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‘Skintillaasje is in fluktuaasje yn in strielingsyntinsiteit,’ seit Nier, 
wylst er it akwarium skjinmakket.
Dynte sjocht op fan har krante. ‘Hoe komst dêrby?’
‘Dat stiet yn dit boek.’
‘Mar do bist helendal gjin boek oan it lêzen.’
‘It stiet der al.’
‘Wêr dan?’
‘Boppe-oan, earste rigel.’
Se lêst. ‘Dat is net fan dysels.’
‘Nee, mar ik haw it wol sein. Wat soe it betsjutte?’
‘Wit ik net. Kin my ek neat skele.’
‘Wy kinne it opsykje.’
‘Doch do it mar.’
Nier hevelt wer in amerfol wetter út it akwarium en Dynte krantet 
fierder. Se folget it wrâldbarren op ’e foet en selektearret sels. Gjin 
hapklear gearmjoksel dat de telefyzje foarset. Se mist de krante gjin 
dei.
Eartiids, doe’t se noch in rûzich rapsodys libben lei, hie se dêr gjin 
ferlet fan. Se lies gjin krante, oare dingen leine beslach op har. Doe 
miste se de krante ek gjin dei. Geastlik is se noch ûngeduerich, mar 
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lichaamlik net útfleanderich mear. Se soe wolris in reis nei Sjina 
meitsje wolle, as se deselde deis werom koe.
Se slacht in oare side fan de krante op. ‘Hjir steane twa rou-
advertinsjes.’
‘Mar twa?’ seit er sûnder niget.
‘Alde kunden fan ús.’
‘Wa dan?’
‘Burcht Sliting.’
‘O, dy moaie krimineel.’
‘Hy hie wol wat.’
‘Ja, in wapen.’
‘Hy wie koel mar net gemeen.’
‘Wa is dy oare?’
‘Geertrui Hooiopper.’
‘Och hea, dy moaie mem fan ien fan ús skoalbern. Fiifentweintich 
jier lyn.’
‘Koest der mei op bêd.’
‘Mar ek wat oars.’
Se sjogge inoar in setsje oan.
‘Wolsto wat sizze?’ freget se op ’t lêst.
‘Ik tocht datsto wat sizze woest,’ andert er.
Dynte giet troch mei har nijsgarjen en Nier lit in pear nije neon-te-
tra’s yn it akwarium los. It hâlden fan sierfisken falt ûnder syn frij-
tiidsbestegingspatroan. Dêr falt trouwens alles wat er docht ûnder. 
Behalven it frijwilligerswurk.
Twa kear wyks set er him yn foar de mienskip, lykas Dynte no en 
dan. Hy is sjauffeur fan in buertbus en sy begeliedster op deireizen 
foar 60-plussers.
Nier set wat wetterplanten teplak. Underwilens is Dynte mei in 
kryptogram op de ûntspanningsside bezich. ‘Dêr traapje dy fûgels 



net yn,’ tinkt se lûdop.
‘Falkûle,’ seit er daliks.
‘Hoe komst dêrby?’ ropt se fernuvere út.
‘Dy is wol fan mysels,’ jout er har te kennen.
Se sjocht him ûnleauwich oan. Mar it is goed. Falkûle. Se follet it 
wurd yn.
As se de put fan it kryptogram derút hat, teart se de krante yninoar 
en komt fan ‘e stoel ôf.
De wizers fan de klok glimkje tsien oer tsienen. Se sil in dûs nimme 
en rint by de iepen draaitreppen op nei de oerloop. As se de doars-
kruk fan de badkeamer al beet hat, bliuwt se stean. Nee, diskear 
net dy fan al den dei. Dat oare keammerke, ien heger, moat wer ris 
brûkt wurde. Se giet by in rjochte trep op. Boppe-oan is it tsjuster 
en se moat tinke oan it swarte gat fan de souder út har bernetiid.
Se knipt it ljocht oan.
It hûs is grut genôch foar har beiden. Se krije toch gjin folk mear 
oer de flier. Hjir komt se sels ek hast noait. Mar in rojaal hûs is 
noflik. Al dy net-funksjonele romte jout in frij gefoel.
Se fiert de doar fan it berchkeammerke iepen. Dêryn stiet inkeld in 
âlde grutte drankfles yn in koer. En yn ‘e hoeke tsjin de plint sit in 
grouwe spin. Deselde dy’t se in healjier lyn it platslaan besparre hat. 
Lytse spinnen wurde grut.
Dan giet se fierder. Se sjocht omheech. Boppe har holle fottelje 
mûzen mei klompkes oan oer de fliering. Der moat wer in kat yn ‘e 
hûs komme. Dan mar wat sierfisken minder.
Se stapt ta it badkeammerke yn en draait de kranen fan de dûs 
alfêst iepen. Foar de kaptafel strûpt se de klean út. Se stript wol, 
mar tiist wat om.
‘Wolst deryn of wolst derút?’ seit se tsjin it slipke dat oan trije kear 
ta neist de koer foar it waskguod falt. Op ’t lêst stiet se each yn each 
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mei har neaken spegelbyld.
Dynte is noch altyd in lust om oan te sjen. Se hoecht der neat foar 
te dwaan of te litten. Har hannen slute as skulpen om de boarsten 
en hâlde net in pear spûnzen. Har fingerseinen lûke oer de búk in 
dûbeld spoar fan nâlekrater nei fenusberch. De spegel beslacht, it 
wetter wurdt waarm.
As se ûnder de dûs wei stapt, giet it ynienen mis. De gewaarwur-
dings rinne net mear lykop. De baddoek dêr’t se har mei ôfdroeget, 
fielt as de föhn oer har prongelhier. De kaam dy’t se dertroch lûkt, 
makket it lûd fan spuitsjend wetter. Se knypt shampoo op de tosk-
boarstel en se sjocht dat se it neilknipperke ynstee fan de tube yn ‘e 
hân hâldt. Dan draait se de dop op de sjippe en hinget de föhn oan 
de kaam. It is sa betiizjend dat se der suver dwyl fan wurdt. Se giet 
der by sitten.
Gelokkich duorret it diskear net lang. As se it allegear wer in bytsje 
op ‘e rigel hat, komt se oerein. Se strûpt inkeld de badjas oan en 
giet nei ûnderen ta.
Nier sjocht it wol. ‘Wat is der oan?’
‘Ik fielde my wer sa nuver. Alles rûn trochinoar.’
‘Gean dan ek nei de dokter, ik haw it al sa faak sein.’
‘Ik haw juster al in ôfspraak makke. Moarntemiddei.’
‘It waard tiid. Hoe fielsty no?’
‘Noch wat ûngedien. Ik gean op bêd. Meitsje my net wekker ast sels 
aanst komst.’
‘Ik haw moarnier betide tsjinst.’
‘Lit my dan ek lizze.’
Se jout him in lytske en set op de sliepkeamer ta.
Nier docht noch even de jûnomgong. Hy giet ta de achterdoar út 
yn de grutte tún om it hûs hinne. De hinnen binne allegear op stok 
en hy skoattelt de doar fan it nachthok. Beamstamkes lizze oploege 
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neist it grintpaad, hy moat se noch yn stikken seagje en kliuwe.
Hy rint by de sydmuorre lâns en sjocht dat er in snoeiskjirre lizze 
litten hat. Dy hinget er oan in spiker yn it skuorke. It hollannerke 
yn it kninehok bliuwt stil sitten, it bekje heal iepen. Dan docht er it 
túnhúske op slot.
De blakke fiver leit as in each yn de nacht. It ljocht fan de skipslan-
tearne boppe it bordes spegelt deryn.

Hy giet it abstrakte byld fan Tokonari foarby. Rustpikken bespikkel-
je de sulverkleurige hûd. Hy hat dit unike byld altyd prachtich moai 
fûn. Mar net mear sûnt er wit dat, allinne yn Fryslân al, seis deselde 
steane.
Oan de ein fan de lange bochtsjende oprydleane komt er by de 
ôffreding fan it grûngebiet. Hy slút de hege izeren draaihikken en 
makket it hingelslot fêst. Dat docht er sa al in pear jier. Ynbraak-
previnsje. Hy sil ek in hiemhûn nimme. Better as sa’n alarmynstal-
laazje dy’t foar in mich oangiet, mar by stroomsteuring útfalt.
De twa pylders oan wjerskanten mei de sittende liuwen derop binne 
fansels klearebare kitsch. Dat wit er sels wol, mar hy hat se al iuwen, 
wylst de túnsintra earst de lêste tiid ferjûn binne mei goadebústes, 
fabeldieren en oar stiennen prulguod. Dêrom is er wiis mei syn 
liuwen. Hy hat der foar de aardichheid al ris in bril en in snor op 
ferve. Dy binne mei de jierren troch de soere rein útwiske.
Hy rint werom. It wite hûs skimert tusken it donkere beamtegrien. 
Dizze loop giet er ta de foardoar yn.
As er op de matte stiet, rinkelt yn de hal te telefoan. It is foar 
Dynte. In persoanlik boadskip. As er seit dat Dynte no net oan-
wêzich is, wurdt him fersocht it berjocht oer te bringen. Al Pino is 
ferstoarn. Hy stiet noch in setsje mei de hoarn yn ’e hân foar’t er 
opleit.
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Dan skriuwt er it droeve berjocht op in notysjeblokje en giet dermei 
nei boppen.
Dynte slept. Se leit op ‘e side, de skonken in bytsje oplutsen ûnder 
it tinne tek. De earms binne bûgd en rêste neist it fansiden draaide 
gesicht op it kessen. Har lippen toetsje justjes, as blaast se in ûnsj-
enber pluske fuort. Se hat de ivige jeugd. Se is moaier as Bardot en 
Deneuve tegearre yn har bêste jierren.
Foarsichtich set er it deadsberjocht tsjin it klokje op it nachtkastje 
oan it hollenein. Hy sil har net wekker meitsje. Hoeden lûkt er de 
doar ticht en siket syn kommandopost yn it achterôfkeammerke 
op. Hy sil noch even mei de kompjûter boartsje.
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Nier docht de eagen iepen. De wizers fan syn polshorloazje lipkje 
tweintich oer achten. Sa let al, hy moat opsjitte. Hy hoecht neat 
oan te strûpen, want hy hat fannacht yn ’e klean op de bank slept. 
Fan syn achterôfkeammerke giet er earst nei Dynte. Hy sjocht om it 
hoekje fan de doar. Se is noch djip yn ’e sliep wei.
Hy rint nei ûnderen. Yn de keuken hâldt er de holle ûnder de 
kraan, kriget út ‘e flecht wei in banaan fan de fruitskaal en stapt 
bûtendoarren. Hy moat noch wat kwyt, mar giet net werom. Tsjin 
in taksis lit er it tinste efkes ôfrinne en drafket dan nei de garaazje.
Hy rydt syn keverke foar it ljocht. Wol wat oars as al dy grutte 
old-timers dy’t er earder hân hat, mar it is teminsten in klassikerke. 
Hy hoecht ek net sa hurd mear.
No krekt al, fansels. De motor slacht ôf. Ferdomme noch ta, dat 
der boppe-op. Hy makket in werstart. En ja hear, dêr giet it hin-
ne. Noch ien kear derút om de liuwepoarte te ûntsluten. Hy lit de 
motor rinne en makket in trochstart. Dan is er op ‘e dyk en kin er 
avensearje.
Foar eventsjes. Dêr stiet in warskôgingsboerd yn de berm. 
F E R K E A R S D RO M P E L S 26 x. Om bar kriget er in optuter en 
in delklap. Hy kin syn wille op en rekket de tel kwyt. Mar as er by 
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it busstasjon fan Appelskea komt, hâldt er noch twa minuten oer 
foar’t syn tsjinst begjint. Hy hellet it bakje mei wikseljild en kaarts-
jes. Presiis op ‘e tiid set er ôf.

Earst rydt er werom nei Ald-Appelskea. Hy hat in moai buskefol, 
mar by Terwisskea stappe seis passazjiers út en dan bliuwe noch 
trije oer. Te Langedike en Fenebuorren komt der sa as meastal gjin 
hûn by. Te Elslo rint it buske leech en in frommes stapt yn dat der 
te Súdhorn al wer út moat. No foar neat de omgisel oer Rysberkam-
pen, want dat is de rûte.
By diskoteek ‘De Reidkikkert’ binne de lampen en lûdsprekkers út, 
de rollûken del. Goed dat dy heibeltinten poer op ‘e romte steane. 
Gjin oerlêst foar de omkriten.
In âlde teener linet tsjin de haltepeal en stekt in sleauwe hân om-
heech. Nier hâldt stil, lit de doar iepenswaaie. De knaap stapt fuort 
yn. In ticht moatsje dat der rûpsk útsjocht, mei ljochte pûleagen en 
koart punkhier. Hy hinget hast tsjin Nier oan.
‘Meiride,’ seit er dof.
‘Wêrhinne?’
‘Wateren.’
‘Hast jild?’
‘Hjirre.’ Hy klaut wat yn in jasbûse om.
Achter ‘De Reidkikkert’ wei strûst ynienen in ploech folwoeksene 
teeners op it buske ta. Se kringe binnendoar. As Nier wer omtinken 
oan it moatsje jout, hat dat al in mes yn ‘e hân. It limmet sjit mei in 
klik út it heft. Foar’t er tsjinavensearje kin, fielt er in stiletto op de 
strôt en de punt fan in oarenien tsjin de sliep.
‘Ride!’ gjalpt it moatsje.
‘Moai dien, Resy! Toe mar, Prook!’ ropt it omhingjend laach him 
ta.
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‘Der binne mar acht sitplakken,’ probearret Nier noch.
‘Ride!’ gjalpt Resy Prook wer.
‘Ik sil de sintrale belje foar groepsferfier.’
‘Bringst ús ien foar ien teplak.’
‘Nim in taksy.’
‘Wy ha ús de pleuris op taksys wachte. Do rydst!’
‘Jim rinne mar.’
‘Rinne? Wat is dat, rinne? Ride, bliksem!’
Nier fielt it skerp fan it mes ûnder syn kin prykjen. Hy moat suver 
in eintsje út de stoel omheech komme. No jout er gas.
Resy Prook bliuwt mei twa soartgenoaten fuort by him stean. De 
messen skave by syn kiel en sliep lâns. Hy rydt sa hurd as er kin. 
Achter syn rêch heart er dat ien de boel ûnder koarret. Even letter 
folget in oaren mei in noch fûler krôkjende útbarsting. Hy hat de 
flauwe hoop dat se har allegear bekoarje, dan kin er faaks de hele 
binde nei bûten wurkje. Mar safier komt it net.
‘Ho!’ kommandearret Resy Prook en Nier fielt it mes wer tichter op 
‘e hûd.
De earste moat al krekt foarby Rysberkampen derút, de twadde oan 
de Boylerwei en de tredde by it molkfabryk. Yn Zorgvlied set er stik 
foar stik fiif ôf. Gjin mins dy’t sjocht dat er ûnder it mes sit.
Mei Resy Prook en syn beide adjudanten rydt er rjochting Wateren. 
Fuort nei it bungalowpark moat er stilhâlde. In hoefizerfoarmich 
hûs mei tusken de fleugels in parkearplak fan grinttegels. De 
adjudanten stappe út, Resy Prook folget achterút rinnend as lêste, it 
wapen stekree.
‘Grut stik ûngelok,’ seit Nier.
De stiletto flitst tichterby. ‘Sis dat nochris.’
‘Grut nim ik werom, stik ûngelok net.’
Resy Prook feecht op him yn. Hy kin de slinger mei beide hannen 
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ôfwarje, mar kriget al in kaakslach. De holle rinkelt him as in âlder-
wets kasregister, mar springt gelokkich net iepen. Hy klammet him 
oan in ûnderearm fêst, wylst in fûst op syn rêch om hakket. Hy lit 
him meiskuorre ta it buske út.
Se rôlje oer de tegels. Nier twingt de tomme fan de hân mei it mes 
oer. De knyp fersloppet en it heft gliert út de fingers. Hy roppet 
him los, pakt it mes en stiet foardel oer Resy Prook. Dy leit no yn 
ôfwarhâlding. Syn adjudanten komme net fanwegen. Se steane 
derby en sjogge dernei.
‘Hinnebruier!’
Hy sjocht oer it skouder. Achter him stiet Keulen. In âld hear mei 
in holle as in knûkelige perkaminten lampekap. Hy hat gjin ûnts-
ach foar de man sels, mar wol foar syn konneksjes. Dêr hat er yn ’t 
ferline genôch mot mei hân.
‘Net mei bemuoie,’ seit Nier.
‘It is myn bernsbern!’
‘As ik it net tocht hie. It sit yn ‘e famylje.’
‘Ofbliuwe!’
‘Hjir hearre jo noch mear fan.’
‘Jo ek. Ik sil oanjefte dwaan.’
Nier lit los, Resy Prook klaut oerein.
No komt in âldfrou mei in skronfelich ljochtmoannegesicht tich-
terby. Münster. Se ûntfermet har oer har beppesizzer. ‘Hat er dy sa 
knoeid?’
Nier giet werom nei it buske. De stiletto nimt er mei. Hy stapt yn 
en rydt fuort. Pake, beppe en de âlde teeners sjogge him nei, mar se 
swaaie him net út.
Oer Aekinga komt er by it busstasjon werom. Hy hat dweilskoft.
Earst behoffent er himsels wat. Dêrnei makket er de stuollen yn ‘e 
bus skjin, struit sân oer de koarre, faget it op, dweilet en spuitet mei 
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in luchtferfrisser. Dan is it tiid foar syn twadde rit.
As dy achter de rêch is, hat er in kertier frijskoft. Hy nimt yn de 
kantine in flaubyt en in kop kofje. Dêrby heart in moai beprinte 
sulverkleurich slúfke mei in luzich koekje deryn. Skande foar it 
slúfke.
Troch it rút sjocht er in frou foarby stappen. Hy sjit oerein. Dat 
godlike stal, dy lichte wisse gong stiet noch altyd op syn netflues. 
Se draait har om en komt syn kant út. Hy kriget in skok no’t er har 
weromken. Déa, moai as in dia. Hy stekt in hân op. Se merkt him 
en bliuwt stean. Hy rint de kantine út en giet nei har ta.
‘Déa.’
‘Nier.’
Se sjocht him mei har kleare ûngelikens kleure eagen oan. It treft 
him djip. Se is oantreklik en koel tagelyk. Hy hat har bewûndere, 
likefolle as se mei- of tsjinstanster wie. En dy bewûndering is mei 
de jierren net minder wurden, al hat er har yn gjin tiden sjoen. It 
tinken allinnich al.
‘Hoe lang is ’t lyn?’ tinkt er lûdop.
‘In fearnsiuw,’ seit se direkt.
‘Do wiest ynienen fuort.’
‘Hjir yn Fryslân ha wy neat mear te sykjen.’
‘Wêr sitst no dan?’
‘Yn in reservaat fier fuort.’
‘Mei al dyn fammen?’
‘In ploechje. De measten binne yn Fryslân bleaun en ha har oan-
past. Wy hâlde no in reüny.’
‘Simmer twatûzen.’
‘Dat is it.’
‘Noch altyd striidber?’
‘Net mear as earst.’ Se sjocht foar har út.
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‘Do bist de ienichste man dy’t my oait dellein hat. Mei in lading 
ferdôvjende middels,’ seit se dan.
Hy sint op syn wurden. ‘Do bist de ienichste frou foar wa’t ik in 
old-timer offere haw.’
Se glimket. ‘Lear om lear.’
‘Sille wy wat drinke?’ stelt er út.
‘No net. Oare kear.’
‘Wannear?’
‘Hearst noch fan my.’ Se stapt by him wei. ‘Dêr is myn bus.’ Se giet 
fuort en sjocht noch ien kear oer ’t skouder. Stekt in hân omheech.
Hy eaget har nei. Déa, de mytise frou, ûnneigeanber. Se stapt yn ‘e 
bus nei Easterwâlde.
Déa ex Machina. Foar him in libbene leginde. Dreamfiguer út in 
foarbye wrâld en tagelyk har rol spyljend yn de hjoeddeistige maat-
skippij. Krekt as har fammen, dêr’t se eartiids in lytse sekte mei 
foarme en de oanfierster fan wie.
Even letter begjint er sels oan syn tredde en lêste reis. Hy hat de 
holle der net by.
Healwei tolven is er werom. Yn syn keverke krûpt er op hûs oan. By 
de liuwepoarte hellet er de post út de bus. De achterdoar sit noch 
op ’t slot. Yn de keuken noasket er de post troch. Gjin sint wurdich. 
In brief fernijt him dat er al ûnderweis is om miljardêr te wurden, 
de streekkrante, fjouwer útnûgings om jild grien te belizzen en in 
oanbieding foar fiif túnstuollen, dan kriget er twa fergees derby.
It is noch stil yn ‘e hûs. De keamer leit der krekt sa hinne as juster-
jûn. Dynte is noch net fan ’t bêd ôf. Hy rint nei boppen en kloppet 
yn ’t foarbygean op de sliepkeamersdoar. Hy giet ûnder de dûs en 
skeart him.
As er klear is, fernimt er noch neat oan de oare kant fan de muorre. 
‘Dynte!’ ropt er. Hy sil de sliepkeamer yn stappe, mar de doar wol 
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net iepen. Dy sit op slot oan de binnenkant. Dat hat se inkeld ris 
earder dien doe’t se spul hiene. ‘Dynte!’ Hy rammelt oan de kruk 
en harket. It bliuwt stil. Hy bûnzet op ’e doar. Gjin lûd fan har. Hy 
huft mei ’t skouder. ‘Dynte!’
Hy fljocht nei ûnderen, kriget hammer en skroevedraaier, stoot by 
de treppen op en besiket it slot iepen te brekken. De telefoan yn de 
hal begjint te rinkeljen. Hy sloopt earst troch, smyt dan it ark del 
en is ûnderoan de trep as it rinkeljen ophâldt.
Wer nei boppen. Einlings kin er de skoat fan it slot weromtriuwe. 
Hy falt suver mei de doar yn ‘e sliepkeamer. Wat er dêr sjocht, treft 
him sa, dat er him oan it kezyn fêsthâlde moat.
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Dynte wurdt wekker. Se hat noflik slept. De alteraasje dy’t by sa’n 
fleach fan justerjûn altyd neiwurket is helendal oer. Se speaket har 
de lea en slacht de griengiele eagen op.
Mei-iens sjocht se it notysjeblokje op it nachtkastje. Se lêst it skriu-
wen fan Nier. It berjocht grypt har noch mear oan as him. Al Pino 
hat in taflecht foar har west, yn minne en bettere tiden. Doe’t se 
noch jong en opstandich wie. Mar ek doe’t se, wat âlder, der soms 
gjin ljocht mear yn seach. Ien fan de pear minsken op wa’t se altyd 
rekkenje kinnen hie. In goefreon troch tsjok en tin.
Se lêst nochris. Wat raar: hy is fiif dagen lyn al ferstoarn en no pas 
berjocht. Errand Travels E.A. hat de oansizzing dien. Nier hat der 
gjin neibesteanden by skreaun en ek gjin adres. Dan sil er dy wol 
net trochkrigen ha.
En de kremaasje is hjoed al. Alf oere yn Goutum. Se wol en sil 
dêrhinne. Dan moat se opsjitte.
Fluch jout se harsels de moarnsbeurt, rommelt noch in setsje yn de 
kast om foar tapaslike klean en fandelt yn de tún in bosk blommen 
byinoar wylst se in fleske drinkyochurt leechnimt. Se ferjit har 
mobyltsje net, docht de foardoar op ’t slot, krijt de fyts út it hok en 
set fan ein.
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By it busstasjon yn it doarp is in stalling. Se treft Nier dêr net. Dy 
is op syn omreis, fansels. De bus nei Drachten komt foarriden. 
Underweis lit se har gedachten oer it ferstjerren fan Al Pino gean. 
Dat it har net earder fernijd is. It hat ek net yn ‘e krante stien. Dat 
mist har net.
Te Drachten moat se oerstappe op de sneltsjinst nei Ljouwert. De 
bus is der noch net. Se stiet mei in pear oare reizgers op it stoepke 
te wachtsjen.
Dêr sjocht se Chick Anus oankommen. Hy sit op in krykkrakkerige 
motor mei sydspan. Se hopet dat er foarby hakkepoft, mar hy kriget 
har yn ‘e gaten. Hy set syn stoomfyts oan ‘e kant, tilt de helm fan 
syn geitekop en poatet op har ta. In tinne sturt fan flaakshier dûn-
set achter him oan. Lyk foar har bliuwt er stean. Hy hat piercings 
troch kin en noastuskensket.
‘Hallo, skoanheid,’ kraait er mei syn hege stim.
‘Ik bin dyn skoanheit net.’
‘Ik sei skoanheid mei in d.’
‘Dat is noch net goed. It moat skientme wêze.’
‘Skientme, wat in raar wurd foar skoanheid.’
Hy sjocht op it buordsje mei it plak fan bestimming. ‘Nei Ljou-
wert?’ Sûnder har antwurd ôf te wachtsjen, stelt er út: ‘Ik wol dy 
bêst wol bringe.’ En mei in earmgebeart nei syn motor: ‘Hy sjocht 
der net út, mar hy rydt as in tit.’
‘It moat mar net,’ seit Dynte. Gelokkich, dêr is de bus. Se makket 
oanstalten om yn te stappen.
‘No, doei dan balearige muoike.’ Chick pandert werom nei syn 
motor.
Dynte giet sitten en sjocht troch it rút. Hy start syn fehikel, swaait 
nei de oare kant fan de strjitte. Even mient se dat er de bus achter-
folgje sil, mar op ’e Stasjonwei slacht er ôf.
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Te Ljouwert nimt se in taksy. Moai op ‘e tiid is se by it krema-
toarium. Se giet deryn en seit foar wa’t se komt. In man wiist har 
it wachtfertrek. De flapdoarren slute lûdleas achter har en se is 
folslein allinnich.
Op in heech taffeltsje leit in iepenslein kondoleânseregister. Alle 
siden binne blanko. Se skriuwt har namme. Der komt gjinien mear 
by. Se wachtet noch wol in kertier. De man fan niis komt deryn, 
rint streekrjocht troch nei de doarren fan de aula, dy’t er inkeld 
foar har iepent. Oer de drompel bliuwt se stean, keart har ta him. 
Foar’t se wat sizze kin, binne de doarren al wer ticht en sjocht se 
him net mear.
Yn de aula sit likemin folk. Se rint troch it gongpaad nei de kiste. 
Helendal gjin blommen. Se leit har bosk op it deksel. Dat hat in 
finster.
Se sjocht yn it ferstive gesicht fan Al Pino. De deade liket him. It 
krollige ringburd, de bonkige noas en de swiere wynbrauwen. Sels 
de mankelike glimk om de brede lippen is net weiwurden. Hy hat 
in blauwe kile oan en syn fersketten alpenmûtse op.
Se nimt in sit foaroan en wachtet yn stilte. Gjin muzyk.
It makket yndruk en is benearjend tagelyk. Op ’t lêst hâldt se it 
net mear út. Se komt oerein, giet achter de lessener stean en sprekt 
de lege seal ta. It wurdt mear in oanklacht tsjin de ôfwêzigen as in 
lofrede op de deade. Mar dat kin se net helpe.
‘Al Pino, hy is hjir net allinne. Hy hie in revolusjonêr sintrum yn 
Ljouwert. Hy hat jim holpen om op de barrikaden te stean, om te 
striden foar jim ideaal. Hy hat foar jim klearstien. Wêr binne jim 
no foar him? Ik sjoch jim net. Letter rjochte er syn aktiviteiten fan 
bûten nei binnen ta. Hy hie in meditaasjesintrum tusken Hoarn-
stersweach en Sparjebird. Hy hat jim holpen om ta yntinken te 
kommen, om ta jimsels yn te kearen. Hy hat foar jim reewillich 
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west. Wêr binne jim no foar him? Ik sjoch jim net. En ik fertsjint-
wurdigje jim net, revolusjonêren en meditativelingen. Ik stean hjir 
inkeld út namme fan mysels, Dynte. En ik sis tsjin him: Al Pino, ik 
sil dy noait ferjitte.’
Se giet wer op har plak sitten. Gjin lûd, gjin beweging om har hin-
ne. In deadse stilte. Dan fernimt se in och sa sunich knarsen. De 
kiste skoot starich achterút tusken twa flappen. Dêrnei sakket it lûk 
lûdleas ticht. De syddoarren fande aula swaaie iepen. Se giet stean 
en ferlit de seal. Dêr sjocht se de man dy’t har ynlitten hat.
‘Wa hat dizze útfeart regele?’
‘Ik soe ’t jo net sizze kinne.’

