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MISDAAD LOONT NIET

Horror in Twente, lang geleden, wie had dat kunnen denken. We gaan terug in de tijd,
lang voordat de IJzeren Duivel  vlammenbrakend de met grafheuvels bezaaide
heidevelden ontheiligde. Ik ben in het navolgende misdaadverhaal geïnteresseerd
geraakt door de, ook naar de huidige maatstaven, ongekende ontaarding. Het kwam een
stuk dichterbij, toen ik een tijdje na mijn verhuizing naar Bentelo, mij ineens realiseerde,
dat het hele verhaal zich mogelijk op een forse steenworp afstand van mijn nieuwe
woonplek had afgespeeld. De hele geschiedenis is  vast en zeker  duizenden keren bij
winterse haardvuren in het hele Saksenland op de boer verteld, op eenzelfde manier als
hierna.

Het zal rond 1750 zijn geweest in het gebied begrensd door Delden, Hengevelde en
Beckum. In het deel, dat de Marke Bentelo vormde, was een concentratie van armen. In
die tijd nog zorgde het Salische erfrecht ervoor, dat de oudste zoon het boerenbedrijf
erfde en de rest van de meestal talrijke kinderen moest zich maar zien te redden.  De
veronderstelling, dat het navolgende drama zich mogelijk onder de (turf)rook van
Bentelo heeft afgespeeld, is mede ingegeven door  de straatnaam “Grondhuttenweg”.
Waar moet dat anders op slaan, dan op plaggenhutten tegen een kleine verhoging
(mogelijk een oude akker) in het landschap. Over de (im)materiële toestand van dat
pauperdorp hoeven wij ons denk ik geen enkele illusie te maken. In deze toekomstloze
omgeving stond de wieg van Huttenklaos, gevestigd seriemoordenaar. Als volwassene
was hij boer, vlak bij zijn geboorteplek. Hij had een macaber nevenberoep. Lees en
huiver!!

Heinz was een koopman, die zoals zovele marskramers in die tijd, de boer op gingen om
bestellingen af te leveren, nieuwe op te nemen en vooral geweven stoffen mee terug te
nemen. Deze Heinz nu, kwam laat in de Oktobermaand van 1781 in de middag bij Buurse
de grens over. Beseffend, dat hij zijn woonplaats Deventer niet meer zou halen, begon
hij naar logies te zoeken. Haaksbergen voorbij verloor hij de moed, totdat hij onderaan
een kleine helling een paar eenvoudige huisjes ontwaarde. In de bocht van de weg zat
een boer op een bankje voor zijn huis.

Er ontspon zich een gelegenheidsgesprekje in het Platt-Duuts, in die dagen de voertaal in
het Saksenland. De koopman was blij met het aangeboden bier, hij kon zijn zorgen delen
met een boer die verstand van het leven had. Heinz werd uitgenodigd om mee te eten.
Er werd hem door de boer ook logies aangeboden tegen een scherpe prijs. Het eten was
smakelijk en eenvoudig. Aardappels met worst en rapen. Er werd gezellig gepraat. De
boerin vertelde over de kippen en de bescheiden eierhandel die zij dreef, terwijl haar
man de kleine boerderij bestierde. Hun zoon was in de leer als boerenknecht bij familie
onder Beckum en zou later de boerderij van zijn ouders overnemen.
Terwijl de marskramer at en zijn bier opdronk genoot hij van het gesprek. De kamer was
lekker warm en goed verlicht. Het water in de ketel boven het vuur zong. Ontspannen
starend in de vlammen zakte hij weg in knusse overpeinzingen en werd overvallen door
een ongewone moeheid. Heinz bedacht nog dat het wel komen kon door de lange reis en
zijn vermoeidheid. In een vreemd soort half-slaap,  die hem verlamde meende hij in een
boze droom te zijn aangekomen. De vrouw zei, alsof ze vijftig meter verder stond:
“Graddus, doo mien eb’m de biel”. Erna meende Heinz nog een vreselijk gekraak te
horen, recht boven zijn hoofd, terwijl er een ongekend hevige pijnscheut door zijn hoofd
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flitste. Vervolgens vroeg een man in een wit gewaad hem naar zijn naam.  De koopman
zei tegen Petrus, want die was het, dat hij nog weer de boer op moest, dus een beetje
gezellig kletsen aan de hemelpoort kostte veel te veel tijd. “Maar je bent nu dood, beste
Heinz”, zei Petrus . Heinz keek om zich heen en zag achter zich en ver beneden drie
mensen, die met een lijk aan het slepen waren. Dat was niet leuk om te zien. Dat lijk lag
met het hoofd, dat eruit zag als een gebroken theepot, in een bak wit zand en dat zand
kleurde langzaam rood. Het lijk was naakt. Er werd in de zakken van de kleding gewroet.
Af en toe klonk er tevreden gegrom. Er werd geld geteld. Heel veel geld. De mannen
bonden het lijk achter het paard en sleepten het naar de houtwal aan de andere kant van
het lege weiland. Voor wie goed keek, was een zandhoop zichtbaar. Het lijk werd
losgemaakt. De boer nam de bijl en hakte het nog warme lijk routineus in stukken. De
botten kraakten onheilspellend. Druppels lichaamsvocht vlogen hem om de oren. De
zoon keek geȉnteresseerd toe en vroeg of het moeilijk was. “De volgende is voor jou”, zei
de boer. De zoon gooide de kuil dicht. Zo, dat was dan dat. Thuisgekomen had de boerin
alles al opgeruimd. De  bak met het rood gekleurde zand was uit het zicht, het vierde
bord opgeruimd, het paard van de marskramer losgemaakt en de heide opgejaagd. De
lading was interessant, ze was die aan het taxeren toen de mannen weer binnenkwamen.
Er stonden drie bekers dampende koffie op tafel met een enorme scheut kruidenbitter
erin. “Drink op”, zei de vrouw, “morgen zijn we alles vergeten. Er is niemand die ons
heeft gezien. D’r is veel geld overgebleven, ik heb het al verstopt; genoeg voor twee
paarden en drie koeien. Het ligt op de bekende plek. En koppen dicht. Wie uit de school
klapt gaat er aan”.

Dit alles zag Heinz en de Heilige Petrus keek mee over zijn schouder. “Arme kerel”, zei
Petrus met een met tranen verstikte stem. “wat erg dat ze jou vermoord hebben, maar
je had toch al kanker, daarom was je ook zo moe. Dus in het andere geval hadden we je
alleen een paar maanden later gezien. En moord is natuurlijk nog zieliger dan kanker,
maar toch…”.

