet	je	‘u’	tegen	hem	
zeggen.”	
“Wat	komt	u	hier	doen?”	
“Waarom	mag	jij	niet	meer	met	hem	praten?”	vraagt	Teo	nieuwsgierig.	
“Mamma,	die	meneer	zegt	ook	gewoon	‘je’	tegen	mij.	Dan	mag	ik	dat	bij	hem	toch	ook	
doen.”	
“Die	meneer	is	volwassen	en	jij	nog	lang	niet.”		
De	moeder	richt	zich	weer	tot	Teo.		
“Als	ik	heel	eerlijk	ben,	is	het	een	beetje	een	vreemde	snuiter.	In	eerste	instantie	maakte	hij	
een	heel	vriendelijke	en	hoffelijke	indruk.	Tot	hij	een	keer	geweldig	uit	z’n	slof	schoot.	
Sindsdien	moet	Marloes	van	mij	afstand	tot	hem	houden.	Hij	schijnt	dat	zelf	ook	zo	aan	te	
voelen,	want	zoals	ik	net	al	zei,	probeert	hij	ons	eveneens	te	mijden.	Als	we	elkaar	
bijvoorbeeld	op	de	galerij	dreigen	tegen	te	komen,	gaat	hij	snel	terug	naar	het	trappengat	en	
wacht	hij	op	de	trap	naar	boven	voor	wij	naar	beneden	zijn.”	
“Wat	een	rare	toestand,”	vindt	Teo.	“Was	er	een	reden	dat	hij	zo	tegen	uw	dochtertje	uit	z’n	
slof	schoot?”	
“Ik	deed	helemaal	niets,	mamma.	Ik	moest	alleen	hoesten	en	toen	gaf	hij	me	bijna	een	klap.”	
“Ik	weet	het	schatje.	Je	kan	een	ondeugd	zijn,	maar	in	dit	geval	was	je	onschuldig.”	
De	moeder	haalt	haar	schouders	op.	“Ik	wil	natuurlijk	niet	roddelen.	En	zoals	ik	al	zei,	verder	
maakt	hij	een	uiterst	vriendelijke	en	galante	indruk.”	
“Nou	weet	ik	nog	steeds	niet	wat	die	meneer	hier	doet,	mamma.”	
“En	dat	gaat	je	ook	helemaal	niets	aan.”	
Teo	gaat	de	moeder	en	haar	dochtertje	voor	naar	het	trappenhuis.	Terwijl	zij	wachten	op	de	
lift,	neemt	hij	de	trap	naar	beneden.	
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10.	

Aan	het	eind	van	de	middag	is	Teo’s	achtergrondartikel	klaar.	Het	stelt	niet	veel	voor.	Tussen	
de	regels	door	is	duidelijk	te	lezen	dat	hij	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats	maar	een	
opgeklopt	nieuwsfeitje	vindt.	Zeker	in	vergelijking	met	de	activiteiten	van	Trudy	de	Visser.	
‘De	bonbon’	moppert	over	de	foto.	De	fotograaf	trof	Tina	netjes	opgedoft	en	met	een	
zorgvuldig	weggeschminkt	blauw	oog	aan.	Ze	zag	er	meer	uit	als	iemand	die	naar	een	bruiloft	
ging	dan	als	het	slachtoffer	van	een	mishandeling.	
“Had	je	haar	met	je	mobieltje	er	niet	lelijk	op	kunnen	zetten?”	
“Het	is	ook	nooit	goed,”	verzucht	Teo.	“Ik	dacht:	een	mooie	foto	van	de	fotograaf	zorgt	vast	
voor	meer	clicks.”	
‘De	bonbon’	schudt	vertwijfeld	het	hoofd	en	mompelt	dat	haar	verslaggever	het	denken	
beter	aan	haar	kan	overlaten.	
De	eindredacteur	druipt	af	naar	haar	kantoortje.	Teo	knipoogt	naar	Jamila.	
“Hoe	was	de	persconferentie	bij	Lokaal	Amersfoort?”	
“Voorspelbaar.”	
“Wilco	Klarenbeek	is	dus	gekozen	tot	nieuwe	lijsttrekker.	Hoe	reageerde	Roel	Koelewijn?”	
“Je	moet	de	groeten	van	hem	hebben.	Hij	nam	me	apart	en	vertelde	off	the	record	dat	hij	
een	van	de	komende	dagen	groot	nieuws	te	melden	heeft.”	
“Wat	betekent	dat	hij	inderdaad	een	eigen	partij	gaat	beginnen.”	
“Jij	zegt	het.	Ik	denk	het.	Heb	je	Anoek	nog	gesproken	vandaag?”	
Teo	kijkt	Jamila	verbaasd	aan,	zowel	door	haar	vraag	als	door	de	quasi	nonchalante	toon	
waarop	die	wordt	uitgesproken.	
“Ze	heeft	me	gebeld	omdat	ze	me	iets	wil	vertellen.	We	gaan	morgen	samen	lunchen.	Hoe	
kom	je	daar	nou	bij?”	
Jamila	haalt	haar	schouders	op	en	schenkt	Teo	een	van	haar	mysterieuze	blikken.	
“Weet	jij	iets	wat	ik	niet	weet?	Of	heb	je	soms	met	Diewertje	gesproken?	Ze	is	toch	niet	
zwanger?”	
“Wie?	Diewertje?”		
Lachend	begint	Jamila	haar	bureau	op	te	ruimen.	Ze	sluit	haar	computer	af.	Teo	is	inmiddels	
razend	nieuwsgierig,	maar	kent	zijn	collega	goed	genoeg	om	te	weten	dat	het	geen	zin	heeft	
om	aan	te	dringen.		
Toch	waagt	hij	een	poging.	
“Wat	wil	Anoek	mij	vertellen?”	
“Dat	moet	ze	zelf	doen.	Ik	ga	er	vandoor.	Een	hapje	koken,	Semi	heeft	vanavond	weer	
buurtdienst.”	
Jamila	woont	in	de	Meridiaan,	een	van	de	wijken	waar	de	laatste	maanden	spanningen	zijn	
geweest	tussen	de	politie	en	bewoners.	Samen	met	andere	vaders	gaat	haar	man	’s	avonds	
geregeld	de	straat	op	om	te	voorkomen	dat	er	nieuwe	onlusten	uitbreken.	
“Hoe	is	de	sfeer	in	de	wijk	nu?”	vraagt	Teo.	
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“Ogenschijnlijk	rustig,	maar	je	kunt	de	onderhuidse	spanning	voelen.	Er	hoeft	maar	iets	te	
gebeuren	of	de	vlam	slaat	in	de	pan.	Vorige	week	ging	het	weer	bijna	mis.	Twee	jongens	
werden	aangehouden	omdat	ze	in	een	dure	auto	reden.	Hun	versie.	Volgens	de	politie	reden	
ze	te	hard	en	door	rood	licht.	Er	ontstond	een	woordenwisseling	die	steeds	feller	werd.	De	
politie	riep	versterking	op,	steeds	meer	buurtjongeren	bemoeiden	zich	ermee.	Uiteindelijk	
lukte	het	Semi	samen	met	de	imam	de	boel	te	sussen.	Weet	je	Teo,	het	lijkt	wel	een	vicieuze	
cirkel.	Die	jongens	en	meisjes	komen	nergens	aan	de	bak,	vervelen	zich,	hangen	op	straat	
rond,	voelen	zich	achtergesteld,	belanden	in	de	criminaliteit.	Nou	ja,	daar	hoef	ik	jou	niets	
over	te	vertellen,	daar	heb	je	vaak	genoeg	over	geschreven.	Tegelijkertijd	lukt	het	niet	om	
hun	opleiding	af	te	maken,	vallen	ze	andere	mensen	lastig	en	stellen	zich	op	als	slachtoffer.”	
“Wat	is	de	oplossing?”	
“Als	we	daar	over	beginnen,	sta	ik	hier	over	een	uur	nog	en	moet	Semi	met	een	lege	maag	de	
straat	op.	Dat	wil	ik	niet	op	mijn	geweten	hebben.	Wat	zijn	jouw	plannen	voor	vanavond?”	
“Wachten	tot	het	tien	uur	is.”	Teo	lacht.	“Marjan	zingt	in	een	smartlappenkoor.	Ik	heb	
beloofd	haar	op	te	halen	na	de	repetitie.”	
“Maar	jullie	doen	het	rustig	aan.”	
“Zeker	weten.	Het	is	bijna	half	zes	dus	het	duurt	nog	ruim	vierenhalf	uur	voor	we	elkaar	weer	
zien.”		
Teo	wordt	weer	serieus.	
“In	de	tussentijd	denk	ik	na	over	hoe	ik	een	code	kan	kraken.”	
“Hoe	je	erachter	komt	welke	ambtenaren	corrupt	zijn.”	
Teo	knikt.	
“Iemand	bij	de	projectontwikkelaar	heeft	die	informatie.”	
“Maar	wie?	En	waar?	Ik	kan	moeilijk	inbreken	en	in	het	wilde	weg	op	zoek	gaan.”	
“Kan	je	bron	dat	niet	voor	je	doen?	Achter	de	registratie	komen,	bedoel	ik.”	
“Ze	gaat	misschien	een	poging	wagen.	Ik	wil	haar	niet	nog	meer	in	gevaar	brengen.	Ik	heb	nu	
al	heel	veel	respect	voor	haar	moed.”	
“Dat	siert	je.”		
Jamila	denkt	een	moment	na.		
“Het	uitgavenpatroon	van	ambtenaren	in	het	gemeentehuis	is	een	andere	invalshoek.”	
“Heb	je	een	speciaal	iemand	in	gedachten?”	
“Het	hoofd	van	de	afdeling	die	zich	bezighoudt	met	het	uitgeven	van	bouwvergunningen	rijdt	
sinds	kort	rondt	in	een	Porsche.	Hij	heeft	de	hoofdprijs	gewonnen	in	een	loterij.”	
“Wel	heel	toevallig.”	
“Of	toch	gewoon	stom	geluk.	Ik	neem	niet	aan	dat	je	zo	openlijk	te	koop	loopt	met	het	feit	
dat	je	corrupt	bent.”	
“Te	koop	rijdt,	bedoel	je.	Tenzij	je	altijd	al	in	een	Porsche	hebt	willen	rijden	en	dat	verlangen	
niet	langer	kan	weerstaan.”	
“Hij	lijkt	me	een	betrouwbare	en	onkreukbare	man.”	
“Die	in	een	Porsche	rijdt?	Dat	is	toch	meer	iets	voor	patsers.”	
“Dat	is	jouw	vooroordeel,”	lacht	Jamila.	“Wie	weet	wat	voor	geheime	verlangens	jij	hebt.”	
“Mijn	verlangens	zijn	heel	transparant	en	worden	over	iets	minder	dan	viereneenhalf	uur	
vervuld.”	
Jamila	schudt	haar	hoofd.	“Verliefde	mannen	zijn	onuitstaanbaar.”	
“En	verliefde	vrouwen?”	
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“Die	lopen	niet	zo	te	koop	met	hun	emoties.	En	nu	ga	ik	naar	huis,	want	ik	wil	niet	dat	Semi	
met	een	lege	maag	de	straat	op	gaat.”	
“Over	verliefdheid	gesproken.”	
“Je	verwart	liefde	met	verliefdheid.	Bovendien	is	het	heel	praktisch:	als	Semi	honger	heeft,	
wordt	hij	knap	chagrijnig.”	
“De	liefde	van	de	man	gaat	door	z’n	maag?”	
“Zoiets,	ja.	Toch	vind	ik	het	uitgavenpatroon	in	het	gemeentehuis	geen	gek	idee.”	
“Ik	ook	niet,”	antwoordt	Teo	serieus.		
Maar	van	zijn	plannen	om	zich	die	avond	verder	te	verdiepen	in	de	dubieuze	grondaankopen	
komt	niets	terecht.		
Nadat	hij	thuis	een	kant-en-klaar	maaltijd	in	de	magnetron	heeft	gestopt	en	opgegeten,	gaat	
hij	een	kwartiertje	op	de	bank	liggen	om	uit	te	buiken.	Een	nacht	met	weinig	slaap	en	een	
drukke	werkdag	eisen	hun	tol.	Hij	schrikt	wakker	van	jongelui	die	baldadig	door	de	verder	
verlaten	winkelstraat	voor	zijn	huis	trekken.		
Teo	kijkt	op	zijn	mobieltje	hoe	laat	het	is,	springt	met	de	energie	van	een	olympisch	atleet	
van	de	bank	en	haast	zich	naar	De	Rooie	Cent.	De	voormalige	hardrockkroeg	is	
getransformeerd	tot	een	sympathiek	doe-het-zelf	café,	waar	tal	van	maatschappelijke	
activiteiten	plaatsvinden.	Waaronder	de	repetities	van	het	smartlappenkoor.	
Buiten	adem	arriveert	Teo	bij	De	Rooie	Cent.	De	repetitie	is	afgelopen,	zangers	en	
zangeressen	komen	hem	wandelend	en	fietsend	tegemoet.	Marjan	staat	na	te	praten	met	
een	vrouw	die	Teo	tot	zijn	verbazing	herkent	als	Louise,	al	jarenlang	zijn	huisarts.	
Zijn	komst	onderbreekt	hun	gesprek.	
Hij	begroet	Marjan	met	een	innige	zoen.	
“Je	bent	te	laat,”	concludeert	ze	na	hun	omhelzing.		
“Ik	wilde	jullie	je	toegift	gunnen.”	
“Je	was	toch	niet	vergeten	dat	je	mij	op	zou	komen	halen?”	
“Natuurlijk	niet,”	antwoordt	Teo	beledigd.	Om	er	schuldbewust	aan	toe	te	voegen:	“sorry,	ik	
was	op	de	bank	in	slaap	gevallen.”	
“Slapen	moet	je	’s	nachts	in	bed	doen.”	
“Ik	zal	vannacht	een	poging	wagen.”	
“Daar	houd	ik	je	aan.”	
“Jullie	klinken	als	twee	verliefde	tieners,”	concludeert	Louise.	
“Ik	wist	heel	niet	dat	jij	smartlappen	zong.”	
“Hoe	had	je	dat	ook	moeten	weten?	Het	is	geen	onderwerp	dat	in	mijn	spreekkamer	vaak	ter	
sprake	komt.	Zing	je	de	volgende	keer	mee?	Ons	koor	heeft	dringend	behoefte	aan	
mannenstemmen.	We	komen	bassen	tekort.”	
“Ik	ben	geen	bas,	maar	een	schorre	haan	die	bovendien	geen	maat	houdt.”	
“Je	hebt	toch	niets	tegen	het	levenslied?”	
“Sinds	kort	niet	meer.”	
“Nou	dan.	Armand	zou	er	ook	blij	mee	zijn.”	
“Armand?’	
Louise	knikt	naar	de	man	met	de	woeste	bos	haar	die	de	voordeur	van	De	Rooie	Cent	afsluit.	
“Onze	dirigent.”	
“Ik	ben	bang	dat	Armand	binnen	de	kortste	keren	net	zo	allergisch	voor	mijn	stem	zou	zijn,		
als	iemand	met	hooikoorts	voor	een	bloeiende	vlier.”	
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“Hij	verwacht	heus	niet	dat	je	de	opvolger	van	Pavarotti	bent.	Wist	je	trouwens	dat	allergie	
voor	menselijke	geluiden	behoorlijk	wat	ellende	kan	opleveren?”	
Teo	kijkt	Louise	verwonderd	aan.	
“Hoe	bedoel	je?”	
“Google	maar	eens	op	misofonie.	En	nu	is	het	de	hoogste	tijd	om	naar	huis	te	gaan.	Jullie	
redden	het	wel	zonder	mij.	Tot	de	volgende	keer.”	
“Heb	ik	een	afspraak	staan	voor	een	volgende	keer?”,	antwoordt	Teo	ad	rem,	wat	hem	een	
boze	blik	van	Marjan	oplevert.	
“Je	zit	toch	niet	met	Louise	te	flirten.”	
“Ik?	Ik	zou	niet	durven.	Zeker	niet	als	jij	er	bij	bent.”		
Teo	schenkt	Marjan	een	nieuwe	kus.	Ergens	in	zijn	hoofd	is	een	belletje	gaan	rinkelen,	maar	
het	geluid	wordt	gesmoord	door	de	lichtzoete	parfum	van	zijn	nieuwe	lief.		
“Bij	jou	of	bij	mij?”	
“Wat	is	dat	nou	weer	voor	vraag?”	
“Ik	bedoel	of	we	naar	jouw	huis	of	naar	mijn	huis	zullen	gaan?”	
“Ik	snap	precies	wat	je	bedoelt.	Ik	kan	me	alleen	niet	herinneren	dat	ik	jou	bij	mij	thuis	heb	
uitgenodigd.”	
Teo	haalt	z’n	schouders	op.	“Ik	wist	niet	dat	het	zo	gevoelig	lag.	Bij	mij	thuis	dus.	Hoewel	ik	
razend	nieuwsgierig	ben	naar	hoe	je	woont.”	
“We	zouden	niet	te	hard	van	stapel	lopen.”	
“Dus	jij	slaapt	wel	bij	mij	en	ik	niet	bij	jou	en	op	die	manier	lopen	we	niet	te	hard	van	
stapel?”	
“Precies.	Bovendien	heb	ik	aan	de	overkant	geen	bakker	die	overheerlijke	maisbroodjes	en	
warme	croissantjes	met	kaas	verkoopt.”	
“Weet	je	zeker	dat	er	geen	andere	reden	is	waarom	ik	niet	bij	je	thuis	mag	komen?”	
“Zoals?”	
“Drie	kindertjes	die	over	de	vloer	kruipen.	Een	rijke	vent	in	een	duur	pak.”	
“De	vent	met	wie	ik	getrouwd	ben	geweest	was	wel	rijk	en	droeg	meestal	ook	een	duur	pak,	
maar	dat	is	ook	het	enige	positieve	wat	ik	van	hem	kan	bedenken.”	
“Als	je	een	duur	pak	positief	kan	noemen.”	
“Precies.	Hij	kon	met	zijn	tengels	niet	van	zijn	secretaresses	af	blijven.	Dat	zijn	de	laatste	
woorden	die	ik	aan	hem	heb	gewijd.	Als	je	met	mij	om	wil	blijven	gaan,	moet	je	accepteren	
dat	ik	hem	voorgoed	uit	mijn	geheugen	heb	gewist.	Of	beter	gezegd:	in	een	vuilniszak	uit	
mijn	hoofd	heb	getild	en	in	de	vuilcontainer	heb	gegooid.”	
“Geen	probleem.	En	die	drie	kleine	kindertjes?”	
“Zijn	zaad	was	ongeschikt	en	dat	is	het	enige	waar	ik	hem	dankbaar	voor	ben.”	
Teo	knikt	en	zegt	serieus:	“Diewertje	en	ik	hebben	flink	wat	ruzies	uitgevochten,	ons	huwelijk	
was	een	complete	vergissing,	maar	Anoek	is	een	prachtmeid.	Ellende	levert	soms	iets	moois	
op.	Anouk	staat	trouwens	te	springen	om	je	te	ontmoeten.	Sinds	we	uit	elkaar	zijn,	kunnen	
Diewertje	en	ik	het	weer	beter	samen	vinden.”	
“Tot	zover	onze	exen,”	spreekt	Marjan	resoluut,	“hoewel	ik	me	er	natuurlijk	op	verheug	
Anoek	te	leren	kennen.”	
“Je	mag	haar	vast	graag.	Ze	is	lief	en	spontaan.”	Teo	grinnikt.	“En	behoorlijk	bijdehand.	Ze	
stuurde	me	vanochtend	een	berichtje,	of	we	een	condoom	hadden	gebruikt	of	dat	ze	over	
negen	maanden	een	stiefbroertje	of	–zusje	kan	verwachten.”	
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“Zo	vader,	zo	dochter.”	
“We	gaan	morgen	lunchen.	Ze	heeft	me	een	nieuwtje	te	vertellen.”		
Terwijl	hij	spreekt,	hoort	Teo	zijn	eigen	woorden	dof	klinken.	Het	is	of	hij	door	een	mistvlaag	
fietst,	net	als	eerder	die	dag	toen	hij	op	weg	was	naar	Park	Randenbroek.	
Maakt	hij	zich	zorgen	dat	het	duister	op	een	dag	Anoek	zal	treffen?	Het	is	zijn	grootste	vrees.	
Moet	hij	Marjan	vertellen	over	zijn	angsten?	Het	slechte	zou	ook	haar	kunnen	raken.	Door	
zijn	werk	brengt	hij	de	mensen	van	wie	hij	houdt	in	gevaar.		
“Sorry,	wat	zei	je?”	
Marjan	kijkt	hem	verwonderd	aan.	“Je	zag	eruit	of	je	een	flinke	nachtmerrie	had.	Ik	zei	dat	
we	de	wekker	moeten	zetten,	omdat	ik	morgenochtend	vroeg	een	afspraak	heb	met	een	
klant.	Daar	hoef	je	toch	niet	van	te	schrikken?”	
“De	bakker	gaat	om	zeven	uur	open,”	herstelt	Teo	zich.	
“Dan	weet	je	wat	je	om	zeven	uur	te	doen	staat.”		
Ze	parkeren	hun	fietsen	in	het	schuurtje	achter	Teo’s	woning	en	drinken	een	glas	wijn.	Teo	
heeft	zijn	onbekommerdheid	weer	terug.	Hij	vertelt	enthousiast	over	een	concert	dat	hij	ooit	
heeft	bijgewoond.	Zoals	veel	andere	muziekliefhebbers	heeft	hij	de	cd	en	streaming	vaarwel	
gezegd	en	is	hij	teruggekeerd	naar	het	vinyl.	
Marjan	ontdekt	in	zijn	platenkast	een	lp	met	nummers	waarop	ze	vroeger	veel	heeft	gedanst;	
een	lp	van	Diewertje	die	ze	na	de	scheiding	vergeten	is	mee	te	nemen.		
Teo	schenkt	nog	een	glas	wijn	in.	Het	volume	van	de	muziek	gaat	omhoog.	Marjan	beweegt	
elegant	haar	heupen.	Teo	imiteert	een	regendans	of	iemand	die	heen	en	weer	springt	nadat	
hij	met	zijn	blote	voeten	in	een	spijker	is	gaan	staan,	dat	blijft	onduidelijk.	
Marjan	pakt	hem	vast	en	stoot	haar	glas	om.	Teo	bukt	om	het	glas	op	te	rapen	Zij	struikelt	
over	hem	heen,	lachend	belanden	ze	op	het	vloerkleed,	waar	de	dans	wordt	voortgezet.		
De	platenspeler	draait	nutteloos	z’n	rondjes.	De	twee	dansers	verplaatsen	zich	naar	de	
slaapkamer	en	verzorgen	zelf	de	muziek.	
Totdat	de	rust	weerkeert,	slechts	onderbroken	door	tevreden	gezucht	van	Marjan	en	gesnurk	
van	Teo.	
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11.	