‘Wa wol?’
‘De administraasje.’
‘Wêr is dy?’
‘Net oanwêzich op sneon.’
Se rint troch en sjocht om ’e hoeke fan in iepensteande doar. De 
kofjekeamer. Se hat gjin nocht oan in iensume neisit en set op de 
útgong ta.
Dêr komt Henk-Jan-Willem van Pompom mei syn deftige skommel-
gong oan. In man dy’t de maatskiplike ljedder in aardich ein op-en-
del gien is, mar dy’t him fan de gouden hândrukken goed rêde kin. 
Hy sit stiif yn it swart en hat in wyt front foar. Krekt in pinguin.
‘Bist te let!’ sistert se him ta.
‘Ei, do hjir, dat ferrasket my bysûnder,’ brijket er.
‘De routsjinst foar Al Pino is dien!’
‘Al Pino? Ik kom net foar Al Pino. Heden noch ta, is Al Pino 
weirekke? Dat wist ik net.’
‘Hasto gjin deaberjocht krigen?’
‘Nee. Ik kom hjir foar in âld-kollega. It begjint kertier foar tolven, 
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mar ik bin in bytsje te betiid.’
‘Myn segen hast.’ Se set de stap.
‘Kinne wy net in amerijke byprate? Wy hawwe inoar yn jierren net 
sjoen,’ probearret er noch.
Dynte giet fierder. En de fetgoes waggelt de oare kant út. Bûten-
doarren ropt se in taksy op. Se wachtet foar it gebou. Se telefonear-
ret nei hûs. Dêr wurdt net opnommen. Nier is grif noch net thús.
Yn Ljouwert makket se in slach troch de binnenstêd. Geandewei 
saksearret har argewaasje en kriget se wer each foar de lytse dingen 
om har hinne. Op in finsterbank yn de Sakramintstrjitte sit in kat 
har yn it sintsje te was kjen, knypeaget har ta en ferjit it tonkje yn te 
lûken. En op ‘e hoeke fan de Kuormakkersstrjitte leit in hûnekeutel 
mei cocktailprippers fan Fryske flachjes deryn. It sjocht der echt 
feestlik út.
Se krijt sin oan wat en giet nei it plak dêr’t earst it hûs ‘It
Seewiif ’ wie. Dat is no in McDonald’s wurden, mar se docht it 
dermei. Boppe de counter binne mear nammen en prizen fan 
hamburgers te lêzen as fertrektiden fan treinen yn de hal fan Utert 
Sintraal. En dêr kin se al sa min wiis út wurde. By har hamburger 
heart standert in amerfol cola. Búkklotsend komt se nei bûten ta.
Se bellet wer nei hûs. Nier nimt net op. Dan moat er it sels mar 
witte. No op Easterwâlde oan.
Op ‘e ôfprate tiid is se by dokter Taborus. Yn de wachtkeamer sitte 
trije pasjinten. Twa froulju oan wa’t neat te sjen is en in man mei in 
draachdoek om ’e hals, dêr’t in earm op syn rêch yn hinget.
Trije kertier letter is se oan ’e beurt. Taborus hellet har sels. Hy is 
in dokter fan it âlde stimpel dy’t noch sprekoere op sneontemiddei 
hâldt en hy hat in lange wite jas oan. ‘Mefrou Planteit.’
Hy giet har foar nei de sprekkeamer.
‘Sykje in plak.’ Hy nimt in sit oan in silinderburo.
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‘Sis it mar.’
Dynte seit har klachten.
‘Krije jo faak sa’n fleach dat de prikels trochinoar rinne?’
‘In pear kear wyks, soms ek twa dagen achterinoar en dan wer in 
heel skoft neat.’
‘Noait mear as ien kear op in dei?’
‘Nee.’
‘En hoe lang duorret it dat de gewaarwurdings net syngroan rinne?’
‘Tsien minuten op syn heechst. It komt ynienen en sakket dan sta-
richoan ôf. Dêrnei fiel ik my noch in setsje minnich.’
Taborus noasket de map mei har gegevens troch. Dan moat se troch 
it wenstige sirkwy fan in kompûterûndersyk.
Taborus tikt it iene nei it oare medys item oan. Dêrnei in rige fan 
tekst en printsjes. Dan in opienfolging fan grafiken en statistiken. 
En as lêste in list mei ferwizings nei fakliteratuer. No en dan knikt 
en skodhollet er. Hy brimt en sjocht Dynte oan.
‘Ik sil it jo sizze, ‘jo hawwe de sykte fan Propsma . In seldsume 
oandwaning.’
Dat moat se earst even ferwurkje.
‘Is it slim?’ freget se dan.
‘Helendal net. Inkeld mar slim ferfelend.’
‘Is der wat oan te dwaan?’
‘Grif. It is psychosomatys. Foar in part sit it ek tusken de earen. 
Mar der binne medisinen foar.’
Dêr is se bliid om.
‘Ik sil jo in bewustwêzenfernaujend middel foarskriuwe. Dêr sille jo 
sûnder mis baat by fine. It hat as bywurking dat jo nei it ynnimmen 
earst wat sleau wurde, mar dat duorret net lang. En jo moatte de 
hele kuer ôfmeitsje. Wol presiis oan de dosearring hâlde, oars kin it 
misbeteare.’
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Hy skriuwt in resept. ‘Dan sjoch ik jo nei de kuer wer.
Underwilens gjin alkohol drinke.’
‘Och, dat hindert neat,’ seit se. ‘Ik drik gjin alkohol mear. Ik fyn 
sûpe better.’
‘Net roke.’
‘Dat doch ik net.’
‘En net autoride.’
‘Dat kin ik net iens.’
‘Moai sa. Hjirmei geane jo nei de apteek.’ Hy langet har it resept 
oer. ‘It alderbêste!’
Yn de apteek duorret it even. De assistinte moat mei de baas oer-
lizze. Se hawwe it medisyn net yn pil- of kapsulefoarm. It wurdt yn 
in fizel klearmakke en, sekuer ôfwoegen, yn papierkes teard. Dynte 
stapt mei it wûndermiddel op ‘e bus nei Appelskea en dêrnei op ’e 
fyts foar de thúsreis.

28



Plysjes sneupe yn en om it hûs. Se hawwe in soad apparatuer mei-
nommen. It is in kommen en gean as by in kykshop.
Nier sit yn ’e keamer. Hy is wat fan de skrik bekommen, mar soar-
get oer Dynte. Wêr soe se úthingje en wat is der mei har?
In eachlik frommes en in kreaze man komme deryn.
Beide bûtenlanners: hy út it Tichtbije en sy út it Tige Tichtbije Eas-
ten. Se meitsje har bekend. Caro Kan en Ben Oni. Se prate better 
Frysk as in soad autochtoanen en hâlde har minder bot as in protte 
plysjes.
‘Wy binne mei it ûndersyk fan dizze saak belêstige,’ begjint Caro 
Kan.
‘Wy sille jo wat fragen stelle,’ seit Ben Oni. ‘It is gjin offisjeel fer-
hoar, mar wy wolle no al it ien en oar witte.’
Caro Kan giet wat fansiden sitten en nimt in laptop op ‘e skoat. 
Wylst Ben Oni him mei Nier ûnderhâldt, bespilet sy it toetseboerd 
en lêst de partituer fan it skerm.
‘Jo namme?’
‘Nier
Hinnebruier.’
‘Dit is jo hûs?’
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‘Nee, fan myn freondin.’
‘Har namme?’
‘Dynte Planteit.’
‘Sy wennet hjir?’
‘Ja.’
‘In Lykme-Allinne-Tegearre?’
‘Watsei?’
‘In LAT-relaasje.’
‘Nee, in AMI-relaasje.’
‘Wat is dat?’
‘In Altyd-Mei-inoar-Ien.’
‘Dus dit is jo fêste ferbliuw?’
‘Jawis.’
‘Jo wiene fan ’e moarn yn ’e hûs?’
‘Nee, ik hie tsjinst op de buertbus.’
‘Hoe let wiene jo hjir?’
‘Om-en-by kertier foar tolven.’
‘Fertel krekt wat jo doe dien hawwe.’
Nier ferhellet it.
‘Jo kenne de deade?’
‘Ja, Sipma.’
‘Wêr kenne jo him fan?’
‘Fan earder. Hy hat ús faak it libben soer makke.’
‘Hoe lang is dat lyn?’
‘Sa’n fyftjin jier. En dêrfoar ek’
‘En dêrnei?’
‘Noait wer sjoen.’
‘Wie er in klant fan jo freondin?’
‘Nee.’
‘Wêr is jo freondin no?’
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‘Dat freegje ik my ek ôf. Se hie fan ’e middei in ôfspraak
mei dokter Taborus yn Easterwâlde.’
‘Hoe let?’
En dan komt Dynte samar mei in plysjeman deryn.
Nier springt op. Se moatte inoar even oanreitsje. Wat rommer om it 
hert geane se neistinoar op de bank sitten.
Caro Kan fernijt: ‘Sipma is om alf oere deasketten.’
‘Wêr wiene jo om alf oere hinne?’ freget Ben Oni oan Nier.
‘Op myn tredde reis mei de buertbus. Ik tink by Terwisskea.’
‘Hat ien jo dêr sjoen?’
‘Ik hie in pear passazjiers.’
‘En jo, wêr wiene jo?’
‘Yn it krematoarium fan Goutum,’ seit Dynte. ‘Nei de kremaasje 
fan Al Pino.’
Ben Oni lit syn eagen oer it notysjeblok gean, dat foar him op tafel 
leit.
‘Wa hat jo dêr sjoen?’
‘In man dy’t dêr wurket en Henk-Jan-Willem van Pompom.’
‘Wa is dat?’
‘In âlde kunde.’
‘Wêr wennet er?’
‘Ik tink fan Ljouwert.’
‘Wolst dat neigean?’ seit Ben Oni tsjin Caro Kan. En tsjin Dynte: 
‘Hoe let binne jo fan ’e moarn de doar út gien?’
‘Ik wie krekt oer njoggenen by it busstasjon, dus tsien minuten 
derfoar, tink.’
‘Dan moatte jim no even meikomme.’
Ben Oni nimt de foarstap by de treppen op, Dynte en Nier folgje.
De sliepkeamer liket oan in operaasjeseal. Mannen yn griisblauwe 
jassen binne as sjirurgen mei tankjes, skjirkes en meskes yn ’t spier. 
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Oaren skreppe mei mjitlinten, kwastjes en fergrutglêzen om. Oer de 
flier steane apparaten dy’t tikje, sûzje en suchtsje.
Op it bêd leit Sipma. Hy leit plat op ’t liif oer lekken en dek, de hol-
le draaid op in kessen. Dat is read fan it bloed, mar net trochplakt. 
Hy sjocht der út as in âlde skylpod. Griengiel fel, in ôfplatte plasse, 
útstekkende jokbonken en in foarhollerichel sûnder wynbrauwen. 
Ien each sit ticht, fan it oare is it lid healwei de iris skood. De brede 
toskleaze mûle gappet. De earms lizze rjochtút by him lâns, de 
hânpalms nei boppen. Dy binne skronfelich en wyt útslein.
Nier hat it tafreel al earder sjoen, mar Dynte moat wol even slokke.
Alle mannen hawwe tagelyk it wurk ûnderbrutsen. Se steane as 
waaksen poppen mei har attributen yn ’e hân, klear om it te ferfolg-
jen. Inkeld Ben Oni stiet net stil. Hy kriget in ticht bakje by it hing-
sel en seit tsjin Dynte en Nier: ‘Sa is ’t genôch. Kom mar wer mei 
nei ûnderen ta.’ Mei-iens begjinne de mannen allegear te bewegen.
Yn de keamer is Caro Kan noch altyd dwaande mei it fieden fan de 
laptop op har skoat. Ben Oni set him del en makket it bakje iepen. 
Nier en Dynte sykje in plak op ‘e fiifsitsbank.
Ut it bakje komt in trochsichtich pûdsje mei in kaai deryn foar it 
ljocht. Ben Oni hâldt tusken tomme en wiisfinger it pakje foar har. 
‘Is dit de kaai fan de sliepkeamersdoar?’
Se knikke beidegearre.
‘Ha jim noch mear fan dizze kaaien?’
‘Wol dy’t der op lykje, mar net fan dy doar,’ seit Nier.
‘Hoe witte jo dan dat dizze fan de sliepkeamer is?’
‘Der sit in fertplak op ’e stâl.’
‘Dat is sa. Wêr binne dy oare kaaien?’
‘Yn de doarren dêr’t se by hearre.’
‘Gjin duplikaten?’
‘Net ien.’
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‘De finsters fan de sliepkeamer wiene ticht doe’t jim fuortgongen?’
‘Abslút,’ anderje se tagelyk.
‘Dan no wat oars.’ Hy lit in twadde trochsichtige slúf mei ynhâld 
sjen. Fjouwer tûzengûnebriefkes.
‘Dit fûnen wy ûnder it matras.’
‘Dat is ús húshâldjild,’ seit Dynte.
‘Bewarje jim it dêr sa?’
‘Altyd. Ik haw it juster krekt fan ’e bank helle.’
‘Wat foar bank?’
‘De Fryslân Bank.’
‘Even ferifiearje,’ seit Ben Oni tsjin Caro Kan. ‘En no dit noch.’ Hy 
fisket út it bakje in pûdsje mei in revolver deryn. ‘Dit lei yn it laad 
fan it nachtkastje.’
Se binne net wiis mei dy fynst, mar hâlde har kantich en Dynte 
seit sûnder te ferblikken: ‘Dat is mines. In relaasjegeskink fan in 
bewûnderer út de âldheid.’
‘Fan wannear?’
‘As ’t my net mist 1968. Ik haw der in fergunning foar. It is in aar-
dichheidsje, mear wapens haw ik net.’
Ben Oni jout Caro Kan in wink. Dy wit wat se dwaan moat. ‘Der 
sitte gjin kûgels yn en der is noait mei sketten,’ seit er. Hy besjocht 
it fjoerwapen even en lit him hast bewûnderjend út. ‘It is in Lytse 
Loeger, seldsum.’
Dynte en Nier witte net wat se der fan tinke moatte.
Ben Oni sjocht harren wer oan. ‘De moard is net mei in Lytse 
Loeger begien. Sipma is deasketten mei in Smith en Wesson punt 
achtentriticheninheal. Ek in unyk wapen.’
Se litte in sucht fan ferlichting.
‘Dat jim dat sa gau presiis witte,’ seit Nier benijd.
Dêr glimket Ben Oni om. ‘De moderne ballistise en forinsise appa-
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ratuer stiet nerges foar. It is krekt as by in ynstantkamera: foar’t je it 
knopke yndrukke, rôlet it kykje der al út.’
‘Mei dy fjouwertûzen fan de Fryslân Bank is it ynoarder,’ befêstiget 
Caro Kan. ‘En mefrou hat yn 1968 ûntheffing fan de Fjoerwapen-
wet foar de Lytse Loeger krigen.’
Ben Oni docht de saak fierder út ’e doeken. ‘Foar ús is de grutte 
swierrichheid hoe’t in moardner út in keamer slagget dy’t binnenyn 
op ’t slot dien is. De doar kin ek net út ’e hingen tild wêze, want dy 
sitte oan de binnenkant.’
‘Is it gjin selsmoard?’ bringt Nier nei foaren.
‘It bestiet net dat in man himsels earst troch de kop sjit, dan it 
wapen net te finen ferstoppet en dan op bêd lizzen giet.’
‘Dus jim ha de revolver noch net fûn?’
‘Nee, mar dat komt wol. Foar hjoed sette wy der in stip achter. Wy 
nimme de deade mei. De sliepkeamer wurdt fersegele, dêr meie jim 
net yn. Foarearst krije jim húsarrest, dus net de doar út. In pear 
mannen fan ús bewakingtsjinst bliuwe hjir yn in auto op it hiem 
achter, fannacht ek. Moarnier komme wy werom en hearre jim fier-
der. Gjin ruchtberens oande saak jaan. Dat dogge wy yn ’t belang 
fan it ûndersyk ek net.’ En tsjin syn froulike kollega seit er: ‘Dan 
moatte de mannen no risselwaasje meitsje om fuort.’
Ben Oni giet stean. Ear’t er de keamer út is, hat Caro
Kan noch in boadskip foar him. ‘Ik krij krekt troch dat Henk-Jan-
Willem van Pompom deasketten is. Mei in Smith en Wesson fan 
itselde kaliber.’
Dynte en Nier krije de safolste mentale optuter. Wer in slachtoffer 
út har ferline. Dat is hjoed slim aktueel. Wurde se nochris tante, 
mei mooglik folle ferfelender konsekwinsjes.
Mar nee, Ben Oni lit har gewurde en freget net mear. Hy seit in-
keld: ‘Jim ha tenearsten genôch hân. Oare kear komt Van Pompom 
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te praat.’
It jûnet al as se it ryk tegearre hawwe. Earst wat lichaamlik fiedsel. 
Se nimme maklik iten. Dynte riedt foar kopfollen bûljon en Nier 
fiket foar elk in kyl út in tsiis. Boerebûter tusken bôlebroggen, in 
sachtsoere hânappel ta, sûpe, klear.
‘Ik hie ek nei dy kremaasje wollen,’ seit er. ‘Wêrom hast my net 
warskôge?’
‘It moast allegear sa fluch. Ik seach dy net mear by it busstasjon. Ik 
wie de ienichste oanwêzige by de routsjinst.’
‘Skandalich. Al Pino, sa’n keardel.’
‘Mar as wy it no allinnich wisten?’
‘Hoe bedoelst?’
‘Ik haw neat fan syn ferstjerren heard of lêzen. Inkeld dit telefoants-
je. Dat is toch raar?’
Nier besjocht syn skriuwen op it notysjeblokje. ‘Errand Travels 
E.A. Dat wie de berjochtjouwer. Ik haw it goed ferstien en de man 
it nochris spelle litten. Mar it is in nuvere gong fan saken, dêr hast 
gelyk oan. Seker sa’n moderne wize fan leed oansizzen.’ Dan slacht 
er yn oar praat.
‘Hast by de dokter west?’
‘Jawis.’
‘Wat mankearret dy?’
‘Net folle.’
‘Wat sei er?’
‘Ik haw de sykte fan Propsma.’
Hy is even stil. ‘O. Is it slim?’
‘Nee hear.’
‘Bist gelokkich net de ienichste. Propsma hat it ek.’
Dynte glimket. ‘It is in bytsje ferfelend, mear net. It komt wer goed, 
ik haw der poeiers foar.’
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‘Ast dy dan mar ynnimst.’
Se meitsje de tafel leech en sette it troepke yn de ôfwasmasine. 
Dynte lêst de sneonskrante net sa yngeand as gewoanwei. Nier 
docht noch wat húshâldlike hântaasten.
Dan sette se it ferstân út en de telefyzje oan. Se zappe om ’t libben 
mar it is allegear te drok, te dom of te dreech. Wiene der noch mar 
pauzefilmkes fan streamend wetter.
‘Fielsty feilich mei dy plysjes foardoar?’ freget er.
‘Ik bin in finzene yn eigen hûs!’
‘Tinksty net benaud oer al dy foarfallen?’
‘Dat fan Al Pino rekket my. Fan al dat oare, bist net wiis? Skrikst 
even, mar it is gau oer. De oanslach op ûs frijheid fyn ik folle slim-
mer. En dat wrotten yn ús ferline, dêr ergerje ik my oan.’ In stilte. 
‘Bang wêze is wat oars.’ Wer in stilte.
‘As lyts famke wie ik bang foar it tsjuster boppe-oan de soudertrep,’ 
mimert se. ‘Wiesto as bern erges bang foar?’
‘Ik wie noait bang.’
‘Lychste. Elk normaal bern is erges bang foar.’
‘Ik wie as lyts jonkje bang foar it tsjuster ûnderoan de trep,’ bekent 
er.
‘Underoan de trep?’
‘Ja. Wy wennen yn ’e stêd op in boppehûs.’
Dêr giet se net fierder op yn.
Nei koart berie kieze en diele se ien fan de fiif útfanhûzerskeam-
merkes foar sliepen. Se geane diskear tagelyk op bêd. Nier sjocht 
tusken de lamellen fan de lúksafleks troch. In plysje-auto stiet yn it 
skynsel fan de skipslantearne. Hy kin de ynsittenden net sjen.
Dynte nimt har earste poeier. Dêr wurdt se neat sleauwer fan. Mar 
se hat gjin nocht mear yn in platfiterke.
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De oare moarns binne se moai betiid by de wurken. Dat moat ek 
want in ploech fan de technise resjerzje
stiet om kertier oer achten al op ’e stoepe. Wat minmachtiger as 
de foarige deis en Ben Oni is der diskear net by. Caro Kan fiert it 
wurd allinnich, sûnder in laptop op ’e skoat. Se slacht de skonken 
oerinoar en leit in slanke hân op ’e knibbel.
‘Hoe let ha jo juster Henk Jan Willem van Pompom
noch sjoen?’ freget se oan Dynte.
‘Sawat healwei tolven.’
‘Hy is om kertier oer twaen deasketten, middenyn de stêd, op ’e 
hoeke fan de Kuormakkersstrjitte.’
‘Dêr haw ik noch rûn,’ seit Dynte.
‘Hoe let wie dat?’
‘Ik siet om healwei ienen by McDonald’s, dan sil it even earder west 
ha.’
‘Gjinien hat it sjoen, net ien hat in skot heard. It wie net drok op ’e 
strjitte. Mar merakels dat sa’n moard dêr en dan begien wurde kin 
sûnder dat de dieder sinjalearre is. Foarbygongers ha Van Pompom 
tsjin de muorre fûn. Kroandea.’
‘Ha jim dan helendal gjin fermoedens?’ freget Nier.
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‘Wis en wrachtich. Wy ha in oanknooppunt, mar yn ’t belang fan it 
ûndersyk sis ik dêr neat oer. In team resjersjeurs is op ’e saak set.’
‘Is der ferbân mei de moard hjir?’
Caro Kan spriedt de hannen as in flinter, de tommen tsjininoar. 
‘Gjin kommentaar.’ Se komt oerein. Jim húsarrest is opheft. De 
sliepkeamer bliuwt fersegele, dêr binne wy noch net klear mei. 
De teory fan moard yn in fan binnen sletten keamer omfettet sân 
punten. Fiif kinne net, dus twa bliuwe oer. Dy moatte wy fierder 
neigean.’
‘Ik bin benijd,’ seit Nier.
‘Sjoch, in moard kin tafallich wêze, in ûngelok bygelyks, of in 
fermoarde kin ûnder twang selsmoard begien hawwe, of der kin al 
in deadlik middel foar it ôfsluten yn ’e keamer wêze, of it kin sels-
moard wêze dy’t op moard liket. Dat is allegear mis, want wy witte 
mei watfoar revolver it dien is en dy ha wy net fûn. De moard kin 
likemin nei it iepenbrekken fan ’e doar bedreaun wêze, want Sipma 
wie om alf oere al dea. Bliuwe twa mooglikheden oer. De moard is 
begien foar’t de keamer ôfsletten waard, of de moard is fan bûtenôf 
bedreaun. Yn elk gefal moatte wy witte hoe’t en wêrom’t de keamer 
fan binnen op slot dien is.’
It falt Dynte en Nier net ta om dizze redenearring sa gau nei te 
kommen, mar se snappe it al.
‘Wy sykje hieltyd om wat yn ’e sliepkeamer wêze moat, no wolle wy 
útfine wat der net is.’
Se sjogge Caro Kan fernuvere oan.
‘Kom mar mei,’ seit dy.
De sliepkeamer is iepen, se kinne sa deryn. Der strúnt
gjin operaasjeteam om. It bluodderige kessen en it bêdguod leit der 
noch krektsa by.
‘Sjoch ris goed oft jim wat misse.’
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Se eagje om har hinne. Behalven op it bêd stiet en leit alles teplak, 
mar oft der wat ûntbrekt kinne se net sizze.
‘Ek yn de kasten.’
Dynte sneupt tusken har klean en Nier noasket de boeken bylâns. 
Sy wit net iens wat se allegear hat, lit stean wat se misse soe. Hy kin 
likemin foar him krije oft de samling pockets kompleet is. De oare 
ditten en datten mankearret neat fan, dêr binne se wis fan. Se geane 
de sliepkeamer út dy’t wer fersegele wurdt.
‘Ik bin jim noch wat skuldich,’ seit Caro Kan. ‘Dit hoege
wy net mear.’ Se langet de trochsichtige slúf mei de briefkes fan 
tûzen oer.
Even letter set se mei har moardbrigade ôf. De auto fan de bewa-
kingstsjinst rydt ek fuort.
Sisa, se kinne wer gean en stean wêr’t se wolle. Dynte lûkt in sucht 
fan ferromming. ‘Ik moat der even út. Ik fiel my krekt in stripfer-
haal mei te krappe kaderkes.’
Se stapt bûtendoarren. De tún leit der fredich en wietich by. It is 
slof waar, mar se hellet har hert op oan de werwûne frijheid. En 
oan alles wat groeit en bloeit. Se sjocht by de machtige treurboek 
op, de steatlikste fan alle beammen. Se lit de eagen ek gean oer it 
nederichste túnguod.
Dêr leit in tennisbal yn de lavindel. Dy heart dêr net. Se smyt him 
tusken de langsturten. Dêr heart er ek net.
In swingrein rinkjespuit yn ’e fiver. It let har neat, se makket in om-
kuier oer har eigen grûngebiet. Net útfleanderich wêze te moatten 
en in eigen libben te lizzen, dat is har genôch. As dat mar net fan 
har ôfpakt wurdt.
Foar it túnhúske bliuwt se stean. Fan ’t jier hat se der noch noait yn 
west en dêr hat se wol gelegenheid foar hân. Skande. It sil binnenyn 
in troep wêze. Se mikert troch in goar rút.
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Dwers yn in stoel hinget in man, de fuotten oer de iene leuning, 
de nekke oer de oare. De holle rêst, fan har ôfdraaid, op it sitkessen 
dat op it bysettaffeltsje leit. Heal oer syn liif en de rêch fan ’e stoel 
in begriemde jas dêr’t in earm ûnderút komt, de fingers reitsje hast 
de flier. Se kin syn gesicht net sjen en merkt gjin sykheljen.