Iedere misdadiger gaat vroeg of laat fouten maken. Zo ook Huttenklaos. Zijn laatste
slacht, zoals hij zijn beulswerk graag en mededeelzaam, met gevoel voor dramatische
details omschreef, werd hem fataal. Het was een rijke dame. Haar uitgetrokken nagels
werden in Deventer aan welgestelde dames te koop aangeboden als kunstnagels. Dit
bizarre artikel kon snel in verband gebracht worden met de mysterieuze verdwijning van
een koopmansweduwe uit Zutphen, die na het overlijden van haar man zijn werk
overnam. Zij was ergens tussen Rekken en Goor verdwenen. Het spoor leidde naar een
helling in de buurt van Hengevelde, waar in een flauwe bocht twee huizen stonden,
waarvan de boerderij alleen bewoond was. Ze werden discreet ingerekend. Klaas werd op
een postoel vastgeketend, nog te bezichtigen in een museum in Oldenzaal. De vrouw en
de zoon aan de ketting in de claustrofobe kerkers diep onder het Slot Bentheim. Tijdens
hun proces was Huttenklaos zwijgzaam. Hij zag er na twee maanden postoel gebroken,
klein, oud en verlopen uit. De zoon keek zwakzinnig voor zich uit en scheen niet meer te
begrijpen wat er aan de hand was. De vrouw daarentegen was weerbaar en “rap met de
bek”, oftewel verbaal agressief.

De onvermijdelijke executie ging als volgt. Klaas werd op een wiel gebonden en al zijn
botten werden stukgeslagen, dus wie zich geradbraakt voelt na een vermoeiende
dag....... Van te voren had hij nog zijn een-en- -twintig roofmoorden, in eendrachtige
samenwerking met vrouw en zoon gepleegd, opgebiecht en openlijk zijn zonden beleden.
Ook had hij het sacrament de Doden ontvangen. Na een half uur gaf hij de geest.  Het
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wolkendek scheurde vaneen, de vogels begonnen te zingen. De zoon werd gewoon
opgehangen, een executioneel hamerstuk, zei de Schout. De vrouw moest over de
wipstrik lopen. Zelfmoord op bevel, zou je kunnen zeggen. Bij deze macabere ophanging
liep men tegen een schuine plank als een wip, de strop om de nek, de handen op de rug
gebonden, een zwarte zak over het hoofd. Was men over het hoogste punt heen, dan
fungeerde de zwaartekracht als beul en bleef het uitgespartelde lichaam hangen in de
kuil aan de andere kant. Voordat de vrouw stierf schold ze alles en iedereen uit en ze
was trots te sterven voor haar manier van leven, zei ze woedend. Ook nu nog zou dit een
vermaarde rechtszaak geweest zijn.

Maar die enkele keer, dat ik in het donker over de Grondhuttenweg rijd, zie ik geen
verschijningen. Dat is toch prettig.

© Diederik de Bruin
Mei 2016
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IN BEELD

Zondag 18.30
Ze had de deur niet open moeten doen. Te laat: er stond al een voet tussen. Armen
grepen haar vast en draaiden haar tegen de muur. Een schouder drukte zich tegen haar
rug. Een schop en de deur klapte dicht. Alleen. Ze kreunde in plaats van te gillen. Haar
armen naar achter gewrongen, het snelle zzip van een tie-wrap. Weer een draai.
Vastberaden ogen.

Zondag 8.00
Wat een ochtend. De schemer droop van de kale bomen, echt februariweer. Met laarzen
aan, en de waxjas van haar moeder, stapte Heleen de deur uit en keek omhoog. Er
hingen druppels aan de rand van de rieten kap. De hond gaf een ongeduldig rukje aan de
riem, en ze besloot om toch maar richting kasteel Twickel te wandelen. Vreemd gevoel
om thuis te zijn zonder Mam en Pap. Maar wel fijn dat ze een paar weken rustig aan haar
afstudeerscriptie kon werken terwijl zij op vakantie waren. Verder was er toch niets te
doen in dit omhooggevallen dorp. Ze liep het Burgemeestersbosje binnen en keek om
zich heen. Behalve zij was blijkbaar niemand zo gek om in dit gure ochtendweer naar
buiten te gaan. Ze stak de Hengelosestraat over. Bovenaan de loopbrug bleef de hond
staan en keek snuffelend naar beneden. Daar lag iemand. Ze rende de trap af. O mijn
god, was hij dood? Ze wilde haar telefoon pakken. Vergeten, nog in haar eigen jas. Ze
keek om zich heen. Niemand. Kreunend probeerde hij zich op zijn zij te draaien. Een
slanke man, volle bos grijs haar. Moeizaam stak hij de telefoon in zijn hand naar haar uit.
Ze pakte hem aan. 112. Ze hurkte. De man bleef kreunen, probeerde haar iets te
zeggen. Onverstaanbaar.

Zondag 8.20
De ambulancebroeders werkten zwijgend. Heleen zei ook niets, ze stond alleen maar,
met de hond naast zich. Een van de mannen keek op en schudde zijn hoofd. Ze voelde
vreemd genoeg tranen komen. ‘Was hij familie?’  ‘Ik heb hem alleen maar gevonden.
Wat is er gebeurd, denkt u?’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Het lijkt op een hartaanval.’
Hij keek naar de lucht en knipperde de kleine regendruppeltjes uit zijn ogen. Even later
reden ze weg. Ineens merkte Heleen dat ze in haar zak de telefoon van de dode man nog
vast had. Ze haalde hem eruit en keek op het scherm. Bijna automatisch scrolde ze door
de openstaande apps en klikte op een filmpje dat haar aandacht trok. De torso van een
vrouw met een witte bloes. Roodgelakte nagels maakten voorzichtig de knoopjes los.
Haar handen waren niet jong meer. Eronder droeg ze een witte beha met een bescheiden
kanten randje. De ademhaling van de filmer was beter te horen dan het ruisen van haar
kleding. Ze liet de bandjes van haar schouders glijden. Haar borsten waren nog mooi.
Plotseling kwam haar glimlachende gezicht in beeld. Heleen liet de telefoon bijna uit haar
handen vallen. Haar oude juf van de basisschool, juf Kalbeek. Een keurige vrouw,
getrouwd met een chirurg. Of eigenlijk, weduwe van een chirurg, had ze laatst gehoord.
En zij liet zich zo filmen? Gedurfd. Ze keek naar de plek waar de man gelegen had. Wat
had hij haar willen vertellen?