De	volgende	ochtend	schrikt	Teo	wakker	van	zijn	mobieltje.	Met	slaperige	ogen	ziet	hij	op	het	
schermpje	dat	Jamila	belt.	Een	paar	tellen	later	hoort	hij	haar	geschrokken	stem	in	zijn	oor.	
“Er	dreef	een	lichaam	in	de	Eem.”	
“Sorry,	wat	zeg	je?”	
Teo	schuift	overeind,	terwijl	naast	hem	Marjan	eveneens	tot	leven	komt.	Ze	kijkt	op	haar	
horloge,	springt	uit	bed	en	grijpt	haar	kleren	bij	elkaar.	
“Vlak	voor	ons	kantoor.	Ik	was	vroeg	naar	de	redactie	gegaan	om	een	analyse	te	schrijven	
over	de	keuze	van	Lokaal	Amersfoort	voor	Wilco	Klarenbeek.	Wat	de	gevolgen	voor	de	
verkiezingen	kunnen	zijn.	Je	weet	dat	hij	tegen	bouwen	in	Hoogland-west	is	en	tegen	de	
chloortreinen,	maar	dat	is	iedereen.	Officieel	tenminste,	want	ondertussen	rijden	die	
potentiële	gifbommen	’s	nachts	gewoon	door	de	stad.	Interessanter	is	zijn	genuanceerde	
standpunt	over	de	migratierellen.	Dat	speelt	de	rechtse	partijen	vast	in	de	kaart.	Jij	grapte	
gisteren	dat	Roel	Koelewijn	nu	vast	een	eigen	partij	gaat	beginnen,	maar	een	gedeelte	van	de	
kiezers	van	Lokaal	Amersfoort…”	
Jamila	ratelt	door,	wat	niet	bij	haar	past	en	duidelijk	maakt	hoe	ontdaan	ze	is.	
Teo	snapt	er	niets	van.	Een	dood	lichaam	in	de	Eem	is	natuurlijk	uitermate	vervelend,	maar	
niet	iets	waar	Jamila	ondersteboven	van	behoort	te	zijn.	
Behalve	als	ze	het	zelf	heeft	ontdekt.	
Het	kwartje	valt.	
Jamila	heeft	het	dode	lichaam	gevonden.	Ze	belt	Teo,	omdat	ze	behoefte	heeft	aan	zijn	
steun.	Een	luisterend	oor.	Maar	als	man	kan	hij	niet	twee	dingen	tegelijk.	
“Jami,	geef	me	vijf	minuten.	Ik	ben	net	wakker	en	Marjan	staat	op	het	punt	om	te	vertrekken.	
We	hebben	ons	verslapen.	Ik	zeg	haar	gedag	en	bel	je	dan	terug.	Of	ik	kom	naar	de	redactie.	
Dan	ben	ik	een	en	al	oor.	Ik	snap	hoe	geschrokken	je	bent.	Een	mens	vindt	niet	elke	dag	een	
dood	lichaam	in	de	Eem,	zeker	niet	’s	ochtends	vroeg.”	
Jamila	herneemt	haar	geratel,	maar	Teo	hoort	al	niet	meer	wat	ze	zegt.	Hij	haalt	de	telefoon	
van	zijn	oor	en	verplaatst	z’n	aandacht	naar	Marjan,	die	in	recordtempo	haar	kleren	
aanschiet.	
“Ik	moet	weg.	Naar	huis	om	te	douchen,	iets	schoons	aan	te	trekken	en	m’n	spullen	te	
pakken.	Dan	moet	het	nog	net	lukken	op	tijd	bij	m’n	afspraak	te	zijn.	We	bellen!”	
Ze	werpt	Teo	een	handzoen	toe	en	is	al	uit	de	slaapkamer	verdwenen	voor	hij	kan	beginnen	
over	maisbroodjes	en	verse	verwarmde	kaascroissants.	
Marjan	raast	de	trap	af,	de	achterdeur	valt	met	een	klap	achter	haar	dicht	en	dan	is	Teo	weer	
alleen	met	de	stem	van	Jamila.	
“Ben	je	daar	nog?”	
Jamila	klinkt	een	stuk	rustiger.	
“Sorry	dat	ik	me	zo	liet	gaan.	Ik	ben	gewoon	van	streek.	Ik	ben	me	rot	geschrokken	en	maak	
me	zorgen	om	jou.”	
“Je	maakt	je	zorgen	om	mij?	Waarom	dat	dan?	Ik	drijf	niet	in	de	Eem.”	
“Dreef,”	verbeterde	Jamila.	“Het	lichaam	is	uit	het	water	gehaald.	En	ik	heb	haar	niet	
gevonden.”	
Komt	het	door	het	woordje	‘haar’	?	
Teo	grijpt	met	een	hand	de	rand	van	het	bed	vast,	terwijl	hij	het	tegelijkertijd	ijskoud	krijgt.	
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“Jij	hebt	het	lichaam	niet	gevonden?”	hoort	hij	zichzelf	zeggen.	
Jamila	haalt	diep	adem.	Ze	wil	Teo	troosten,	maar	snapt	tegelijkertijd	dat	dit	onbegonnen	
werk	is.		
“Ik	ging	dus	vroeg	naar	de	redactie	voor	een	analyse	over	de	lijsttrekkersverkiezing	bij	Lokaal	
Amersfoort.	De	gevolgen	voor	de	verkiezingen	daarvan.	Je	weet	dat	ik	graag	vroeg	begin,	
omdat	het	hier	dan	nog	lekker	rustig	is	en	ik	niet	word	gestoord.	Dan	schrijf	ik	op	m’n	best.	
Bovendien	wilde	ik	de	eerste	analyse	graag	op	tijd	online	zetten.	Je	weet	hoewel	waarde	‘de	
bonbon’	daar	aan	hecht.	Eerst	online	en	pas	daarna	een	uitgediepte	versie	in	de	geprinte	
krant.”	
Het	lijkt	of	ze	haar	zinnen	zo	breed	mogelijk	uitwaaiert.	Jamila	wil	de	schok	in	stukjes	
brengen,	om	te	voorkomen	dat	Teo	erdoor	wordt	overweldigd.	
“Ik	was	geconcentreerd	aan	het	werk	en	had	een	muziekje	in	m’n	oren,”	vervolgt	ze.	
“Daardoor	was	de	opwinding	voor	onze	redactie	me	ontgaan.	Die	kreeg	ik	pas	in	de	gaten	
toen	ik	even	stopte	met	werken	om	een	kopje	thee	te	zetten.”	
“Waar	precies?”	vraagt	Teo,	alsof	dat	er	iets	toe	doet.	
“Bij	de	sloepenverhuur.	Ik	sta	in	het	keukentje,	kijk	naar	buiten	en	zie	een	boel	politie	rond	
een	lichaam	dat	op	de	kade	ligt.	Andere	agenten	houden	een	paar	nieuwsgierigen	op	
afstand.	Roel	Frieszo	staat	natuurlijk	met	zijn	neus	vooraan.”	
“Heb	jij	geen	lichaam	in	het	water	gezien	toen	je	bij	de	redactie	aankwam?”	
Door	concrete	vragen	te	stellen	weet	Teo	zijn	gevoelens	op	afstand	te	houden.	
“Nee,	maar	ik	heb	er	natuurlijk	niet	op	gelet.	Ik	zat	met	m’n	gedachten	bij	het	stuk	dat	ik	
wilde	schrijven.”	
“Spaar	me	maar	niet	langer.	Vertel	me	maar	hoe	het	verder	gaat,	hoewel	ik	vrees	dat	ik	de	
clou	wel	kan	raden.”	
“Ik	vergeet	m’n	thee,	pak	m’n	mobieltje	en	ga	naar	beneden	om	te	kijken	wat	er	aan	de	hand	
is.”	
“Eens	een	journalist,	altijd	een	journalist.”	
“Nadat	ik	een	paar	foto’s	heb	gemaakt	en	door	diverse	omstanders	voor	‘lijkenpikker’	ben	
uitgemaakt,	loop	ik	Hans	Mansing	tegen	het	lijf.	Hij	kan	me	niet	meer	vertellen	dan	dat	een	
passerende	hardloper	ze	heeft	gewaarschuwd.”	
“Wat	verzwijg	je	voor	me,	Jami?”	
Er	volgt	een	diepe	stilte.	Jamila	slikt	en	kan	de	waarheid	dan	niet	langer	meer	voor	zich	
uitschuiven.	
“Het	dode	lichaam	op	de	kade	was	een	vrouw	in	een	grauwe	regenjas.	Naast	haar	lag	een	
zonnebril	die	blijkbaar	in	een	van	haar	zakken	was	gevonden.	Het	lijk	in	De	Eem	is	jouw	bron	
uit	Park	Randenbroek.”	
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12.	