Se fljocht werom en fynt Nier achterhûs oan it hout kleauwen. ‘Der 
leit in man yn it túnhúske!’
Hy lit de kleauhammer sakje. ‘In deadenien?’
‘Dat wit ik net.’
‘Daliks de plysje warskôgje.’
‘Dan binne wy de pineut. Wy ha krekt ús frijheid wer.’
‘Goed, earst mar ris sjen.’
Hy folget Dynte en omklammet de hammer. Se rinne nei it tún-
húske en speure tegearre troch it rút. Dynte sjocht dat de man der 
noch by leit as niis en Nier wit net wat hy derút opmeitsje moat. Hy 
lûkt har mei om it húske hinne nei in oar warich rút. Dêr hawwe se 
sicht op de troanje fan de man. Hy hat in gesicht as in gearknypte 
spûns, mar it lit gjin spoaren fan geweld sjen.
Nier giet nei de doar. Dy hat er earjusterjûn noch op slot dien. 
Foarsichtich draait er de klink. It stûket net, hy fiert de doar iepen. 
Hy teantet op de man ta, de kleauhammer ree. Dynte komt neist 
him.
De jas gliert fan it liif ôf en bliuwt stiif fan smoargens oer de flier 
stean. Mar de man sels is net stiif. Hy skoddet fan in pear snikken, 
prúst as komt er krekt boppe wetter. Syn spûnsgesicht tynt út, it gat 
fan ’e mûle wurdt grutter. Dan slacht er de sliepperige sypeagen op. 
Dy stoarje earst leech foar har út, mar folje har starichoan mei besef 
en binne op ’t lêst ien en al omtinken.
‘Dynte Planteit en Nier Hinnebruier,’ seit er mei de stim fan in 
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rustich okarnier.
Se steane fersteld. Wat moat dizze goare frjemdling?
Jim kenne my wol. Sjappy!’
Ja, no sjogge se it troch de oergroede hinne. It is ek al sa lang lyn. 
Hy is noch mear fersutere. Sjappy, keunstner, swalker, ferskoppeling 
en frouljusgek.
‘Do hjir?’ fernuvert Dynte har.
‘Ja, ik bin hjirhinne stjoerd.’
‘Troch wa?’
‘Wachtsje even,’ knarst Sjappy.
Hy komt starich oerein, giet rjochtop stean en sjocht by syn bier-
búk del. Under de stoel leit in rêchpûde. Dy skoot er mei in foet nei 
him ta. Dan bûcht er him, kriget de pûde op, graait deryn om. Hy 
jout Dynte in knûkerich papierke.
Se teart it iepen en lêst yn hoannepoaten skreaun: ‘Errand Travels 
E.A.’ Se lit it oan Nier sjen.
‘Ik bin belle,’ seit Sjappy. ‘Dat ik nei jim tagean moast en dat jim 
dan mei in asyl-oanfrage foar my yn Fryslân rêde soene.’
‘Wat seine se noch mear?’ freget Nier.
‘Neat.’
‘Ha se dy gjin útreispapieren en oare dokuminten meijûn?’
‘Nee. Inkeld in plattegrûntsje fan East-Stellingwerf mei jim adres. 
En wat reisjild foar ûnderweis. Mar dat is op.’
‘Hoe bist deryn kaam? De doar siet op slot. En der stie in plysje-
wein yn ’e tún.’
Sjappy lûkt de mûle yn in brede gniss. ‘Ik haw altyd in goede yn-
brekker west.’
Trijeresom rinne se nei it hûs ta. Sjappy kin it byhâlde, mar ien 
skonk knikt by elke stap in bytsje te fier troch.
Dynte stjoert him fuortendaliks nei de badkeamer.
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Se jout him in nustje handoeken en waskmofkes, desynfektearjende 
sjippe en in rêchboarstel. Nier kreammet yn in kast om foar ôfliz-
zers fan him dy’t der noch op troch kinne. Hy fynt ek in pear ridlik 
konservearre kuierskuon. Dêrnei meitsje se tegearre in miel klear. 
Mei djipfriesiten en magnetron is dat gjin muoite.
In healoere letter sit Sjappy by tafel. Hy glimt fan sjippe en nocht. 
Nier jit twa glêzen wyn en ien glês druvesop foar Dynte yn.
‘Do sietst toch yn it bûtenlân?’ freget se.
‘Ja, yn Arkasië,’ andert er mei de mûle fol.
‘Bist dus asylsiker.’
‘Noch minder. Steateleas boarger.’
‘Wêrom?’
‘Ik hie in dûbele nasjonaliteit, Nederlâns en Frysk. Ik bin beide 
paspoarten kwyt. Ofpakt troch de feilichheidsplysje fan Arkasië.’
‘Dan kinst hjir nije oanfreegje.’
‘Dat dogge se net.’
‘Do stiest toch registrearre?’
‘Net mear. Se ha hjir it hele bestân opskjinne en ik bin derút fallen.’
As it iten beslikke en it drinken besakke is, leunt Sjappy achteroer, 
triuwt de earmtakken tebek en krôket.’
‘No noch in sigaar yn ’e holle en dan wol ik wol dea.’
Nier wit dat er erges in oanbrutsen doaske bolknaks út it koloniale 
tiidrek hat. Syn greep yn in rommellaadsje is gjin mistaast. ‘It binne 
mar karriderssigaren,’ warskôget er.
‘Namste better,’ seit Sjappy. ‘Myn bêste foto’s binne mei de minste 
kamera’s makke.’ Suver keninklik hâldt er de bolknak tusken syn 
woarstfingers.
‘Makkest noch foto’s?’ freget Dynte.
‘Net mear. Ik haw myn lêste apparaat ferpatse moatten.’
‘Bist net kreatyf mear?’
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‘Nee. Ik haw noch in pear jier skildere. Alles op ’e kop. Minsken, 
beammen, huzen ûndersteboppe. Mei fuotten, woartels en stoepen 
yn ’e loft. Mar it is noait moade wurden, it sloech net oan. Doe bin 
ik der mei opholden.’
Se rêde de tafel ôf. Dynte nimt Nier even apart en se oerlizze hoe’t 
se mei har net noade gast oan sille.
‘Lit him foarlopich noch mar bliuwe,’ seit Nier, ‘sjogge wy moarn 
wat wy foar him dwaan kinne.’
‘Mar gjin plysje derby.’
‘Nee, dat hoecht net.’
De hele dei hawwe se gjin bern oan Sjappy. Hy leit op ’e bank te 
slûgjen en te paffen. Nei it jûniten giet er al betiid ûnder seil op in 
útfanhûzersbêd.
Dynte en Nier fersette de sinnen wat. Net foar de kykkast, mar 
achter it rute boerd. Se skake. Dat is noch in jeugdsûnde fan har. 
Se hawwe it yn iuwen net dien. It foarmferlies is navenant en se 
blunderje omraak, mar de spulnocht is der net minder om.
Middernacht makket Nier syn omgang oer it hiem. Hy kin der net 
oer dat Sjappy it túnhúske iepen krige. Hy sjocht gjin skansearrings. 
Dat is netsjes dien, mar it sint him net. En dy bewaking troch de 
plysje stelt neat foar.
Hy slút alles ôf, ek yn ’e hûs. Dynte troppet it húshâldjild ûnder it 
matras fan it tydlike bêd. Noch altyd it bêste plak. Se giet op it jild 
lizzen en nimt in poeier yn. As Nier by har komt, krûpe se inoar 
oan. Se passe naadleas yninoar.
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Nier stapt fan syn keverke oer op de buertbus. Moandeitemoarn, it 
sil wol net drok wurde. Yn de bus sit inkeld in âldman mei in rute 
huodsje op, in knibbelbroek oan en in ûnderlippe as in sintebakje. 
Hy moat nei Rysberkampen.
Underweis komme der gjin passazjiers by. Nier slacht linksôf fan De 
Riete de Rysberkamperwei al yn, as er it sjocht. By diskoteek ‘De 
Reidkikkert’ hinget in kliber teeners om. Sels midden op ’e moarn. 
It is hast fakânsje en se hâlde dêr iepen dei foar’t it nije seizoen be-
gjint. Hy wol net wer molestearre wurde. Lit se mar mei de bilwein 
nei hûs gean. Hy swaait de bus.
‘Wat dogge jo no? Ik moat nei Rysberkampen,’ seit de man.
‘Dykomlizzing.’
‘Juster noch net.’
‘Doe wie it snein.’
De âld gryn mikert oer it skouder.
‘Ik sjoch gjin dykomlizzing.’
‘Ik ha better eagen as jo .’
Nier draait De Riete wer op. In kilometer fierder kin er ôfslaan en 
dan healwei Boyl wer nei links. Sa komt er der ek.
Krekt as er de Meuleveldwei opride sil, is in trekker mei in boukeet 
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op tsjillen him foar. It gefaarte hobbelt en skommelt omraak. It 
sjit foar gjin meter op. Hy toetert om der lâns. De trekker giet gjin 
meter oan ’e kant. Dit avensearret as in steancaravan. Hy kin it 
net langer ferneare. Hy stoppet en rydt achterút de Meuleveldwei 
werom.
‘Wêr bringe jo my hinne?’ ropt de âld gryn.
‘Nei furtsjefinne.’
‘Ik moat nei Rysberkampen.’
‘Man, seur net, ik bring jo teplak.’
Op it krúspunt slacht Nier rjochtsôf de kant fan Boyl út. Sa, no kin 
er opsjitte.
‘Jo ride ferkeard,’ komt de âld gryn wer fanwegen.
‘As jo noch ien wurd sizze, dump ik jo fuortendaliks.’
Dat helpt. De man hâldt de klep fan syn sintebakje ticht. Te Boyl 
moat Nier gong minderje foar in sjukkeljende SRV-wein. In âldwiif 
set ta har oanleunwente út en de ridende winkel stoppet. Hy stiet 
ek stil. De winkelbaas stapt út ’e kabine en giet mei it âldwiif yn ’e 
wein. Nier kin der net bylâns en ek net werom, want der steane al 
fjouwer wachtsjende auto’s achter him. Syn passazjier doar inkeld te 
suchtsjen.
In kertier letter komt it âldwiif mei har fearn bôle, heal pakje 
molke, ien tomaat en twa aaien derút. De winkelbaas nimt syn plak 
achter it stjoer yn en dêr keutelt it hinne.
Op de Boylerwei kin Nier faasje sette. De âld gryn hâldt mei de 
iene hân it huodsje op ’e plasse fêst en mei de oare de stange fan de 
stoel foar him.
JO  R I DE  T E  H U R D flikkert in ferkearsboerd oan ’e kant fan 
de dyk op. Ja, dat wit syn noas ek. Hy sil wol moatte. As er stariger 
rydt, jaget er de hele tsjinstregeling yn ’e bulten.
Hy set syn passazjier te Rysberkampen ôf. De man lit yn ’e alteraasje 
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syn huodsje lizze. Dat saait Nier him achternei.
Mei in rotgong makket er syn earste rit dien.
Amper twa oeren letter sit syn leafdewurk derop. Hy hat foar de 
drop-outs fan ‘De Reidkikkert’ net wer in omgisel meitsje moatten, 
want dy wiene al ôfdript. Hy is no frijman. Earst even pisje.

It manljustoilet hat trije pisbakken. Hy nimt de middelste foar kar. 
Wylst er syn miel docht, komme twa keardels neist him te stean, 
elk oan in side. De iene hat in rûn bleatebillegesicht mei in woar-
telkleurich kúfke, de oare is smel om ’e kaken mei de groede fan in 
jaap skean oer de lippen. Pol Verdromme en Kurt Isane, it mist him 
net.
‘Hoi, Hinnebruier,’ groetsje se tagelyk.
‘Wachtsje even, ik kin sa net fûstkje,’ seit Nier.
Dat hoecht ek net. As er de gulp ticht hat, binne sy al klear en 
fuort.
Hy rint nei syn keverke. In ein fierderop steane in pear plysjes tsjin 
har tsjinstauto oan. Se tomkemealle en draaie mei in skoechpunt yn 
it grint om. Se steane dêr net om it spul troch it gat te sjen.
It is drok by it busstasjon. Gâns in weinpark. Hy lavearret tusken de 
bussen en auto’s troch. Krekt hat er it portier iepen en bûkt er him 
om yn te stappen, dêr kriget er in homp fan achteren sadat er yn 
it keverke dondert. Op itselde stuit strûpt Pol by him lâns en Kurt 
komt neist him te sitten, de skonken bûtenboard.
Nier klaut him rjochtop achter it stjoer.
‘Gjin protest, oars slaan wy dyn freet yn fjouweren,’ warskôget 
Kurt.
‘Wy moatte prate, mar hjir net,’ jout Pol him te kennen.
‘Ride!’ kommandearret Kurt, wylst er achteryn dûkt.
Dat befel hat Nier earder heard. Mar doe wie it fan in oerripe teener 
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mei syn trawanten. Diskear hat er twa betûfte rûchhouwers yn ’e 
wein. By har doar er neat te aventoerjen. Sûnder tsjinabbelearjen 
jout er om sizzen. Hy stekt it autokaaike yn it kontakt.
Noch foar’t de motor oanslacht, wurdt op in sydrút tikke. Trije 
plysjes steane neist it keverke. Ien winkt mei de wiisfinger. Nier 
docht it portier iepen.
‘Hinnebruier?’ freget de man.
‘Ja!’ ropt er fol ferwachting.
‘Wolle jo even meikomme?’
‘Fansels!’ Hy is de auto al út. Mar hy is wol sa beret dat er gjin tûch 
achterlit. ‘Wolle de hearen ek útstappe?’ seit er tsjin syn kweafreonen.
Kurt en Pol hise har bûtendoarren, sjogge him yn ’t foarbygean 
ferneatigjend oan en jouwe har ôf.
‘Jo moatte in ferklearring ôflizze,’ gebiedt de plysjeman. ‘Op it buro 
Easterwâlde. Jo kinne meiride yn jo eigen auto as jo wolle.’
Dat liket Nier goed ta. Hy start de motor en folget de plysjewein 
fan de wurdfierder. De twa oare mannen nimme har post tsjin de 
auto op it grint wer yn.
Op it buro Easterwâlde giet de plysjeman him foar nei in keammer-
ke. Hy kriget in stik papier út in laad, lêst it flechtich en seit: ‘Der is 
in oanklacht tsjin jo yntsjinne. Troch Münster en Keulen.’
‘As ik it net tocht hie,’ pûlemûlket Nier.
‘Jo hawwe har bernsbern Resy Prook molestearre.’
‘Hy hat my earst it mes op ’e kiel set en twongen om in fracht 
teeners mei de buertbus thús te bringen.’
‘Hawwe jim fochten.’
‘Ja, dêrnei.’
‘Jo hawwe him mei in mes bedrige?’
‘Nee. Ik haw it him ôfhandich makke.’
‘En doe?’
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‘Bin ik fuortgien.’
‘Binne der tsjûgen?’
‘Ja, mar gjin ûnpartidige. Münster, Keulen en twa maten fan Resy 
Prook.’
‘Wêrom hawwe jo gjin oanjefte dien?’
‘It is my troch it sin gien mei dy moard by ús thús.’
De plysjeman knikt. Sittend rôlet er syn stoel nei in kompjûter en 
begjint te tikjen.
‘Wolle jo no presiis sizze wat der foarfallen is?’
Nier fertelt. It komt op it skerm te stean en as er syn
sechje sein hat, makket de printer in útdraai. De plysjeman lit it 
him lêze.
‘As jo dit even ûnderskriuwe wolle. Wêr is it mes?’
‘Ik haw it by my, yn ’e auto.’
‘Helje it mar.’
Nier giet nei syn keverke. Hy sjocht yn it dashboardfekje. Gjin 
mes. Hy siket oer de flier, ûnder de stuollen, yn de pûden oan de 
binnenkant fan de portieren, yn de kofferromte. Hy wit sekuer dat 
er it yn it fekje lein hat. Hy kreammet der yn om, hellet alles derút. 
In autokaart fan Fryslân, in holledoekje fan Dynte, in sinnebril fan 
himsels. En restantsjes snobbersguod. It mes is der net.
Hy rint werom. De plysjeman sit rêstich op him te wachtsjen.
‘Ik kin it net fine, mar ik haw it abslút yn it fekje fan it dashboard 
lein.’
‘Wannear?’
‘Doe’t ik sneon by it busstasjon weiried.’
‘Hoe ‘n mes wie it?’
‘In stiletto.’
‘Ferbean wapenbesit, Hinnebruier. Kin ien it weipakt hawwe?’
‘Ik doch myn auto altyd op slot, thús yn ’e garaazje ek.’
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‘Hawwe jo gjin meiriders hân?’
‘Nee. Wachtsje ris, Pol Verdromme en Kurt Isane ha niis even yn ’e 
auto sitten.’
‘Binne dat freonen fan jo?’
‘Krekt oarsom. Se ha my bedrige en woene prate.’
‘Wêroer?’
‘Dat wit ik net.’
‘Wiene se wapene?’
‘Ik tink it hast fan al.’
‘Wat witte jo fan dy mannen?’
‘Net folle. De iene is in Belch en de oare in Dútser. Se ha myn 
freondin Dynte Planteit ris ûntfierd. Wy wennen doe yn Drinte. It 
is al omtrint tritich boekjierren lyn.’
‘En jo kenne se sûnder mis werom?’
‘Ja, sokken ferjitte je noait.’
De plysjeman glimket wat meilydsum.
‘Wy binne gjin sûgen, Hinnebruier,’ seit er wylst er wat út in laad 
hellet.
‘Dit fûnen wy sneontemiddei al by it trochsykjen fan jim spullen. 
Hjir is it mes. Wy hâlde it. Jo kinne no fuort. Foarearst teminsten.’
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Dynte sit yn ’e keuken. Se heart stommeljen op ’e trep. Even letter 
stekt Sjappy de holle om de doar fan ’e hoeke. Hy hat it hier alle 
kanten út kamd, it stikelburd poetst en de spûnsnoas skeard.
De klean fan Nier knappe hast dêr’t se him reitsje. ‘Wolst in sean 
aai of sil ik it bakke?’ Se lit broeksboksen en himdsmouwen yn ’e 
koekpanne falle en brekt de aaien op ’e râne. ‘Jonge noch ta,’ jout er 
bekersfol lûd, ‘dat liket derop.’
Se snijt twa kofje, jit bôle en brea yn it kuorke. De doppen mitert se 
yn it griene containerke. Tsiis en fleisguod set se foar him del. Mei 
de gatsjesleef skept se de spegelaaien op ’e boarden.
De kofje rûkt soer. Sjappy leget syn rêchpûde. ‘Lis se mar bûten om 
it hoekje. Ik sil se útwaskje.’ Hy docht it wylst er noch in trits goare 
snotlapen út de begriemde pûde hellet.
Tsjininoar oer sitte se by de tafel. ‘Hast griene sjippe en in bjinder?’ 
In gallige lucht heart har yn ’e kiel. ‘Ik wurd bedoarn,’ smyksmak-
ket er. Healwei de mûle leit se de hap werom yn it board en skoot it 
oan ’e kant. Hy smûst en smacht. It spegelaai smult er fan.
Se skokskoudert, slokt, triuwt har oerein, rint op it húske yn.
Dêr bliuwt se in skoft sitten sûnder te spuien. Starichoan saksearret 
de ûnstjoer yn en om har. Se stoarret dof foar har út. Noch wat wif 