Zondag 16.30
‘Ga zitten,’ zei Karin Kalbeek. Het klonk niet erg hartelijk. Heleen zuchtte. Ze wilde alleen
maar van die telefoon af. Even zaten ze zwijgend tegenover elkaar. ‘Ik heb vanochtend
een stervende man gevonden bij de loopbrug.’
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‘Mijn zoon zei dat er een ambulance stond. Is er iemand onwel geworden?’ Heleen stak
haar hand in haar zak. ‘Hij had een mobiel bij zich. Ik heb er 112 mee gebeld.’ Ze keek
Karin Kalbeek aan. ‘Hij was dood voordat de ambulance er was.’ De vrouw schoof naar
achter op de bank, en haar kin ging iets omhoog. ‘En toen heb je gekeken wat erop
stond.’ Heleen liet haar de eerste seconden van het filmpje zien. ‘U weet wie die man is.’
‘Jan Brinkhuis. Mijn geliefde. Tenminste, dat dacht ik, tot hij me daarmee,’ ineens fel
wees ze naar de telefoon, ‘wilde chanteren.’ De felheid was alweer verdwenen. Ze
fronste.  ‘Waarom heeft de politie zijn telefoon niet meegenomen?’ ‘Er was geen politie.’
‘Ik denk dat je hem maar beter aan mij kunt geven.’ Ineens was ze weer de juf van
vroeger. Achter Heleen ging een deur open. Ze keek om en zag een lange jongen met
blond golvend haar. Even twijfelde ze, maar stak toen de telefoon weer in haar zak. ‘Mijn
zoon Maarten,’ zei Karin. ‘Hij studeert ook. Geneeskunde.’ Heleen stond snel op en gaf
hem bij het weggaan een hand. Hij keek haar iets te lang aan.

Zondag 18.28
Ze liep onrustig door het huis. Als ze nu de telefoon bij Karin Kalbeek in de bus deed was
ze overal vanaf. Maar als die vrouw iets vreselijks had gedaan dan moest ze er mee naar
de politie. En dan uitleggen waarom ze dat ding niet meteen was komen inleveren. Ze
glimlachte. Moord in Delden? Heel onwaarschijnlijk. Ze wilde net haar jas aandoen toen
de bel ging. Een donker geklede figuur drong naar binnen. Vastberaden ogen. Het was de
zoon, Maarten.  ‘Jij snapt het,’ zei hij zacht, zijn gezicht dicht bij het hare. ‘Het verband
tussen mijn moeder en die klootzak. Gevaarlijke kennis.’ Hij drukte haar harder tegen de
muur. ‘En je was er vanochtend ook al te snel bij. Waar is zijn mobiel?’ Heleen wees met
haar hoofd, en hij liet hem snel in zijn zak glijden. ‘Wat heb je gedaan?’ vroeg ze
moeizaam. ‘Insuline. Maar jij valt gewoon van de trap.’ Hij greep haar schouders en
duwde haar ruw naar boven. Haar benen voelden stijf. Struikelend kwam ze op de
overloop terecht. Haar adem schokte. Beneden stond de hond onzeker te kwispelen.
Opgewonden mannenstemmen. De deur vloog open. Politie. Maarten schreeuwde en gaf
Heleen een duw. ‘Ze heeft gekletst. Verdomme, mijn moeder heeft gekletst!’ Iemand
ving haar op.

© Bregtje de Geus
Mei 2016
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DE SPAAK

Hij glimt! Keurig convex geslepen en strak gepolijst. Al een uur is hij ermee bezig,
onzinnig lang. Voorzichtig drukt Jan zijn wijsvinger er tegenaan en vrijwel onmiddellijk
verschijnt een druppel bloed. Hij zucht, alsof spanning en een vreemde opwinding een
uitweg zoeken.
‘Van Schragen!’
Lijkbleek draait Jan zich om naar de man in de deuropening.
‘Van Schragen!’ bast veldwachter Druiselman, ‘Is mijn fiets klaar?’
‘Zeker veldwachter,’ zegt Jan haastig. ‘De kapotte spaak is vervangen.’ Hij wijst naar de
fiets naast de deur.
‘Mooi,’ zegt Druiselman en pakt zijn fiets, dan kijkt hij wantrouwend naar Jan van
Schragen. ‘Is er iets, van Schragen?’
‘Nee,’ Jan schudt zijn hoofd. ‘Er is niets…’
‘Je doet een beetje vreemd…’
Jan houdt zijn vinger omhoog en zegt:
‘Ik heb net in mijn vinger geprikt.’
‘Heilige Maria, is dat alles?’ zegt Druiselman misprijzend. ‘Stuur de rekening maar naar
het gemeentehuis.’ Dan verdwijnt hij hoofdschuddend door de deur, het namiddaglicht
in. Met klamme vingers tast Jan naar zijn oude vestzakhorloge. Een half uur voor
sluitingstijd; bijna tijd om de zaak dicht te doen. Te vroeg sluit hij de zware deur en
plaatst de dwarsbalk in de beugels. De dorpssmidse, tevens fietsenwerkplaats, is
gesloten.

Haar stem snerpt als een jankende sirene door de keuken. ‘Breng de schillen naar de
geit!’ Het geluid wordt hard weerkaatst door de blauw geglazuurde tegels met Bijbelse
afbeeldingen rond de schouw en de terracottakleurige plavuizen op de vloer. ‘En heb je
die ellendige veldwachter laten betalen!?’
Jan schudt zijn hoofd.
‘Wat!?’ snauwt ze hem toe. ‘Jij nietsnut, jij lapzwans, zwakkeling. Heb je hem wéér zijn
fiets meegegeven zonder hem te laten betalen?’ Met een toornige grimas heft ze haar
handen ten hemel. ‘Had ik maar naar mijn ouders geluisterd, dan was ik nooit met zo’n
idioot als jij getrouwd. Waar is het kasgeld!?’
Jan legt een hamer op de keukentafel en dan de grote leren portefeuille.
‘Wat moet die hamer hier!?’ snauwt ze. ‘Ik wil geen gereedschap in mijn keuken!’ Ze
trekt de portefeuille open en begint te tellen.
‘En als de gootsteen kapot is?’ vraagt Jan met een strak gezicht en stijve kaken. Hij doet
de hamer in de wijde zak van zijn werkbroek.
‘Wat als de gootsteen kapot is? De gootsteen is niet kapot.’
‘Mag er dan ook geen gereedschap in de keuken?’
‘Heb je verdorie ook nog een grote mond…’ Een kanonnade volgt, Jan luistert niet, zijn
vinger voelt langs de vlijmscherpe, gepolijste punt van de ingekorte spaak in de zak van
zijn jasje. Dan pakt hij de emmer met groenteafval en loopt zonder nog een woord te
zeggen door de achterdeur naar buiten. Als hij de emmer leegt in de voederbak van de
geit, hoort hij haar nog steeds schelden en tieren. Somber leunt hij tegen het half
afgeknaagde hekwerk en kijkt, zonder echt te zien, over de uitgestrekte polder. Opnieuw
voelt hij aan het scherpe voorwerp in zijn vestzak en zoekt kracht voor zijn voornemen.
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Later die avond ligt zijn vrouw naast hem op haar rug te snurken. Haar boezem gaat in
een strakke regelmaat op en neer. De boezem die hij al jaren niet meer aan mag raken,
die hij intussen niet meer wíl betasten en slechts met weerzin kan zien. Hij wacht, zoekt
naar moed en een oprechte rechtvaardiging. Dan, na een uur staren naar haar boezem,
stokt haar adem, knort ze even als een varken, mompelt een paar woorden in haar slaap
en draait zich op haar zij. Lapzwans! Dat zei ze. Jan weet het zeker, zelfs in haar slaap
weet ze hem te kwetsen. Hij tast naar de hamer onder zijn hoofdkussen en zoekt de
rechtgebogen knop van de ingekorte, vlijmscherpe spaak, die hij bij zijn hoofdeinde in de
matras heeft gestoken.
‘Lig stil,’ snauwt ze opeens.
Verstijfd en met een hevig kloppend hart, ligt Jan op zijn rug met zijn hamer en de spaak
in zijn handen, en staart hij in de matige duisternis naar het heldere maanlicht dat langs
de oude gordijnen naar binnen sluipt. Na enige tijd is haar ademhaling weer kalm en
gelijkmatig, zonder snurken nu, ze ligt immers op haar zij.