Een	uur	later	is	er	op	de	redactie	spoedoverleg.	
Jamila	heeft	een	foto	met	een	paar	regels	tekst	op	de	website	van	de	krant	geplaatst.		Ze	
zitten	in	de	kale	vergaderruimte.	Het	deprimerende	interieur	weerspiegelt	de	stemming	van	
Teo.	Hij	voelt	zich	diep,	diep	schuldig	over	wat	zijn	bron	is	overkomen.		
Hij	twijfelt	er	niet	aan	dat	haar	dood	te	maken	heeft	met	hun	afspraak	in	Park	Randenbroek.	
Haar	moed	heeft	haar	het	leven	gekost.	Hadden	ze	op	een	andere	plek	moeten	afspreken?	
Had	hij	voorzichtiger	moeten	zijn?	De	man	met	de	gele	helm	op	zijn	hoofd	en	de	
getatoeëerde	armen	schiet	hem	te	binnen.	Iets	zegt	hem	dat	de	vrouw	ook	zonder	hun	
ontmoeting	in	park	Randenbroek	ten	dode	was	opgeschreven.	Trudy	de	Visser	moet	erachter	
gekomen	zijn	dat	ze	van	plan	was	als	klokkenluider	op	te	treden.		
Teo	kijkt	uit	het	raam	en	ziet	hoe	de	zon	achter	inktzwarte	wolken	verdwijnt.	Hij	verwenst	de	
Onze	Lieve	Vrouwetoren.	Wanneer	laat	de	toren		zijn	onverschilligheid	varen?	Hij	kan	wel	
fantaseren	dat	de	Onze	Lieve	Vrouwetoren	aan	zijn	kant	staat,	maar	in	werkelijkheid	kijkt	
deze	slechts	toe.	Een	neutrale	observator.		
Het	kwaad	in	de	stad	kan	de	Onze	Lieve	Vrouwetoren	niet	schelen.		
Buiten	wordt	het	weer	licht.	Teo	hoort	de	stemmen	van	Jamila	en	‘de	bonbon’.	Nelleke	
schenkt	koffie	in.		
“Sorry,	waar	hadden	jullie	het	over?”	vraagt	Teo.	“Ik	was	even	afgeleid.”	
Jamila	kijkt	hem	vol	medeleven	aan.	
“Het	is	niet	jouw	schuld,	Teo.”	
“Natuurlijk	is	het	mijn	schuld.	Als	ik	niet	met	haar	had	afgesproken,	had	mijn	bron	nu	nog	
geleefd.”	
Jamila	schudt	haar	hoofd,	maar	zwijgt.	Teo	vermoedt	dat	ze	dezelfde	gedachtegang	heeft	
gevolgd:	op	het	moment	dat	ze	besloot	te	luisteren	naar	haar	geweten,	tekende	de	
boekhoudster	van	de	projectontwikkelaar	haar	doodsvonnis.	
“Het	is	geen	toeval	dat	het	dode	lichaam	juist	hier	in	de	Eem	is	gedropt,”	zegt	Jamila.	“Het	is	
een	waarschuwing	van	Trudy	de	Visser	aan	jou,	Teo.	Dat	je	je	met	je	eigen	zaken	moet	
bemoeien.”	
“Ho,	ho,	loop	je	nou	niet	heel	erg	hard	van	stapel?”	reageert	‘de	bonbon’.	“We	weten	nog	
niet	eens	of	dat	vrouwtje	onvrijwillig	in	het	water	terecht	is	gekomen.	Misschien	had	ze	
liefdesverdriet,	was	ze	om	een	andere	reden	depressief	of	maakte	ze	een	ochtendwandeling	
en	is	ze	uitgegleden.”	
“Geloof	je	het	zelf?”,	schampert	Teo.	“Ik	spreek	met	haar	af	in	park	Randenbroek,	de	
volgende	morgen	wordt	ze	voor	onze	redactie	dood	in	het	water	aangetroffen	en	jij	
suggereert	dat	er	geen	verband	is.”	
“Wat	ik	probeer	te	zeggen,”	antwoordt	‘de	bonbon’,	op	een	toon	waarin	geheel	tegen	haar	
gewoonte	in	de	scherpte	ontbreekt,	“is	dat	we	uitgaan	van	een	onbewezen	veronderstelling.	
Namelijk	dat	iemand	haar	heeft	vermoord.”	
“Misschien	moeten	we	nagaan	of	ze	kon	zwemmen,”	oppert	Nelleke,	wat	maar	weer	eens	
bewijst	dat	ze	zich	het	beste	tot	het	shownieuws	kan	beperken.		
“Maar	goed,	laten	we	eens	uitgaan	van	de	veronderstelling	dat	jouw	bron	inderdaad	
onvrijwilliger	in	het	water	is	beland,	Teo,”	vervolgt	‘de	bonbon’.	
“Dat	ze	in	opdracht	van	Trudy	de	Visser	is	vermoord,	bedoel	je.”	
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De	eindredacteur	negeert	zijn	opmerking.	
“De	vraag	die	we	ons	moeten	stellen	is	hoe	we	ons	als	krant	daartoe	verhouden.”	
“Hoe	bedoel	je?”	vraagt	Jamila	verbaasd.	
“Teo	had	op	de	dag	ervoor	in	het	geheim	een	afspraak	met	haar.	Dat	is	informatie	die	voor	
de	politie	zeer	waardevol	kan	zijn.”	
“Je	denkt	toch	niet	dat	ik	naar	de	politie	ga	om	dat	tegen	ze	te	zeggen?”	roept	Teo	uit.	
“Natuurlijk	vragen	ze	dan	waarover	we	een	afspraak	hadden.	Dan	kom	ik	met	een	vaag	
verhaal	over	corrupte	ambtenaren	in	het	gemeentehuis	en	briefjes	met	een	cijfercode.	Geen	
enkel	bewijs.	Als	we	willen	dat	de	zaak	in	de	doofpot	belandt,	moeten	we	dat	zeker	doen.”	
“Om	maar	te	zwijgen	over	het	principe	dat	wij	journalisten	zijn	en	geen	politieagenten,”	
voegt	Jamila	eraan	toe.	“Precies,”	briest	Teo.	“Los	daarvan:	wil	je	dat	ik	bij	de	politie	Trudy	de	
Visser	ga	beschuldigen?	Haar	advocaten	staan	te	trappelen	om	mij	te	dagvaarden	vanwege	
lastering.”	
“Je	vergeet	de	man	met	de	gele	helm	en	de	getatoeëerde	armen	die	jij	gisteren	in	het	park	
hebt	gezien.	Dat	zou	een	connectie	kunnen	zijn.	Daar	kan	de	politie	misschien	achter	
komen.”	
“Hoe	weet	jij	dat	ik	die	vent	met	z’n	helm	heb	gezien?”	
“Dat	heeft	Jamila	me	vanochtend	verteld	voor	jij	op	de	redactie	was.”	
Jamila	kijkt	verontschuldigend	richting	Teo.	
“Ik	vond	dat	we	het	beste	maar	zoveel	mogelijk	open	kaart	kunnen	spelen.”	
“Misschien	hadden	jullie	dat	voor	de	afspraak	in	het	park	moeten	doen.”	
“Had	dat	iets	uitgemaakt?”	vraagt	Teo.	
“Nee,	maar	dan	was	ik	in	ieder	geval	op	de	hoogte	geweest.	Ik	weet	graag	wat	mijn	
redacteuren	uitspoken.”		
‘De	bonbon’	schudt	het	hoofd.	“Maar	je	hebt	gelijk,	de	aanwezigheid	van	de	gehelmde	vent	
met	zijn	tattoos	is	alleen	van	belang	als	hij	aan	Trudy	de	Visser	kan	worden	gelinkt	en	dan	
nog	bewijst	het	niets.	Natuurlijk	ben	ik	het	met	jullie	eens	dat	Teo	niet	met	zijn	informatie	
naar	de	politie	moet	gaan.	Zoals	Jamila	al	zei:	wij	zijn	geen	verlengstuk	van	de	dienders.	Aan	
de	andere	kant:	als	de	bron	van	Teo	inderdaad	is	vermoord	en	ze	voor	ons	kantoor	in	het	
water	dreef	als	waarschuwing,	dan	loopt	Teo	mogelijk	gevaar.	Dan	kunnen	we	de	hulp	van	de	
politie	juist	weer	goed	gebruiken.”	
“Journalisten	die	de	hulp	van	de	politie	inroepen	hadden	een	ander	vak	moeten	kiezen,”	
antwoordt	Teo	vol	verachting.	
“Die	man	met	z’n	gele	helm	en	getatoeëerde	armen	was	vanochtend	op	de	kade.”	
Zoals	vaker	schrikken	ze	allemaal	van	de	stem	van	Wesley	Dudok	van	Heel.	
	In	de	stem	van	Wesley	klinkt	heftige	verontwaardiging	door.	
“Ik	wilde	een	foto	maken	van	de	grote	gele	kwikstaarten	bij	de	Koppelpoort	en	had	het	
mannetje	net	haarscherp	in	beeld,	toen	die	motordwaas	voorbij	kwam	razen.	Het	mannetje	
schrok	zich	natuurlijk	rot.	Het	volgende	moment	was	hij	verdwenen	en	kon	ik	fluiten	naar	
mijn	foto.	Zo	mooi	had	ik	een	grote	gele	kwikstaart	nog	nooit	in	beeld	gehad.	Het	liefst	had	ik	
die	gehelmde	vent	met	motor	en	al	de	Eem	in	gelazerd.”	
“Had	het	maar	gedaan,”	mompelt	Teo.	
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“Misschien	is	hij	de	dader.	Misschien	kwam	hij	zijn	werk	controleren.	Misschien	leed	jouw	
bron	aan	liefdesverdriet.	Wat	ik	zeker	weet:	met	veronderstellingen	schieten	we	niets	op.”	
‘De	bonbon’	klapt	in	haar	handen.	
“Hop,	hop	mensen,	aan	het	werk.	We	hebben	een	krant	te	maken.	Amersfoort	rekent	op	
ons.”	
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13.	
		
“Hoe	nu	verder?”	vraagt	Jamila.	
Ze	loopt	samen	met	Teo	terug	naar	het	redactielokaal.	
“Ik	kan	me	niet	voorstellen	dat	jij	het	hierbij	laat	zitten.	Tegelijkertijd	vind	ik	het	doodeng.”	
“Ik	moet	weten	wie	die	corrupte	ambtenaren	in	het	gemeentehuis	zijn.	Zij	vormen	de	
verbinding	tussen	de	projectontwikkelaar	en	Trudy	de	Visser.”	
“Teo,	heb	je	even?”	onderbreekt	‘de	bonbon’	hun	gesprek.	De	scherpte	in	haar	stem	is	terug.	
De	vraag	is	geen	verzoek,	maar	een	bevel.	
“Ja	baas,”	mompelt	Teo.	
“Naar	aanleiding	van	je	artikel	over	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats	ben	ik	gebeld	door	
de	zus	van	de	verdachte.	Zij	zegt	dat	haar	broer	onschuldig	is.	Hij	zou	nog	geen	vlieg	kwaad	
doen.”	
“Dat	zegt	Trudy	de	Visser	waarschijnlijk	ook.”	
“Het	lijkt	me	een	goed	idee	als	jij	met	hem	gaat	praten.”	
“Want?”	
“Hoor	en	wederhoor.	Bovendien	klonk	zijn	zus	heel	overtuigend.”	
“Dat	zegt	niets.”	
“Goed,	dat	is	dan	afgesproken.	Hier	heb	je	haar	telefoonnummer.	Zij	wil	graag	bij	het	gesprek	
aanwezig	zijn.	Haar	broer	heeft	nogal	de	neiging	zich	in	de	nesten	te	werken.”	
“Waarom	verbaast	me	dat	nou	niet?”		
Het	valt	Teo	nu	pas	op	dat	‘de	bonbon’	vandaag	een	fel	geel	mantelpakje	draagt.		
“Maak	je	zelf	een	foto	in	plaats	van	weer	een	fotograaf	te	laten	komen?	Ik	zit	niet	te	wachten	
op	een	herhaling	van	dat	debacle	met	het	slachtoffer.	Zij	had	zich	opgetut	als	een	
deelneemster	aan	een	missverkiezing.”	
Teo	slaakt	een	diepe	zucht	en	realiseert	zich	dat	protesteren	zinloos	is.	
In	gedachten	zit	hij	weer	op	het	bankje	in	Park	Randenbroek,	met	de	vrouw	in	haar	hoog	
opgestoken	regenmantel	naast	zich.	De	zonnebril	voor	haar	ogen.	Haar	hoofd	dat	nerveus	
van	links	naar	rechts	beweegt.	De	vent	met	de	gele	helm	en	de	getatoeëerde	armen	die	zijn	
opwachting	maakt.	De	hond	die	achter	een	weggegooide	stok	aan	rent.	De	jonge	vrouw	
achter	de	kinderwagen	die	vertelt	dat	de	lingerie	in	de	uitverkoop	is.	De	chillende	jongelui	op	
het	grasveld.	De	boven-	en	de	onderwereld.	De	schone	schijn	en	de	duistere	werkelijkheid	
die	daarachter	verborgen	ligt.	De	zonnige	en	de	duistere	kant	van	Amersfoort.	
De	Onze	Lieve	Vrouwetoren	die	dat	koud	laat.		
Teo	huivert	en	draait	het	telefoonnummer	dat	‘de	bonbon’	hem	heeft	gegeven.	Een	
vrouwenstem	neemt	op.	Ze	is	blij	dat	hij	belt	en	stelt	voor	op	korte	termijn	een	afspraak	te	
maken.	Als	Teo	aan	het	eind	van	de	ochtend	tijd	heeft,	zorgt	zij	ervoor	dat	haar	broer	Hans	
aanwezig	is.	
Buiten	herinnert	niets	meer	aan	de	vondst	in	de	nu	weer	vredig	stromende	Eem.	Twee	
zakenlui	zitten	met	hun	laptops	op	het	terras	van	restaurant	Dara.	Aan	de	overkant	van	het	
water	fietsen	en	wandelen	mensen	langs	kunsthal	KAdE	en	de	bibliotheek.	Op	het	bruggetje	
speelt	een	straatmuzikant	een	nummer	van	Bob	Dylan.	Hij	zingt	net	zo	vals	als	de	zanger	in	
het	origineel.	
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14.	