50
12347891014151617

001502000030045000500550

12347891014151617
001502000030045000500550

7



op ’e skonken giet se werom nei de keuken.
Sjappy hat syn iten ek stean litten en sjocht har ferstuivere oan.
‘Wat is der?’ freget er ûngerêst.
‘Ik hie wer sa’n fleach fan ûnstjoer.’
‘Hoe is ’t no?
‘Mmmmwa, it kin deroptroch.’
‘Wat skeelt dy?’
‘Ik haw de sykte fan Propsma.’
Hy lit in sucht slûpe.
‘Dan komt it gelokkich net fan my.’
En hy giet fierder mei syn moarnsmiel.
Dynte komt wat langer wat better by har sûpe en stút.
In kertier letter funksjonearret se wer normaal.
Se helje tegearre herinneringen op.
Dynte: ‘Dus gjin fotokeunst mear.’
Sjappy: ‘Ik haw noch in foto fan dyn nâlde makke.’
Dynte: ‘Dy hat Henk-Jan-Willem van Pompom doe ynpikt.’
Sjappy: ‘Mar ik haw noch in foto fan dy makke. Yn dy âlde wetter-
toer by it spoar fan Ljouwert. Dy wie folle moaier.’
Dynte: ‘En my doe befrijd.’
Sjappy: ‘Ja, dat ek.’
Dynte: ‘En my en Nier foar dea weihelle troch dy tiidbom yn it 
iisstadion oan de Swette.’
Sjappy: ‘Dat wie op it kantsje ôf.’
Dynte: ‘Hast noch oare dingen skildere as alles op ’e kop?’
Sjappy: ‘Ja, gewoane skilderijen dy’t ik dan achterstefoaren ophinge.’
Dynte: ‘Hoe bedoelst?’
Sjappy: ‘No, ik liet de ferve troch it tinne doek drippe en hinge it 
dan achterstefoar op.’
Dynte: ‘Dat is toch net moai?’
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Sjappy: ‘Wis wol. De achterkant fan borduerwurkjes is faak ek folle 
moaier as de foarkant.’
As er syn wiet en drûch achter de knopen hat, set Dynte de 
túndoarren wiid iepen.
‘Even in frisse noas helje. Giest mei?’
Tegearre stappe se út ’e hûs. Se kuierje troch de tún, it blomguod 
bylâns, bliuwe by de langsturten stean. Tennisbal. Dy smyt se yn 
’e strewellen. Sjappy klaut in bolknak út de bûse en stekt dy op. 
Sigarereek mei blommerook.
Se rinne oan de dyk ta. Dêr hellet Dynte de post en de krante út de 
bus. Dan geane se werom en litte de eagen gean oer gers en beamte 
achterhûs. Se nimme sit tusken de fûgelskyt op in túnbank. De iene 
lêst en de oare paft.
De moard op Van Pompom stiet wiidweidich yn ’e krante, oer Sip-
ma gjin wurd. Dat hat de plysje besteld. Moai sa, sy en Nier hoege 
net oan de parse oerlevere te wurden.
‘Wolst ek in blêd?’ freget se.
‘Ja, even bylêze,’ seit Sjappy. ‘Ik haw it nijs út it heitelân sa lang 
misse moatten.’
Se jout him in stik fan de krante. Hy giet der foar sitten. Se wikselje 
blêden út en eidzje yn ôfleveringen de hele krante troch.
Hy komt oerein. ‘In slûchje dwaan. Ik bin wurch.’
Se rint mei him op. Yn ’e hûs giet er daliks nei syn keammerke.
‘It kin noch wol even duorje foar’t Nier thúskomt. Dan is ’t itensti-
id,’ ropt se him achternei. ‘Sil ik dy wekker meitsje?’
‘Graach!’ ropt er fan de oerloop werom.
Alderearst kriget se syn jas, rêchpûde en snotlapen op en smyt de 
fize brot yn ’e container neist it hûs. Ta waskjen keard. Se kin him 
wol fan oar skjin guod foarsjen.
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Foardat Nier der is, kriget se folk. Caro Kan en Ben Oni komme 
troch de iepen túndoarren. Se hawwe diskear gjin folgelingen.
‘In bliksembesyk,’ kundiget Ben Oni oan, ‘even de hichte helje.’
‘Ha jim in ljedder?’ freget Caro Kan.
‘Dy hinget tsjin de muorre yn ’t skuorke,’ andert Dynte.
‘Dan rêd ik my wol.’ Caro Kan giet derút en rint it túnpaad ôf.
‘Der komt skot yn ’e saak,’ fernijt Ben Oni. ‘De moard op Sipma en 
Van Pompom ha mei-inoar te krijen. In fertochte is oppakt.’
‘Wa?’
Hy makket mei twa hannen in gebeart as wol er in achterút ridende 
auto in stopteken jaan. ‘Dêr sizze wy neat oer.’
‘Dus de saak is útiten?’
‘Omtrint. It bestiet net dat de moard op Sipma fan bûten ôf begien 
is. Dêr binne wy no wis fan. Hy waard deasketten, nei jim sliep-
keamer tôge, dêr op bêd dellein en doe waard de keamer fan binnen 
út ôfsletten. Dêrnei hat de moardner de keamer ferlitten. Hoe hat er 
dat oprêden? Dat moatte wy noch witte.’
‘Dus salang bliuwt de boel tichtplakt?’
‘Krekt. Noch wat oars. Binne Kurt Isane en Pol Verdromme kunden 
fan jo?’
‘Wat no wer?’ skrillet se op.
‘Se hiene it op jo freon foarsjoen. Mar der is him neat oandien. 
Kenne jo dy mannen?’
‘Ja, se ha my yn it fiere ferline ûntfierd doe’t ik yn Drinte wenne. 
Letter noait wer sjoen of mei te krijen hân.’
‘Wat ús opfalt is, dat jim de lêste dagen safolle mei figueren út jim 
ferline te krijen hawwe.’
‘Dêr kinne wy net foar.’
‘Se ha hast allegear har tiid útsitten en komme no wer op ’e prop-
pen, mar binne har streken net ferleard.’
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Caro Kan keart werom fan ynspeksje. ‘Fersegeling fan de sliep-
keamersfinsters yntakt,’ rapportearret se oan Ben Oni.
Hy giet stean. ‘Jo sjogge ús wol wer delkommen. En as jo wat te 
binnen sjit dat foar ús ûndersyk belangryk wêze kinne soe: belje!’ 
Se sette ôf.
In oere letter is Nier thús. Se freget him earst nei syn wjerfarren 
mei dy twa âlde kunden, mar hy makket der net in soad wurden 
oer smoarch. Sichtbere oantinkens hat er der teminsten net fan 
oerholden.
Se sille ite. Nier set de tafel oan en Dynte giet nei boppen om 
Sjappy te roppen. Se tikket mei de knokkels op ’e doar. Sjappy jout 
gjin azem. Se slacht fûler. Noch fernimt se neat. Se fiert de doar 
iepen. It keammerke is leech. In kâld stee. It bêd leit der ûnbeslept 
hinne.

54



It is de dei fan Dynte har sosjaal wurk. Dat is al tiden tefoaren ôf-
praat. Der wurdt op har rekkene, oars hie se it wol ôfsein. De holle 
stiet har der net nei.
Se hoecht der diskear net fier foar. De bewenners fan âldereintehûs 
‘Soarchflyt’ te Zorgvlied sille in útflecht meitsje. Nier bringt har 
mei syn auto derhinne. De bus moat noch foarride, dat se hat it 
skoan oan tiid. Hy giet daliks werom, sy stapt binnendoarren.
Yn de mienskipsromte sit it meastepart fan de dielnimmers al te 
wachtsjen. Se hawwe har jaskes en taskes by har. Dynte kriget fan 
de resepsjoniste de list mei nammen. Se telt ienentritich.
Wat achteroan sjocht se in stokâlde man yn in briedstoel sitten. Se 
ken him oan syn ûnferoarlike markante trekken derút. Daliks siket 
se him op.
‘Moarn,’ seit se, ‘witte jo noch wa’t ik bin?’
Hy nimt har goed op, mar se sjocht wol dat net erges in beltsje 
klingelt.
‘Ik bin Dynte Planteit. Ik haw twa kear in lift fan jo krigen. Twa 
kear mei in frachtauto. Jo wiene trucker.’
Hy skodhollet. ‘Dat wit ik net mear.’ Syn eagen binne noch aardich 
by de tiid, mar syn ûnthâld is gatterich.
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‘Jawis, doe mocht ik meiride. Iuwen lyn. Ien kear yn Fryslân en ien 
kear yn Drinte.’
‘Soa. Wiesto dat, fanke?’
‘Ik haw in kear by jo yn ’e kabine slept. Jo binne in hear.’
‘Ik bin gjin hear, ik bin Date Potjitter.’
‘Jo koene de hannen thúshâlde en ha my net betaast.’
Hy lûkt in swiere sike, krikt de holle wat fierder omheech, sjocht 
har oan.
‘Mei ik dat dan no al dwaan?’
Se knikt.
In toarre trilderige hân strykt fan har skouder oer in boarst by har 
bleate earm del. En nochris.
‘Heu, heu, Date, no ha wy de hichte!’ ropt in bargekop mei stikel-
hier út it begapjend laach.
Date leit de hannen oerinoar.
‘Geane jo hjoed ek mei?’ freget se.
Hy skodhollet. ‘Kin net mear.’
‘Spitich. Wenje jo hjir al lang?’
‘Tritich jier. Sûnt de frou weirekke.’
‘Jo bern komme geregeld?’
‘Ik haw ek gjin bern mear.’
‘Och heden.’ Se jout him in tút op it wang.
‘Dan kom ik wat faker foar jo del. Ik moat no fuort.’
De bus is foarhûs oankaam en de âlderein stapt yn. Se giet mei de 
list by it portier stean en telt de koppen. Se sjocht lyk by de barge-
kop troch, hy is gjin tel foar har.
As elkenien te stoel en te bank sit en it pûdsje mei kokyntsjes al 
oanrikt wurdt foar it ompartsjen, begjint de bus te riden. Oer 
Wolvegea, It Hearrenfean, de Jouwer, Snits, Boalsert giet it earst nei 
Harns foar de kofjetafel.
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Midden op ’e dei set it reisselskip oer Frjentsjer, Ljouwert op 
Earnewâld ta. Dêr sille se in boattocht troch it natuergebiet fan de 
Alde Feanen meitsje. Yn it besikerssintrum ‘De Reidplom’ krije se 
ynformaasje. By ‘It Eibershiem’ dêrneist wurde se alles oer earre-
barren gewaar. Oan de kant fan de dominy Van der Veenwei sjogge 
se it gea ris oer.
Mar wa komt dêr op ’e proppen? In ferfelende kroade op in motor. 
It is oft er har rûkt. Hy komt neist Dynte te stean. ‘Goeie,’ seit 
Chick Anus.
‘Net fan ’t selde,’ fitst se.
‘Wat sil dit? Juffrou mei de klasse op stap? Ik wol mei.’ ‘Bist gjin 
sechstich.’
‘Mar do noch lang net.’
Se seit gjin stom wurd mear.
Om har oan ’e praat te krijen, sil er syn Fryske Geakunde ris út 
wierje. Hy wiist nei in blêskop.
‘Sjoch, in wetterhoentsje.’
‘Dat is gjin hûntsje.’
‘Ik sei hoentsje.’
‘Ferkeard.’
‘Hintsje dan, wetterhintsje.’
‘Dat is in heel oare fûgel.’
‘Wat is ’t dan?’
‘In reidhintsje.’
‘O ja? Fan fierrens sjoch ik net sa bêst mear. Ik wurd sa hinnich as 
de pest.’
‘Steksjoch.’
‘Dat is itselde. Do bist ek altiten sa’n skrapkeneukster.’
‘Skitende krekt,’ seit se by de noas lâns.
‘Komst in kear by my op ’e motor? Gewoan in eintsje ride. Dat is 
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ûnwiis geef.’
‘No net en noait.’ Se dwerset har fan him ôf.
‘Bist in skytklyster, dat hie ’k noait fan dy tocht. No, ik hâld it 
hjir foar sjoen. Ik gean der fan troch. Aju!’ Hy trapet wrachjes syn 
stoomfyts oan, swaait troch de berm en knettert werom de dominy 
Van der Veenwei del.
It wurdt tiid om oan board te gean. Oarel oere ekskurzjefeart ûnder 
saakkundige lieding. It is himmel waar en it wetterlân sinneblikkert. 
Suver plezierfarren.
As by in âlderwets skoalreiske komt nei it learsume part de ûnt-
spannende útsetter. Dêrfoar giet it oer Drachten nei it attraksjepark 
krekt foarby it Alddjip.
Desennia lyn wie dêr inkeld in keunstmjittige wetterfal mei 
stiennen rekreaasje-eilantsjes, ferbûn troch fuotgongersbrechjes. 
Letter waard it hele keunstwurk omboud ta in skyspringskâns mei 
neimakke snie. Doe’t dat net mear oan de publike smaak appelear-
re, feroare it yn in klim muorre foar klimmers. Alles komt werom. 
Dêrom is it no in wetterfal mei eilantsjes derfoar.
Mar der is folle mear! In wyldwetterbaan en in achtbaan mei 
looping en trijedûbele salto. Seis hege hyskranen, fjouwer foar 
bungee-jumpen en twa foar car-dropping. Oan ien trie wei falle 
minsken en auto’s oan lange elastiken fan fyftich meter hichte, om 
krekt boppe de grûn omheech te swypkjen en dan noch in setsje 
op-en-del te fearjen.
Foar wa’t it net sa grinsferlizzend hoecht, binne de botsboatsjes 
bestimd en in luchtballon oan in kabel, dy’t om ’e healoere stiicht 
nei hûndertfyftich meter.
Der is gâns folk op ’e lappen: âld, jong en alles dêrtusken yn. Dy 
fan Dynte har selskip sitte meast op in eilantsje by taffeltsjes mei 
gokspultsjes, of tjirgje har yn de botsboatsjes.
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Sels rint se it park ris troch. Se sjocht it spul op in ôfstân oan en hat 
mear each foar de minsken as foar de attraksjes. Krekt as foarhinne 
op ’e merke.
It falt har op dat se folle mear jonge manlju mei keale krunen sjocht 
as eartiids. Mar se binne oer ’t generaal ek wol wat langer. Se waakse 
troch it hier hinne.
Se is sa besteld mei it beskôgjen op distânsje, dat se it ûnheil tichtby 
net sjocht en by in man opbotst. Dinant Dunant rint se tsjin it liif. 
Se skrillet tebek, mar hy hat har al by de pols beet.
‘Ha, lekker ding,’ grânzet er. ‘Ik moat dy krekt ha.’
‘Lekker is mar in finger lang,’ seit se en besiket har los te skuorren.
Donkerbrune eagen mei leaden pûden derûnder flikkerje yn in ker-
vich gesicht, de azem fluitet troch de oplutsen noasters en de lippen 
lûke strak oer de tosken.
‘Wy moatte akkoartsje,’ haffelt er.
Se dûkt foardel, byt yn syn hân, skopt him de knibbel yn ’t krús. 
Mei in útgjalp lit er los.
Se naait út, komt ûnder de minsken, wynt har der tuskentroch. Hy 
set har net nei. As se stilstiet en om har hinne eaget, is er net mear 
te bekennen.
Se sjocht op har horloazje. It wurdt tiid om fuort. Se sil de ferstrui-
de kliber gearroppe en nei de bus konfoaie. Se giet de botsboatsjes 
en gokeilantsjes bylâns, dirigearret it spul de kant fan it parkearter-
rein op. Nei in bulte fiven en seizen hat se it hiele selskip byinoar.
Se giet mei de list neist it portier stean en telt de koppen.
Durkje Tresoar is der net by. Dy kin net sa hurd. Dynte moat wer-
om. Se haastet har nei de attraksjes dy’t it meast yn trek wiene en 
fynt Durkje by de toiletten. Earm yn earm rint se mei it wyfke nei 
de bus.
Op it parkearterrein in nije skrik. Neist in persoaneauto stiet Dinant 
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Dunant har op te wachtsjen.
Se sil mei in ombocht nei de bus gean, mar dan sjocht se in grutter 
gefaar. Twa stoere kearels komme har kant út. Dy ken se wol. It bin-
ne Kaak Harington en Ros Drinkwater. Se sjogge derút as in pear 
kijdriuwers fan in Amerikaanse skotsploech.
Dynt bliuwt stean. ‘Stap mar gau yn, Durkje. Dêr is de bus.’ It wyf-
ke skoffelt fierder. As it hast by de doar is, belt Dynte de sjauffeur. 
Se raffelt har mobile boadskip ôf. ‘Ride Jan! net op my wachtsje! Ik 
wurd bedrige troch in pear kriminelen. De plysje belke ik sels wol.’ 
Se sjocht noch hoe’t de bus yn beweging komt.
Se set de sokken deryn. Se sigesaget tusken de begroeiïng troch dy’t 
om it parkearterrein stiet en beskrept mei foarsprong de wetter-
wurken. Hymjend hâldt se de stap yn, sjocht oer ’t skouder. Ja, dêr 
komme se oan. Wer gjin tiid foar in mobile needgjalp. Se draait de 
holle alle kanten út, wêr har te ferstopjen? Fuort, dêrhinne.
Se stout nei de balustrade achter de wetterfal. Net de treppen op of 
de tunnel yn, dan kinne se fan beide kanten komme. It measte folk 
rint har temjitte, se hâldt de earms oerinoar slein foar har om der 
tsjinyn te strûzen.
By de balustrade stiet se wer even stil. Boppe har de oerhingjende 
rotsmuorre dêr’t it wetter mei donderjend geweld fan delstoart, foar 
har it healtrochsichtich gerdyn fan streamen dy’t brûzjend yn it 
bassin spatte.
De achterfolgers hawwe har noch net út it each ferlern, se komme 
tichterby. It liket wol at der no ek folle mear kearels yn cowboypak-
ken binne dy’t it op har fersjoen hawwe. Se moat hjirwei foar’t se 
har de pas ôfsnije.
Wer wrot se har dwers troch de minskesee. Se berint it keale 
heuveltsje dêr’t de luchtballon oplitten wurdt. In jongfeint dy’t in 
honkbalpet tusken de fingers yn ’t rûn draait, sit op in knypskam-
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meltsje te wachtsjen. Hy hat op ’t stuit gjin klanten.
Se sjit troch in draaihikje nei de koer ta, springt deryn.
Har oergoaier bliuwt stykjen, se moat in lange skonk heech optille 
om it guod los fan de râne te krijen. Dan lit se har plat op ’t gat 
falle, giet mei de rêch tsjin de opsteande kant sitten. Har skonken 
lit se ûnferskillich iepen en bleat oer de boaiem fan de koer lizze.
‘No de loft yn,’ pûst se.
Hy ferklearret him de eagen oan har.
‘Altyd,’ seit er mei in licht holleknikje.
Hy draait oan in knop, skuort oan in koard. In plof en in pûst fan 
de brander. Mei in skok giet it omheech, as sit se yn in lift dy’t 
oanset wurdt. Se wachtet even, dan komt se op ’e knibbels en gnúft 
oer de râne.
Se sjocht Kaak en Ros wol, mar dy hawwe har net yn ’e gaten. En 
de oare kijdriuwers slaan ek gjin acht op de ballon. It park gliert 
ûnder har de djipte yn en nei in lichte skok hinget de koer stil.
‘Wy ha de hichte,’ seit de feint. Hy sjocht har hieltiten begearich 
oan, mar siket gjin kontakt.
Se giet wer op ’t gat sitten.
‘Ik wurd bedrige,’ leit se har hâlden en dragen oan de loftskipper út.
Dêr reagearret er net op. Hy hâldt de holle in bytsje skean en seit: 
‘Ik tink dat ik jo earder sjoen ha.’
‘Ik dy net.’
‘Jo wiene Billebout yn de telefyzjeseary ‘Sjit briker freonen’. Ik 
mocht as jonkje fan ús heit der noait nei sjen, mar ik die it stikem 
toch.’
‘Dat is lang lyn.’
‘Jo binne neat feroare. Ik haw alle ôfleveringen sjoen. Ik haw se no 
kompleet op fideo. Jo binne in VIF.’
‘In VIF?’
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‘Ja, in Very Important Frisian.’
‘No net mear.’
‘Mar wol in I .B.P.’
‘Wat is dat?’
‘In Belangryk Persoan. Jo binne Dynte Planteit.’
‘En wa bisto?’
‘Simon Kaptein.’
Se draait har sittend om en spiedt yn de djipte. Se sjocht noch in 
soad cowboyhuodden en dêr wurdt se Ros en Kaak gewaar. Dy 
keare har nei alle kanten en sjogge ek omheech. Fluch dûkt se wei 
achter de râne.
‘Hoe lang bliuwst yn ’e loft?’
‘In kertier. Noch fiif menuten, dan set ik de lâning yn.’
‘Kinst mei dizze ballon in reis meitsje?’ freget se.
‘Ja.’
‘Moatst dan earst wer nei ûnderen?’
‘Nee.’
‘Soest my thúsbringe wolle?’
Hy slokt. ‘Heel graach.’
‘De kosten binne gjin probleem.’
‘Wêr wenje jo?’
‘Yn Ald-Appelskea.’
‘Ik moat it earst al oan heit freegje,’ betinkt er.
Hy komt oerein, kriget út in kistje in mobyltsje, toetst yn, hâldt it 
tsjin it ear. Se kin net hearre wat fan de oare kant sein wurdt. Syn 
gemoedstastân is fan syn gesicht te lêzen.
‘Ik ha hjir in frou dy’t in loftreiske meitsje wol.’
Djip teloarsteld: ‘Ik begryp it.’
Mei in sprankje hoop: ‘De priis is gjin probleem.’
Justjes mear fidúsje. ‘Ald-Appelskea.’
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Fol ferwachting: ‘Ik haw Dynte Planteit yn ’e koer.’
Optein: ‘Ja, dat feroaret de saak.’
Alheel hoera: ‘Ik sil it har freegje.’
En oan Dynte: ‘It mei! Jo hoege neat te beteljen as jo belangeleas 
oan in reklamekampanje foar heit syn luchtballonûndernimming 
meidwaan wolle.’
‘Dat is yn oarder,’ seit Dynte ta.
‘It is yn oarder,’ herhellet er foar it mobyltsje.
Hy slút ôf. ‘Wy sille farre!’ jubelt er tsjin har. ‘Ik kin jo net krekt 
foar de doar ôfsette, mar wol yn ’e buert.’
‘Is ek goed!’
Hy knibbelt, makket in lûkje yn de boaiem fan de koer iepen, 
heakket de kabel los, lit dy oan in tinne stieltrie sakje, keppelt los, 
draait de stieltrie mei in lytse wine omheech, knipt it lûkje ticht. De 
ballon hat ûnderwilens wat hichte ferlern. Hy hellet de hendel fan 
de brander oer, in pûst fan komsa, de koer krijt in dúst en stiicht 
mei faasje. Dan wurdt de trek minder en de wyn driuwt de ballon 
boppe it park wei.
Dynte giet der by stean. ‘Hast in fierrekiker?’
‘Jawis, yn syn kistje.’
Se moat earst sykje en bystelle foar’t se de mannen yn ’e kiker 
kriget. Ros en Kaak steane noch op post. Dy kinne lang wachtsje. 
Se hinget de kiker om ’e hals, pakt twa koertouwen beet, lit de wyn 
by har lâns streame en fielt har it boechbyld fan in loftskip. Sa hat 
se froeger faak op de punt fan in sylboat stien. Se genietet fan it 
útsicht.
Simon genietet fan it oansicht. Hy lit de eagen hast net fan har ôf, 
út en troch moat er even nei syn navigaasjeynstruminten sjen.
It lânskip skoot ûnder har troch. Grutte bouwurken nimme minsk-
like foarmen en mjitten oan. In toer stekt de finger op, in bank-
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kompleks omearmet in fiver en in brêge stiet wiidskonkich oer it 
wetter.
Der sit gjin praat mear by har loftskipper, mar syn eagen sprekke 
noch dúdlike taal. Hy bellet wer mei syn baas foar ynstruksjes, 
wylst er de ynstruminten ôflêst. Nei it ûnderhâld seit er har it plan 
fan lâning.
‘Ik moat jo yn ’e buert fan Elslo ôfsette, want ik kin net by Ald-
Appelskea komme fanwegen de wyn.’
‘Hindert neat,’ seit se, al fynt se ’t spitich dat se net yn in ballon oer 
eigen hiem sile sil.

Skean achter har leit Donkerbroek, rjochts Hoarnstersweach en 
tichterby links Makkingea. Se set de kiker foar de eagen. Miskien 
kin se har wite hûs befierkje. Se sjocht it net, it stiet ferskûle tusken 
beammen. De klokkestoel en bernebuorkerij ûntdekt se al. Dan 
jout se him syn kiker werom.
Under har rydt in reade auto lykop mei de baan fan de ballon. 
Soms bochtet de wein even om, mar iderkear komt er wer yn ’t 
spoar. De ballon lûkt in skaadbyld oer fjilden en wegen.
Simon hat foar ’t lêst telefoanys kontakt. Hy betsjinnet de brander 
en ropt tsjin har: ‘Ik set de lâning yn!’
Der is ynienen ûnrêst yn ’e koer. Hy lûkt oan it fentylkoard. De 
ballon wurdt sjendereach slopper, se ferlieze hichte, de grûn komt 
har starich temjitte. De reade auto kiest de haadwei en rydt no links 
fan har. Rjochts leit it grutte golfterrein fan Nijeberkeap. De ballon 
sakket hieltyd flugger.
Trije mannen springe út ’e auto en rinne ta om te helpen. De koer 
skeart oer de beamtoppen en de ôffreding, rekket de grûn, stiet 
even skean, skoot djip troch it gers, flapt rjocht en bliuwt stillizzen.
Se binne op in byfjild fan de golfbaan telâne kommen.
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Twa mannen pakke de koer beet en sette dy fêst, ien bliuwt op 
ôfstân stean te sjen. De ballon wiegelt as in langhalige kwal yn ’e 
wyn.
Dynte stapt út, Simon folget. Se keart har ta him. ‘Hast my in 
moaie reis besoarge.’
Hy sjocht foardel en fimelt oan de klep fan syn pet. Hy is der mei 
oan. ‘Ik moat hjir bliuwe,’ bringt er út. ‘It spyt my. Heit koe hjir ek 
net foar wêze. Se ha him prest.’ Hy sjocht even op en dan nei de 
man dy’t op ôfstân stiet. ‘Jo moatte by him wêze.’
Se rint allinnich fierder en folget har skaad oer it
koartknipte gers fan de golfbaan. As se opsjocht, is se al te tichtby 
om deroan te ûntkommen. Se wurdt achter in pistoal opwachte.