Uiterst behoedzaam richt hij zich op en gaat op zijn knieën zitten met zijn gezicht naar
haar toe. In hem borrelt de haat, die als een bijtend zuur zijn innerlijk verbrandt.
Voorzichtig, en ongewild teder, zet hij de punt van de spaak tegen haar hoofd, haalt diep
adem en geeft er een harde slag op met zijn hamer. Met een ijzingwekkende, gruwelijke
kreet richt ze zich half op. Jan slaat onthutst achterover en valt met een enorme bons op
de houten vloer. Ontdaan krabbelt hij overeind en staart diep geschokt naar zijn
verkrampte, krijsende vrouw. Het gekrijs stopt abrupt en ze valt neer in de kussens.
Hijgend, zijn ziel in gevecht met een duivels monster, kijkt Jan verstijfd toe. Buiten
ontstaat rumoer, iemand bonst op de deur:
‘Jan!’ Het is de stem van de kruidenier. ‘Wat is er aan de hand?’
Jan komt bij zijn positieven en loopt vastberaden naar het raam.
‘Haal de dokter,’ roept hij. ‘Het is niet goed met Marie.’
Dan draait hij zich om en loopt naar het bed, voelt naar de spaak en slaat hem
voorzichtig verder de schedel in, meedogenloos… Tot het knopje in de hoofdhuid onder
de haardos verdwenen is.

Het eerste ochtendlicht… De veldwachter gromt ontstemd en kijkt met onverholen
wantrouwen naar het lichaam van Marie, haar uitpuilende, bijna uit de oogkassen
springende ogen en de gruwelijke grimas op haar doodsmasker.
‘Waaraan is ze overleden, dokter?’ vraagt veldwachter Druiselman.
Peinzend wrijft de dokter met zijn hand langs zijn ongeschoren kin.
‘Het moet iets met de hersenen zijn, een hersenbloeding, maar dan een zeer hevige.’
Zegt hij en drukt zijn bril omhoog. ‘Maar die ogen…’ zegt hij, ‘Dat zag ik nog nooit.’
Veldwachter Druiselman kijkt met een diepe frons naar het lijk en naar de hamer op haar
nachtkastje. Beneden in de keuken klinkt gepraat; de pastoor met zalvende woorden, de
kruidenier, anderen... Jan is omringd door buren.
‘Gisteravond was ze nog springlevend,’ zegt de veldwachter. ‘Ik hoorde haar als altijd
kijven en tekeergaan toen ik ’s avonds langs fietste. Kan er opzet in het spel zijn?’
De dokter zucht weifelend.
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‘Ik heb het lichaam onderzocht, er zijn geen sporen van geweld… Een hersenbloeding is
een sluipende dood, veldwachter. Eén die zich niet aankondigt. Ofschoon… Die ogen…
Tja… Dàt is echt vreemd.’
De veldwachter knikt, kijkt peinzend naar de hamer op haar nachtkastje en neemt een
besluit. Voor het eerst in zijn loopbaan zal hij bellen naar de grote stad, naar de
recherche.

© Arne Hempenius
Mei 2016
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SCHERVEN

Als in slowmotion zag hij het glas vallen. Meteen toen het uit zijn handen glipte, zag hij
dat het slecht zou aflopen. Gebiologeerd keek hij hoe het glas uiteenspatte in honderden
scherven. Hoe iets dat heel mooi was en een functie had, in luttele seconden kan
exploderen tot niks. Het deed hem denken aan het uiteenspatten van een lichaam in de
games die hij graag speelde.
Hij keek naar de scherven op de grond. De grootste pakte hij op. “Die zijn nog heel.”
Wellicht kon hij daar nog wat mee in een bom of zo, hij zag wel. Hij kreeg een stijve van
zijn eigen geniale gedachten. Scherven brachten inderdaad geluk.

Hij plofte op de bank en greep de controller van zijn Xbox. Vaardig zochten zijn vingers
de scènes waarin het geweld heerlijke beelden op zijn netvlies bracht. Hij voelde de
opwinding toen hij zag hoe de kogel zich een weg boorde door het hoofd van een
zwerver. In slowmotion spatten de cellen in het rond. Net als het glas van zojuist. Hij
speurde naar de troep die het achter zou moeten laten, maar deze werd door de game
vakkundig en snel opgeruimd. Eentjes en nullen laten zich niet opvegen.

Ivan bekeek de inhoud van zijn wapenkast. Een aantal vuistrevolvers en zijn nieuwste
aanwinst: een semi-automatische Smith en Wesson. De juten hadden deze nog niet
gezien bij hun huisbezoek afgelopen maand. Zou die Scholten echt geen vermoeden
hebben van zijn diepste verlangen? Of zou hij stiekem hopen op de sensatie die het met
zich mee zou brengen? Minstens een week zouden de kranten en televisie in de greep
zijn van wat hij van plan was te doen. Hij voelde zijn pik kloppen bij de gedachte aan de
onsterfelijkheid die zijn daad hem zou geven. Iedereen zou hem herinneren, meteen zijn
foto paraat hebben bij het horen van zijn naam. Hij grinnikte over hoe hij genoemd zou
worden, hoe een gewone naam als De Vries nu als afkorting bijzonder toepasselijk zou
worden.

“Ivan, kom hier en ruim dat glas op!” klonk de stem van zijn moeder. Hij voelde het staal
van de vuistrevolver en kon de verleiding niet weerstaan. “Ik heb juist zin om nou eens
flink veel rotzooi te maken.” Hij richtte en met een enkel schot raakte hij zijn moeder in
haar borstkas. Het gaf teleurstellend weinig effect, geen geluid, behalve de raspende
ademhaling van zijn moedertje in doodsnood. Hij zag hoe de keurige vrouw haar plas liet
lopen. Ivan ritste zijn gulp open en probeerde ook te urineren, wat in deze staat beslist
niet makkelijk was. Maar het lukte.