De	zus	van	Hans	heeft	het	beter	voor	elkaar	dan	haar	broer.	Ze	woont	in	een	van	de	
gloednieuwe	appartementen	bij	de	Meridiaantunnel,	aan	de	rand	van	het	centrum.	Die	
appartementen	hebben	een	fortuin	gekost.	Hier	geen	graffiti	op	de	muren.	Fietsen	staan	niet	
schots	en	scheef	tegen	een	muur	gekwakt.	De	lift	ziet	er	schoon	en	betrouwbaar	uit.	
Teo	bedenkt	met	een	schok	dat	hij	zijn	lunchafspraak	met	Anoek	is	vergeten.	
Terwijl	de	lift	soepel	naar	boven	zoeft,	pakt	hij	zijn	mobiele	telefoon.	
De	liftdeuren	schuiven	open.		
“Pappa,	je	belt	zeker	om	te	vertellen	dat	je	vertraging	hebt.”	
Anoek	klinkt	opgewekt	en	zonder	verwijt	in	haar	stem.	
“Lieverd,	ik	had	je	natuurlijk	eerder	moeten	bellen,	maar	er	is	iets	tussengekomen.”	
“Je	bedoelt	dat	je	onze	afspraak	vergeten	bent.”	
“You	are	allways	in	my	mind.”	
“Bewaar	je	zoete	praatjes	maar	voor	Marjan.	Wat	is	er	aan	de	hand?	Ik	verwacht	heus	niet	
dat	je	op	tijd	bent,	maar	je	bent	nog	nooit	een	afspraak	vergeten.”	
Teo	slaakt	een	diepe	zucht,	terwijl	hij	zich	er	tegelijkertijd	over	verbaast	hoe	opgewekt	Anoek	
nog	steeds	klinkt.	
Haar	moeder	had	waarschijnlijk	een	enorme	scene	gemaakt.		
Frans	Stropdas	komt	vast	en	zeker	nooit	te	laat	voor	een	afspraak.	Hij	schuift	netjes	de	stoel	
van	Diewertje	aan	en	betaalt	keurig	de	rekening,	allemaal	zaken	die	Teo	in	zijn	huwelijk	veel	
te	vaak	heeft	nagelaten.	
“Er	is	vanochtend	iemand	voor	ons	kantoor	uit	het	water	gevist,”	begint	Teo	aan	zijn	uitleg.	
“Maar	dat	is	natuurlijk	geen	excuus.”	
“Er	is	vanochtend	iemand	uit	het	water	gevist	en	daarom	ben	jij	onze	lunch	vergeten?”		
Teo	kan	Anoek	bijna	horen	nadenken.		
“Kende	jij	degene	die	in	het	water	lag?		
Haar	scherpe	geest	heeft	ze	natuurlijk	van	hem.	
“Je	zou	journalist	moeten	worden.”	
“Niet	flauw	doen,	pappa.	Je	bent	me	op	z’n	minst	een	verklaring	schuldig.	Wacht	even.”	
Teo	hoort	Anoek	met	iemand	overleggen.	Op	de	achtergrond	klinkt	geroezemoes.	
“Ben	ik	weer.	Wij	hebben	maar	gewoon	wat	te	eten	besteld.	Op	jouw	kosten	natuurlijk.	Ik	
stuur	je	wel	een	Tikkie.”	
“Hoezo	‘we’?”	vraagt	Teo	verbaasd.	
“Je	was	aan	het	vertellen	over	de	mevrouw	die	voor	jullie	redactie	in	het	water	dobberde,”	
negeert	Anoek	Teo’s	vraag.	
“Hoe	weet	jij	dat	het	een	mevrouw	was.”	
“Gelezen	op	jullie	site.	Jij	hebt	me	zelf	nog	een	online-abonnement	cadeau	gedaan.	Of	ben	je	
dat	ook	vergeten?”	
“Nee,	natuurlijk	niet.	Je	hebt	het	stukje	gelezen	dat	Jamila	heeft	geschreven,”	begrijpt	Teo.	
“En	snap	nog	steeds	niet	wat	dat	met	onze	lunch	te	maken	heeft.”	
“Niets	natuurlijk.	Niet	direct.”	Teo	zoekt	naar	de	juiste	woorden.	Hij	wil	Anoek	niet	belasten	
met	zijn	sores.	Tegelijkertijd	voelt	hij	weer	de	angst	dat	zijn	dochter	ooit	door	zijn	schuld	
slachtoffer	wordt	van	het	slechte	in	de	stad.	
“Ik	heb	haar	onlangs	gesproken,”	zegt	hij	voorzichtig.	
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“Is	ze	daarom	nu	dood?”	
Teo	hoort	de	schrik	in	Anoeks	stem.	
“En	ik	ben	druk	met	de	mishandeling	in	de	Roelandplaats.	Misschien	heb	je	daarover	ook	
gelezen,”	spreekt	hij	snel.	
Het	blijft	een	paar	tellen	stil.		
Het	antwoord	van	Anoek	verrast	hem	volkomen.	
“Pappa,	heb	je	er	wel	eens	over	nagedacht	een	ander	beroep	te	kiezen?”	
“Hoe	kom	je	daar	nou	bij?”	
“Dan	hoef	je	geen	uitvluchten	meer	te	bedenken	om	mij	te	beschermen.	Mamma	zegt	dat	je	
al	het	leed	je	veel	te	persoonlijk	aantrekt.	Je	hebt	nu	Marjan:	waarom	kun	je	niet	gewoon	
met	haar	gelukkig	zijn	en	alleen	nog	maar	over	vrolijke	of	onnozele	dingen	schrijven?	Over	
voetbal	of	over	mensen	die	hun	eigen	groenten	verbouwen	of	de	schilderijen	van	Toon	
Tieland.	Je	wilde	vroeger	toch	kunstenaar	worden.”	
“Je	weet	dat	ik	de	schilderijen	van	Toon	Tieland	niet	kan	uitstaan.”	
“Er	is	toch	ook	kunst	die	je	wel	mooi	vindt.”	
“Natuurlijk.”	
“Nou	dan.”	
“Weet	je,	Anoek.”	Teo	aarzelt.	“Diewertje	heeft	gelijk	als	ze	zegt	dat	ik	me	alle	misdaad	in	de	
stad	te	veel	aantrek,	maar	als	ik	er	niet	over	schrijf,	wie	dan	wel?”	
“Iemand	anders.”	
“Die	kan	dat	niet	zo	goed	als	ik.	Juist	omdat	ik	me	er	zo	betrokken	bij	voel.”	
“Kijk	maar	uit,	je	bent	mamma	al	kwijt	geraakt,	straks	raak	je	Marjan	ook	nog	kwijt.”	
Oei,	die	opmerking	treft	doel.		
“Ik	snap	ook	wel	dat	er	meer	is	dan	werk	alleen,”	begint	Teo,	maar	hij	is	de	aandacht	van	zijn	
dochter	al	kwijt.		
“Zet	maar	hier	neer.	Dat	ziet	er	heerlijk	uit,”	hoort	hij	haar	zeggen.	Is	het	een	mannenstem	
die	nu	wat	aan	haar	vraagt?		
“Doe	nog	maar	een	cola-zero,”	antwoordt	ze.	
“Met	wie	ben	je	toch?	Je	zou	toch	met	mij	gaan	lunchen.”	
“Voor	jou	een	vraag,	voor	mij	een	weet.	Dat	krijg	je	nou	ervan	als	je	een	date	met	mij	
vergeet.	Ik	ga	hangen,	pappa.	Het	eten	staat	op	tafel.	Doe	je	voorzichtig?”	
Het	is	meer	een	terloopse	opmerking,	dan	een	vraag	uit	bezorgdheid.	Of	vergist	Teo	zich	nu	
in	zijn	dochter.		
Ze	klinkt	weer	net	zo	opgewekt	als	aan	het	begin	van	hun	gesprek.		
“Ben	je	boos	op	me?”	
“Natuurlijk.	En	teleurgesteld.	Maar	daar	kom	ik	ook	wel	weer	overheen.	Geef	je	Marjan	een	
kus	van	me?”	
Voor	Teo	kan	antwoorden,	heeft	Anoek	de	verbinding	verbroken.	
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15.		

“Fijn	dat	u	zo	snel	kon	komen.”	
De	zus	van	Hans	ontvangt	Teo	op	een	vriendelijke,	maar	zakelijke	toon.	Vanuit	haar	
appartement	heeft	ze	een	prachtig	uitzicht	over	de	binnenstad.	Ze	is	chic	gekleed	en	bij	de	
inrichting	van	haar	woonkamer	is	niet	op	een	paar	euro’s	gekeken.	
“Zeg	maar	‘je’.	Teo.”	
“Els.	Wil	je	koffie	of	thee,	Teo.”	
“Een	kopje	koffie	zou	lekker	zijn.”	
Met	een	vers	gezet	kopje	bonenkoffie	uit	een	apparaat	dat	ongeveer	Teo’s	maandloon	heeft	
gekost,	staat	hij	bij	het	raam.	Oog	in	oog	met	De	Lange	Jan.		
Teo	schudt	de	gedachten	aan	de	toren	van	zich	af	en	concentreert	zich	op	zijn	bezoek.	
“We	gaan	aan	de	tafel	zitten,”	deelt	Els	mee.	“Hans	komt	er	zo	aan.	Hij	is	niet	zo,	eh,	van	de	
tijd.”	
“Hij	woont	niet	in	de	Roelandplaats?”	valt	Teo	met	de	deur	in	huis.	
“In	de	Olivierplaats.	Daar	vlakbij.”	
“Hij	heeft	Tina	ontmoet	in	het	cafeetje	in	het	winkelcentrum.”	
“Hans	kan	je	het	beste	zelf	vertellen	wat	er	is	gebeurd.”	Els	aarzelt.	“Maar	zoals	ik	ook	al	
tegen	je	eindredacteur	zei:	hij	doet	geen	vlieg	kwaad.”	
“Het	schijnt	anders	dat	hij	flink	bezopen	was.”	
“Je	hebt	zeker	met	die	Tina	gepraat?”	
“En	met	een	aantal	getuigen.”	
“Het	feit	dat	hij	had	gedronken	wil	niet	zeggen	dat	hij	haar	heeft	mishandeld.”	
“Als	de	wijn	is	in	de	man	…	Of	het	bier.	Hij	heeft	in	ieder	geval	flink	wat	stennis	gemaakt.	
Zoveel	is	me	al	wel	duidelijk	geworden.”	
“Je	hebt	je	mening	al	gevormd.”	
“Ik	constateer	slechts	de	feiten.”	
“En	de	feiten	zijn	dat	niemand	heeft	gezien	dat	hij	Tina	iets	heeft	aangedaan.”	
“Hij	heeft	wel	flink	misbaar	gemaakt.	Lopen	schelden	en	tieren	en	op	haar	voordeur	
gebonsd.”	
“Wil	je	nog	koffie?”	Els	kijkt	op	haar	chique	horloge.	Er	vormt	zich	een	frons	in	haar	fraaie	
voorhoofd,	waarschijnlijk	uit	ergernis	dat	haar	broer	te	laat	is.	
Tot	zijn	verwondering	voelt	Teo	sympathie	voor	de	vrouw	tegenover	hem.	Ze	lijkt	zich	het	lot	
van	haar	broer	echt	aan	te	trekken.		
“Lekker.	Op	de	redactie	hebben	we	niet	zulke	hippe	koffieautomaten.”	
Els	staat	op	en	laat	het	peperdure	automaat	weer	zijn	werk	doen.	Dat	gaat	met	het	nodige	
lawaai	gepaard:	geraas	van	bonen,	gepiep	van	stoom.	
“Ze	zouden	er	een	geluidsdemper	op	moeten	zetten.”	
Zijn	grapje	levert	niet	eens	het	begin	van	een	glimlach	op.	
Els	schenkt	voor	zichzelf	een	glas	water	in.	
Teo	heeft	de	vraag	hoe	duur	de	koffiepadjes	zijn	op	het	puntje	van	zijn	tong,	neemt	een	slok	
uit	zijn	porseleinen	kopje	en	gooit	het	over	een	andere	boeg.	
“Ik	kan	me	jou	niet	dronken	voorstellen	in	het	cafeetje	in	het	winkelcentrum	van	Schothorst.”	
“Wat	wil	je	daarmee	zeggen?”	
“Dat	jouw	appartement	een	paleisje	is	vergeleken	met	de	flats	van	de	Olivierplaats.”	
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“Zegt	de	plek	waar	iemand	woont	iets	over	die	persoon?”	
“Ik	probeer	een	overeenkomst	te	vinden	tussen	jullie	tweeën.”	
“We	zijn	broer	en	zus.”	
“Die	twee	totaal	verschillende	levens	leiden.	Dat	is	althans	de	indruk	die	ik	krijg.”	
“Wat	heeft	dit	met	je	artikel	te	maken?”	
“Niets.	Als	er	al	een	artikel	komt.	Maak	jij	je	zorgen	om	je	broer?”	
“Ja,	natuurlijk.	Wat	dacht	jij	dan?”		
Het	komt	er	scherper	uit	dan	bedoeld.	Els	neemt	een	slokje	water	om	te	bedaren.		
“Ik	ben	gewoon	nieuwsgierig,”	zegt	Teo.	“Slechte	eigenschap.”	
“Daarom	ben	je	journalist	geworden,”	neemt	Els	zijn	vredesvoorstel	aan.		
“Jullie	zijn	samen	opgegroeid?”	
“Ja.	Ik	ben	een	paar	jaar	ouder	dan	Hans.	Mijn	vader	is	jong	overleden.	Mijn	moeder	moest	
hard	werken	om	in	ons	onderhoud	te	voorzien.	Dus	kwam	de	zorg	voor	hem	voor	een	groot	
gedeelte	bij	mij	terecht.”	
“En	je	probeert	nog	steeds	over	hem	te	waken.”	
Els	haalt	haar	schouders	op.	Ze	ziet	er	opeens	moe	en	verdrietig	uit.	Op	hetzelfde	moment	
verliet	haar	luxe	appartement	veel	van	zijn	glans.	Uiterlijk	vertoon.	Schone	schijn.	
Buitenkant.	
“Je	had	psycholoog	moeten	worden.”	
“Alle	journalisten	zijn	in	wezen	mislukte	psychologen.	Of	andersom.	Jij	mag	kiezen.”	
Op	het	gezicht	van	Els	verschijnt	heel	even	het	begin	van	een	glimlach:	een	zonnestraal	op	
een	zwaar	bewolkte	dag.	
“Ik	doe	mijn	best,”	zegt	ze.	“Hans	is	een	volwassen	vent	en	ik	weet	dat	ik	hem	meer	los	moet	
laten.	Hij	is	verantwoordelijk	voor	zijn	eigen	leven,	zoals	ik	dat	voor	het	mijne	ben.	Het	is	
vreemd	hoe	levens	uit	elkaar	kunnen	lopen,	ook	al	ben	je	in	hetzelfde	nest	opgegroeid.	Ik	
heb	een	goede	baan.	Hans,	tja,	hij	is	intelligent	genoeg,	intelligenter	dan	ik	in	ieder	geval.	
Foute	vriendjes,	foute	vrouwen,	soft	drugs,	een	avondje	naar	het	casino	met	een	zogenaamd	
feilloos	winsysteem	en	voor	je	het	weet	is	je	leven	een	moeras.”	
Els	schrikt	duidelijk	van	haar	openhartigheid.	
“Je	gaat	dit	toch	niet	opschrijven?”	
“Nee,	de	krant	interesseert	alleen	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats.	Maar	ik	ben	
benieuwd	naar	de	achtergrond	van	je	broer.”	
“Omdat	je	een	mislukte	psycholoog	bent.”	
“Precies.”	
Het	lijkt	er	zowaar	op	dat	Els	met	hem	zit	te	flirten.	Ze	is	een	aantrekkelijke	vrouw.	Teo	voelt	
zich	gevleid.	Als	hij	niet	smoorverliefd	op	Marjan	was	geweest,	dan	…”	
Of	bespeelt	ze	hem	zodat	hij	positief	oordeelt	over	haar	broer?	
Els	heeft	zich	alweer	teruggetrokken	in	haar	eigen	wereld,	waarin	de	zorg	voor	haar	broertje	
zo’n	belangrijke	rol	speelt.		
“De	laatste	tijd	ging	het	juist	beter	met	Hans.	Door	schuldsanering	zijn	de	ergste	financiële	
problemen	voorbij.	Dankzij	bemiddeling	van	de	gemeente	en	de	woningstichting	kon	hij	
tijdelijk	een	koopflat	huren	in	de	Olivierplaats.	Hij	dronk	minder	en	kreeg	een	baantje	bij	de	
Kringloop.	Ver	onder	zijn	niveau	natuurlijk,	maar	het	zorgde	in	ieder	geval	voor	regelmaat.	Hij	
wilde	een	avondstudie	gaan	doen	en	toen	…”	
“Ontmoette	hij	Tina,”	vult	Teo	aan.	
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“Hij	had	gewoon	dat	hele	cafeetje	moeten	mijden,	dan	was	er	niets	gebeurd.	Ik	wil	Tina	
nergens	de	schuld	van	geven,	Hans	is	verantwoordelijk	voor	zijn	eigen	gedrag.	Een	gezellig	
avondje	liep	uit	de	hand	en	vervolgens	werd	hij	smoorverliefd	op	haar.	Vraag	me	niet	wat	hij	
in	Tina	ziet,	ze	is	nou	niet	bepaald	het	zusje	van	Einstein	om	het	vriendelijk	uit	te	drukken.”	
“Veel	mannen	vallen	niet	op	het	verstand	van	een	vrouw,”	merkt	Teo	droog	op.	
“Spreek	je	nu	uit	ervaring?”	
“Ik	ben	de	gelukkige	uitzondering.”	
“Hoe	dan	ook,	Hans	had	het	helemaal	te	pakken.	Hoe	meer	hij	aandrong,	hoe	meer	Tina	hem	
op	een	afstand	hield.	Hans	begon	weer	te	drinken.	Hij	kon	het	niet	uitstaan	dat	zij	hem	
afwees,	het	voelde	of	hij	weer	een	mislukkeling	was.	Hij	wilde	haar	veroveren.”	
“Met	als	gevolg	dat	hij	dronken	bij	de	Roelandplaats	stond	te	tieren,	woest	bij	haar	op	de	
deur	bonsde	en	de	volgende	dag	door	de	politie	vanwege	mishandeling	werd	opgepakt.”	
“Omdat	hij	haar	opnieuw	had	lastig	gevallen.”	
“Hans	belde	me	de	volgende	dag	op,	vol	schaamte,	omdat	hij	zich	dronken	zo	had	misdragen.	
Hij	wilde	het	goedmaken,	maar	had	geen	idee	hoe.	Ik	stelde	voor	dat	hij	bij	Tina	zijn	excuses	
zou	maken	en	beloven	dat	hij	haar	verder	met	rust	zou	laten.	We	hebben	zelfs	afgesproken	
dat	hij	niet	meer	naar	het	cafeetje	zou	gaan.	Maar	toen	hij	bij	Tina	aanbelde,	trok	zij	de	
verkeerde	conclusie.	Zij	belde	de	politie	en	die	pakte	Hans	op.”	
“Omdat	hij	haar	had	mishandeld.”	
“Maar	dat	is	het	nu	juist,	dat	heeft	Hans	helemaal	niet	gedaan,”	roept	Els	wanhopig	uit.	Ze	
kijkt	Teo	smekend	aan.	“Geloof	me	nou.”	
“Jij	bent	nou	niet	bepaald	een	objectieve	getuige.	Bovendien	ben	je	er	zelf	niet	bij	geweest.”	
“Dat	klopt,	maar	ik	ken	mijn	broer.	Hij	zal	nooit	een	vrouw	slaan,	zelfs	niet	als	hij	totaal	
lazarus	is.	
“Hij	heeft	wel	op	haar	deur	staan	bonzen.”	
“Dat	is	iets	anders.”		
“Dat	een	deur	geen	vrouw	is,	kan	ik	zelf	ook	wel	bedenken,”	Op	dat	moment	kondigt	een	
zoemer	de	komst	van	Hans	aan.	
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16.	