65



Nier strúnt yn ’e tún om, op ’e siik nei Sjappy. Dat hawwe Dynte en 
hy juster ek in set dien, sûnder fertuten. Bûten it hiem koene se him 
likemin op it spoar komme. Sjappy is stil weiwurden. Ien kear in 
swalker, altyd in swalker.
Om no daliks de plysje der yn te beheljen, foar sa’n dubieus figuer. 
Wurde se wer troch de moster fitere en oan ’e kop seurd. Se hawwe 
al genôch hâlden en kearen mei it ferline. Nee, hy sil him sels fine, 
dat is foar Sjappy ek it bêste. Se sille him net oan syn lot oerlitte.
Hy giet nochris alle bygebouwen en de ferskate perselen bylâns. As 
er achterhûs is, klingelt de foardoarbel. Wer sa’n suzjet dat ûnge-
murken de hele oprydleane delkommen is. Hy rint om it hûs hinne.
Op ’e stoepe stiet in man mei in offerte om jild yn poddestuollen te 
belizzen. It moat net raarder. Se stjoere langer net inkeld biddelbrie-
ven, mar komme heechstpersoanlik oan ’e doar.
Nier taalt net nei de oanbieding. ‘Wy belizze ús jild al op bêd,’ seit er.
De man sjocht him nuver oan. Hy begrypt it net. Mar hy kin ek 
gjin Frysk. Nier stjoert him itselde paad werom nei syn leasewein 
bûten de poarte.
Dan giet Nier yn ’e hûs nei it útfanhûzerskeammerke. Sjappy hat 
neat meinommen, syn ôftrape sandalen steane noch ûnder it bêd. It 
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healsliten pear stappers dat er juster krige, noaske him better. Dizze 
kinne wol fuort. Nier hellet it bêd noch ôf en nimt de sandalen 
mei. Dy smyt er yn ’e container bûtendoar.
As er it deksel omheech hâldt, sjocht er ek Sjappy syn goare klean 
en rêchpûde lizzen. Toch ris neigean oft dêr wier neat yn sitten 
bleaun is. Hy fisket de smoarge boel út de container, lûkt it kleve-
rige guod faninoar ôf en klaut it iepen.
Yn de broeksbûsen fynt er neat, yn de rêchpûde inkeld in pear 
snotlapen, en út de binnenbûse fan de jas djippet er in opdroege 
tabaksprûm. Mear net.
Nier docht de ramen goed ta, slút de doarren, hellet it keverke út de 
garaazje en rydt de kant fan Noardwâlde op. Net te hurd. Hy jout 
syn eagen ûnderweis goed de kost. Gnúft foaral de bermen ôf.
Foarby Boyl sjocht er wat rommel ûnder in beam lizzen. Hy set de 
auto oan ’e kant, stapt út.
Tusken blikjes en plestik fynt er in snotlape. Ien mei deselde blauwe 
streken as dy yn de container en ek sa begriemd. It kin net oars, 
Sjappy hat hjir west. Dan moat er tichtby wêze.
Nier fergruttet syn aksjeradius, ropt him by de namme.
Mar hoe’t er ek skrept, hy wurdt him net gewaar en komt him net 
fierder op ’t spoar. Einlings siket en ropt er net mear. Dit hellet neat 
út. Muoite fergees. Hy kin likegoed tepdûnsje yn ’e woestyn.
Hy giet werom nei syn auto. In glêdhierrich hûntsje rint mei it liif 
skean achter de foarpoaten in eintsje foar him út. It bliuwt ynienen 
stean, draait fansiden, tilt by in hikkepeal in achterpoat omheech 
en parset in pear drippen út ’e pimel. Dêrmei is it wurk dien en it 
rost him noflik de rêch oer it gers.
Nier komt by in sânich skol marke dêr’t wat bern en jongelju yn 
omdjoeie. In bloedmoaie jongfaam stiet mei de rêch nei him ta. Se 
hâldt in bal op boarsthichte foar har. Hy lit de eagen fan ûnderen 
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nei boppen oer har achterkant gean.
Se sjocht him mei de rêch oan, mar it is de muoite wurdich.
Hy wurdt der lyrys fan.
‘Net omdraaie, yn ’e godsnamme net omdraaie, sjoch foar dy,’ bidt 
Nier stil. It kin allinnich mar ôffalle.
De faam beweecht de holle in bytsje nei links. Hy stiet yn span-
ning. Dan nei rjochts. Hy hâldt de siken yn. Se keart har net om 
en sjocht net oerside. De yllúzje bliuwt behâlden. Hy lit in sucht, 
skuort him fan it byld los en rint nei de dyk.
Hy sil no earst syn ljocht ris opstekke oer watfoar mooglikheden 
oft er mei Sjappy hat as dy wer boppe wetter komt. Nier ferfolget 
syn rit nei Noardwâlde. Hy parkearret de auto foar it R O S M O S, 
it Regionaal Opfang Sintrum Misbetearde Omstippende Swalkers. 
Dêr moat er wêze. 
In glêzen doar skoot foar him iepen en hy giet deryn.
Hoewol’t der gjinien wachtsjende is, moat er in nûmerke lûke. Hy 
wurdt daliks oproppen.
In lang tin frommes mei in noas as in mantelheak stiet him te 
wurd. Se hat de heechhertige útdrukking fan in kamiel.
‘Wat kin dien wurde foar ien dy’t gjin papieren en gjin
ferbliuwplak hat?’ begjint er.
‘Is it foar josels?’ freget se fernuvere.
‘Foar in goekunde.’
‘Autochtoan of allochtoan?’ freget se sûnder emoasje.
‘In goede Fries.’
‘Is it in swalker of in dakleaze?’
‘Allebeide.’
‘Dat kin net. As it in dakleaze is, moatte jo by de RU D E-
stichting wêze.’ ‘Wat is dat?’
‘De Regionale Utwyk Dakleaze Eleminten.’
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‘Wat is ’t ferskil tusken in swalker en in dakleaze?’
‘In swalker sweeft troch heel Fryslân om, in dakleaze
hâldt binnen de gemeentegrinzen ta.’
‘Dan giet it hjir om in swalker.’
‘Immen moat boarch foar him stean, oars kinne wy him net helpe.’
‘Dat sil ik wol dwaan,’ seit Nier daliks. ‘En dan soargje jim foar de 
ferbliuwsfergunning?’
‘As jo him sponsorje.’
‘Stiet dêr in basisbedrach foar?’
‘It minimumlean fan in folwoeksene.’
‘En dêrmei kriget er in ferbliuwsfergunning?’ ‘Inkeld foar trije 
moannen.’
‘En as er wer in Frysk paspoart wol?’
‘Dêrfoar moat er by de provinsje wêze.’
‘Spoare jim swalkers dy’t mist wurde ek op?’
‘Dat litte wy oan de plysje oer. Dy set net-winske yndividuen 
bûten de provinsjegrinzen. Wat ynstelling hat him eins nei Fryslân 
stjoerd?’
Nier hellet it strypke mei Sjappy syn delkwattele boadskipper derop 
foar it ljocht.
It frommes lêst lûdop: ‘Errand Travels E.A.’ Se sjocht him oan.
‘Sil wol in obskure reisorganisaasje wêze. Wy ha allinnich konnek-
sjes mei offisjele kanalen.’
‘Dan hâldt it op,’ seit Nier. ‘Ik sil nei it kant fan de RU D E-
stichting.’
‘Dy is oan de achterkant fan dit gebou,’ lit de frou him freonlik 
witte.
Nier stapt bûtendoar. Sjapiter Sjappy sil er no even gewurde litte. 
Earst om in hiemhûn. It kin him neat skele wat Dynte der fan seit.
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Se folget twa skaden oer it koartknipte gers. Dy fan harsels en ien 
skean achter har. Dêrút stekt it skaadbyld fan in stive finger. It is de 
loop fan in pistoal. Se wurdt ûnder skot holden.
De man stjoert har mei koarte befellen by ferskate holes lans oer it 
heuvelige terrein. Sa berinne se de hichte dêr’t it ferieningsgebou 
fan de golfclub op stiet.
Ynienen komt er har foarby, hâldt har yn ’t fizier en triuwt mei de 
rêch ien fan de flapdoarren iepen. Hy tsjut har mei in beweging fan 
de holle om deryn te gean. Se stapt foarlâns. Dan folget er har wer 
troch in gong. Oan de ein is in sealtsje. Dêr wurdt se ferwachte. Se 
kriget in skok fan werkennen.
Yn it midden sit Motz Antares. Hy hinget mei it boppeliif wat nei 
foaren, de holle tusken de skouders, de ûnderearms lynjend op de 
leunings fan twa stuollen oan wjerskanten, de fingers mei de grutte 
giele kalkneils om de úteinen klamme. Hy hat in fiichkleurich ge-
sicht mei grize swolmkes en raffelige earen. Ien each fonkelt, it oare 
hat troch staar in pupil fan bomiis.
Hy is útwrydsk klaaid yn in blijblauwe broek en in saffraangiel 
jaske. In stive skonk mei in knolfoet stekt foar him út.
Neist him beweecht syn trolpoes Miz har útwenne lichem yn in 
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glitterjurk. Se hat in kapsel as in sûkerspin fan ’e merke. Fan har 
earder sa agressive puntboarsten binne inkeld in pear slappe tip-
kladsjes oer.

Twa jongkeardels komme op Dynte ta en geane mei lutsen pistoal 
njonken har stean. De oaren binne allegear âldere golfspilers mei 
in club yn ’e hân, petten op, effen truien en rute broeken oan. Se 
foarmje in heale sirkel achter Antares en Miz lâns. Dynte stiet lyk 
foar de knolfoet.
‘Ik haw noch wat tegoede fan dy,’ begjint er mei in útbluste stim.
‘Ik soe net witte wat,’ seit se helder.
‘Hast neat te melden?’ freget er mei itselde lûd.
Se hâldt har de mûle.
It bliuwt lang stil. Dan kreakje soallen oer de flier. Ien fan de gol-
fers stapt nei foaren, tilt mei syn club har jurk in ein omheech, stiet 
in amerij yn beskôgjen en giet achterút werom nei syn plak. Wer is 
it stil.
‘Wat die Sipma by dy op bêd?!’ barst Antares ynienen.
In ûnferwachte klap, mar se hâldt har flink en keatst de bal werom. 
‘Dat sille jo sels wol witte.’
‘Ik sei by dy, net mei dy!’ raast er har ta.
Se spuit him yn ’t gesicht. De flibe kwakt him op it grou fan ’e 
noas, sakket der bylâns, dripket fan de punt oer it snottepaadsje nei 
syn gearreaune mûle. De slier gliert fierder del en bliuwt him oan it 
kin hingjen.
Hy ferlûkt gjin spier. Miz heint de slanter yn in rôze bûsdoekje en 
faget him skjin. Dan set er sûnder oangean izich út ein.
‘Do moatst de wrâld út holpen wurde. Ik wol myn hannen der net 
mear smoarch oan meitsje. Gjin ûnsmaaklike soerbaden of bluod-
derich slachterswurk. It kin mei fersmoaring wol ta. Do hast inkeld 
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in freon. Wy bewurkje him yngeand. Hy jout by de gemeente dyn 
ferstjerren oan en freget oan de boargemaster om in briefke. Dêrop 
stiet datsto nei ien of oar achterlik lân ferfierd wurde silst. Dy oan-
jefte en dat briefke is gjin ferklearring fan ferstjerren foar nedich. 
Dyn freon giet nei hûs, bellet in ynternasjonale routransporteur, 
dy’t de deakiste op it fleantúch nei dat lân set. Der is in briefke by 
dat de kiste trochstjoerd wurde moat nei Ald-Appelskea, Fryslân, 
Europa. Yn in achterlik lân kinne se dat briefke net lêze. Dan binne 
der twa mooglikheden. De kiste bliuwt dêr en dat is bêst, want 
do bist út ’e wrâld, of se stjoere de kiste werom en dan wurdt it 
ynfieren net ferhindere, want der is in briefke by. Dyn freon docht 
te witten dat der in kiste út it bûtenlân kommen is. Hy kriget fan 
de gemeente permisje foar begraven of ferbaarning. Gjinien dy’t de 
deadsoarsaak oait noch ûntdekt. En dyn freon hâldt him katoen, 
want hy is mandélich yn de moard.’
De flier sakket ûnder har wei, it wimert har foar de eagen, se kin 
amper op ’e fuotten bliuwe. It fielt oft se fan top ta tean oan in 
iispylk speetst wurdt.
Dat docht searder as de hâldgreep fan de twa jongkeardels, dy’t har 
de ûnderearms achter de rêch omheech twinge.
‘Dit hasto fan my tegoede,’ beslút Antares it deafonnis op deselde 
beferzen toan. Dan barst syn lûd yn in gleonhyt stakkato los: 
‘Bergje, bunker, strûpe, sodze!’
De man achter har skuort har de holle achteroer en lûkt plakbân 
oer de mûle. Dy’t rjochts fan har stiet, hâldt har de hannen byinoar 
en bynt de polzen. De oare strûpt har in blyndoek foar de eagen. 
It giet allegear yn in sucht. As ferlamme akselt se net iens tsjin. 
Mei pistoallopen wurdt se fan trije kanten oanpoend. Blynseach en 
riljend skoffelt se foarút. Se is tichtslein, inkeld har gehoar is noch 
iepen.
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It gegrut fan stimmen ferstommet geandewei, se fernimt it rûzeljen 
fan beammen. Har fuotstappen hearre no doffer, se stoatskaaft 
oer gers. In stadige deldracht, se hâldt har mei lijen oerein. Dan 
stjitte har skuon op stien. In pjuk fan in pistoalloop yn har búk. Se 
stiet stil. De klik fan in autoportier, it snuorjen fan in motor, twa 
stimmen.
‘Do giest net mei, wol?’
‘Do giest al mei, net?’
‘Asto net mei giest, gean ik al mei.’
‘Dan gean ik al mei.’
Fuotstappen dy’t fuortgean. In optuter tsjin har skouder. Se kin 
it lykwicht net mear hâlde en ploft del. Se komt heal op in bank 
telâne, lûkt de skonken op. Tichtslaan fan in portier, oangean fan 
in motor, dinderjen, bromjen. Hymjen neist har, tusken de tosken 
fluitsjen foar har.
Bats. Se klapt sydlings fan ’e bank ôf op ’e knibbels. In kâlde stielen 
finger tusken har boarsten. Se klaut oerein en knoffelt bûtendoar. 
Wer glisperjen oer gers, dan oer stien. It lûkt har noch kâlder troch. 
In prip yn ’e búk keart har. Tou strûpt har om ’e ankels, ien keardel 
bynt har skonken, de oare hâldt har ûnder skot.
No hinget se oan skouders en fuotten tusken de mannen yn en fielt 
se dat se sakket. Rêchlings leit se yn wiete grûn. Kloeren repe har 
alle klean fan it liif. Har hannen knipe yn blabber.
‘In pracht putsje,’ seit in stim.
‘Dêr sit gjin spinreach foar,’ seit in oare.
‘Moai it flachje der boppe.’
‘Altyd raak.’
‘De golfstok stiet my al oerein.’
De mannen gnize as bollen foar in golfgat.
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‘Gau hjirwei, net op dizze links.’
‘Skande fan sa’n golfbaan.’
‘Kom mei, oars hâld ik it net mear.’
Hastich wurdt har de blyndoek ôflutsen. De keardels strike fuort. 
In dreun, skoattels kriezje, in slot knarst.
Se skynmoannet. In stik muorre komt op har ôf, se kin de keardels 
yn it beton sjen. It skoot achterút, se sjocht fier fuort in grize wâl. 
Dy komt wer tichterby, it byld skoot ôf en oan. Dan stiet it stil, har 
eagen binne ynsteld.
Oer har in ferwulf, rûnom in muorre. Dêryn in izeren doar boppe 
trije stiennen treden en in luchtreaster dêr’t ljocht troch sipert. 
Neist har blabber, dobben en bulten, glinsterich fan wietens.
Se besiket de mûlbân losser te lûken, mar kriget tosken en lippen 
net faninoar. Se wrikt mei alle geweld oan de earms ûnder har. It 
tou om de polzen jout neat mei. Se skopt, twa fuotten tagelyk. It 
byntou bliuwt like stiif om ’e ankels sitten. Se hat in bloedsmaak yn 
’e mûle, de hannen pimperje har, in snijende pine troch de fuotten. 
Heazige lûden jout se út. Fergees wringt se har yn alle bochten. Se 
komt noch djipper yn ’e blabber te lizzen. De modderbulten en hul-
ten om har hinne begjinne te bewegen. Brobbels sette op en spatte 
útinoar. Krûpdieren komme nei boppen, kronkelje op har ta. Mei 
lijen heft se de holle en sjocht de lea oer.
Krobben krûpe yn har earmsholten, lange giele wjirms ringje om 
har spienen, in podde sleept it opswolle liif oer har búk, neakene 
slakken lûke in slimich paad yn har ljisken.
Oerlangsum strûpt se derûnder. De tiid dript foarby.
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It falt net ta om in geskikte hûn te besetten, al is it gau fakânsjetiid. 
Dan wolle guon leafhawwers har besit wol fan ’e hân dwaan. By it 
diere-asyl fan Wolvegea hawwe se inkeld in poedel en in pekinees. 
Op It Fean binne it ek allegear modellen ûnder de mjitte. Dan op ’e 
Gerdyk mar probearje.
Nier rint mei de man fan it asyl de hokken bylâns. Wer lytsguod en 
in golden retriever dy’t der fierste nuet útsjocht. Mar yn it lêste hok 
sit wat oars.
In meunster fan in hûn, swart, sa lilk as de nacht. Mei plakken 
fealbûnt stikelhier, in heal ôfhakke sturt, in lang en in koart 
hingelwang, in rjochtopsteand en in flapear. It bist grânzet as in 
molestien.
‘Dy moat ik ha,’ seit Nier daliks.
‘It is in kweadenien,’ warskôget de man. ‘Hy hat al fiif bazen hân.’
‘Ik bin oan kweahûnen wend. Wy passe inoar wol.’
‘Dat moatte josels útmeitsje.’
‘Ik nim him fuort mei, ik haw al in halsbân en riem by my.’
‘Ik kin jo wol oan in wurchbân helpe.’
‘Net nedich.’
‘Sels witte.’
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De man ûntskoattelt it hok, tegearre geane se deryn. Nier strûpt 
handich de halsbân oer de kop en mei har trijen rinne se it gong-
paad del. It bist lûkt en prottelt noch in bytsje, mar is oars aardich 
brûkber.

‘Ik kin wol sjen dat jo soks mear by de ein hân hawwe,’ seit de man.
Yn it kantoarke wurde papieren ynfolle en tekene en Nier betellet. 
De hûn sit ûnderwilens ûngeduldich neist him te kontwippen, mar 
komt net fan syn plak.
‘Segen dermei,’ seit de man. ‘Ik haw der wol fidúsje yn.’
Nier set mei syn oanwinst op de auto ta. It giet hast fansels.
It is net iens in toer om it bist achteryn te krijen. De hûn docht gjin 
bek iepen en leit him gjin poat yn ’e wei. As de auto
fuortrydt, hâldt er him ek noch koes. It misbaksel is in mirakel.
By Hoarnstersweach draait Nier op nei Elslo. De golfbanen fan 
Nijeberkeap lizze der ferlitten by. Fiifenfyftich hektare boarters-
greide foar kaklju. Se meitsje der likefaak gebrûk fan as in mûs fan 
in briedpanne.
No begjint de hûn toch te heisterjen. Soe er derút moatte? Nier wol 
gjin skiterij yn it keverke. Hy stjoert nei de kant, kriget de riem, 
makket it portier iepen en lit it bist bûtendoar. Dat stekt de achter-
poaten skean foarút, triuwt de kont wat del en dritst in bult dêr’t in 
mammoet him net foar skamje soe.
‘Grutte jonge. Ris sjen ast noch mear kinst. Sit!’
Syn befel wurdt mei-iens opfolge. De hûn sjocht him fol fertrouwen 
oan. Suver oandwaanlik.
‘Ik jou dy de namme fan Kilemoar,’ seit er plechtich.
‘Do silst al it frjemd folk fierôf hâlde. Ik bin Nier, dyn baas.
Rûk mar even.’ De hûn besnúft him.
Hy docht in taast yn it dashboardfekje en hellet it holledoekje foar 
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it ljocht.
‘Rûk mar, dit is fan Dynte, dyn bazinne.’
Dan gebeurt der wat fan wûnder en geweld. De hûn stekt de snút 
rjocht omheech, draait de kop hinne-en-wer, snúft ferheftich en 
bruit ynienen fuort, Nier meiskuorrend.
Hy kin him hast net hâlde. Mei beide hannen grypt er de lus fan de 
riem. Hy hinget achteroer, set de hakken yn ’e grûn, as in wetter-
skyer sliert er oer it gers. Kilemoar jakkert troch, syn noas achternei. 
Nier lit ien hân los, kin net mear tsjinavensearje, fljocht spinfuot-
sjend en earmmaaiend fierder, mar kin mei lijen beethâlde.
It giet oer dammen, troch greiden, by hikkepeallen lâns, ûnder 
stikeltrie troch de kant fan Tronde út.
Dêr set de hûn streekrjocht op in tropke beammen ta. Nier kin 
gjin wurd útbringe, hy hat genôch muoite mei it sykheljen. Dizze 
hindernisloop is him tefolle, de lus ûntslûpt him. Hy klapt foardel 
en sjocht hoe’t Kilemoar him ôfjout.
Mar it wûnder is de wrâld noch net út. Yn it rûch tusken de beam-
men hâldt de hûn ho, blaft nei him en wachtet. Nier klaut oerein. 
Hy fotteldrafket it lêste eintsje.
Foar him stekt in ring fan smoarch mitselwurk in heale meter 
boppe de wyldgroei út. Dêroerhinne in kape fan swarte grûn, 
brânnettels en gerspôlen. It liket wol in grutte kuilbult. As er hast 
by Kilemoar is, begjint it bist te piipjen, swabbert mei de noas troch 
it rûch en rint foar him út om de bult hinne. Hy folget.
Oan de achterkant fan de ring is in útbou en skean dêryn in izeren 
lûk mei hingelslot en skoattels. De hûn sakket troch de foarpoaten, 
triuwt de noas tsjin de muorre, pipet omraak, giselt syn heale sturt.
No sjocht Nier it ek. Krekt boppe de grûn in reaster mei rjochtop-
steande spilen. Hy knibbelt, gluorket en kin syn eagen net leauwe. 
Mar hy moat wol. Al hoe bemoddere en bespat se ek is, en hoe djip 
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sonken, altyd en oeral sil er har weromkenne.
‘Dynte!’ It is mear in brim as in gjalp.
Se bliuwt stil lizzen. Hy ropt nochris. In skok giet troch har hinne. 
Se beweecht de holle, fernimt wêr’t dy stim weikomt, wurdt syn 
gesicht achter de spilen gewach, skuort grutte eagen op en knikt 
him ta.
Hy bespeurt no de bisteboel dy’t har bekrûpt. In grimelgrammel 
fan slym leit as in gatterich fel klapkaugom oer har lea. Se smoart 
hast yn ’e modder. De mûle tichtplakt, polzen en ankels bûn, se kin 
gjin kant út. Se besiket har op ’e side te draaien en út de blabze te 
kronkeljen. Se komt allinnich mar djipper yn ’e prot te lizzen.
‘Net bewege!’ gjalpt Nier. ‘Ik helje dy derút!’
Hy springt mei syn folle gewicht op it lûk. Dat is wol skulferich, 
mar noch net ferrustke. Hy jompt omraak, it jout neat mei, it beart 
inkeld alderheislikst. By elke sprong dogge ankels en knibbels him 
searder. Dat er lawaaiskopt, achtet er net, hy moat Dynte rêde.
Syn krêfteksploazjes binne omdoch. Rûngear stiet er út te pûsten. 
Sa is der gjin begjinnensein oan.
Hy klaut by de bult op, reaget tusken brânnettels en gerspôlen om, 
dolt mei de hannen yn ’e swarte grûn. Dêrûnder stjit er ek op stien. 
Dit is gjin kuilbult, mar in bunker mei daktún. Hy graaft wol in 
lange platte stêf op, oan ien ein knikt, mar fierders degelik, part fan 
in âld skarnier foar ’t neist. Dy kin er as koefoet brûke. Hy springt 
dermei fan ’e bult.
De stêf beitelt er ûnder it lûk, omklammet de útein , wrikt en 
pompt as in wyld. It brekt him by de hannen om’t ôf. Hy hâldt in 
los stik izer beet, de rest fan it ark stekt skean neist it lûk út. De 
koefoet is in brekizer wurden. Hy doar sa net fierder te wramen, 
dan fernielt er dat ek noch.
Kilemoar hat ûnderwilens aardich yn ’e grûn by it reaster omwrot. 
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Kluten, stienslach, púnbrokken fleane him om ’e earen. Hy hat in 
gat beskrept.
Nier sjocht it. De ûnderkant fan it reaster leit bleat. It sit mei bou-
ten yn ’e muorre, mar der is in smelle skreef tusken. Dêr kin er it 
brekizer in eintsje yn triuwe.
No wrikt er wer de stêf mei alle geweld, set beide fuotten tsjin de 
muorre, skuort hingjend. Der komt mear romte, it reaster jout in 
bytsje mei. De stêf knapt. Hy kneppelt achteroer, mar leit net útteld 
en lit it der net by sitte.
Ut de púnbult dy’t Kilemoar opsmiten hat, stekt in balstien. Hy 
grypt de flint en hout dêrmei op it ein stêf dat ôfbrutsen is. It 
koartste stik sit klam tusken reaster en muorre, it hâldt de skreef 
moai iepen. By stikken en bytsjes slacht er it beton om de ûnderste 
bouten wei.
Hy skrept him út ’e mik en it slagget him om de sydkanten los te 
krijen en it reaster oan de spilen omheech te hoarten. As in ôfdakje 
hinget it boppe in fjouwerkant gat. Dêr kringt er him trochhinne.
Hy polsket nei Dynte ta. De blabze komt him oer de ankels. Hy 
knibbelt achter har, leit har holle tsjin him oan, skuort it plakbân 
foar de mûle wei. Se gappet nei de siken. Dan jout se har út harsels 
foaroer, sadat er har polzen losmeitsje kin.
Hy poarret omraak, set de tosken yn it tou, in mes hat er net by 
him. Hoe’t er ek fimelt en roppet, hy kriget it byntou net los. Mei 
knauwen likemin. De toskleasten steane deryn, dat is alles. It tou 
om har ankels is like stiif knotte. Se bliuwt oan hannen en fuotten 
bûn.
De tiid driuwt. Hy tilt har op, set har hakken yn it muorregat. Se 
hâldt har strak en hy kin har der op ’e rêch trochhinne skowe. Dan 
wrot er himsels nei bûten ta.
Dynte sit al oerein en Kilemoar beslikket har. Slym en libben guod 
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dript him út ’e bek. Se is net bang fan him en lit it gewurde.
Nier knibbelt no foar har, bûcht him djip en leit har oer it skouder. 
Dan plantet er in foet op ’e grûn en komt skokkend oerein. De iene 
earm slacht er om har mil, mei de oare hâldt er har teplak. Hy set 
de drege stap deryn.
It is leabrekkend wurk, mar de need jout him ekstra enerzjy. Sûnder 
azemskoft en ûnbemurken beknoffelt er it hele ein werom nei syn 
auto. De hûn draaft triomfearjend mei, de riem achter him oan 
slepend. Hy stallet Dynte op de achterbank en lit Kilemoar foaryn 
neist him sitte.
It is in stille mar blide tocht op hûs yn. It hert tilt him. De hûn 
eachknippert tefreden en jout gjin kik. Dynte triennet earst troch 
har glimkjen en glimket dan troch har triennen hinne. Al dy tiid 
sizze se gjin wurd, wat se fiele is dúdlik genôch. Emoasjes hoege net 
altyd lûd te jaan.
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Dynte hat har ferhaal foar it kompjûter-mikrofoantsje dien en Nier 
hat oanfollings jûn. Ek oer de komst fan Sjappy, syn stikem fertrek 
en de organisaasje dy’t him fan Arkasië nei Fryslân stjoerd hat.
Alles is yntegraal yn it laptopke opslein. Diskear gjin ynfaazje fan 
daktyloskopise eksperts. Boppe yn ’e sliepkeamer binne mar trije 
spesjalisten mei it spoareûndersyk dwaande. It allochtoane duo 
docht it ynterminslike wurk.
‘Jim krije permaninte bewaking fan fjouwer resjersjeurs,’ oardielt 
Ben Oni.
‘Dat liicht der net om,’ seit Nier.
‘Liifwachten?’ freget Dynte.
‘Sokssawat. Se sille net by jim yn ’e hûs komme, mar wol yn ’e tún 
bliuwe en in each yn ’t seil hâlde.’
‘Moat dat?’ wol Dynte witte.
‘Ja, dat moat. Alde kunden ha it op jim fersjoen.’
‘Wy ha har neat oandien.’
‘Se tinke dat jim mei de moard op Sipma te krijen ha. Hy is hjir 
fûn. Dat witte sy ek. Hoe’t se dêrachter kommen binne, is ús in 
riedsel. Dat sykje wy no út.’
Hy falt even stil, dan fernijt er.
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‘Der is wer ien fermoarde.’
‘Wa?’ skrilje se tagelyk op.
‘Dinant Dunant is deasketten.’
Dynte en Nier sjogge him ferstuivere oan.
‘Mei in Smith en Wesson. Fan ’e middei om healwei seizen, neist it 
parkearterrein fan it attraksjepark by it Alddjip. Gjin tsjûgen.’
‘Dy mislike geilbok woe my oantaaste,’ tinkt se lûdop. Se kin mei 
lijen meilijen foar him opbringe.
‘Krekt. It liket der hast op, dat de moardner dêrom Dinant Dunant 
deadien hat.’
‘Hie er Motz Antares mar fan kant makke!’ seit se fûl. ‘Dat is de 
minste hont.’
‘Ik kin my jo gefoelens yntinke,’ knikt Ben Oni. ‘Mar dêr beslisse 
wy net oer.’
Hy wurdt by it petear weiroppen. Mei in daktyloskopist set er nei 
boppen ta. Caro Kan nimt de foarljochting oer. Se giet der loswei 
by sitten.
‘Wy ha no in kaaifiguer út de Fryske ûnderwrâld oppakt.’
‘Motz Antares?’ freget Nier happich.
Se hinne-en-werret mei in opstutsen wiisfinger. It teken is dúdlik: 
gjin kommentaar. Striidfeardich ferfolget se: ‘Dat hele netwurk fan 
dy hege miters yn it kriminele sirkwy. Der sille koppen falle, ek fan 
lju dy’t yn it maatskiplik libben in foaroanplak besette. It mes de-
ryn, gjinien sparjend. Gjin heale operaasjes, dan swolt it mar troch. 
Hurde keutels stjonke net.’
Dy siswize hawwe Dynte en Nier noch noait heard, mar se begripe 
wat bedoeld wurdt.
Caro Kan komt ta de saak. ‘Wy kinne jim brûke om in stel krimi-
nele pommeranten benei te kommen. Wolle jim jim dêrfoar liene?’
‘As lokies,’ ûnderstelt er.
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‘Lit ús sizze as lokfûgels,’ ferbettert se. ‘Wy beskermje jim. Ek as jim 
bûtendoar komme.’
‘Wy ha wol foar hjitter fjoeren stien,’ seit Nier. Hy sjocht Dynte 
oan. Sy hat it meast te lijen hân.
‘Toe dan mar,’ stimt se ta.
Ben Oni komt werom. Hy hat de trochfike byntouwen fan Dynte 
yn twa trochsichtige plastic pûden by him. ‘De fersegeling fan de 
sliepkeamer is net ferbrutsen,’ docht er te witten.
‘Gjin spoar fan ynbraak, gjin fingerprinten, gjin fuotleasten, neat. 
De keamer wurdt wer ôfsletten. Ek it keameerke wêr’t Sjappy slept 
hat.’ En de pûden ophâldend seit er: ‘Dizze nimme wy mei foar ús 
laboratoarise tsjinst. Wy ha de nedige apparatuer no hjir net.’
Caro Kan begjint mei de ynstruksje. ‘Jim kinne gewoan dwaan wat 
jim oars ek dogge. Yn ’e hûs en op jim hiem. As jim fierder fuort-
gean, melde jim dat oan jim bewakers. Dy sille jim by gelegenheid 
ek oproppe. Jim ha allinnich telefoanys kontakt mei har. Dit is it 
koadenûmer.’ Se langet Dynte in memo oer. ‘Jim wurde nacht en 
dei folge, mar op distânsje, want elkenien moat jim benei komme 
kinne.’ Se komt oerein en makket bekend: ‘Sjoch, dit is ús resjerzje-
bystânteam dat jim begeliede sil.’
Yn de iepen túndoarren steane fjouwer mannen. Se binne folslein 
neutraal yn klean en útdrukking. Se hawwe in oerhimd en broek 
sûnder kleur oan, ûnbestimde gesichten mei neatsizzende trekken 
en se sizze gjin wurd. De ideale resjersjeurs.
Nei dizze profylskets fernijt Caro Kan fierder: ‘Se ha twa romte-
weinen ta har foldwaan, grôtfol elektroanika. Dêr oernachtsje se ek 
yn. Ien auto folget jim as jim fan hûs gean, de oare bliuwt hjir. Dan 
kinne jim de boel ek op slot dwaan, mar soargje dat jim altyd en 
oeral telefoanys te berikken binne.
De briefing is beslikke en it wurk boppe lyksa. Op it bystânteam 
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nei sakket it plysjefolk ôf. Twa auto’s bliuwe foarhûs stean. In Toyo-
ta Cavalier en in Isuzu Trooper. Gjin lytse Japannerkes. It binne 
hast bestelweinen.
No kinne Nier en Dynte wer omtinken oan inoar jaan.
En oan Kilemoar dy’t him salang yn ’e keuken ridlik koes holden 
hat by in bakfol stokâlde stokbôle.
‘Sûnder him hie ’k dy noait fûn,’ seit Nier.