Er was geen weg terug. Als een jonge knul op weg naar zijn ontmaagding, greep hij zijn
spullen bij elkaar. De revolvers, de Smith en Wesson, munitie, alles stopte hij in een
grote rugzak, stapte over zijn moeder heen en greep de sleutels van zijn auto.

“Scholten, jij had toch laatst huiscontrole gedaan bij die knul van De Vries?” De
korpschef stak zijn hoofd om de deur. “We hebben een melding op dat adres, hij heeft
zijn moeder neergehaald.” Een naar gevoel bekroop Nico Scholten bij deze mededeling.
Hij viste zijn jas van de leuning van zijn stoel en stapte in de dienstauto.
“Hij is gevlucht met de auto. Kenteken is doorgegeven. Iedereen kijkt naar hem uit,”
lichtte zijn collega hem in. De moeder kan nog niet worden gehoord, ze is al opgehaald.
Met zijn camera maakte hij foto’s van de keuken, van het glas vermengd met bloed en
van de grote scherven op de fruitschaal.
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Scholten keek de kamer rond. Het interieur was eentje uit een woontijdschrift. Je kon
zien dat hier geld zat. Het enige waaraan je kon zien dat hier geleefd werd, was het
hoekje waar de Xbox zich bevond. Een uitgezakt kussen in de bank, controllers, een
geopende zak chips. Zijn ogen zochten de hoek van de kamer waar ze tijdens het vorige
bezoek hun aandacht op hadden gericht. Hij zag de geopende wapenkast. “ Kut!” Alle
vakken waren leeg. Een koude greep sloot zich om zijn hart. “Oh God, laat ze hem
vinden!” riep hij ontzet.

Het wapen lag lekker in zijn hand. Het voelde heerlijk deze zo openlijk te kunnen dragen.
Mensen keken wel, maar durfden er niets over te zeggen. Hij rook hun angst. De macht
beviel hem. Hij keek om zich heen. Wie zouden er geschikt zijn voor een glansrol in de
telegraaf? Zijn oog viel op twee meisjes. Hij kende ze vaag van gezicht, waarschijnlijk
zaten ze bij hem op school. Schimpten ze achter zijn rug, roddelden over hoe vaag hij
was. Twee schoten.“ Zo, nou houden jullie je bek.”
Hij bleef even kijken hoe het bloed zich door hun haren verspreidde over de tegels.
De volgende zou hij proberen te raken in zijn hoofd. Een kale vent, zodat hij goed kon
bekijken hoe  de kogel door z’n hersenpan ging. Hij keek om zich heen.
Daar, een man die ‘m aan zijn pa deed denken. Een typische leraar. “Je mag pas gaan
als ik dat zeg.” sprak Ivan koud en schoot hem eerst in zijn ene knie, toen in zijn andere
knie. Daarna een doelgericht schot in zijn hoofd. Het was anders dan op de Xbox. Het
ging te snel, het ging te clean. Misschien moest het dichterbij.
In de verte hoorde hij de sirenes. De adrenaline maakte hem nog zenuwachtiger dan hij
al was en hij schoot zijn magazijn leeg in het rond. Jammergenoeg was er niemand meer
dichtbij; iedereen was gevlucht.
In het bushokje zocht hij dekking om bij te laden en de revolvers uit zijn rugzak te halen.
Een luide knal en een regen van glas stoorden hem in zijn bezigheden. Hij keek om zich
heen en was overweldigd door duizenden vallende stukjes. Hij voelde ze neerdalen in zijn
nek, op zijn wangen en zijn armen. Het leken sneeuwvlokken, vertraagd in tijd. Hij wist
dat het fout zou aflopen,  maar hij voelde zich volmaakt gelukkig.

© Irene Pigge
Mei 2016
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‘NIETS IS ZO CHARMANT ALS EEN BORD AAN DE WAND’