Teo	kent	het	gevaar	van	afgaan	op	een	eerste	indruk.	Veel	mensen	zijn	prima	in	staat	om	zich	
beter	voor	te	doen	dan	ze	zijn.	Het	probleem	is	dat	dit	voor	Hans	niet	lijkt	te	gelden.		
Op	het	moment	dat	Teo	Hans	ziet,	is	hij	overtuigd	van	diens	onschuld.		
Met	zijn	verstand	probeert	hij	zijn	intuïtie	ervan	te	overtuigen	dat	die	er	genadeloos	naast	
zit.		
Hans	was	ladderzat.	Woest	genoeg	om	wild	op	de	voordeur	van	Tina	te	beuken.	Dus	waarom	
zou	hij	haar	dan	niet	hebben	kunnen	laten	struikelen?	Een	duw	hebben	kunnen	geven?		
Teo	spreekt	zijn	intuïtie	in	stilte	bestraffend	toe.	Ondertussen	kijkt	hij	in	de	lodderige	ogen	
van	Els’	broer.	
Als	Hans	een	hond	was,	was	hij	een	labrador.		
Een	slome,	trouwe	goedzak.		
Hij	heeft	een	bos	wild	krullend	haar,	is	ongeschoren,	draagt	een	ongestreken	overhemd	dat	
schots	en	scheef	over	zijn	bierbuikje	hangt.	Hij	loopt	erbij	in	een	afgezakte	spijkerbroek	en	
afgetrapte	gympies.		
Hij	ruikt	naar	goedkope	aftershave.		
“Sorry,	eh,	dat	ik	zo	laat	ben.	Ik	had	een	lekke	band,”	verontschuldigt	Hans	zich.	
Hij	spreekt	al	net	zo	sloom	als	dat	hij	eruit	ziet.	
Misschien	heeft	hij	een	jointje	gerookt.	
Teo	roept	zichzelf	tot	de	orde.	Heeft	Els	niet	gezegd	dat	haar	broer	erg	intelligent	is?	
Bovendien	heeft	hij	zich	bij	de	Roelandplaats	behoorlijk	misdragen,	dus	het	is	heus	niet	
allemaal	‘peace	and	love’	in	zijn	bestaan.	
Ondertussen	is	Hans	ook	aan	de	tafel	gaan	zitten.	Zijn	zus	heeft	een	kopje	koffie	voor	hem	
neergezet.	Hij	neemt	slurpend	een	slok,	kijkt	Teo	met	zijn	trouwe	Labrador-ogen	aan	en	zegt:	
“Ik	heb	het	niet	gedaan,	meneer.	Ik	heb	Tina	met	geen	vinger	aangeraakt.	Ik	zou	haar	nooit	
kwaad	doen.	Daarvoor	vind	ik	haar	veel	te	lief.”	
“Dat	is	niet	wederzijds,	zo	heb	ik	begrepen.”	
“Daar	heeft	u	gelijk	in,	meneer.	Tina	wil	niets	meer	van	me	weten.	Ze	vindt	me	een	
mislukkeling.”	
“En	heeft	ze	daar	gelijk	in?”	
Hans	slurpt	weer	van	z’n	koffie	en	zegt	dan	berustend:	“ik	heb	er	een	behoorlijk	zooitje	van	
gemaakt,	dus	ik	denk	dat	ze	wel	gelijk	heeft.”	
“Volgens	Els	ben	je	een	slimme	vent.”	
Hans	werpt	een	blik	op	zijn	zus.	“Zij	denkt	veel	te	goed	over	me.”	
“Of	zij	kent	je	beter,	dan	jij	jezelf	kent.	Ze	vertelde	dat	je	geen	makkelijke	tijd	achter	de	rug	
hebt,	maar	je	leven	net	weer	zo’n	beetje	in	orde	had.	Een	baan	bij	de	Kringloop,	een	flat	in	
de	Olivierplaats,	geen	drank	of	drugs	meer.	Waar	is	het	misgegaan?”	
“Toen	ik	Tina	tegenkwam.”	Hans	slaakt	een	diepe	trouwe	hondenzucht.		
“Ik	had	mezelf	beloofd	om	nooit	meer	naar	het	cafeetje	in	het	winkelcentrum	te	gaan,	maar	
een	collega	van	de	Kringloop	vierde	er	zijn	verjaardag.	Ik	begon	nog	keurig	met	een	glaasje	
cola,	maar	toen	zag	ik	Tina.	Zij	zat	in	haar	eentje	aan	de	bar	en	vroeg	of	ik	haar	een	glaasje	
wijn	wilde	aanbieden.	Daar	kon	ik	natuurlijk	geen	‘nee’	tegen	zeggen.	Ik	was	best	een	beetje	
nerveus	door	haar	aandacht	en	bestelde	een	biertje	om	mezelf	wat	moed	in	te	drinken.	“	
“En	van	het	een	kwam	het	ander,”	neemt	Teo	het	over.	
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Gezien	het	tempo	waarin	Hans	spreekt,	is	hij	anders	over	drie	uur	nog	aan	het	vertellen	over	
zijn	eerste	biertje.	
“Jij	ging	met	Tina	mee	naar	huis	en	de	volgende	ochtend	was	jij	smoorverliefd.	Na	nog	een	
paar	afspraakjes	wilde	zij	niets	meer	van	je	weten.	Vat	ik	het	zo	ongeveer	goed	samen?”	
“Ik	snap	niet	wat	ik	fout	heb	gedaan.”	
“Misschien	heb	je	niets	fout	gedaan.	Misschien	hadden	jullie	verschillende	verwachtingen.”	
“Die	Tina	heeft	een	hart	als	een	diepvriezer,”	komt	Els	tussenbeide.	“Zij	heeft	Hans	gebruikt	
voor	een	paar	avondjes	plezier	en	hem	daarna	laten	vallen	als	een	baksteen.”	
“Volgens	mij	was	hij	daar	zelf	bij.”	
“Het	ligt	niet	aan	Tina,	het	ligt	aan	mij,”	antwoordt	Hans	ontwapenend	eerlijk.	“Ik	had	
gewoon	niet	verliefd	op	haar	moeten	worden.”	
“Verliefdheid	overkomt	je.	Daar	kun	je	niets	aan	doen.	Maar	je	bepaalt	zelf	wat	je	doet	als	je	
wordt	afgewezen.	Terug	naar	de	avond	van	de	mishandeling.	Jij	was	straalbezopen,	hebt	in	
de	hal	van	de	Roelandplaats	lopen	tieren	en	bent	daarna	naar	boven	gegaan	om	Tina	te	
smeken	je	binnen	te	laten.	Toen	ze	dat	weigerde,	heb	je	haar	voordeur	een	flink	pak	slaag	
gegeven	en	beneden	staan	wachten	in	de	hoop	dat	ze	naar	buiten	zou	komen.	Waarschijnlijk	
ging	je	ervan	uit	dat	ze	nog	wel	naar	het	cafeetje	zou	gaan.	Dat	deed	ze	inderdaad,	niet	om	
aan	de	bar	een	volgende	sneue	stakkerd	aan	de	haak	te	slaan,	maar	om	een	pakje	sigaretten	
te	kopen.	Toen	ze	weer	naar	buiten	kwam,	deed	je	met	je	dronken	kop	een	nieuwe	poging	
om	je	aan	haar	op	te	dringen.”	
Teo	stopt	een	moment.	Als	Tina	de	waarheid	heeft	gesproken,	klopt	zijn	reconstructie	niet,	
want	ze	heeft	gezegd	dat	ze	volkomen	onverwacht	was	aangevallen.	
Misschien	had	ze	niet	alleen	sigaretten	gekocht,	maar	ook	een	paar	glaasjes	wijn	gedronken	
waardoor	haar	herinnering	net	zo	vertroebeld	was	als	het	laatste	restje	wijn	in	een	fles.	
“Of	misschien	was	je	inmiddels	ontnuchterd,	zag	je	het	hopeloze	van	je	gesmeek	in	en	voelde	
je	alleen	nog	woede	om	de	afwijzing,”	vervolgt	Teo.	“Je	gaf	Tina	een	flinke	duw	waardoor	ze	
op	de	grond	viel	en	maakte	je	laf	uit	de	voeten.	De	volgende	dag	belde	je	Els	om	je	walgelijke	
gedrag	op	te	biechten.	Je	zus	snapte	ook	wel	dat	iedereen	begreep	wie	de	dader	was.	Ze	
raadde	je	aan	om	je	excuses	aan	te	bieden	om	erger	te	voorkomen,	maar	te	laat,	Tina	had	al	
aangifte	bij	de	politie	gedaan.	Zo	ongeveer	moet	het	zijn	gegaan.”	
“Hans	heeft	toch	gezegd	dat	hij	onschuldig	is,”	valt	Els	woest	uit.	“Echt	iets	voor	een	
journalist:	zelf	je	eigen	verhaaltje	bedenken.	De	waarheid	doet	er	niet	toe.	Ik	had	nooit	de	
krant	moeten	bellen.	Jullie	zijn	net	zo	onbetrouwbaar	als,	als,	als	autoverkopers.”	
“Ik	heb	het	echt	niet	gedaan,	meneer.	Geloof	me	nou,	ik	was	het	niet.”	
Hans	kijkt	Teo	opnieuw	met	zijn	trouwe	hondenogen	aan.	
“Wat	heb	je	dan	wel	gedaan	nadat	je	de	voordeur	van	Tina	had	gemolesteerd?”	
“Ik	ben	naar	huis	gegaan	om	mijn	roes	uit	te	slapen.	De	volgende	dag	heb	ik	inderdaad	Els	
opgebeld.	Zij	zei	dat	ik	mijn	excuses	aan	moest	bieden.”	
“En	vervolgens	stond	er	een	grote	foto	in	de	krant	dat	Hans	werd	opgepakt	vanwege	
mishandeling.”		
Els	spuugt	de	woorden	in	Teo’s	gezicht.	“Er	stond	niet	eens	bij	dat	hij	slechts	een	verdachte	
was.	Hij	was	al	veroordeeld	voor	hij	de	kans	kreeg	zich	te	verdedigen.”	
“Ho,	ho,	die	foto	stond	in	Keinieuws,”	verdedigt	Teo	zich.	“Dat	is	inderdaad	een	
sensatieblaadje.	Ik	ben	juist	hier	om	jullie	kant	van	het	verhaal	te	horen.”	
“Tot	nu	toe	blijkt	daar	weinig	van.	Je	doet	er	juist	alles	aan	om	van	Hans	de	dader	te	maken.”	
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“Ok,	vertel	jij	me	dan	maar	wat	er	volgens	jou	is	gebeurd.”	
“Dat	heeft	Hans	je	toch	net	verteld.	Hij	is	naar	huis	gegaan	om	zijn	roes	uit	te	slapen.”	
“Maar	wie	heeft	Tina	dan	mishandeld?	Of	ga	je	me	nu	vertellen	dat	er	die	avond	bij	de	
Roelandplaats	nog	meer	dronken	afgewezen	minnaars	hun	opwachting	hebben	gemaakt?”	
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17.	