Se slacht de earm om de ûnhuere hûnekop. It bist slikket har wang.
‘Do woest gjin hiemhûn ha fanwegen de planten.’
‘Hy bliuwt by ús, al ferrinnewearret er myn hele tún.’
‘Hast noch pine?’
‘Foar gjin sint.’
Se sit goed yninoar en is gjin kleier. Se hat de oanslach al ferwurke 
sûnder profesjonele help. Uterlik hat se ek mar in bytsje skea fan de 
tramtaasje. De polzen binne wat skyld en op it wang sit in smert-
lapke. Se bellet sels noch even nei âldereintehûs ‘Soarchflyt’ te 
Zorgvlied. Oer it ferfolch fan har ôfwêzigens by it lêste part fan de 
reis jout se gjin útlis. Se fielde har bedrige, mear net.
It wurdt tiid dat se wat nuttigje. Nier riedt foar wiet en drûch. Nei it 
miel set er it diggelguod yn ’e ôfwasmasine. As er yn ’e keamer wer-
omkomt, leit Dynte op ’e bank te sliepen en Kilemoar derfoar. Se 
wurde beide net iens wekker. Hy bûcht him oer har hinne. Jierren 
en skansearringen telle har net. It seare plakje op it wang makket 
har gesicht suver noch oantrekliker. Foarsichtich tutet er har op ’e 
oergong fan hals nei skouders. Dêr wurdt de hûn wekker fan. Hy 
spjalt de bek iepen, gappet grouwélich en pûst dat de wangen flap-
perje. Dêr wurdt Dynte wekker fan. Se slacht de eagen op.
‘Hoe is ’t mei dy?’ freget er.
‘Ynoarder.’ Se komt oerein. ‘No wol ik der noch even út. Giest mei?’
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‘Wêrhinne? Wy moatte ús gefolch dêrfan op ’e hichte bringe.’
‘Nee, allinnich mar in omgong oer ús domein.’
‘Dan giet ús hofhâlding mei. Kom, Kilemoar.’
Steatlik trêdzje se by de treppen fan it bordes del de tún yn. De 
hûn davert om har hinne. Hy is sa brûksum, dat Nier him ôffreget 
oft er net in te sêftsedich meunster oantúgd hat.
Mar as se by in úthoeke fan it hôf komme, begjint er ysbearlik te 
grommen. Yn it healtsjuster, ûnder leechhingjende tûken, steane de 
plysjeweinen mei de foarkant nei har ta. Achter de ruten skimerje 
fjouwer ûnoandiene gesichten. Sa moat it, tinkt Nier: aardich tsjin 
eigen folk, lilk tsjin frjemd. In echte hiemdogge.
Dynte slacht de earms oerinoar en lûkt oan ’e skouders.
‘Dit tafersjoch moat net lang duorje, ik krij der de kribels fan.’
Se kuierje oan de dyk ta en dan werom by de fiver lâns. Dynte nimt 
ûnderweis wat blommen mei. Kilemoar heistert tusken planten en 
strewelleguod troch. Tennisbal. Hy lit him lizze. Dynte net. Se hel-
let de bal út de strûken wei en smyt him ûnderhâns fuort. Net botte 
fier, hast lyk foar de hûn syn bek. Hy taalt der net nei.
‘Lit my mar ris.’ Nier besiket it. Hy saait de bal boppehâns oer in 
beam. ‘Sjochst wol, sa moat it.’
Se wachtsje, mar der komt neat nei ûnderen. Grif erges tusken de 
tûken stykjen bleaun. Se geane ûnder de beam stean, mikerje om-
heech dat se der hast dwyl fan wurde. Neat te sjen. Se rinne fierder 
nei it gersfjild, keare har om, sjogge by de krún op. Gjin bal, oer de 
grûn ek net.
‘Sykje!’ kommandearret Nier, mar dat is tsjin Kilemoar foar dove-
mânsearen sein.
Ynienen rôlet de tennisbal fan ’t plak dêr’t er him fuortsmiten hat 
op harren ta.
‘Hoe kin dat no?’ freget Nier him ôf.
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‘Moatst my net freegje,’ glimket Dynte.
Hy skopt de bal foar de poaten fan de hûn. Dy docht neat. Hy 
hâldt him de bal foar de bek. Kilemoar hapt en promket him oan 
flarden. Dat liket der wer op. Net boartlik, mar ferskuorrend.
In eintsje fierder merke se dat twa plysjemannen har folgje. Sa stil 
en ûnopfallend as spûksels. As Nier wer omsjocht, is der noch mar 
ien. Hy kin de oare net gewaar wurde. Mar dan mist er flak neist 
him wat oars.
Wêr is Dynte? Hy eaget om him hinne. Dêr sjocht er har noch 
krekt yn ’e hûs gean. As er yn de hal komt, sit se midden oer de 
flier. De blommen lizze fertrape by de doar, de matte leit neist de 
faas op ’e tafel en har skuon hingje oan ’e kapstok.
Ferwezen sjocht se him oan. ‘It is wer safier,’ seit se benypt.
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De oare deis is it suterich waar. Dynte har sin is noch ferfelender. 
Batsk en nitelich. Gjin moarnsikens, mear in dwerse ûnmoed. Alles 
is har tefolle en temin.
Nier hâldt it derop dat it de weromslach is fan al dy opskuor fan 
juster. En de neiwurking fan dy fleach fan har sykte. Hy besiket har 
stymjen te ferbrekken.
‘Wy ha hast neat mear yn ’e hûs,’ seit er, ‘sille wy boadskipje?’
‘Nee.’
De telefoan giet. Se wurde oproppen. Net troch de plysje, mar 
troch it sikehûs fan Drachten.
Sjappy is opnommen. Hy hat in ûngelok hân, is oanriden. It falt 
wol ta. In brutsen skonk en earm. Gjin noed. Hy is tige oansprek-
ber, mar de administraasje moat achtergrûnynformaasje hawwe, 
want hy hat gjin papieren. Oft der daliks ien delkomme kin om 
taljochting te jaan yn ferbân mei fierdere ferpleging. Hy hat Dynte 
Planteit en Nier Hinnebruier foar referinsjes opjûn.
‘Ik kom deroan,’ seit Nier. Wer wat nijs. Hy bringt Dynte op ’e 
hichte. Se heart it oan as rekket it har net en seit neat. Hy freget oft 
se meigiet.
‘Gean do mar.’
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‘Kilemoar bliuwt by dy en hast de krante ek noch net lêzen.’
Hy toetst it koadenûmer yn en makket syn foarnimmen oan de 
resjersjeurs bekend. Dynte kriget in hoannepikje op it goeie wang 
en de hûn in tipke op it rjochtoereinsteande ear.
‘Sille jim goed opinoar passe?’
Se andert net iens.
As er it keverke út ’e garaazje rydt, bemerkt er noch neat. Krekt 
foar’t er troch de liuwepoarte de dyk opdraait, komt in folchwein 
achter him oan. Dy bliuwt op ôfstân, mar lit him net slûpe. Hy fielt 
him suver in man fan kwizekwânsje. Sa ride hege miters no altyd. 
Behalve yn keverkes.
By it sikehûs te Drachten parkearret de plysje-auto yn in oare rige 
as sines. Nier stapt út en sjocht út in eachhoeke wei dat ien fan de 
resjersjeurs dat ek docht.
De resepsje yn ’e hal ferwiist him nei de keamer foar bemiddeling 
fan ûnbemiddelde pasjinten. Dêr moat er alderearst hinne. No 
folget de resjersjeur him op ’e foet, mar as er deryn giet, rint syn 
oppasser rjochtút en giet yn in oare hoeke sitten.
Tagelyk mei Nier komt troch in oare doar de administrative krêft. 
In optakele fanke dat om mear gegevens oer Sjappy freget. Se be-
spilet it toetseboerd fan de kompjûter as is se oan it pianostimmen. 
Geduerich sit se mei de hannen yn ’t delhingjend fiterhier, of falt 
stil om har kaugom te bemeallen. Dan wer pjukt se oan har bluis-
terich raffeljurkje om. Se hat om bar lange en koarte neils, ek noch 
yn twa kleuren. Se is inkeld bûtenkant. Lege fetten bylkje meast.
Hy wit net sa’n soad fan Sjappy, mar dat hindert neat.
Belangriker is syn eigen finansjele plaatsje. Dêr hingje de betingsten 
foar fierdere ferpleging fan ôf. En de revalidaasje, net te ferjitten. Se 
meitsje in kontrakt op.
‘Bêd en brochje ynbegrepen?’ freget er foar alle sekerheid.
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‘Bêd, bad en brochje,’ ferbettert se.
As er de oanbetelling dien hat en tekene foar de kommende kosten, 
mei er nei de ôfdieling foar minder draachkrachtige pasjinten.
Syn beskermhear stiet op fan de bank yn de hoeke, stapt ek yn ’e 
lift, mar rint him op de tredde ferdjipping foarby nei in sit oan de 
ein fan ’e gong.
Nier fiert de doar fan keamer 1218 iepen. Trije bêden binne leech, 
yn it fjirde leit Sjappy. In gipsskonk hinget skean omheech oan in 
takeltsje en in earm stekt út in koker op in rakje. Fierders sjocht er 
der net min út. Syn holle sit net yn wynsels en syn eagen steane 
helder.
‘Heu, Nier,’ groetet er mei syn rustich lûd.
‘Sjappy, jonge, wat hast wer by de ein hân? Hoe is ’t?’
‘Goed, salang’t it duorret.’
‘Wat duorret?’
‘Myn kredyt. It is hast op. Dan moat ik hjirwei en kom ik yn ’e 
thússoarch. Mar ik haw gjin thús.’
‘Sit dêr mar net oer yn, dat haw ik al foar dy regele. Kinst salang by 
ús komme. Hoe is de fersoarging hjir?
‘Goed. Lekker iten en de susterkes binne leaf.’
‘Moai sa. Hast ûnder in auto sitten?’
‘Ik wit der net folle mear fan. Ik seach neat oankommen. Ik stuts de 
dyk oer en bats, dêr lei ik. Ik wie bewusteleas. Mei de ambulânse ha 
se my hjirhinne brocht. Dy’t it dien hat, is trochriden, mar guon ha 
him sjoen.’
‘Wat in ferrekkeling! Wêrom bist by ús fuortrûn?’
‘De plysje.’
‘Dy wie der noch net doesto by ús taholdst.’
‘Dy is wol by jim kommen.’
‘Dy kaam net foar dy.’
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‘De moard op Henk-Jan-Willem van Pompom. Ik lies it yn ’e kran-
te. Doe’t ik mei Dynte yn ’e tún siet.’
‘Wat hasto dêrmei te krijen?’
‘Doe’t Van Pompom boargemaster wie, hat er myn útstalling fan 
erotise nâlefoto’s ferbean. Hy lei beslach op myn keunstwurken en 
doe haw ik him ôfseame.’
‘Dat is al lang ferjierre. Dyn strafblêd sit net mear yn ’e
kompjûter moatst mar rekkenje.’
‘Se ikkerje altyd alles wer op en kloarkje dy út. Ik moat neat fan 
plysjes ha.’
‘Henk-Jan-Willem van Pompom wie sels sa korrupt as de pest.’
‘Mar wol in hegenien. Ik bin hjir yn Fryslân ek net feilich. Ik bin 
út it systeem fallen, mar myn gedonder mei de autoriteiten yn it 
ferline witte se noch al te goed. Ik wol fierder nei Denemarken. Dêr 
kenne se my net.’
‘Ik haw al om in ferbliuwsfergunning foar dy west en in foarlopige 
regeling troffen. Kinst by ús bliuwe, dwaan en litte watst wolste. 
Krijst kost en ynwenning en elke wike bûsjild. Hoechst inkeld te 
soargjen datst dysels net fersuterje litst.’
Sjappy is sprakeleas.
‘Sadreesto hjir út it sikehûs komst,’ follet Nier oan. ‘Dêr sille wy 
foar soargje.’
‘Bist in bêstenien, Nier, en Dynte ek,’ bringt Sjappy út.
In heal oere letter moat it besyk ôfskie nimme. Nier belooft dat er 
sa gau mooglik wer even delkomme sil en set ôf. Syn oppasser komt 
achter in tydskrift wei foar it ljocht en skadet him op ôfstân. Op de 
weromreis kriget er diskrete begelieding fan de Isuzu Trooper der 
by. Wat in service.

Sels yn ’e supermerk fan Appelskea kriget er bystân. In resjersjeur 
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bliuwt by him yn ’e buert. It mankearret der noch mar oan dat er it 
karke mei de boadskippen foar him skoot.
Op it lêste eintsje nei hûs rydt de folchwein him foar de
fariaasje foarby. Nier hat oanstriid om even te toeterjen, mar dat 
docht er toch mar net. As er it hiem opdraait, steane de Japanners 
al wer neistinoar ûnder de beammen.
Dynte sit yn ’e keuken mei de krante iepenslein op ’e tafel. It foar-
blêd bringt âldnijs. De moard op Dinant Dunant yn it attraksjepark 
by it Alddjip wist se al lang. Fierdere lektuer lit har kâld. Se sit dêr 
mar wat yn harsels
keard. En Kilemoar leit der mar wat hinne.
Nier fertelt oer Sjappy en wat er foar him regele hat. Se harket wol, 
mar jout fierder gjin azem.
Letter op ’e middei komme Ben Oni en Caro Kan om sels de hichte 
te heljen en har op ’e hichte te bringen. Se ynformearje nei de 
tastân en freegje hoe’t Dynte har fielt.
‘Tige nei ’t sin,’ andert se bits.
Caro Kan freget fierder op Dynte yn. ‘Wy soene graach fernimme 
wat jo fan Dinant Dunant witte.’
‘Neat,’ suchtet se.
Nier docht foar har it wurd. ‘Hy wenne midden yn ’e tachtiger jier-
ren yn in âld kleaster op Flylân, healwei it doarp en it Posthûs. Dêr 
hat Dynte in kear west. By dy gelegenheid is er mei syn trawanten 
troch de plysje oppakt.’
‘Wa wiene dat?’
‘Sipma, Antares, Münster en Keulen en hantlangers. Dy binne doe 
allegear feroardiele. Nei dy tiid ha wy noait wer wat fan him heard.’
‘Dus juster hat Dinant Dunant him foar it earst wer
sjen litten?’
‘Wat ús betreft al.’
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‘En Sjappy wie doe dêr op Flylân ek by?’
‘Nee. Dy hat ús tsien jier earder fan ’e dea rêden, doe’t Sipma en 
konsorten ús opblaze woene.’
‘Wy hawwe Errand Travels E.A. noch net trasearje kinnen,’ lit Ben 
Oni witte. ‘Mar wy witte wol wêr’t it foar stiet.’
‘Dat hie ’k sels al úttocht,’ seit Dynte koartôf.
‘Boadskip Reizen Ekspres Agintskip,’ giet Ben Oni ûnfersteurber 
fierder.
‘It is net by de Keamer fan Koophandel bekend. Ek net yn it bûten-
lân.’
‘Sipma, Van Pompom en Dunant binne mei deselde revolver dea-
sketten. In Smith en Wesson punt 38½,’ mingd Caro Kan har yn ’t 
petear. ‘Wy ha alwer twa fertochten fêstnommen.’ 
‘Wa?’
Ben Oni makket in beweging as triuwt er de hân foar de lins fan in 
ferfelende kamera. ‘Dêr litte wy ús net oer út.’
‘Al Pino is mei deselde revolver deasketten,’ docht Caro Kan wer in 
bijdrage.
Dynte swijt, mar Nier bringt ferheard út: ‘En hy is al kremearre.’
‘Us mikrostruktueranalisten ha syn klean ûndersocht en útfûn dat 
de kûgel út in Smith en Wesson punt 38½ kaam. Dat wapen is like 
seldsum as in pinguin yn ’e Burgumer Mar.’
Nier swijt, mar Dynte tinkt: hâld dyn moaie metafoaren mar foar 
dysels.
‘Dan litte wy it foar hjoed hjirby.’ Caro Kan komt
oerein en Ben Oni folget. Nei’t de fersegele sliepkeamer noch
even kontrolearre is, lykas it slieppplak fan Sjappy, reizgje de plysjes 
ôf.