De eerste zonnestralen probeerden schuchter de rafelige mistflarden te ontvlekken op
deze ochtend aan het begin van de herfst. Te midden van weilanden en bossen dokkerde
een politiebusje over de met mos en algen begroeide klinkerweg. Radio 3FM stond aan
en de stevige rockmuziek die weerklonk duelleerde ritmisch met het geroffel van de
straatstenen. Agent Wilghenbosch stuurde, en staarde afwezig naar de schemerige
buitenwereld en kon een langdurige geeuw niet onderdrukken. Collega Brandsma nam
snel een slok thermostaatkoffie (gadver, had haar man er toch weer suiker ingedaan!)
om de vermoeidheid te bestrijden. Hun dienst liep ten einde en ze verlangden naar huis.
Uit de politieradio klonk een oproep.
‘Eenheid 4, eenheid 4, meldt u zich.’
‘Hier eenheid 4’, antwoordde Wilghenbosch korzelig, hij vreesde dat de stem uit de
speaker tussen hem en de uitnodigende lakens kwam te staan.
‘Begeeft u zich naar Weterinksweg 54, een getuige heeft melding gemaakt van
verhanging, mogelijk suïcide. Ter plaatse gekomen zal deze getuige u opwachten. Blijf in
contact.’ Wilghenbosch keek verveeld en geïrriteerd door dit bericht naar Brandsma die
met naar beneden gebogen mondhoeken haar koffie opdronk.
‘Je hoort ’t Ingrid, hanggevalletje. Noteer nu maar alvast vijf uur overwerk, zijn we mooi
klaar mee.’ ‘Draai het busje nou maar Gerard. Niet mopperen maar het gaspedaal
intrappen.’ Wilghenbosch remde, draaide in de berm en gaf een slinger aan het stuur
richting plaats delict. In het buitengebied van Hengelo was op dit vroege tijdstip weinig
tot geen activiteit dus kon Wilghenbosch het busje met gierende en slippende banden
over de landweggetjes laten racen. Brandsma keek bedenkelijk naar haar mokkende
collega en hield zich af en toe angstvallig vast aan het portierhandvat. Weterinksweg 54
was een eenzaam liggend landhuis aan het eind van een lange oprijlaan. Mistflarden
onttrokken het ten dele aan het zicht. Wilghenbosch reed het busje naar de voorzijde van
het huis waar hij krachtig remde zodat in het grind een diep spoor werd getrokken.
‘Zie jij iemand staan’, vroeg Wilghenbosch om zich heen kijkend.
‘Euhh, nee, Gerard’, antwoordde Brandsma afwezig, ook zij verlangde naar het einde van
haar dienst.  ‘Wie of wat zullen we daar hebben’, mompelde Wilghenbosch verrast.
Voor hen stond plotsklaps een man, zo te zien een jager of jachtopziener. Althans, zijn
bruingroenig   gekleurde kleding deed dit vermoeden, bovendien hanteerde hij losjes een
dubbelloops geweer. Zijn besnorde hoofd ging gedeeltelijk schuil onder een hoed waarop
een aantal fazantveren pronkte. Regelmatig kringelden er rookwolkjes rond zijn
bovenlipversiering, afkomstig van een stenen pijp.
‘Hallo meneer, bent u de getuige die we zoeken?, Wilghenbosch wilde er snel een einde
aan draaien. ‘Ik heb u dringend nodig voor een alleraardigst geval’, sprak de man luchtig
met een serieuze ondertoon.
‘Zijn we hier wel goed, dood door ophanging zou ik niet alleraardigst willen noemen’,
sprak Brandsma verbaasd en ook een beetje boos.
‘Als u mij beiden wilt volgen zult u mij volledig begrijpen’, en de man maakte met zijn
geweer een gebaar dat het midden hield tussen een uitnodiging en een bevel.
Licht aarzelend keken de agenten elkaar aan.
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‘Wat doen we Gerard?’
‘Dit heerschap is gek of op dit uur al veel te vroeg aan de drank. We hebben opdracht dit
te onderzoeken en bovendien ben ik nu hartstikke nieuwsgierig geworden’, sprak
Wilghenbosch, en met een been stond hij al buiten het busje.
Brandsma volgde zuchtend.
‘Heer, mevrouw, volgt u mij alstublieft’, en de man ging hen voor. Ze liepen via de
zijkant van het landhuis naar de achterliggende tuin waar in de verte door de
nevelslierten een bouwsel te zien was. De agenten moesten voortmaken want hun
getuige had er flink de pas in gezet.
‘Vertelt u ons uw naam, wij moeten uw naam weten’, informeerde Brandsma.
‘Namen zijn volstrekt onbelangrijk! Weet u wat belangrijk is?’
‘Nou, wat dan?’, vroeg Brandsma onzeker.
‘Daden, daden zijn de drijfveren in het leven, onthoudt u dat goed!’
‘Luistert u eens, wij moeten de wet handhaven, u dient onze vragen te beantwoorden’,
sprak Wilghenbosch nu minder vriendelijk.
‘Het enige wat jullie moeten is mijn bevel opvolgen, naar binnen’, de pijprokende man
gebaarde met zijn geweer dat de agenten de deur van de inmiddels bereikte schuur
moesten openen. ‘Ho ho, dit gaat zo maar niet, wat bent u van plan’, sprak
Wilghenbosch, verbaasd en verbijsterd tegelijk.
De man verwisselde zijn pijp voor een klein houten fluitje waaraan hij een snerpend hard
geluid ontlokte. Uit het niets verscheen een tiental jagers die de agenten ontwapenden
en hun armen met touwen vastbond. Met harde hand werden ze het gebouw
binnengevoerd dat uit een schemerige ruimte bestond.
‘W, wat, wat heeft dit te betekenen’, door de onverwachte wending kon Brandsma alleen
nog maar stotterend uit haar woorden komen.
‘Heer, mevrouw, ik kan u geruststellen. Sterker nog, u mag u bevoorrecht voelen!
Welkom bij ons geheime jagersgenootschap. Als u de wanden bekijkt ziet u dat deze
versierd zijn met talrijke dierenkoppen. Herten, reeën, vossen, noemt u maar op. En
altijd een mannetje en een vrouwtje. Een diersoort ontbreekt nog, maar u gaat ons
verlossen van deze leemte. Aan gindse wand ontwaart u twee lege borden, deze
ereplaats is aan u beiden voorbehouden. Immers, niets is zo charmant als een bord aan
de wand. Ik moet u nu verzoeken…!’
Met een uitnodigend gebaar wees hij naar een klaarstaande galg.

© Gerbrand Sok
Mei 2016
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DOE HET ZELF

Het bloed sijpelde vanuit haar linker pols via de binnenkant van haar hand naar beneden.
De vloerbedekking was inmiddels doorweekt met vers bloed. Haar ogen waren gesloten
en haar gezicht ademde rust uit. Op het nachtkastje een vibrator op de lader. Een veel
gebruiker, vandaar de 220 Volt. Een boek van Nicci French, bedolven onder een laagje
stof, lag ongelezen in de vensterbank. De wastafel deed dienst als wasmand. Het licht
priemde door de halfopen luiken naar binnen. Twee vechtende katten in de tuin
verstoorden de intieme sfeer. Wout zat op de rand van het bed met de rug naar haar toe,
in zijn hand een bebloed mes.

De deskundige adviseur op internet schrijft: De pols doorsnijden? Behalve bloederig is
het ook een heel onbetrouwbare methode van zelfdoding. Het snijden op zich is vrij
moeilijk, de menselijke huid is taaier dan de meeste mensen denken. Om de juiste ader
te kunnen raken heeft u een gedegen praktische kennis van anatomie of erg veel geluk
nodig. De kans dat u een blijvende invaliditeit door beschadigde zenuwen overhoudt is
vele malen groter dan de kans dat u daadwerkelijk zal sterven aan het doorsnijden van
de polsen. Als het de bedoeling is om een slagader te raken dan heeft het over de lengte
en dwars als ook schuin snijden allemaal even weinig kans van slagen. Specialisten
stellen dat doodbloeden over het algemeen een zeer langzame manier van sterven is.
Negen maanden terug had Wout gezegd te willen scheiden. Ze had gegild van pijn, alsof
hij haar organen met geweld uit haar lichaam sneed. Hij hield niet meer van haar.
Letterlijk kroop ze over de vloer. Smeekte hem van haar te houden anders wilde ze niet
meer leven.

Het geluid van de spoorwegovergang dreunde door haar hoofd. Ze kon niet meer
denken, wilde niet meer denken. Alles deed pijn en die pijn kon ze niet meer aan.
Scheiden was geen optie. Hij moest van haar houden en bij haar en de kinderen blijven.
De deskundige adviseur op internet schrijft: Zelfdoding door voor de trein te springen is
absoluut een verwerpelijke methode. De machinist wordt hiermee vaak een trauma
bezorgt wat in sommige gevallen mensen zelfs voorgoed arbeidsongeschikt kan maken
en hun levensvreugd danig verpesten. Volgens de Nederlandse wet heeft iedereen recht
om zelfdoding te plegen, wel is het zo dat ik altijd mensen ten zeerste afraad om gebruik
te maken van een zelfmoordpoging met een trein, dat iemand zelfmoord wil plegen is
zijn/ haar recht maar het is volstrekt onnodig om hiermee de levens van het
treinpersoneel mogelijk te verwoesten.