Met	een	diepe	zucht	staat	Teo	een	paar	minuten	later	weer	bij	zijn	fiets.	Hij	heeft	voor	de	
vorm	nog	een	foto	gemaakt	en	vervolgens	Hans	en	Els	in	haar	dure	flat	achtergelaten.	Het	is	
duidelijk	dat	zijn	bezoek	geen	aanleiding	biedt	voor	een	uitgebreid	artikel.	Dat	moet	zelfs	‘de	
bonbon’	begrijpen.	Teo	zal	melden	dat	de	verdachte	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats	
ontkent.	Of	Hans	schuldig	is	of	niet,	dat	moet	de	rechter	maar	bepalen.	De	krant	zal	te	zijner	
tijd	een	paar	regels	aan	het	vonnis	wijden.		
Ergens	zit	het	Teo	niet	helemaal	lekker,	maar	hij	heeft	geen	zin	om	aandacht	aan	dat	gevoel	
te	besteden.	In	zijn	hoofd	rinkelt	weer	een	belletje,	net	als	na	het	gesprekje	met	Louise	de	
huisarts	na	de	repetitie	van	het	smartlappenkoor.	
Hij	pakt	zijn	mobieltje	en	zoekt	contact	met	Hans	Mansing,	maar	de	politiewoordvoerder	
heeft	geen	nieuws	te	melden	over	de	verdronken	vrouw	in	de	Eem.	
De	schouwarts	is	niets	bijzonders	opgevallen.	De	dienders	gaan	uit	van	een	ongeluk	of	
zelfdoding,	tenzij	onderzoek	van	de	patholoog-anatoom	iets	anders	aan	het	licht	brengt.	
Teo	wil	zijn	mobieltje	weer	opbergen	en	terugfietsen	naar	de	redactie.	
Op	hetzelfde	moment	schrikt	hij	zich	het	apezuur.	
Vlak	naast	hem	klinkt	een	diepe	blaf.	
Een	blaf	die	op	een	hoest	lijkt.	
Hij	laat	van	schrik	zijn	mobieltje	vallen,	bukt	om	het	op	pakken,	kijkt	opzij	en	staart	recht	in	
de	enorme	bek	van	een	Deense	Dog.		
Uit	de	bek	hangt	een	immense	tong	die	omringd	door	fikse	klodders	speeksel	aanstalten	
maakt	voor	een	innige	lebberpartij.	
“Ik	heb	al	gedoucht.”	
Teo	pakt	zijn	mobieltje	en	springt	achteruit.	
“Rustig	maar,	meneer,	hij	doet	niets	hoor.	Hij	is	gewoon	dol	op	mensen.”	
De	Deense	Dog	hoort	bij	een	stevig	gebouwde	vrouw	die	hem	goedmoedig	toelacht.	Teo	ziet	
haar	nauwelijks	staan.	In	zijn	hoofd	rinkelt	het	belletje	nu	op	volle	kracht.		
Hij	springt	op	zijn	fiets	en	slaat	rechtsaf	richting	de	Roelandplaats,	nagekeken	door	een	
verbaasde	mevrouw	en	een	teleurgestelde	Deense	Dog	die	een	natte	kennismaking	aan	zijn	
tong	voorbij	ziet	gaan.	
Tijdens	het	fietsen	ordent	Teo	zijn	gedachten.	Nu	de	boodschap	uit	zijn	onderbewuste	hem	
heeft	bereikt,	doet	het	telefoonbelletje	in	zijn	hoofd	er	het	zwijgen	weer	toe.		
Om	helemaal	zeker	van	zijn	zaak	te	zijn,	pakt	hij	nog	een	keer	zijn	telefoon.	Check.	
Dubbelcheck.	
Wat	is	een	moderne	misdaadverslaggever	zonder	Google	of	andere	zoekmachine?	
Hij	vindt	opnieuw	de	informatie	over	misofonie.	
Tevredengesteld	stapt	Teo	weer	op.	Bij	de	Roelandplaats	houdt	nog	steeds	een	steen	de	
voordeur	op	z’n	plek.	De	pornografische	graffiti	in	de	hal	heeft	plaatsgemaakt	voor	de	naam	
van	een	voetbalclub	en	een	Jodenster.	
De	conciërge	lijkt	er	niet	mee	te	zitten.	Hij	zit	in	zijn	kantoortje	de	krant	te	lezen.	Misschien	
ziet	hij	inmiddels	het	vergeefse	van	zijn	schoonmaakpogingen	in	of	anders	is	hij	een	Ajax-fan.	
De	deur	van	het	kantoortje	staat	open.	De	conciërge	kijkt	op	van	zijn	krant.	Teo	groet	de	man	
en	merkt	monter	op	dat	de	smaak	van	de	graffitikunstenaar	in	ieder	geval	vooruit	is	gegaan.	
“Vind	je?”	
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“Nou	ja,	beter	de	naam	van	een	voetbalclub	dan	een	afbeelding	van	het	manlijk	geslacht.	Of	
heeft	u	niets	met	voetbal?”	
“Niet	meer.”	De	conciërge	laat	zijn	krant	voor	wat	die	is	en	leunt	achterover	in	zijn	stoel.		
“Vroeger	ging	het	nog	om	het	spelletje.	Tegenwoordig	draait	het	alleen	nog	maar	om	geld.	
Rijke	sjeiks	kopen	clubs	op	en	betalen	miljoenen	voor	over	het	paard	getilde	spelers.	Zoiets	
als	clubliefde	bestaat	niet	meer.	De	meeste	spelers	weten	niet	eens	meer	wat	voor	shirtje	ze	
dragen.”	
“Vroeger	was	alles	beter?”	
“Dat	kun	je	wel	zeggen,	ja.	Ik	kan	me	nog	herinneren	dat	mijn	vader	me	op	zondagmiddag	
meenam	naar	de	wedstrijden	van	SC	Amersfoort.	Sjaal	om	de	nek,	petje	op	het	hoofd,	mijn	
vader	nam	in	de	rust	een	pilsje	en	ik	kreeg	een	broodje	worst.	Ik	vind	het	nog	steeds	jammer	
dat	ze	failliet	zijn	gegaan.	Maar	ja,	er	kwam	geen	kip	kijken.”	
De	conciërge	verplaatst	zijn	aandacht	weer	naar	de	krant.	Teo	neemt	de	trap	naar	de	
verdieping	waar	Tina	woont	en	belt	aan	bij	haar	buurman.	
Geen	reactie.	
Hij	houdt	een	vinger	een	paar	tellen	op	de	zoemer	en	hoort	door	de	voordeur	heen	hoe	een	
hoge	schrille	toon	de	ruimte	terroriseert.	
Na	een	paar	tellen	gaat	de	voordeur	open.		
Een	man	van	een	jaar	of	30	kijkt	Teo	argwanend	aan.	Hij	draagt	een	net	pak	en	ziet	er	ook	
verder	uitermate	verzorgd	uit.	
“Sorry	dat	ik	u	stoor.”	
“Als	u	dat	echt	zou	menen,	had	u	niet	zo	nadrukkelijk	op	de	bel	gedrukt.”	
Daar	zit	wat	in.	
“Ik	wist	niet	of	er	iemand	thuis	was.”	
“Ik	ben	op	mijn	rust	gesteld	en	stel	onaangekondigd	bezoek	niet	op	prijs.”	
“Ik	ben	journalist	bij	de	Amersfoorter	en	zou	u	graag	wat	vragen	stellen	over	de	mishandeling	
onlangs	van	uw	buurvrouw.”	
De	woorden	hebben	een	onverwacht	effect.	De	argwaan	op	het	gezicht	van	de	man	maakt	
plaats	voor	een	uitdrukking	van	diepe	angst.	Hij	pakt	de	voordeur	en	smijt	die	weer	dicht.	
Maar	Teo	is	hem	voor.	Met	zijn	voet	houdt	hij	de	deuropening	op	een	kier.	
“Ik	heb	u	niets	te	zeggen,”	dringt	de	man	in	het	nette	pak	aan.	“Laat	me	met	rust.	Nu!”	
Er	zit	niets	anders	op.	Terwijl	hij	zijn	voet	in	de	deuropening	houdt,	hoest	Teo	nadrukkelijk		1,	
2,	keer.	Het	resultaat	is	opzienbarend	en	ook	enigszins	verontrustend.			
De	man	springt	naar	voren,	grijpt	Teo	bij	de	keel,	duwt	hem	naar	achteren	en	staat	op	het	
punt	de	misdaadverslaggever	van	de	Amersfoorter	als	oud	vuil	over	de	reling	te	gooien.	
Teo	staat	heus	wel	zijn	mannetje,	maar	tegen	deze	razernij	valt	niet	te	vechten.	
Hij	snakt	naar	adem,	houdt	wanhopig	de	reling	vast	om	te	voorkomen	dat	er	voortijdig	een	
einde	komt	aan	zijn	aardse	bestaan	–	in	een	flits	ziet	hij	de	gezichten	van	Anoek,	Marjan	en	
Jamila	voor	zich	-	en	probeert	amechtig	zijn	aanvaller	met	woorden	te	kalmeren.	
Tevergeefs.	
Teo	maakt	een	arm	van	de	reling	vrij	om	de	man	een	klap	in	het	gezicht	te	geven,	maar	dat	
had	hij	beter	niet	kunnen	doen	want	zijn	wankele	toestand	op	de	reling	wordt	nu	wel	
uitermate	precair.	
Net	zo	onverwachts	als	de	storm	is	losgebarsten,	houdt	deze	ook	weer	op.	
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De	man	in	het	nette	pak	doet	een	stap	achteruit.	Hij	gaat	op	de	drempel	van	zijn	voordeur	
zitten	en	houdt	z’n	handen	voor	z’n	hoofd.	
Teo	glijdt	van	de	leuning	af,	terug	op	de	veilige	galerij.	Nog	enigszins	argwanend	laat	hij	zijn	
reddingsboei	weer	los.	Zijn	benen	trillen.	Hij	haalt	diep	adem	en	lacht	in	gedachten	naar	
Anoek,	Marjan	en	Jamila.	
Dan	heeft	hij	zijn	praatjes	weer	terug.	
“James	Bond	is	er	niets	bij.	Zullen	we	binnen	verder	praten?”	
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18.	