De dei sloert nei dejûn. Swijen is troef, se binne beide op harsels. 
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Dynte slút har op yn ’e keuken en is allinnich mei it sunige tikjen 
fan de elektrise klok. Nier knúsket om, giet dêrnei mei Kilemoar 
bûtendoarren.
Yn ’e skuorre lizze noch genôch planken. Hy sil moarn in hok foar 
de hûn timmerje. Ien dêr’t er yn draaie en keare kin. In nacht- en 
wachthok.
It knyn triuwt de noas tsjin de traaljes. In snijtosk stekt al wer in ein 
omheech en dy dêrneist groeit al ta de bek út. Hy moat it byhâlde. 
Hy krijt it aparte tankje út it rak en knipt fan beide in stik ôf. Sisa, 
it hollannerke kin wer in pear wiken fierder. Hy jout it noch wat 
knineblêden en ferfolget syn omgong.
Kilemoar begjint te grommen. Se binne yn ’e buert fan de plys-
jeweinen, út ien dêrfan skynt ljocht. Hy sjocht fjouwer koppen 
byinoar. De resjersjeurs hawwe in noflike gearsit, miskien binne se 
oan ’t kaartspyljen.
Hy rint by de ôffreding fan de tún lâns. It izergaas is hjir en dêr fer-
rustke en der sitte gatten yn. In pear peallen binne ferrotte. Foar’t 
er ta de achterdoar yn stapt, sjocht er by de gevel op. It klimmer-
blêd moat er nedich behoffenje. It groeit al oant de naad, hinget 
oan in goate en bekrûpt de kezinen. Ynienen flitst in skynwerper 
oan. Hy stiet yn in ljochtsirkel. Hy sjocht oer ’t skouder en slacht in 
earm foar de eagen. It ljocht dimt. Hy giet yn ’e hûs. It ljocht floept 
út.
Dynte sit noch altyd yn ’e keuken, djip yn prakkesaasjes wei. Har 
wiisfinger lûkt ûnsjenbere patroanen oer it taffelsblêd. Nier giet oer 
har sitten. Se hâldt de holle foardel, mar ferbrekt it stilswijen.
‘Net inkeld mispunten deasketten. Ek goefreon, Al Pino. Mar dat 
seit de plysje pas letter. ‘
‘Se krije de dieder seker, miskien ha se him al.’
‘Dat seisto.’
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‘Dat wit ik.’
‘Wy wurde wol troch it ferline besocht.’
‘Elkenien sit oan syn ferline fêst,’ seit er wiis.
‘Ast it no wolst of net, dat kinst noait helendal wei poetse.’
Se sjocht op. ‘Ik wol net mear.’
‘Wat wolsto net mear?’
‘Meidwaan oan it opspoaringswurk.’
‘Wy ha ús wurd jûn.’
‘Se sykje it mar út. Ik wol net langer mei kriminelen út myn
ferline konfrontearre wurde.’
‘Dat is aanst foargoed foarby. Se pakke de hele binde op.’
‘Ik lit my net mear brûke. Yn fyftjin jier haw ik gjin gedonder mei 
dy ûngelokken hân. Dan komt der in idioat dy’t in lyk by ús op bêd 
delleit en dan moat ik wer yn de malmole meidraaie. Dat doch ik 
net. Ik stap derút.’
‘Juster woest noch wol.’
Ynienen spat se op. ‘Ik wol neat mear, hearste, neat mear!’
Se strûst nei de doar. Yn ’t foarbygean pakt er har by ’t skouder, 
mar se skuort har los. ‘Lit my gewurde!’ De doar klapt hast troch it 
kezyn en se roffelt by de treppen op.
Foar it sliepen moat se in poeier ynnimme. Der sitte noch alve yn it 
doaske. Se is net iens healwei de kuer. Se teart alle papierkes iepen 
en lit it poeier yn har hânpalm glide. Mei in glêsfol wetter swolget 
se it yn ien kear troch en jout har del.
Sliepe om net wer wekker te wurden. It ferline giet yn har om. 
De jierren driuwe oan har foarby as tinne wolkens op in winige 
dei. Wie alles mar ferbylding? Hat se gelokkich west? Se hat noch 
fierstefolle neitocht oer it wêrom fan har bestean. Wa’t gelokkich is, 
freget net nei de sin fan it libben: dy wol gelokkich bliuwe.
Underwilens hat Nier syn achterôfkeammerke opsocht.
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Om de sinnen te fersetten noch even in spultsje mei de kompjûter. 
Dêr hat er him op ’t lêst foar. Spultsjes.
Fier nei middernacht giet er nei ûnderen ta om de ljochten út te 
dwaan. Yn de hal rêst Kilemoar. De hûn stekt de kop op, folget syn 
bewegingen, mar komt net oerein.
Nier stiet ferbaasd stil. Op de doarsmatte leint in brief, foar him 
persoanlik. Hy ritst it kefert iepen en lêst it hânskrift. Hy moat 
nochris lêze foar’t it ta him trochkringt. Dan pas sjocht er nei de 
stjoerder. ‘Errand Travels E.A.’
Déa is dea. Under de ierde skikking hjoed om seis oere. Yn lyts 
besletten fermidden, it wurdt fierder net bekend makke. ‘Natuerbe-
graafplak Monersfjild’, Wynjewâld.
Hy is even fan it stik rekke. Déa dea, twa dagen nei’t se inoar wer-
omseagen. Hy stiet net fersteld, dat der ien oer bewaakt grûngebiet 
komme koe sûnder troch de plysje attrappearre te wurden en dêrnei 
in brief yn ’e bus te triuwen sûnder dat de hûn oansloech. Hy fernu-
veret him net oer de ûnsillige begjinoere fan de beïerdiging. Sels net 
oer it feit dat de oansizzing diskear net telefonys mar skriftlik dien 
is. Hy stiet dêr mar mei it deaberjocht yn ’e hannen en stoarret foar 
him út.
Dan skuort er de kop derby. Natuerbegraafplak Monersfjild te 
Wynjewâld. Sil wol tichtby de Moners-delling wêze. Dy wit er. Hy 
moat derhinne. Seis oere. ’t Is no healwei trijen. As it heal kin gjin 
plysje derby. It is yn lyts besletten fermidden.
Hy sil stikem fuortslagje moatte. Geandefoet, oars hat er gjin kâns. 
Wynjewâld is wol yn trije oeren te berinnen. As se him snappe, kin 
er syn dwaan noch altyd ferklearje. Hy moat en sil neui de begraffe-
nis fan Déa.
Earst Dynte warskôgje. Hy giet nei de sliepkeamer. Hy jout har 
in triuwke, seit súntsjes har namme. Se reagearret net, bliuwt stil 
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lizzen. Har sykheljen is djip en regelmjittich. Hy sil har gewurde 
litte. Op de achterkant fan it kefert skriuwt er dat er in stille tocht 
ûndernimme sil. Wêrom en wêrhinne set er derby.

Hy giet wer nei ûnderen. Kilemoar sjocht him mei in heal each oan 
en seit woef noch waf.
Nier stekt syn mobyltsje en bûslampe by him en giet nei de bykeu-
ken. Hy ûntskoattelt de doar, docht dy in eintsje iepen, strûpt nei 
bûten en lûkt sa hoeden ticht, dat it slot net klikt. Hy dûkt him en 
glûpt fuotsje foar fuotsje troch de tún achterhûs. De stille gisel nei 
syn healgoadin begjint.
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It suterige waar is op. Der sit gjin rein mear oan ’e loft en snipers 
ljochtmoanneljocht falle tusken wolkeflarden troch. Hy kin it paad 
dreame, mar hy moat diskear op syn iepenst wêze en net it minste 
lûd meitsje.
Hooplik sitte der by al dy apparatuer yn de plysjeweinen gjin radar, 
laserstrielen, detektors en fideo-nachtkamera’s. Hy giet de útdaging 
tsjin de technology oan en ûnthastiget him. Leech by de grûn bliu-
we en net te rimpen.
Sûnder it gûlen fan in sirene, de kets fan in warskôgingsskot of it 
flitsen fan in skynwerper, beglûpt er it izergaas fan de ôffreding. Hy 
giet der roerdelings bylâns nei it ikenkreil en fynt op ’e taast in gat 
dat er gelokkich noch net tichtmakke hat. Hy strûpt dertroch, hâldt 
de siken yn, harket. Gjin oare nachtlûden as de wyn yn de beam-
tûfen en de fiere gûl fan in ûle.
Hy set de stap deryn. Troch in droege sleat mei wiete blêden, dan 
ûnder de beammen in sânreed del. By de klokkestoel weaget er him 
op ’e dyk en slacht De Maden yn.
Mei omtinken, oanpoatsjen en de stive holle hat er dy wei al fier-
hinne ôflein, as er ynienen stilstiet. Dêr sjit him wat yn ’t sin, om’t 
er oan wat oars tinkt.
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Miskien hat Wobbe de Groat yn Willemstêd op dizze oere fan de 
nacht in ferfiermiddel foar him. Mei de bilwein is ek mar sawat. 
Spitich dat er it telefoannûmer fan Wobbe net by him hat. As er 
persoanlik foar de doar stiet, bylket dat ek folle twingender. Hy sil 
him net ôfskypje litte.

Willemstêd leit net op syn paad nei Wynjewâld, mar de omslinger 
is it probearjen wurdich. Komt er foar de winige doar, dan kin er 
noch altyd op ’e tiid syn doel berinne.
Nier set de koers nei Willemstêd. It foarútsjoch fan in sit jout him 
nije faasje.
In kertier letter stiet er foar it hûs en de garaazje fan Wobbe de 
Groat. Troch dy syn bemiddeling hat er eartiids achterinoar in 
Thunderbird Landau, in Bugatti Type 41, in Lagonda Drophead 
Coupé en in Isotta Fraschini besette kinnen. En it keverke, net te 
ferjitten.
De boel sit potticht. In pear bûtenlampen brâne al en noch foar’t er 
oanskilje sil, giet binnendoarren in alarm oan. Op de boppeferdjip-
ping skoot in rollûk omheech. It skaadbyld fan in holle dûkt foar it 
finster op, Nier sjocht direkt wa’t it is. Hy swaait mei de earms.
‘Moarn, Wobbe! Hjir is Nier Hinnebruier! Sorry dat ik dy wekker 
meitsje mar ik sit yn ’e swierrichheden!’
It rollûk sakket del en even is er bang dat syn needrop net heard 
wurdt. Dan slacht it alarm ôf, in slot klikt en in hele omfang yn 
himd en lange broek komt yn de doarsiepening, dêr’t mar in bytsje 
fan oerbliuwt.
Wobbe hat de blinen noch heal foar de kikers. Syn foarholle lûkt 
yn ronfels en mei lijen skuort er de eachlidden op. De eagen swim-
me rûntsjes yn ’e kassen foar’t se hâldfêst oan Nier krije.
‘Hen?’ seit er mei in besleine stim.
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Nier ûntskuldiget him nochris. ‘Ik moat nei in begraffenis en myn 
kever ferpoft it. Kin ik in auto fan dy liene? It is koart dei. Om acht 
oere moat ik der al wêze.’
‘Wêr is it?’
‘Eijsden ûnder Maastricht. Mear as 200 kilometer.’
Wobbe strykt mei tomme en wiisfinger oan wjerskanten fan it 
tatekin lâns en knypt it midden fan de ûnderlippe ta in tute. As er 
loslit, bliuwe de dobben deryn stean.
‘Ik haw inkeld in Fiat Panda foar dy.’
‘Moai sa, dêr kin ik it mei dwaan,’ hapt Nier.
Wobbe draait in fearnsslach, sadat er sydlings wer krekt yn ’e doar-
siepening past. No kin er ta de bûse. Dêr klaut er wat út op. ‘Pak 
oan.’ Hy krôlet de hân en leit dy yn Nier sines. It fielt as in klam 
kwak klaai. Binnenyn sit in autokaaike. ‘Hy stiet achterhûs. Kinst 
him sa meikrije. Jûn foar achten werom wêze, dan moat ik him sels 
brûke.’
‘It komt yn ’e bus en tankewol! As ik dy in tsjinst weromdwaan kin 
seist it mar.’
‘Ja, opdonderje.’ Wobbe draait him wer in fearnsslach, dat hy sjocht 
Nier no mei de rêch oan. De doar swaait achter him ticht.
Nier rint om it hûs hinne. In Fiat Panda stiet yn it blauwige skynsel 
fan in bûtenlampe. Hy ûntslút it portier en stekt it kaaike yn ’t 
kontakt. De motor nimt it daliks.
Hy rydt fan it achterút de dyk op. It wizerke sit noch krekt boppe 
’t read, genôch benzine foar it hipke nei Wynjewâld. Underweis 
treft er wer gjin plysje dy’t him neiset of tsjinkeart. Tsien minuten 
letter stoppet er foar it ferljochte ynfoboerd neist de ynfalswei fan 
it doarp. De Monersdelling hat er dêrop al gau fûn. Krekt wêr’t er 
tocht hie.
Hy rydt troch de stille buorren en set de auto op in rom parkear-
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plak mei inkeld in bank, in tafel en in ôffalbak. It lêste stikje leit er 
te foet ôf. Oan de ein fan de Monersdelling steane gjin huzen. De 
klinkertwei wurdt in sânpaad. Monersfjild wiist in boerd. Hjir en 
dêr ljochtet in lantearne him by.
No en dan skowe wolken foar de moanne en moat er him mei 
syn bûslampe even byljochtsje. It sânpaad slingert tusken heide 
en leechhout troch, mar wurdt net smeller. Nei in pear hûndert 
meter oan wjerskanten hegere beammen, dy’t ticht op inoar stean. 
Dêrachter leit in iepen wat heuvelich fjild. Hjir moat er wêze.
Hy sjocht gjin tekens dy’t op in begraafplak wize. Gjin krusen, 
sarken, krânsen. Mar op twa plakken lizze al blommen. In fersutere 
boskje roazen en wat gladiolen, dy’t al like fier hinne binne. Op de 
stobben fan omseage beamkes lêst er ynskripsjes dy’t er net ûnsifer-
je kin. Wêr leit Déa? Nerges in gat mei opdolde ierde derneist, ner-
ges in meganise doller. It sânpaad rint dea op in ferbrokke muorre 
tusken hege dinnen.
En dan sjocht er it. Yn it earste ljocht fan de rizende simmermoarn 
stiet dêr in heawein. De sydberjes, it foar- en achtersket binne 
ôfnaam.
Hy komt tichterby. Op in laach strie leit Déa. Se hat in koart 
wytlinnen klaad sûnder fersiersels oan, mei in learen milbân. Om it 
heallange hier slút in krans fan blaublomkes. Har hannen, dy’t op it 
liif rêste, hâlde in kamperfoeljerank.
Se is in byld mei de koele útstrieling fan de moanne. De lange 
linige lea binne folslein ûntspand en hawwe de kleur fan ivoar. De 
eachteisters lizze as fearren lichtsjes oer de wangen en om de mûle 
skimert in glimk. Déa, syn Penthesileia, keningin fan in stel striid-
feardige fammen.
Hy giet neist de wein oan har fuottenein stean. Hy is de earste fan 
it begraffenisfolk. Syn polshorloazje wiist noch mar healwei fiven. 
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Aanst komme de oaren. Net sa’n soad nei alle gedachten, it is yn 
besletten fermidden. Hy is in útkarde.
Hy oertinkt wat Déa foar him betsjut hat en lit de eagen oer har 
gean. Hoe soe se oan har ein kommen wêze? Wie se al net goed 
doe’t er har moete? Wie it in lêste reüny mei it heitelân? Of is se 
samar weirekke, hat se in ûngelok krigen? In ferskriklike gedachte 
komt by him op. Soe se deasketten wêze? Lykas Sipma, Van Pom-
pom, Al Pino en Dinant Dunant?
Hy stapt wer tichterby en bûcht him oer har hinne. Foarsafier’t er 
sjen kin, is se net skeind. Mar dat seit neat, miskien is se op in oare 
manier ombrocht. Sit hjir wer misdie achter en wurdt hy deryn 
behelle? Hy is wisberet. Hoe’t it ek komme mei, hy bliuwt hjir op 
syn post en sil op har stoflik omskot passe.
Hy rint om de muorre hinne. Dêrachter is it Monersfjild ôfset mei 
in heech izeren harmoanikastek, sûnder trochgong. It is noch net 
âld en ferruske. Hy giet nei de heawein werom en set him del op de 
bank fan in heale beamstam, dy’t foar de muorre stiet. Syn deade-
wacht begjint.
Ut de bûse hellet er berjocht fan Errand Travels E.A. foar it ljocht. 
Dat tsjustere agintskip bringt altyd ûnheil. Inkeld foar Sjappy wie it 
gjin deadsberjocht.
In oere letter is er noch altyd allinnich mei Déa. Achter de dûnkere 
dinnetoppen wurdt it heeltyd ljochter. Hy harket nei de ferskillende 
lûden fan it fûgelfolk dat wekker wurdt. Hy makket noch in kear in 
omgong achter de muorre lâns. Dan beset er syn wachtpost wer.
Om healwei seizen freget er him ôf oft er sels de earste en ien-
nichste begraffenisgonger bliuwe sil. Syn waaksumens wurdt der 
inkeld mar grutter om. Wat der ek gebeurt, hy sil Déa beskermje.
Even letter fernimt er in lûd dat net fan fûgels komt. It wint oan en 
hy makket derút op dat it dravende hyns binne. It komt tichterby. 
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Hy giet oerein, flucht achter de muorre, en gnúft om ’e hoeke.
Trije froulju mei wapperjend los hier, it boppeliif foaroer bûgd, op 
galoppearjende wite hynders, komme op ’e heawein tastowen. Flak 
by hâlde se yn, stean stil. Se glide út it seal, meitsje har snuvende 
hyns oan ’e bank fêst. Elke frou hellet in kandler en in kears út har 
sealtas.
Se gean neist inoar oan ien side fan de heawein stean, sjogge op 
Déa del. Se drage in selde koart klad mei milbân as har. Nier wit no 
wa’t it binne, dat kin er noch foar him krije. Violet, Mauve en Lila. 
Eartiids al de trije graasjes fan Déa har folgelingen. Yn de fierders 
net opmakke gesichten binne inkeld de lippen fûl oanset.
Hy stapt achter de muorre wei op de froulju ta. ‘Ik bin hjir ek,’ seit 
er. ‘Nier Hinnebruier, miskien kenne jim my noch.’
Op slach wurde de graasjes fuerys. Skouder oan skouder strûze se 
op him ta en geane ûnferfeard lyk foar him stean. De eagen sjitte 
mei skerp. De mûlen binne fjoermûnen. In salvo barst út.
‘Wat moatst hjir?’
‘Déa mei weibringe.’
‘Wa seit dat?’
‘Ik haw in roubrief krigen.’
‘Fan wa?’
‘Errand Travels E.A.’
‘Liichbek!’
Hy hellet it papier út ’e bûse en hâldt it omheech. ‘Hjirsa’
Se sjogge der net iens nei. ‘Hast dysels útnûge!’
‘Ik bin in freon fan Déa.’
‘Déa hie gjin freonen.’
‘Wy ha inoar koartlyn nei safolle jierren weromsjoen.’
‘Do hearst net by ús.’
‘Déa woe my weromsjen.’
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‘Fuortwêze. Daliks!’
‘Jim kenne my ek. Nier Hinnebruier.’
‘Ja, dy strúnder.’
‘Ik haw fannacht dizze oansizzing krigen.’
‘Bestiet net!’
‘Feitwier.’
‘Do hast hjir neat te sykjen.’
‘Likefolle as jim.’
‘Jou dy ôf!’
‘Is Déa ombrocht?’ ropt er út.
De fjoermûnen ferstomje.
‘Mei in revolver? Deasketten mei in Smith en Wesson punt achten-
tritich en in heal?’
Hy wurdt mei in bliksemaksje fan alle kanten bestoarme en ûnder 
hannen naam. In klau yn ’t gesicht, in dúst yn ’e mage, in feech 
yn ’e nekke. Se bespringe him, triuwe him del. Hy sakket troch de 
knibbels, falt achteroer. Fielt in strûp om syn lea skuorren. Heart 
noch in ôfnimmend lûd. ‘Ast in kik joust, slaan wy dy…’
Dan fernimt er neat mear.
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It ljocht fan in nije sêne skynt troch it âlde sinneskerm fan de sliep-
keamer hinne.
Se hat fan ’e wrâld ôfwest. In skip mei hege swarte silen hat har fan 
fier bûten westen werombrocht. Se fierket oer de see. It skip fart no 
oan ’e hoarizon en wurdt wei achter de kimen.
Se leit op in strân. Dêr sjocht se in pear moaie skulpen. Se stekt in 
hân út en kriget se. It binne kalkneils. It byld ebbet wei, se wurdt 
wekker.
Se leit op bêd. Noch even bliuwt se op ’e rêch lizzen, de eagen 
healticht, skuort dan de lidden fierder op. Se fielt wer kriich yn har, 
se kin dit libben wer oan. Se draait de holle en is daliks by it hjir en 
no.
Neist har gjin Nier. Op it hollekessen al in kefert. Se lêst wat derop 
skreaun is. It ferbaast har likefolle as dat it har oandeart.
Déa. Mei har hawwe se al heel lang gjin kontakt mear hân. Sy ken 
har net sa goed as Nier. Déa wie toch foaral de klassike goadefaam 
foar him. Dat er nei har útfeart is, kin se har yntinke en ek dat er it 
foar de plysje stilhâlde wol.
Se jout har oerein en giet fan ’t bêd. Se strûpt in blûske en in tinne 
roaibroek oan. As se by de doar fan de fersegele sliepkeamer lâns 

104
12347891014151617

001502000030045000500550

12347891014151617
001502000030045000500550

15



komt, bliuwt se stean. It is bespotlik. De plysje mei in skipslading 
apparatuer en in leger spesjalisten kin net útfine hoe’ t in moardner 
út in keamer slagget dy’t binnenyn op slot dien is. Se hat oanstriid 
om it plakbân der ôf te ropjen, de doar iepen te smiten en te sjen 
hoe’t it spul derhinne leit. Se kin har noch krekt ynhâlde en giet 
fierder.
Under yn de hal mist se in oare húsgenoat. Kilemoar is der net, 
gjin spoar fan de hûn. Se sjocht yn alle fertrekken. Soe Nier him 
meinommen hawwe? Dat kin hast net as er ûnbemurken fuortgean 
woe. Of hat er him op it hiem loslitten as ôfliedingsmanoeuvre foar 
de plysjes?
Alle bûtendoarren sitte op ’t slot. Allinnich de skoattels fan dy yn 
’e bykeuken binne iepenskood. Dus dêr is Nier derút gien. Se stapt 
sels ek nei bûten ta en gnúft yn it rûn. Se sjocht gjin spoaren fan 
him en fan de hûn. Dan rint se fierder op syktocht de tún yn.
Se falt fan de iene ferbazing yn ’e oare. Foaroan steane de twa 
plysjeweinen net mear ûnder de beammen. Soene se op ferkenning 
wêze? Of Nier begeliede? Alle twa tagelyk? De draaihikken fan de 
liuwepoarte steane waachwiid iepen. Nier is grif net sûnder tafer-
sjoch fuortslagge. Mar wêr sit Kilemoar?
Noch wol in kertier siket en ropt se de hûn. Dan staakt se har 
dwaan. It is muoite fergees. Se kin likegoed bûltsjeblaze yn ’e rein.
Hoe let is ’t? Al oer tolven. Se sil Nier belje. Hy hat altyd syn mo-
byltsje by him. Och ja, harres is troch Motz Antares syn golfclub 
ôfpakt. Sy moat it mei de hústelefoan dwaan. Se toetst yn, mar kri-
get gjin antwurd. De plysje ropt se net op. Se kin harsels wol rêde. 
Har beslút stiet fêst: se sil him achternei.
It kefert mei it adres stekt se by har. Foar it gefal dat se him net treft 
en hy ûnderwilens weromkomt, lit se in briefke achter. Se pript it 
yn ’e keuken op it plakboerd, plakt it op it pripboerd, no ja, fuort 
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mar. Sil se de fyts nimme? Dat is ’t bêste, dan kin se alle kanten út.
Se docht de boel op slot en rint nei it hok. Dêr hat se in kaai fan, 
mar fan de fyts net. Dy stiet op it patintearre feilichheidsslot. Nier 
sines ek. Wêr hat se yn fredesnamme it fytskaaike, se wit it net. Wer 
sykje. Wer net fine kinne. Dan mar mei it iepenbier ferfier.
Se giet nei it busstasjon. De plysje is yn gjin fjilden of wegen te sjen. 
In noflik gefoel.
Even letter in oanboazjend motorlûd. Gjin plysje.
Chick Anus komt har achterop. Hy bochtet om har hinne, hâldt 
syn motor mei sydspan ho, stapt ôf en plantet syn lang slûkskoude-
rich figuer bûgemintsjend foar har.
Wat stiet er der kreas by. Syn hiersturt is ôfknipt, de gatsjes fan syn 
piercings binne lytse kraterkes. Hy hat in koarte griisblau jaske mei 
glimmende knopen oan, in broek mei in bies oer de naad, en in 
helm mei wjukjes op.
‘Wol, wol, wol,’ begjint er. ‘Wa hawwe wy dêr?’
‘Bisto sa steksjoch?’ seit se.
Hy bliuwt hoflik. ‘Hoe makkesto it?’
‘Hoe is ’t mei dy?’ ferbettert se.
‘Bêst wol min,’ andert er.
‘Hoe dat sa? Hast ommers in nije motor en in moai pak oan.’
‘Jasiker, ik moast ynvestearje. Dy oare wie linke sop en op in jûn 
momint tocht ik: fuort dermei. Dizze is oare koeke. It noaske fan 
de salm.’
‘No, dan hast toch neat te kleien?’
‘Wat wolste? Ik bin in lyste selsstannige mei in nostalgise belmo-
tortsjinst. In gat yn ’e merk. Mar it rint noch net sa hurd. Earst 
nammebekendheid. Ik besoargje libbene have en tilber guod.’
‘Kinst my teplak bringe?’ flapt se derút.
‘Gjin probleem, wêr moatst hinne?’ hapt er ta.
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Noch even stiet se yn bestân. ‘Wynjewâld,’ seit se dan.
‘Dêr bring ik dy sûnder mear.’
‘Gjin oanslaggen en gjin hurdriderij?’
‘Dat stiet beitele,’ ûnthjit er har. ‘Stap mar yn.’
Se sjocht beide kanten fan de dyk út.
‘Ast ferfelend dochst, krijst de plysje op dyn dak.’
‘Dat binne kloatholders.’
‘Ik warskôgje dy!’
‘Sit net te amerjen, stap yn.’
Se skytskoarret der net mear tsjinoan en giet yn it sydspan sitten.
‘Kat yn ’t bakje,’ knikt er. ‘Ik wist it wol, do bist gjin sêft aaike.’ Hy 
langet har út de motorkoffer in helm sûnder wjukjes oan. Se set it 
potdeksel op. ‘No de feilichheidsriem noch. Wachtsje, ik sil dy in 
hantsje helpe.’ Hy klikt de sluting fêst. ‘No giet it oan!’ Hy dûnset 
suver om it sydspan hinne.
Even kriget se in skrik. Hat se har dan toch foar de gek hâlde litten?
Mar hy stapt op ’e motor, rydt echt heel korrekt, hast foarsichtich 
oer de ferkearsdrompels, jakkert net, hat gjin oanslaggen.
Har erchtinken saksearret. Ut en troch sjocht se oer ’t skouder oft se 
begelieding krije. De plysje komt net opsetten.
Chick wurdt suver lyrys fan it toerke. ‘Koel man, waansinnich 
koel!’ jubelt er. Fierders bedimmet er him en stelt him ta deugd 
oan. Hy is in oanpast yndividu wurden.
Koartby Wynjewâld lit er de motor suniger sjonge en freget: ‘Wêr 
moatst wêze?’
Dat wol se him net witte litte. ‘Noch even fierder,’ seit se.