De duisternis isoleerde haar van de buitenwereld. Ze hoorde zijn ademhaling en
verlangde naar zijn aanraking. Wout hoorde hoe haar snikken uitmondde in ondraaglijk
gekrijs. Hij kon niet meer slapen, opnieuw verstoorde zij zijn slaap. Als hij een kussen op
haar gezicht zou drukken dan zou het geluid verstommen en uiteindelijk stoppen. Dan
zou hij weer kunnen slapen. Slapen wilde hij, slapen voor altijd, niets meer hoeven.
De deskundige adviseur op internet schrijft: Bij verstikking zal het slachtoffer altijd
proberen het verstikkingsobject te verwijderen. Dit is een overlevingsmechanisme van
het lichaam zelf. Verstikking kan langzaam gaan. Vooraf drogeren kan helpen in
combinatie met het plaatsen van handboeien. Bij een autopsie zullen de sporen van
drugs ontdekt worden, ik weet niet of dat de bedoeling is.
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Ze zag hoe een grote landbouwmachine de tulpenkoppen van de stengels scheidde. Het
weids rode tapijt in de polder veranderde in korte tijd in een nietszeggende akker. De
polder was tijdelijke schijn, alles was nep, niets had voldoende kunnen wortelen in de
aarde. Haar wortels lagen elders, ze kon geen stabiliteit onder haar voeten vinden. Als ze
hier het water in zou lopen waar zou ze dan aanspoelen? Dreef ze dan door naar de
nieuwe Marker wadden eilanden? Zou haar graf het opgespoten slib kunnen zijn?
De deskundige adviseur op internet schrijft: Zelfdoding door middel van verdrinking is de
handeling van het zichzelf opzettelijk onderdompelen in water of een andere vloeistof.
Hierdoor wordt ademhaling voorkomen en komt er geen zuurstof meer bij de hersenen.
Mensen die een verdrinkpoging doen, verzwaren zichzelf vaak met een voorwerp,
bijvoorbeeld een grote steen. Dit om reflex van het lichaam naar zuurstof tegen te gaan.
Na 4-5 minuten is men dood. Verdrinking is vaak een doodsstrijd. Erg hip in de jaren 60.
Tegenwoordig is gebruik van medicijnen in combinatie met alcohol een veelvuldige
methode. In navolging van de grote beroemdheden is dit echt de huidige trend. Het is
vooraf niet vast te stellen waar u zult aanspoelen als u zich verdrinkt in stromend water
zoals het Markermeer.

Wout beantwoorde de mailtjes in zijn inbox. Zijn contract zou niet verlengd worden
ondanks de grote opdracht die hij voor de baggerschepen had binnengesleept op het
Markermeer. Verder was er weinig te doen in de polder, je was al blij als je de hele dag
internetverbinding had. Alles was zo zinloos geworden. Hij wilde weg van alles.
Elke dag dacht ze dat het de laatste gezin dag zou zijn. De laatste keer kerst, nieuwjaar,
de verjaardagen en moederdag. Alles deed ze voor de laatste keer. Ze maakte veel foto’s
om herinneringen te bewaren. De beelden deden pijn in haar ogen.
Er zou een dag komen dat hij niet naar huis zou komen. Dan zou hij in trance een aantal
rondjes op de rotonde rijden en dan een afslag nemen en nog één en nog één totdat de
weg zou ophouden en het einde van de wereld daar zou zijn.

De deskundige adviseur op internet schrijft: U zelf doodrijden, met een auto tegen een
gebouw of boom rijden met een hoge snelheid, of een ravijn in. Het geeft vaak
onverwachte gevolgen want soms overleeft men het ongeluk. Bij de huidige generatie
voertuigen is het niet mogelijk de airbag van de bestuurder uit te schakelen. Het spijt me
dat ik u niet het advies kan geven die u graag wenst. Geen gouden tip of humaan
middel. Helaas kan ik dat niet omdat ik wettelijk medeplichtig kan worden gesteld als u
na het lezen van mijn aanwijzingen zelfmoord pleegt. In die zin heeft u wellicht gelijk, ik
ben een deskundige adviseur van niets. Als u het beste recept voor zelfdoding heeft
gevonden wilt u mij dan informeren? Ik kan het nodig hebben.

Soms huilde Wout ook. Haar liefde deed pijn. Hield ze maar minder van hem of van
iemand anders. De tijd dat hij de grond kuste waarop zij liep kon hij niet meer
terughalen in zijn geest. Hij had haar niet nodig. De vaatwasser had hij nodig.
Nog steeds zat hij daar met het bebloede mes in zijn hand. De katten buiten waren
gestopt met vechten. Hij liep de twee trappen af naar beneden, halverwege was hij even
gestopt om het bad aan te zetten. Wout plaatste het mes in de vaatwasser, klapte zijn
laptop open aan de keukentafel en klikte op zijn inbox.
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De deskundige adviseur op internet schrijft: Vuurwapens zijn over het algemeen moeilijk
aan te schaffen, indien men ze al kan kopen zijn deze wapens uit het criminele circuit
afkomstig en meestal erg slecht onderhouden. Bij navraag bij een wapen monteur bleek
dat wapens uit het crimineel circuit erg onbetrouwbaar zijn doordat er vrijwel nooit
onderhoud op is gepleegd, waardoor de kans op een geslaagde zelfdoding met een
dergelijk wapen soms kleiner is dan het lijkt.
Wout klikte op beantwoorden:
Beste deskundige adviseur,
Ik heb uw advies niet meer nodig. Mijn vrouw kon het niet zelf, dus heb ik haar
geholpen. Het pistool dat ik kocht, doet het wel degelijk. De kinderen waren na één shot
in hun hoofd gelijk dood. Voor mij zelf verkies ik een combi van water en elektriciteit.
Dat hebben wij niet besproken, maar op een Doe-het-zelf forum vond ik medestanders
die deze methode hoog op hun lijst hebben staan. Denk zelf dat dit de nieuwe tendens
zal zijn. Het bad is bijna gevuld, de laptop gaat mee. Ik wens u het allerbeste.
De Doe-het-zelver.

© Saskia Speek-Janki
Mei 2016
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NIET WIJZEN

Niet wijzen. Dat wil ik niet. Niet wijzen, wijs nou niet.

Je praat aan één stuk door over je vriend. Wijst naar de gele dotterbloemen tussen het
riet aan de waterkant en naar de zwartbonten. Glanzend blauwe strontvliegen zitten op
de druipende slierten in hun ooghoeken. ‘Boe!’ roep je en krijgt zelfs antwoord. De vieze
koeien baggeren lusteloos door hun eigen stront en de overvolle uiers hangen tot in het
gras.

Kijk ook eens naar mij. Je kijkt wel altijd naar die lullige betweterige vriend van je.
Vrolijk huppelt je slanke bronskleurig gebruinde lichaam en wiegen je heupen. Bij iedere
pas schommelen je borstjes heen en weer, cup C schat ik in. Je roze naveltruitje vliegt
iets omhoog, ik zie het randje van je witte bh’tje. Mijn kleine heer reageert opmerkelijk
snel. Je golvende lichtblonde krullen rijken tot aan je volle billen en worden meegenomen
door de wind.