Een	uurtje	later	fietst	Teo	terug	naar	de	redactie.	De	man	in	het	nette	pak	heeft	beloofd	
zichzelf	aan	te	geven	bij	de	politie.	Ook	gaat	hij	bij	Tina	zijn	excuses	maken.	De	zus	van	Hans	
reageert	uitermate	verheugd	als	ze	via	de	telefoon	hoort	dat	haar	broer	niet	langer	wordt	
verdacht	van	de	mishandeling.	Ze	bedankt	Teo	voor	zijn	bemiddeling	en	nodigt	hem	uit	voor	
een	etentje,	een	invitatie	waar	Teo	voor	hij	Marjan	had	ontmoet	graag	op	in	was	gegaan.	
Nu	loopt	hij	het	kantoortje	van	‘de	bonbon’	binnen.	De	eindredacteur	zit	haar	nagels	te	
lakken.	
“Kun	je	niet	kloppen	voor	je	binnenkomt?”	
“Sorry	voor	de	storing.	Ik	zie	dat	je	druk	bent.”	
“Ik	heb	zo	een	meeting	met	de	directie,	maar	hoef	me	bij	jou	niet	te	verantwoorden.”	
“In	tegenstelling	tot	bij	de	directie,”	antwoordt	Teo	goedgehumeurd.	“Ik	neem	aan	dat	het	
lakken	van	je	nagels	slechts	schone	schijn	is.	Als	je	ze	echt	nodig	hebt,	gebruik	je	ze	om	de	
directie	te	krabben.”	
“Houd	je	flauwe	grapjes	maar	voor	je,”	antwoordt	‘de	bonbon’.	“Wat	heeft	je	gesprek	met	de	
verdachte	van	de	mishandeling	opgeleverd?”	
“Dat	hij	geen	verdachte	meer	is.”	
“Omdat	zijn	lieve	zus	vriendelijk	naar	je	heeft	geglimlacht?”	
“Nee,	omdat	ik	de	ware	dader	heb	gesproken.	Hij	gaat	zich	vanmiddag	aangeven	bij	de	
politie.	Hij	probeerde	me	eerst	over	de	reling	van	de	galerij	te	gooien,	maar	was	het	toen	
met	me	eens	dat	niemand	anders	mocht	opdraaien	voor	zijn	daad.”	
Teo	zwijgt	een	moment.	Het	gesprek	met	de	buurman	van	Tina	heeft	indruk	gemaakt.	
“Hij	is	dader	en	slachtoffer.”	
‘De	bonbon’	wuift	Teo’s	woorden	weg.	“Empathie	past	niet	bij	journalisten.	Wat	kun	je	
ermee	voor	de	krant?”	
“Niet	zoveel,	ben	ik	bang.	Een	interview	met	de	vorige	verdachte	is	zinloos.	Ik	kan	een	
nieuwsberichtje	maken	dat	hij	onschuldig	is	en	de	echte	dader	zich	bij	de	politie	heeft	
gemeld.	Maar	zijn	beweegreden	is	erg	privé.	Hij	heeft	mentale	problemen	en	is	daardoor	tot	
zijn	daad	gekomen.”	
“Bespaar	me	de	details.”	
‘De	bonbon’	springt	op	achter	haar	bureau	en	toont	zich	in	haar	felgele	mantelpakje	en	rood	
gelakte	nagels	in	volle	glorie.				
“Hoe	zie	ik	eruit?”	
“Angstaanjagend.”	
“Maak	ik	genoeg	indruk	op	de	directie?”	
“Als	een	vos	in	een	kippenhok.”	
“Mooi	zo.	Precies	wat	de	bedoeling	is.”	
‘De	bonbon’	stuift	haar	kantoortje	uit.	Teo	bedenkt	dat	als	het	mantelpakje	en	de	nagellak	
hun	werk	niet	doen,	er	altijd	nog	de	mierzoete	parfum	is	waardoor	de	directieleden	in	
katzwijm	vallen.	
Hij	loopt	de	redactieruimte	in.	Jamila	zit	op	het	toetsenbord	van	haar	computer	te	tikken.	Ze	
stopt	daarmee	als	Teo	haar	kant	op	komt.	
“Roel	Koelewijn	gaat	inderdaad	een	eigen	partij	beginnen.”	
“Zei	ik	toch.”	
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“Hoe	was	je	lunch	met	Anoek?”	
“Ben	ik	helemaal	vergeten.	En	toen	ik	eraan	dacht,	was	het	al	te	laat.	Vreemd,	ik	had	alleen	
met	haar	afgesproken,	maar	kreeg	toen	ik	haar	belde	om	me	te	verontschuldigen	toch	het	
idee	dat	er	nog	iemand	anders	aan	het	tafeltje	zat.”	
“Tja,	misschien	was	de	lunch	als	kennismaking	bedoeld.”	
“Met	wie?	Weet	jij	wie	er	bij	Anoek	aan	het	tafeltje	zat?	Aan	wie	wilde	ze	me	voorstellen?”	
Jamila	schenkt	Teo	een	raadselachtige	glimlach	en	negeert	zijn	vragenregen.	
“Hoe	was	je	gesprek	met	de	verdachte	van	de	mishandeling	bij	de	Roelandplaats?”	
Zo	makkelijk	laat	Teo	zich	niet	afschepen.	
“Waarom	vertel	je	me	niet	wat	je	weet?”	
“Waarom	word	je	boos	op	mij	als	jij	de	lunch	met	je	dochter	vergeet?”	
Tja,	de	spijker	op	de	kop.	
“Sorry	Jami,	heftige	dag.	Mijn	bron	drijft	in	de	Eem.	Ik	vergeet	de	lunch	met	mijn	dochter.	En	
dan	word	ik	bijna	ook	nog	over	de	vijfde	verdieping	van	een	galerijreling	gesmeten.”	
“Je	werd	wat?”	
“Eigen	schuld.	Ik	lokte	het	zelf	uit,	door	heftig	te	hoesten.”	
Jamila	schudt	haar	hoofd.	“Ik	geloof	niet	dat	ik	je	nog	kan	volgen.	Heb	je	gedronken?	Drugs	
gebruikt?	Heeft	Marjan	je	de	bons	gegeven?	Of	juist	ten	huwelijk	gevraagd?”	
“Niets	van	dat	alles.”	
Teo	gaat	tegenover	Jamila	aan	haar	bureau	zitten.	
“Heb	je	wel	eens	van	misofonie	gehoord?”	
“Misofonie?	Nee,	dat	zegt	me	niets.”	
“Voor	mij	gold	hetzelfde.	Tot	ik	Marjan	ophaalde	van	de	repetitie	van	het	smartlappenkoor	
en	mijn	huisarts	een	opmerking	maakte	over	allergie	voor	bepaalde	menselijke	geluiden.”	
“Je	huisarts	zingt	ook	bij	dat	koor?”	
“Je	mag	door	voor	de	wasmachine.”	
Teo	schenkt	Jamila	een	knipoog.	
“Het	ging	erom	dat	ze	te	weinig	mannenstemmen	hebben	bij	het	smartlappenkoor,	maar	dat	
doet	er	niet	toe.	Mijn	zingende	huisarts	raadde	me	aan	te	Googelen	op	misofonie.	Dat	heb	ik	
gedaan.	Vervolgens	moest	ik	denken	aan	iets	wat	een	medebewoonster	zei	na	mijn	bezoek	
aan	Tina.”	
“Tina?”	
“De	mishandelde	vrouw	in	de	Roelandplaats.”	
“Juist.	En	wat	zei	die	medebewoonster?”	
“Dat	haar	dochtertje	erg	was	geschrokken	door	een	reactie	van	Tina’s	buurman,	een	
vriendelijke,	nette	man	die	sociale	contacten	zoveel	mogelijk	mijdt.”	
Jamila	schudt	haar	hoofd.	“Ik	ben	niet	dom,	maar	kan	werkelijk	geen	touw	vastknopen	aan	
wat	je	allemaal	aan	het	bazelen	bent.”	
“Nog	even	geduld.	Toen	keek	ik	vanochtend	na	mijn	bezoek	aan	de	verdachte	en	zijn	zus	in	
de	muil	van	een	blaffende	Deense	Dog.	Ik	schrok	me	een	ongeluk	en	kreeg	opeens	een	
vermoeden	wat	er	bij	de	mishandeling	echt	is	gebeurd.	Oh	ja,	ik	vergeet	nog	te	vertellen	dat	
Tina	een	stevige	roker	is	en	ik	haar	buurman	in	het	gezicht	heb	gehoest.”	
“Oh	ja,	dat	verklaart	alles,”	merkt	Jamila	sarcastisch	op.	
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“Het	probleem	is	alleen	dat	ik	er	voor	de	krant	niet	zoveel	mee	kan,	hooguit	een	kort	
nieuwsberichtje.	Maar	ik	heb	de	mensheid	vooruit	geholpen	door	een	stukje	waarheid	te	
onthullen,	dat	is	toch	ook	wat	waard?”	
“Zeker.	En	ben	je	nog	van	plan	om	die	waarheid	met	mij	te	delen?”	
“Natuurlijk.	Of	je	moet	het	leuk	vinden	zelf	orde	aan	te	brengen	in	de	chaos	die	ik	je	net	heb	
gepresenteerd.”	
“Nee,	dank	je.	De	feiten	graag,	keurig	op	een	rijtje.	Daar	houd	ik	van.”	
Teo	knikt.	Zijn	gezicht	krijgt	een	serieuze	uitdrukking.	“Hans,	de	man	die	de	politie	heeft	
gearresteerd,	is	onschuldig.	Zijn	leven	is	een	aaneenschakeling	van	mislukte	kansen,	maar	hij	
heeft	Tina	niet	mishandeld.	Wel	heeft	hij	dronken	bij	de	Roelandplaats	lopen	tieren	en	woest	
op	haar	deur	gebonsd,	maar	daarna	is	hij	naar	huis	gegaan	om	zijn	roes	uit	te	slapen.”	
“Verder:	misofonie	is	een	psychische	aandoening	waarbij	mensen	heel	heftig	reageren	op	
bepaalde	menselijke	geluiden.”	
“Zoals	hoesten?”	
“Precies.”	
“Wat	bedoel	je	met	‘heel	heftig	reageren’?”	
“Dat	varieert	per	persoon,	maar	ze	kunnen	uitermate	agressief	worden.”	
“Iemand	over	de	reling	van	de	vijfde	verdieping	van	de	Roelandplaats	willen	gooien?”	
“Bijvoorbeeld.”		
Teo	is	in	stilte	onder	de	indruk	van	Jamali’s	scherpzinnigheid.		
Hij	weet	dat	ze	een	hele	scherpe	geest	heeft.	Maar	omdat	ze	er	nooit	mee	pronkt,	kan	zelfs	
hij	er	nog	door	worden	verrast.	
“Dus	de	buurman	van	Tina	heeft	last	van	misofonie,”	vervolgt	Jamila.	“Jij	kreeg	daar	een	
vermoeden	van	door	de	opmerking	van	de	medebewoonster	met	het	kindje	en	de	zingende	
huisarts.”	
“Je	vergeet	Tina’s	rokershoest.	En	het	feit	dat	ik	overtuigd	raakte	van	Hans’	onschuld.”	
Jamila	negeert	Teo’s	opmerkingen.	
“Je	besluit	de	proef	op	de	som	te	nemen,	bij	hem	aan	te	bellen	en	hem	recht	in	het	gezicht	te	
hoesten.	Best	wel	een	riskante	actie,	aangezien	je	niet	kunt	vliegen	en	een	vijfde	verdieping	
behoorlijk	hoog	is.	Is	er	eigenlijk	een	medicijn	tegen	misofonie?”	
“Cognitieve	gedragstherapie.	Ermee	leren	leven.	De	buurman	van	Tina	is	in	behandeling,	
maar	kan	nog	wel	een	paar	sessies	gebruiken,	zo	hebben	Tina	en	ik	ondervonden.	Over	de	
oorzaken	van	misofonie	is	trouwens	nog	niet	veel	bekend.	Veel	mensen	die	eraan	lijden	
verwijzen	naar	ervaringen	uit	hun	jeugd,	met	name	smakkende	familieleden.”	
“Dan	is	het	maar	goed	dat	we	bij	ons	thuis	netjes	eten,”	antwoordt	Jamila	automatisch.	“Was	
de	ontmoeting	tussen	Tina	en	haar	buurman	puur	toeval?”	
“Pure	pech,	inderdaad.	De	buurman	van	Tina	werkt	vanuit	huis.	Hij	blijft	het	liefst	zoveel	
mogelijk	binnen,	laat	zijn	boodschappen	voor	een	dichte	deur	bezorgen	etc.	Hij	gaat	alleen	
naar	buiten	als	de	kans	dat	hij	andere	mensen	ontmoet	zo	klein	mogelijk	is.	Op	de	avond	van	
de	mishandeling	wacht	hij	tot	laat	in	de	avond	voor	hij	een	frisse	neus	gaat	halen.	Het	is	dan	
al	min	of	meer	donker.	Op	haar	beurt	wacht	Tina	in	haar	flat	tot	haar	dronken	belager	Hans	
de	zatte	aftocht	heeft	geblazen.	Dan	gaat	ze	naar	het	cafeetje	om	sigaretten	te	kopen.	Ik	stel	
me	zo	voor	dat	ze	ook	een	paar	glaasjes	wijn	drinkt	en	probeert	een	minnaar	voor	1	nacht	
aan	de	haak	te	slaan.	Tevergeefs.	In	haar	eentje	wandelt	ze	terug	naar	de	Roelandplaats.	
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Onderweg	krijgt	ze	een	heftige	rokershoestbui,	precies	op	het	moment	dat	ze	haar	buurman	
tegenkomt.	Die	gaat	door	haar	hoestbui	volledig	door	het	lint.	Tina	is	ervan	overtuigd	dat	het	
Hans	is,	haar	dronken	ex-minnaar.	De	volgende	dag	wil	Hans	op	aanraden	van	zijn	zus	zijn	
excuses	aanbieden	voor	zijn	dronken	gedrag	en	wordt	hij	door	de	politie	voor	mishandeling	
gearresteerd.”	
“Met	een	grote	foto	in	Keinieuws	als	gevolg.”	
“Roel	Frieszo	snapte	er	zoals	gewoonlijk	weer	helemaal	niets	van,”	constateert	Teo	met	een	
tevreden	glimlach.	“Hoewel	ik	niet	weet	of	…”	
Op	dat	moment	komt	zijn	mobiele	telefoon	tot	leven.	
Een	onbekend	nummer	op	het	display.	
“Met	Teo	Thieland.”	
“Dat	krijg	je	ervan	als	je	met	de	pers	gaat	praten,”	klinkt	een	kille	stem	in	zijn	oor.	“Bemoei	je	
vanaf	nu	met	je	eigen	zaken,	anders	ben	jij	de	volgende	die	in	de	Eem	gaat	zwemmen.”	
De	verbinding	wordt	verbroken.		
“Wat	is	er	aan	de	hand?”	vraagt	Jamila	geschrokken.	“Je	ziet	lijkbleek."	
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19.	

“Teo	Thieland	is	een	lastpak.”	
“Denk	je	dat	we	hem	genoeg	hebben	gewaarschuwd,	Trudy?”	
“Ik	betwijfel	het.	Dat	journalistenvolk	is	stront	eigenwijs,	als	een	kudde	koeien.	“	
“Hij	kan	ons	niets	meer	maken.	De	Tattoo	heeft	op	tijd	die	boekhoudster	het	zwijgen	
opgelegd.”	
“Ben	je	daar	zeker	van?”	Trudy	de	Visser	kijkt	haar	echtgenoot	kil	aan.	“We	weten	niet	wat	
voor	informatie	zij	hem	nog	heeft	doorgespeeld.	Je	hebt	gefaald,	Stephan.	We	zijn	kwetsbaar	
geworden.	Daar	houd	ik	niet	van.	Dat	weet	je	toch.”	
“Ik	wil	het	goed	maken.	Hij	heeft	een	dochter	en	een	nieuwe	vriendin.	Misschien	moeten	we	
ons	op	hen	richten.”		
“Houd	je	mond	en	laat	me	nadenken.”	
Trudy	kijkt	uit	het	raam.	De	Tattoo	staat	bij	de	schuur	zijn	motor	te	poetsen.	De	gele	helm	ligt	
naast	hem	op	de	grond.	De	zon	verlicht	zijn	met	huidtekeningen	versierde	armen.	
Ze	denkt	aan	Teo.	Aan	zijn	dochter	en	nieuwe	vriendin.	
Haar	blik	verhardt	zich.	
	“Ik	doe	alles	voor	je	Trudy,	dat	weet	je	toch,”	smeekt	Stephan.	
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20.	