‘Lach me niet uit, zeg ik toch en waarom wijs je steeds naar mij? Houd daarmee op trut!
Dat lachen begint me te irriteren. Houd op!’
Mijn handen omvatten je smalle nek, ik lach om je uitpuilende ogen. Je gegorgel en
gerochel windt me op. Je hoest en licht bloederig slijm loopt uit je mondhoeken. Je
kreunt. ‘Spartel niet zo tegen, wees stil! Stil, zeg ik je. Ik voel dat mijn kleine heer je wil
nemen.’ Eindelijk je bent stil, je wordt bleek. Ik kluif, maar je smaakt niet erg lekker. Ik
hijg en neuk je tot je koud wordt.

‘Ze is in verre staat van ontbinden,’ zegt forensisch patholoog Edward Boerrigter. Hij
trekt zijn handschoenen aan en gaat naast het half ontklede vrouwelijke lichaam op de
hurken zitten. Vliegen en maden wandelen in en uit de oogkassen. ‘Is hier in de buurt
een jonge vrouw als vermist opgegeven,’ vraagt Boerrigter aan een bleek uitziende
agente die met haar handen voor haar mond kokhalzend achter hem staat. ‘Dat wordt nu
uitgezocht,’ brengt rechercheur Tanja Maas moeizaam uit. ‘Ze mist haar wijsvinger,’ zegt
Boerrigter en neemt de rechterhand van het slachtoffer in zijn hand. ‘De vinger lijkt
afgebeten. Ze heeft blauwe plekken in haar nek, doodsoorzaak is waarschijnlijk wurging.
Aan het gebit te zien loopt ze tegen de dertig.’ Tanja neemt haar smartfone op. ‘Ik krijg
door dat er een jonge vrouw uit Reeuwijk sinds twee maanden vermist is. Ze heet
Annemarie ter Laak, misschien is zij het. Dit schachtoffer is vanochtend vroeg door een
toerist op het Twaalfmorgen strandje aangetroffen. De man maakte een wandelingetje
en zag een hand uit de grond steken, toen hij achter het struikje stond om te plassen.’

‘Gilbert Baars wordt in de buurt gezien als een wat wonderlijke man, zegt Tanja tegen
haar collega Bert Toonder. Hij is vriendelijk en maakt makkelijk een praatje. Wel heeft hij
altijd het laatste woord en praat vaak in zichzelf. Hij werkt als IT-specialist en heeft een
Thaise vrouw. Het is een wat schichtige vrouw die zich zonder haar man nauwelijks op
straat begeeft, ze heet Mayoree. Gilbert heeft haar tijdens een rondreis door Thailand in
een hotel in Bangkok ontmoet, waar ze als receptioniste werkte.
Het echtpaar woont sinds een jaar in de eengezinswoning aan de Brede Schouw 29. Het
eerste vriendinnetje van Gilbert was Annemarie die bij hem in de klas op het gymnasium
in Bodegraven zat. Ze fietsten vaak samen op, maar Annemarie was snel op Gilbert
uitgekeken en werd verliefd op Carlo een zoon van een Spaanse gastarbeider. Carlo en
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Annemarie verhuisden een halfjaar geleden met hun twee kleintjes vanuit Rotterdam
naar Reeuwijk, de geboorte plaats van Annemarie en kwamen naast de familie Baars in
de hoekwoning op nummer 31 wonen. In eerste instantie had Annemarie haar
bedenkingen of ze wel naast Chris wilde wonen, maar haar twijfels bleken onterecht, de
families konden het prima met elkaar vinden.’

‘Kom we gaan hier een praatje maken,’ zegt Tanja tegen haar collega Bert. Ze staan voor
de groene deur van een uit rode bakstenen opgebouwde rijtjeswoning aan de Brede
Schouw 29. Gilbert doet open, hij ziet er onverzorgd uit. Hij heeft een fors postuur en
donkerblond steil haar dat toe is aan een flinke knipbeurt. Uit zijn neus en oren steken
haren en zijn nekharen lopen door tot op zijn rug. Ze ziet dat hij zich wel geschoren
heeft, zijn hals en gezicht zijn glad, op zijn kin heeft hij een klein bloedend wondje. Hij
draagt een verkleurd T-shirt dat ooit wit was en een te ruim zittende donkerblauwe
spijkerbroek. ‘Mogen we binnenkomen,’ vraagt Tanja, ‘we doen onderzoek naar de moord
op uw buurvrouw Annemarie ter Laak.’

De rechercheurs lopen door een witte smalle gang naar de woonkamer. Het is een lichte
kamer met een grote schuifpui vanwaar je uitziet op de achtertuin en een brede sloot,
waarin een houten roeiboot ligt. Daarachter staat een sporthal, er is geen inkijk. De
woonkamer ziet er goed verzorgt uit. ‘Mogen we even in uw woning rondkijken,’ vraagt
Tanja aan een vriendelijke, maar wat angstig ogende Aziatische vrouw die op een bruine
bank zit. Ze knikt. ‘We beginnen boven,’ zegt Tanja. De bewoners blijven in de
woonkamer achter. Op de ruime zolder ligt een grijze laminaat vloer. Er staat een
zwartleren bank, een koelkast en een kleine diepvriezer. Op de witte tafel in de hoek
staat een zwarte computer met een groot beeldscherm en er liggen wat tijdschriften in
een mand. Tanja neust wat rond en opent de inbouwkasten, de koelkast en de vriezer.
Ze pakt uit de vriezer een zakje ingevroren kippenboutjes dat naar onderen gezakt is,
maar als ze goed kijkt ziet het er toch anders uit. ‘Dit nemen we mee!’ zegt ze tegen
haar collega, die het zakje aanpakt en in een sealback opbergt. ‘Leg jij het even in de
koelbox in de auto,’ vraagt Tanja, ‘ik loop nog even door de rest van de woning.’ Als
Tanja vertrekt geeft ze de bewoners nog even een hand en tot haar schrik ziet ze dat
Mayoree’s lichtbruine hand een wijsvinger mist.

Uit onderzoek bleek dat in Utrecht twee jonge vrouwen spoorloos waren verdwenen, de
stad waarin Chris met zijn vrouw gewoond had. Recherchewerk had verder niets
opgeleverd. De inhoud van het diepvrieszakje bestond uit afgekloven wijsvingers die
toebehoorden aan de twee vermiste vrouwen uit Utrecht en aan Annemarie zijn
buurvrouw. Daarop werd Chris langdurig ondervraagd en voor onderzoek opgenomen in
het Pieter Baan Centrum in Utrecht. In het opgemaakte onderzoeksrapport staat dat
Chris Baars aan waanbeelden lijdt, meerdere persoonlijkheidsstoornissen heeft,
waaronder sterke narcistische trekken. Hij wilde niets loslaten over de verdwijning van
de vrouwen. Wel werd duidelijk dat hij als kind erg gepest was en werd nagewezen - hij
liep er vaak als een zwerver bij. Zijn moeder was een harteloze narcistische vrouw die de
jongen om de meest onzinnige redenen terecht wees en opsloot. Chris kreeg TBS met
dwangverpleging opgelegd.
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