“Kom	je	me	vanavond	weer	ophalen?”	vraagt	Marjan.	“We	hebben	een	extra	repetitie.	
Armand	was	niet	tevreden	over	hoe	het	de	vorige	keer	ging.”	
“Neemt	die	man	jullie	hobby	niet	veel	te	serieus?	Of	streven	jullie	ernaar	als	
smartlappenkoor	carrière	te	maken?”	
“Doe	niet	zo	flauw.	Natuurlijk	nemen	we	onze	hobby	serieus.	Bovendien	is	binnenkort	het	
smartlappenfestival	en	willen	we	een	goede	indruk	maken.	Maar	als	je	geen	zin	hebt	om	me	
op	te	halen,	moet	je	dat	gewoon	zeggen.”	
Teo	hoort	de	verontwaardiging	in	Marjans’	stem	en	haast	zich	te	verontschuldigen.	
“Dat	was	dom	van	me.	Natuurlijk	sta	ik	om	tien	uur	voor	de	deur.	Ik	zal	ervoor	zorgen	dat	ik	
dit	keer	op	tijd	ben.”	
“Je	mag	wel	wat	vroeger	komen.	Armand	had	het	nog	over	je.	Zoals	je	weet	komen	we	
mannenstemmen	te	kort.	Hij	zou	je	graag	een	keertje	horen	zingen.”	
“Mijn	aanwezigheid	lijkt	me	niet	verstandig	als	jullie	een	goede	indruk	willen	maken	op	het	
smartlappenfestival,”	grinnikt	Teo.	“Ik	zie	je	vanavond.	Kus.	Oh	ja,	en	ik	zal	zorgen	dat	er	iets	
te	ontbijten	in	huis	is.”	
“Dat	is	je	geraden.”	
Ze	verbreken	de	verbinding.	Teo	legt	zijn	mobieltje	weg.	Hij	zit	in	zijn	huiskamer	en	heeft	het	
blaadje	met	nummers	voor	zich	liggen.	Hij	staart	net	zo	lang	op	de	cijfers	tot	ze	een	eigen	
leven	gaan	leiden.	Ze	komen	los	van	het	papier,	zweven	door	de	lucht,	vormen	figuren	die	
verdacht	veel	op	mensen	gaan	lijken.	Ambtenaren	uit	het	gemeentehuis.	Wie	weet	kan	
Jamila	helpen	ze	te	herkennen.	
De	cijfers	keren	weer	terug	op	het	papier.	De	voordeurbel	rinkelt.	Anoek	heeft	een	sleutel	
maar	kondigt	haar	komst	aan.	Met	lichte	pas	rent	ze	de	trap	op.	Ze	is	niet	alleen,	maar	lacht	
en	babbelt	vrolijk	met	degene	die	bij	haar	is.	Teo	hoort	een	jongensstem.	Dezelfde	stem	als	
tijdens	de	lunch.	Jamila	weet	aan	wie	Anoek	hem	voor	wil	stellen.	Maar	als	Anoek	
enthousiast	de	huiskamer	binnenkomt,	verandert	ze	in	een	vrouw	met	een	hoog	opgeslagen	
regenjas	en	een	zonnebril	voor	haar	ogen.	Om	haar	heen	vormen	zich	grote	plassen	op	de	
vloer.	
Teo	schrikt	wakker.	Het	duurt	een	paar	tellen	voor	hij	weer	bij	zijn	positieven	is.	Hij	is	met	zijn	
hoofd	op	het	papiertje	met	getallen	in	slaap	gevallen.	Naast	hem	ligt	zijn	mobieltje.	Het	is	stil	
in	huis.	Teo	heeft	een	akelig	gevoel	overgehouden	aan	zijn	droom.	Hij	snakt	naar	frisse	lucht	
en	besluit	voor	hij	naar	De	Rooie	Cent	gaat	een	rondje	door	de	stad	te	lopen.			
Teo	wandelt	door	Muurhuizen,	de	straat	waar	ooit	de	eerste	stadsmuur	stond.	Hij	slaat	af	
naar	de	Kortegracht	en	passeert	het	geboortehuis	van	Mondriaan	dat	nu	een	museum	is.	
Wat	zou	Marjan	vinden	van	de	Victory	Boogiewoogie?	Er	is	zoveel	dat	hij	niet	van	haar	weet,	
er	valt	nog	zoveel	te	ontdekken.	
De	Langestraat	ligt	er	grotendeels	verlaten	bij.	De	laatste	jaren	hebben	steeds	meer	winkels	
hun	deuren	moeten	sluiten.	Teo	heeft	het	met	afschuw	zien	gebeuren.	Grote	bedrijven	
nemen	de	plek	in	van	kleine	ondernemers.	Eenheidsworst.	
Op	dat	moment	hoort	hij	in	de	verte	het	geluid	van	een	motor.	Teo	kijkt	achterom	en	ziet	
alleen	een	enkele	fietser	en	wandelaar.	Misschien	heeft	hij	zich	het	geluid	verbeeld:	een	
bewijs	van	zijn	overspannen	gemoed.	Een	nachtje	met	Marjan	zal	hem	goed	doen.	
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De	voorpret	tovert	een	glimlach	op	zijn	gezicht.	Toch	heeft	hij	ongemerkt	zijn	pas	versneld.	
Teo	merkt	dat	hij	zich	niet	meer	op	z’n	gemak	voelt.	Alsof	het	kwaad	hem	op	de	hielen	zit.	Hij	
overweegt	een	bezoekje	aan	De	Hof	waar	het	op	de	terrasjes	ongetwijfeld	nog	gezellig	druk	
is,	maar	neemt	in	plaats	daarvan	de	Groenmarkt	om	via	de	Kerkstraat	en	Muurhuizen		terug	
te	keren	naar	het	begin	van	de	Langestraat.	
Zo,	dat	zal	de	denkbeeldige	motorrijder	wel	hebben	afgeschud.	De	man	met	de	gele	helm	en	
de	getatoeëerde	armen.	Teo	begint	toch	weer	sneller	te	lopen.	Hij	is	net	de	Zuidsingel	
overgestoken	en	op	de	Kamp	beland,	als	het	geluid	van	de	motor	opnieuw	de	avond	
doorboort.	Het	neemt	ras	in	volume	toe.	Teo	werpt	een	blik	achterom	en	ziet	het	door	de	
man	met	de	gele	helm	bereden	monster	snel	op	zich	komen.	Hij	schiet	de	Coninckstraat	in	en	
begint	zo	hard	als	hij	kan	te	rennen.	
Flint	is	zijn	redding.	Er	is	net	een	voorstelling	afgelopen	en	drommen	bezoekers	komen	het	
theater	uit,	napratend	over	de	voorstelling	die	ze	hebben	bezocht.	Teo	mengt	zich	tussen	de	
vrolijke	en	blije	mensen.	Uit	hun	commentaren	begrijpt	hij	dat	er	een	cabaretprogramma	op	
het	programma	stond.	Iedereen	heeft	genoten.	Er	wordt	geklaagd	over	buikpijn	van	het	
lachen.	
Vanaf	het	Flintplein	ziet	Teo	de	motorrijder	staan.	De	geel	gehelmde	engerd	geeft	een	dot	
gaf,	het	geraas	overstemt	het	opgewekte	gekwebbel	om	hem	heen.	Teo	probeert	zich	klein	te	
maken,	nog	meer	te	verdwijnen	in	de	massa.	Hij	verstopt	zich	achter	een	echtpaar	waarvan	
de	man	minstens	twee	meter	is,	knoopt	voor	de	schijn	een	praatje	aan	met	een	vrouw	die	
moeite	heeft	haar	fietsslot	open	te	krijgen	en	hoort	dan	gierend	geraas.	Als	Teo	even	later	
voor	de	zekerheid	nog	een	keer	kijkt,	ziet	hij	dat	de	motorrijder	inderdaad	is	vertrokken.	
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21.	

Flint	is	bijna	leeggestroomd.	Teo	veegt	het	koude	zweet	van	zijn	voorhoofd.	Langzaam	
verdwijnt	de	door	angst	opgeroepen	adrenaline	weer	uit	zijn	lijf.	Achter	een	groepje	
bezoekers	aan	die	te	voet	naar	de	voorstelling	zijn	gekomen,	slentert	hij	over	het	fiets-	en	
wandelpad	door	plantsoen-Noord.		
Ze	laten	het	theater	links	liggen	en	wandelen	in	de	zachte	mooie	avond	naar	de	
Bloemendalsestraat.	Een	van	de	mannen	voor	hem	herhaalt	een	grap	van	de	cabaretier	
waarover	hij	erg	heeft	moeten	lachen.	Hij	krijgt	een	por	van	zijn	vrouw.	Grappen	worden	er	
niet	beter	van	als	ze	worden	herhaald.	Ze	gedijen	het	best	in	de	context	van	de	theaterzaal.	
Terwijl	het	gesprek	zich	verplaatst	naar	een	gekochte	camper	en	een	huisje	in	Frankrijk,	kijkt	
Teo	op	zijn	horloge.	Het	is	tien	voor	tien.	Hij	is	perfect	op	tijd	en	verheugt	zich	erop	Marjan	te	
zien.	Haar	lach,	haar	lichaam,	haar	hele	stralende,	positieve	aanwezigheid	duwt	het	kwaad	in	
de	stad	terug	naar	de	krochten	waar	het	zich	schuilhoudt.	Vanavond	heeft	hij	er	geen	last	
meer	van	en	lacht	het	leven	hem	toe.	
Bij	de	Bloemendalsestraat	slaat	het	gezelschap	rechtsaf,	precies	de	route	die	Teo	ook	moet	
volgen.	Ze	steken	de	zijarm	van	de	Eem	over	en	passeren	de	Joodse	begraafplaats;	een	plek	
die	in	de	drukte	van	de	binnenstad	symbool	is	van	de	eeuwigheid.	De	vergankelijkheid	
symboliseert.	Het	belang	van	alle	hectiek	relativeert.	
Even	later	scheiden	hun	wegen:	de	theaterbezoekers	nemen	het		smalle	paadje	naar	de	
Bloemendalse	Buitenkade.	Zonder	hun	veilige	aanwezigheid	voelt	Teo	zich	opeens	weer	
naakt	en	onbeschermd.	Hij	was	veilig	in	hun	aanwezigheid	en	loopt	opnieuw	gevaar.	In	de	
verte	gilt	een	sirene.	Het	geluid	van	een	trein.	Het	doffe	gedreun	van	verkeer.	Maar	geen	
motor.	Opgelucht	haalt	Teo	adem.	Hij	moet	lachen	om	zijn	eigen	schrikachtigheid,	maar	het	
is	vreugde	geboren	uit	vrees.	Hij	verhoogt	zijn	tempo	en	verwenst	zichzelf	omdat	hij	zich	
zoveel	schrik	heeft	laten	aanjagen.	Om	te	laten	merken	dat	hij	zijn	angst	de	baas	is,	begint	
Teo	te	neuriën	en	even	later	hardop	te	zingen.	Tot	zijn	verbazing	komt	er	uit	zijn	mond	een	
smartlap	tevoorschijn:	iets	met	een	vlieger	die	hoog	in	de	lucht	zweeft.	Hij	grinnikt	en	nu	is	
het	plezier	wel	oprecht.	
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22.	

Aan	zijn	ontspanning	komt	abrupt	een	einde.	Uit	de	Schimmelpenninckstraat	raast	met	dolle	
vaart	een	motor	op	hem	af.	Juist	nu	Teo	zijn	waakzame	schild	heeft	laten	zakken,	is	hij	het	
meest	kwetsbaar.	De	paniek	slaat	toe.	Het	is	nog	maar	een	paar	honderd	meter	naar	De	
Rooie	Cent.	Naar	de	veilige,	vertrouwde	warmte	van	het	smartlappenkoor.	Naar	Marjan,	
Armand,	Louise.	Teo	probeert	te	rennen,	maar	komt	geen	meter	vooruit.	Zijn	benen	
weigeren	dienst.	Het	is	of	hij	op	watten	loopt,	door	moeras	waadt.	Het	zweet	breekt	hem	
aan	alle	kanten	uit.	Hij	geeft	een	luide	kreet	en	slaagt	er	toch	in	om	aan	een	sprint	te	
beginnen,	maar	lang	voor	hij	de	Rooie	Cent	bereikt,	heeft	de	motor	hem	al	ingehaald.	De	
man	met	de	gele	helm	begint	rondjes	om	hem	heen	te	draaien.	Het	vizier	is	gesloten,	zodat	
zijn	gezicht	onzichtbaar	blijft.	Wel	ziet	Teo	in	het	schemerduister	de	blote	armen	met	de	
tattoos.	
“Ga	aan	de	kant.	Laat	me	met	rust.”	
Teo	doet	een	paar	passen	vooruit,	maar	de	man	met	de	motor	snijdt	hem	de	pas	af.	
“Ik	ben	heus	niet	bang.”	
Teo	hoort	zelf	hoe	machteloos	zijn	stem	klinkt,	een	leeuw	die	brult	als	een	poesje.	
Plotseling	wordt	het	angstaanjagend	stil.	De	man	met	de	gele	helm	heeft	zijn	motor	uitgezet	
en	grijpt	in	zijn	binnenzak.	De	stadsgeluiden	verdwijnen	in	het	niets.	Teo	kijkt	met	grote	ogen	
hoe	zijn	belager	een	pistool	tevoorschijn	haalt	en	dat	op	hem	richt.	Hij	sluit	zijn	ogen.	Dit	was	
het	dan.	Teo	Thieland,	misdaadverslaggever	zal	er	op	zijn	grafsteen	staan.	
Er	volgt	een	droge	klik.	Als	Teo	zijn	ogen	weer	opent,	heeft	de	man	met	de	gele	helm	het	
pistool	weer	in	zijn	binnenzak	gestopt.	Hij	start	zijn	motor,	geeft	gas,	rijdt	nog	een	rondje	om	
hem	heen	en	verdwijnt	in	de	avond.	
Op	trillende	benen	vervolgt	Teo	zijn	weg	naar	De	Rooie	Cent.	
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23.	

Voor	het	doe-het-zelf	café	blijft	Teo	een	paar	minuten	staan	om	enigszins	bij	zijn	positieven	
te	komen.	Aan	het	zingen	te	horen,	is	binnen	de	repetitie	van	het	smartlappenkoor	nog	in	
volle	gang.	Zachtjes	opent	hij	de	voordeur,	precies	op	het	moment	dat	het	koor	zwijgt.	
Armand	staat	met	zijn	rug	naar	hem	toe.	De	dirigent	met	de	wilde	bos	haar	draait	zich	om	en	
verontschuldigt	zich.	“Sorry,	de	repetitie	loopt	een	paar	minuten	uit.	Op	het	
smartlappenfestival	willen	we	als	toegift	het	Amersfoortlied	zingen,	dat	ooit	gecomponeerd	
is	omdat	de	stad	750	jaar	bestond.	Het	valt	buiten	ons	normale	programma	en	vraagt	
daarom	wat	extra	oefening.”	
“Geen	probleem.	Ik	heb	geen	haast,	ik	wacht	wel	even.”	
Teo	wankelt	naar	een	vrije	stoel	die	opzij	van	het	koor	staat	en	doet	zijn	best	nonchalant	over	
te	komen.	Hij	wil	Marjan	niet	laten	merken	dat	de	schrik	nog	steeds	diep	in	zijn	lijf	zit.	Zij	
staat	naast	Louise	tussen	de	overige	koorleden	en	schenkt	hem	een	handkus.	Het	gezicht	van	
Teo	krijgt	weer	wat	kleur.	
Het	koor	begint	opnieuw	te	zingen.	
“Ik	beklom	vandaag	de	toren	en	dat	is	een	hoop	gesjouw.	Maar	het	uitzicht	is	fantastisch	op	
de	stad	waar	ik	van	houd.”	
Op	de	stoel	naast	Teo	ligt	een	A-4’tje	met	de	tekst	van	het	Amersfoortlied.	Het	is	duidelijk	dat	
de	auteur	geen	nazaat	is	van	Willem	Wilmink.	
“En	ik	kijk	naar	alle	mensen	daar	beneden.	Natuurlijk	zijn	daar	mensen	bij	met	zorgen	en	
verdriet.	Maar	het	hart	van	onze	stad	klopt	ook	voor	hen.	Het	hart	klopt	ook	voor	hen	–	maar	
vaak	beseffen	zij	dat	niet.	We	zingen	voor	de	mensen	graag	een	lied.”	
Tijdens	het	zingen	beweegt	Armand	enthousiast	zijn		dirigentenstokje	heen	en	weer.	Nu	
stopt	hij	daarmee.	Hij	vraagt	om	stilte	en	geeft	wat	technische	aanwijzingen,	die	grotendeels	
langs	Teo	heen	gaan.	Het	gaat	over	maat	houden,	korisch	ademen	en	het	voelen	van	de	
tekst:	de	emoties	achter	de	woorden.	Ook	is	het	belangrijk	om	goed	te	blijven	luisteren	naar	
de	andere	koorleden.	
Onverwachts	richt	Armand	zich	tot	Teo.	
“Zeker	weten	dat	je	geen	zin	hebt	om	een	poging	te	wagen?”		
In	een	ooghoek	ziet	Teo	dat	Marjan	enthousiast	begint	te	knikken	en	Louise	een	duim	
opsteekt,	maar	hij	kan	niet	de	energie	opbrengen	om	zijn	allerliefste	lief	te	plezieren.	
“Ben	je	een	bas,	bariton	of	tenor?”	informeert	Armand.	
“Geen	idee	en	dat	wil	ik	graag	zo	houden.”		
Teo	ziet	duidelijk	de	teleurstelling	op	Marjans	gezicht.	Hij	maakt	een	verontschuldigend	
gebaar.	Hij	moet	maar	een	smoesje	bedenken.	Dat	het	een	drukke	dag	is	geweest	en	hij	
daarom	niet	in	de	stemming	is.	Hij	kan	haar	afleiden	met	de	mishandeling	in	de	
Roelandplaats	die	hij	heeft	opgelost.		
Over	het	voorval	met	de	gehelmde	motorrijder	zal	hij	in	duizend	talen	zwijgen,	dat	staat	voor	
Teo	als	een	paal	boven	water.	Hij	wil	Marjan	zover	mogelijk	weghouden	van	alles	wat	met	
Trudy	de	Visser	te	maken	heeft.		
Hij	twijfelt	er	niet	aan	dat	de	motorrijder	in	haar	opdracht	heeft	gehandeld.	
Armand	richt	zich	weer	tot	het	koor.	Hij	legt	uit	dat	in	deze	tijd	van	polarisering	het	
Amersfoortlied	oproept	tot	samenhorigheid	in	de	stad.	Die	belangrijke	boodschap	wil	hij	ook	
graag	horen	in	hun	uitvoering.	
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“Ok,	we	gaan	verder	bij	het	refrein.”	
De	dirigent	heft	zijn	stokje.	
Het	koor	begint	te	zingen.	
Teo	duwt	het	beeld	van	Trudy	weg	en	begint	tot	zijn	eigen	verbazing	zachtjes	mee	te	neuriën.		
“Voor	respect	en	liefde,	grenzeloze	trouw.	Amersfoort,	mijn	stad.	Ik	houd	van	jou.”		
		

Wordt	vervolgd.	
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