Hy rydt starich troch it doarp. Se komme bûten de beboude kom. 
By in parkearplak mei in ynfoboerd ropt se: ‘Hjir moat ik wêze.’
Hy swaait it parkearplak op en set de motor stil.
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‘Sisa,’ seit er, ‘en no betelje.’
‘Fansels. Hoefolle is ’t?’
‘Ik wol gjin jild fan dy.’
Twivel bekrûpt har. ‘Wat dan?’
‘Dyn selskip foar in pear oerkes.’
It is lang lyn dat se ferdivedaasjefamke wie. Foar manlju yn goede 
dwaan. Mar dêr hearde Chick Anus net by. ‘Hast myn selskip al 
hân,’ seit se.
‘Ik wol gewoan mei dy te riden.’
‘Dat hast ommers al dien.’
‘Sa’n skyteintsje. In waaksen noas.’
Se sil útstappe. Se triuwt op de sluting fan de feilichheidsriem, mar 
kriget him net los. ‘Help my even.’
Chick bliuwt as in stânbyld neist de motor stean. Hy slacht de 
earms oer inoar.
Se nifelt mei de sluting om, skuort oan de riem. Se wringt har yn 
bochten, mar strûpt net los. Se saait de helm oer it parkearterrein. 
‘Meitsje my los!’
‘Moarn bringe,’ kraait er. ‘Safety lock, eigen fining.’ Hy stekt gjin 
hân út.
‘Ik rop de plysje derby,’ warskôget se.
‘Ast dat dochst, bist noch net jierdei.’
‘De plysje sil dy oanpakke.’
‘Lit my net laitsje, ik lis al yn in dûk.’
‘Se hâlde dy yn ’e gaten. Oeral.’
‘Dêr túnkje ik net yn. Ik lit my troch dy net mear te gerskjen nim-
me. Kinst om my it hinne-en-wer krije.’
It parkearplak bliuwt stil. In bank en in tafel dy’t om ’e nocht 
wachtsje en trije ferlitten persoane-auto’s. Dynte begjint wer te 
wrotten en te wrigjen.
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In plysje-auto draait op dat stuit troch de bocht fan de dyk. Sûnder 
jankende sirene, mar dúdlik genôch op it parkearplak ta. Chick 
komt yn beweging en wit net hoe fluch er Dynte losmeitsje sil. Hy 
is te let om op ’e motor te springen en dy te starten.
Twa plysjes springe út de tsjinstwein, hawwe yn in omsjoch Chick 
yn bedwang. De jongste stiet achter him en klikt de hânboeiens 
fêst, de âldste giet lyk foar him stean. ‘Ja, dat is him,’ seit er.
Op Dynte slaan se gjin acht. Dy is ûnderwilens út it sydspan stapt 
en sjocht ta. De wûnders binne de wrâld noch net út.
De âldste plysjeman lûkt mei wiis- en middelfinger in opteard pa-
pier út ’e boarstbûse. ‘Arrestaasjebefel foar Chick Anus.’
‘Meitsje it in bytsje!’ protestearret dy. ‘Ik haw neat dien.’
‘Oanriding fan in swalker, Sjappy neamd, op ’e iepenbiere wei by 
Sparjebird. Trochride nei it feroarsaakjen fan in ûngelok. Dat is in 
misdriuw.’
‘Kletskoeke,’ beweart Chick.
Dynte kin har earen net leauwe, mar seit neat.
‘De motor is by dizzen yn beslach naam en wurdt aanst ophelle,’ 
seit de plysjeman ûnfersteurber.
De oare komt fanwegen. Hy klamt in hân yn Chick syn nekke en 
triuwt de arrestant foar him út. ‘Meikomme!’
Chick skoffelt fan syn plak. Tusken de plysjes yn kloatsekket er nei 
de tsjinstwein. Foar’t him in hân boppe de holle holden wurdt en 
de auto yn triuwt, sjocht er noch ien kear nei Dynte om. ‘Tarring-
wiif,’ skelt er. Dat binne de lêste wurden dy’t se fan him heart. It 
portier slacht ticht.
De âldste plysjeman komt werom.
No sil it heve, tinkt Dynte. No haw ik noch wat fan him tegoede. 
Mar nee, it pakt heel oars út.
‘Hat er jo lichaamlik letsel oanbrocht? Wolle jo oanjefte dwaan?’ 
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freget er.
‘Lit mar sitte,’ andert se. ‘As er syn gerjochte straf mar krijt.’
De plysjeman knikt tefreden. ‘Dat hoopje ik mei jo.’ Hy skonket nei 
de auto weromen stapt yn.
Se stiet fersteld dat se net geweken nommen is. Of witte dizze man-
nen neat fan moardsaken? Dy steane grif net yn har boekje. Elk syn 
spesjalisme. Oan algemiene ûntwikkeling wurdt net mear dien.
De plysjewein rydt om ’e bocht en is út sicht. Se giet nei it ynfo-
boerd mei de plattegrûn fan Wynjewâld en ferfolget har tocht.

110



Oan it begjin fan it Monersfjild stiet in twatalich boerd. Stilgebiet. 
Frije tagong. Verboden buiten de paden te lopen. Hûnen oan de line. 
Terreinbeheer: It Fryske Gea en Het Friese Landschap.
Dynte kin gewoan rjochtút rinne, want der is mar ien sânpaad, 
sûnder sydwegen. Se folget in dúdlik karrespoar. In eintsje besiden 
it paad stiet in lytse motorskeppe, of hoe sa’n ding ek hjitte mei. 
Se giet dêrop ta. Ja, hjir hat in gat west. It is tichtsmiten en op de 
noch kerrelige ierde leit in krâns fan blaublomkes en in kamperfoel-
jerank. Fierder neat. Gjin mins te sjen.
Se hat oanstriid om de hannen oan ’e mûle te setten en Nier te 
roppen, mar dit is in stiltegebiet en begraafplak. Se giet stil werom 
nei it sânpaad.
It karrespoar hâldt foar in brokkelige muorre op. Dêr sjocht se ek 
ôfprinten fan hynsterhoeven. En ûnder in bank leit in bûslampe. 
Nier sines! Dat wit se seker. Hy hat hjir west.
Se rint om de muorre hinne, speurend nei de grûn om mear 
spoaren. Dêr fynt se him. Achter de muorre, tusken it leech hout. 
Langút op ’e rêch, helendal stiif omwikkele mei lasso’s, hy kin gjin 
fin ferreppe. Mar hy hat de eagen iepen en der sit noch praat by 
him.
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Se jouwe beide in gjalp fan ferrassing en blydskip. ‘Wat dochsto 
hjir?’ freegje se tagelyk.
Se bûcht har oer him. Syn gesicht is net skansearre. Foarsichtich 
betaast se syn holle. Achterop de plasse in bult as in ripe prom en 
helte weaker. As se dy licht oanrekket, docht it sear. Mear net. Gjin 
slimmer ûngemakken.
Se wrot en frimelt de lasso’s los. Hy klaut oerein en stiet even wat 
wankel op ’e skonken. Docht in taast yn syn bûsen. Djippet út de 
iene it mobyltsje, út de oare it autokaaike op. Suchtet fan ferlich-
ting. Dy ha de trije graasjes him gelokkich net ôfpakt.
‘Hjir is dyn bûslampe,’ seit Dynte.
Dan rinne se tegearre werom. Nier noch wat houterich; Dynte 
minder stiif, mar it giet har ek net fansels ôf.
Hy fertelt wat him oerkommen is en sy docht koart ferslach fan har 
aventoeren. En dat Kilemoar noch poater is. ‘Ik woe by dy wêze,’ 
beslút se. Beide hawwe noait folle praat oer dingen dy’t har bezich 
hâlde en mei ik, ik, ik begjinne.
De Fiat Panda stiet noch op it parkearpleintsje en Chick Anus syn 
motor ek.
‘Dit is myn lease-auto,’ seit Nier. ‘Stap mar yn.’
Dynte glimket. ‘Sisa, op hûs ta.’
Dêr giselje twa plysjeweinen om ’e bocht en draaie gûlend it 
parkearplak op. Grutte Japanners. De Toyota Cavelier en Isuzu 
Trooper. Mar de ynsittenden ha net de neatsizzende gesichten fan 
provinsjale resersjeurs! Dat binne de sprekkende troanjes fan ynter-
nasjonale kriminelen! Kaak Harington, Ros Drinkwater, Kurt Isane 
en Pol Verdromme! Dynte jout in gjalp fan skrik.
No sjocht Nier it ek. Hy hat yn in sucht de Fiat Panda op gong. 
Mei in ûnmooglik lytse draaisirkel strûpt er by de twa Japanners 
en de motor fan Chick lâns en mei plankgas rydt er de dyk op. De 
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achterfolging begjint.
Hy hat foarsprong, mar dy nimt op ’e rjochte einen iderkear ôf. Yn 
’e bochten wint er net genôch. It front fan de foarste wein skoot 
tichterby as de bek fan in haai. Hy swinkt ôf, makket in slinger nei 
rjochts, giselt op twa tsjillen nei links, slacht hast oer de kop en 
giert it yndustryterrein fan Wynjewâld op. De foarste Japanner sjit 
rjochtút, mar de twadde raast ek om ’e bocht.
Nier en Dynte flitse oer in grut plein mei oan alle kanten loadsen 
en wurde wer fan achteren ynriden. De oare wein hat oansluting 
krigen, komt har op ’e side en prebearret foarlâns te snijen.
Fluitsjen, in tik, in stjer yn it foarrút. Net fan opspattend grint. Se 
sjitte! ‘Bûke!’ skreaut Nier. Dynte dûkt foardel en sels sit er dûkel-
halzich te stjoeren. Hy moat dekking sykje, as se de bannen reitsje 
is it ek dien. Dêr, tusken dy loadsen.
In rjochthoekige izeren poarte.
M A K S I M A L E  T R O C H R Y D H I C H T E  1 , 519  M E T E R
stiet op in boerd boppe de dwersbalke. Hy jakkert sûnder kantroe-
ren derûnder troch. Dat kin in Fiat Panda al, mar in Toyota Cava-
lier of Isuzu Trooper net! Dy moatte ôfremje en in ombocht oer in 
trochreed tusken twa oare loadsen meitsje.

Opnij hat er foarsprong, mar achter de bebouwing is it terrein wer 
folslein iepen, sûnder dekking. Hy jaget nei de containeropslach yn 
de fierste hoeke ta. As er dy beride kin, is er út it sicht. Foar’t er mei 
de Fiat achter de laadbakken weiwurdt, sitte de Toyota en de Isuzu 
him al wer fan twa kanten nei.
Hy stoot in gloppe tusken de containers yn. De achterfolgers ride 
bûtenom lykop mei him. Op de krúspunten sjocht er se links en 
rjochts fan him foarby pylkjen. Dan keart in muorre him tsjin, hy 
moat ôfslaan.
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Hy draait in hierspjeldbocht en jakkert werom troch de tichtstbye 
baan. In tsjinlizzer swaait om ’e hoeke en springt him temjitte. Hy 
slacht wer ôf, en nochris. Iderkear wurdt him de trochgong tichtri-
den. Se driuwe him nei ’t midden fan de opslach.
Einlings sjocht er in frije baan, hy sil rjochtút raze. Mar hy rûst 
ferkeard, it is te fier. Noch foar’t er tusken de containers út is, 
slingert in fanger om ’e hoeke. Hy moat op ’e rem stean, oars rydt 
er te pletter. Achter him botst de folger op him yn. Hy kin gjin kant 
mear út, wurdt mangele. De Fiat knûkelt as in sopblikje yninoar.
It kriminele kwartet springt ta. Kaak en Ros skuorre de portieren 
iepen, Pol gliert oer de motorkap mei lutsen pistoal en Kurt dûkt 
neist in sydspegel op, it wapen rjochte.
Dynte en Nier bestjerre it. Sûnder slach of stjit wurde se yn in hap 
oermastere en fakkundich oerladen.
Op in rûngear protsje, hannen op ’e rêch, holle tusken de knibbels, 
pistoalloop yn ’e nekke, sa lizze se oer de flier tusken autostuollen 
en apparaten. Kaak en Ros hâlde har derûnder. Kurt stjoert de 
Toyota earst achterút en set dan gong, Pol giet yn de Isuzu foaroan.
Se avensearje wol, mar jachtsje net mear. Unbehindere ferlitte se de 
containeropslach. Ek op it yndustryterrein is gjin sosjale kontrôle. 
Se ride gewoan tusken it oare frachtferfier troch.
Alle fjouwer hawwe de boeven kleurleaze klean oan. Har gesichten 
wurde geandewei hieltyd neutraler en op ’t lêst ha se helendal gjin 
markante trekken mear.
Dynte en Nier sitte yn ’e besnijing en yn tûzen noeden. Se fiele har 
slachtfee ûnderweis nei ’t abattoir. As se mar even bewege, krije se 
de pistoalloop djipper yn ’e nekke. Inkeld it ôffjurjen ûntbrekt der 
noch oan. Sa komme se te Ljouwert.
Se ride oer de rûnwei nei it plak dêr’t eartiids de nearzige Fryslân-
hal stie. Dêr stiet no it megakompleks fan it Y N T R O -  
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S P E K TA - E K S P O - S I N T R U M  (www.ynspek.frl). Under 
it kolossale gebou is in geweldige fergese parkeargaraazje. Dêryn 
moatte se wêze, ein fan de reis, allegear útstappe. Kaak en Ros 
geane der alfêst by stean.
In spûkrider knalt oan de ferkearde kant ta de garaazje út. Pol rem-
met mei barstend geweld, yn in refleks docht Kurt itselde. Bumper 
tsjin bumper steane de weinen mei in klap stil. Fan de weromstuit 
sjitte Kaak en Ros nei foaren en kneppelje oer de rêchleunings.
Nier docht in greep, wraamt in doar iepen, springt, Dynte meiskuo-
rrend, nei bûten ta en mitert út. Sy kriget de fuotten ek ûnder ’t gat. 
Se stowe oer in rigel planken ûnder in bousteger troch. Se reagje yn 
’e flecht wei in plastic foarhang fansiden en drave by betonnen trep-
pen op it gebou yn. Achter har roffelje de fuotten fan de wyldjeiers. 
De klopjacht begjint.
In glêzen doar. Se binne der al troch foar’t dy automatys iepens-
koot, fiterje om in hoeke, mar Pol hat it sjoen. Hy fljocht hast út ’e 
bocht, stiet even stil, winkt syn maten.
Dynte en Nier fleane fierder. Under de minsken is de pakkâns 
lytser. It gebou gûnzet fan de aktiviteiten, allegear achter tichte 
doarren. De gongen bliuwe leech. Nier draait de kruk fan in tadoar. 
Op slot. Wer tiid ferdien. Se drave fierder en gjalpe, mar wurde net 
ferheard.
Dêr stiet in doar iepen! Oan wjerskanten in man dy’t de gasten 
ferwolkommet op in gearkomst fan de Alliance Française. Se hâlde 
har wat yn en strike der op ta.
‘Constance Abondance,’ makket Dynte har yn ’t foarbygean be-
kend.
‘Rainier Henné Bruyère,’ folget Nier har nei.
‘Binne dy ek útnûge?’ hearre se yn it Frysk achter har rêch. Se rinne 
fluch troch en bejouwe har ûnder it ploechje oanwêzigen. Dat knikt 
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harren ta as in stel hinnen.
Mar de jagers dogge gjin lichten. Dêr dûke se al yn it doarsgat op. 
Se meitsje har net bekend, reagje it wolkomstkomitee oan ’e kant en 
sette streekrjocht op Nier en Dynte ta. Dy nimme de needútgong.
Mei feart en faasje giet it wer gong yn, gong út , trep op, trep ôf. 
Alle doarren ticht, gjin kop te sjen. Nei elke hoeke sitte de driuwers 
har tichter op ’e hûd. Dan is der gjin ûntwyk mear, de gong rint 
dea. Inkeld in pear brede flapdoarren foar har. Dêrboppe knipperje 
reade lampen en ljochtsjende letters. G J I N  TAG O N G. Achter 
har stoarmje de folgers ta.
Nier krollet de fûsten, hâldt dy as in bumper foar him.
Sûnder stil te stean twingt er de doarren fansiden. Se fleane troch it 
reade ljocht. De doarren fan de megahal sûzje mei-iens wer ticht.
Op de tribunes sitte 12.651 beteljende taskôgers en 124 lju dy’t 
útnûge binne nei in enoarm kaartehûs te sjen. It grutste kaartehûs 
fan ’e wrâld. Foar it bouwurk binne 267.358 spullen brûkt, byinoar 
14.327.332 spylkaarten, jokers meiteld. In ploech fan 249 meiwurkers, 
17 opsichters en 4 koördinators hat 23 dagen yn ’t spier west om de 
saak fan ’e grûn ôf op te bouwen. Yn 54.067 manoeren en mei be-
help fan 6 ljedderweinen, 14 heechwerkers en 131 kabelbanen is dat 
slagge. Dêrby mochten de kaarten wol bûgd en teard wurde, mar 
moasten heel bliuwe. Fiif kontroleurs hawwe alles ynoarder befûn. 
As it kaartehûs in kertier stean bliuwt, sil it yn it Guinness Book of 
Records komme. In notaris hâldt tafersjoch. Alle oanwêzigen binne 
no ien en al each foar in grut paniel dat heech yn ’e hal hinget. De 
digitale gronometer springt krekt op 13 minuten 42 sekonden.
In man en in frou stowe deryn. Se strûze op it kaartehûs ta en 
wurde deryn wei. Mei it gerûs fan in oerwâld dat yn ien kear alle 
blêden ferliest, stoart it yninoar. It trûzelt dwarreljend del, gjin 
kaart bliuwt mear op ’e oare en yn in sucht is it ien heap.

116



In stream fan ûntsetting giet troch de minsken. Guon falle om fan 
ferbazing, guon sitte yn ’t gat beneile, oaren skodzje fan machtleaze 
grime de fûsten, wer oaren ropje har fan fertwiveling it hier út ’e 
holle, hjir klappe lju yninoar, dêr lûke se alle registers iepen, mar de 
measten knoffelje, troch ûnheil ferbline, by de tribunes del, ferbite 
har gefoelens dat se der blau fan sjogge, of litte har emoasjes de frije 
loop en skrieme skokkend yn de earms fan folslein ûnbekenden, 
wylst fan alle kanten helpferlieners tasjitte, de opfangposten ûnder 
slachtoffers bedobbe wurde en it traumateam him oer de slimste 
gefallen bûcht.
Mar wêr binne Nier en Dynte?
Dy wrotte har ûnder de berch kaarten wei, komme wjukkelich oe-
rein, stutelje in eintsje en wurde hurdhandich opheind. In poerlilke 
folksmannichte kriget har by de kladden. Der spuit raar guod oer 
har hinne. Guon sille har al op ’e hûd springe. Mar se wurde ûntset. 
Kaak, Ros, Kurt en Pol komme wer op ’e proppen. Se fege in paad 
troch it omsteand laach.
‘Ut ’e wei, minsken, oars komme der ûngelokken fan!’ warskôget 
Pol. ‘Wy rede hjirmei.’
Kurt skermesearret mei in legitimaasjekaart.
‘Resjerzjebystânteam Súd-Súdeast-Fryslân.’
It folk lit los en docht in stap tebek. Ros en Kaak hawwe
Dynte en Nier fuortendaliks ûnder skot.
‘Se sille ús fermoardzje!’ ropt Dynte wanhopich nei de omstanners.
‘Dat moat ek!’ byt in man har ta.
Se fiele de tsjinstpistoalen tusken de skouderblêden en wurde ôf-
fierd. It folk giet útinoar.
No binne de gongen oerrinnende fol. Yn de dusoarder fan geande, 
kommende en hinne-en-wer stowende minsken hat gjijnien omtin-
ken foar har.
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Foarby de liften is it minder drok en yn it treppehûs nei de garaazje 
wurdt it ynienen stil. Tusken de fjouwerkante pylders fan de beton-
nen romte en de parkearre auto’s troch giet it nei in achterôfhoeke 
foar rolstoelhâlders. It is dêr skimerich en it stjonkt nei oalje.
Motz Antares wachtet har op. It gesicht sakket him omtrint ôf, mar 
ien fûl each sit noch teplak. De wangen blibkje as de lellen fan in 
kalkoen. Hy hat in effen dûnker pak oan en stiet achter in rollator. 
Op de boppeste stange dêrfan binne mear pistoalen oanbrocht as 
mikrofoans op it sprekstuolte fan in presidint by in parsekonferin-
sje. Miz, ek stimmich klaaid, ljochtet him by mei in draachlampe.
‘Opsjitte,’ seit Antares, ‘ik wachtsje al sa lang.’ Hy kin it lûd hast net 
fuortkrije. It heart oft de wyn oer de tosken fan in seage strykt.
Dynte en Nier jouwe mear spul út. In prop wurdt har yn ’e mûle 
stompt, in byntou fersmoart har ferset. Neistinoar tsjin in pylder 
steand, binne se yn alle silen mak.
Mei raspjende stim seit Antares har de dea oan. ‘Ik hie it oars 
wollen, mar dêr is gjin tiid mear foar. In ordinêre likwidaasje, in 
persoanlike ôfrekken. In eareskuld oan freon Sipma en dy sil ik 
ynlosse.’ Ynienen kryt de seage: ‘Fan kant!’
De fjouwer helpers springe út ’e wei. Antares hompelt op syn 
knolfoet noch wat tichterby en draait de rollator sa, dat er Nier en 
Dynte goed yn it skoatsfjild hat. Miz hâldt de lampe wat heger. Hy 
leit de kalkneilklauwen oan de trekkers fan de twa bûtenste pistoa-
len. It sjitten begjint.
Antares kriget in dúst yn ’e rêch. Hy klapt mei it liif nei foaren, de 
fuotten bliuwe achter him mei de teannen op ’e flier stean en de 
earms swaaie tagelyk omheech. Dan batst er foardel, syn hannen 
slaan tsjin it rinkarke, dat ratteljend in eintsje fan him ôf rydt. Hy 
rekket earst mei knibbels en kin de grûn, skoot dan as in rûp útino-
ar en bliuwt stillizzen. De mûle spjalt him iepen en wurdt in lange 
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brike skuor mei in gat yn ’e hoeke dêr’t in gouden tosk yn glinstert.
Skean achter him leit Miz, plat op ’t liif oer de flier as in katte-
feltsje, de tinne earms en skonken spraat, it pylkerich hier oer it 
holwangich gesicht, de glêzen eagen wiidiepen en de tongetip út ’e 
mûle.
Fansiden lizze Kaak, Ros, Kurt en Pol sa nuver oerinoar as auto-
wrakken op in âldizerbult.
De omkipere draachlampe is in fuotljocht wurden. It skynsel strykt 
oer it deadske tafereel. Unbeweechlik, alheel ferbjustere, stoarje 
Nier en Dynte dernei. De stilte is in swart gat.
In sunich starich drippen begjint, dat hieltyd lûder en flugger giet. 
Dat wurdt in oanhâldend dreunen. It skuort troch har hinne.
Ut it tsjuster dûke skimen op. Dy lûke har de prop út ’e
mûle en meitsje har los. Se wynhappe en steane op strieëne skon-
ken. Unwillekeurich sille se wer útnaaie, mar se komme net foarút. 
Op har lêste fuotten falle se yn ’e hannen fan de plysje.
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De neisit is op buro Hofplein. Nei’t Dynte en Nier wat op ferhaal 
kommen binne, hat de plysje har dêrhinne brocht. Se hoege fierder 
gjin helpferlieners, se kinne it sels wol oan. It is allegear wûndere 
goed beteard. Nier hat inkeld in skamper oer de boppe-earm en 
Dynte net iens in skram.
Se sitte yn in keammerke mei útsicht op it stânbyld fan Us Heit. In 
fertroulik petear ûnder acht eagen mei Caro Kan en Ben Oni. Der 
binne gjin kompjûters by oanwêzich, der lizze sels gjin stikken op ’e 
tafel. Kofje en koeke steane al klear.
‘It is hjoed in swarte dei foar de organisearre misdie yn Fryslân,’ 
docht Caro Kan iepening fan saken.
‘Wy ha it hele netwurk oprôle en alle kriminelen binne yn ús han-
nen. It skrikbewâld is te’n ein. Dat komt ek troch jim reewilligens 
om mei te wurkjen. Us kompliminten.’
‘It wie oars op ’t naadsje ôf,’ seit Nier.
‘Ja, it hat even faai stien. Us resjerzje-bystânteam is op jim hiem 
oerfallen en ûntfierd, har auto’s binne meinommen. Dêr kamen wy 
earst fan ’e middei achter.
De jacht op jim koene wy net mear ferhinderje. Jim wiene beide 
útpykt sûnder jim te melden.’
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‘Doe’t ik fuortgong, stiene de auto’s der al net mear.’
bringt Dynte yn.
‘En ik hie in begraffenis,’ is Nier syn ferlechje.
‘Dat hoege jim no net mear goed te praten. De bindes
binne oprôle, dêr wie it om te dwaan.’
‘Bindes? Binne der dan mear?’ Nier is benijd.
‘Twa. In machtsstriid yn de Fryske ûnderwrâld. Dêrtroch ha wy ús 
slach slaan kinnen.’
‘Oan de iene kant Sipma, Dinant Dunant, Motz Antares en syn 
folk, oan de oare ekskollega’s fan har,’ ferdúdliket Ben Oni. ‘Wy 
wisten earst net hoe’t dat yninoar stuts. By eintsjebeslút docht it 
bliken heel simpel te wêzen. In deagewoane ôftreksom: wa’t oer-
bliuwe hawwe it dien.’
‘En wa binne dat?’ freget Nier.
‘Tink mar ris goed nei.’
Hy lit de tinzen oer al dy deaden gean. Hokke ûnder
wrâldfiguren libje noch?
‘Münster en Keulen,’ is syn konklúzje.
‘Justum! Wy ha se fêstnommen.’
‘Dy âldroeken kinne toch net al dy moarden begien hawwe!’
‘Net eigenhannich. Mar se hierden wol skerpskutters yn. Se lieten 
oaren it moardwurk dwaan.’
‘Wa dan?’
Ben Oni en Caro Kan stekke tagelyk de beide hannen op skouder-
hichte. ‘Gjin nammen salang’t it oanpart fan elk noch net fêststiet,’ 
sizze se as út ien mûle.
‘Jim ha alle moardners snipt?’ bilet Nier troch.
‘Wis en wrachtich,’ befêstiget Ben Oni.
‘Is iderkear itselde wapen brûkt?’
‘Ien en deselde Smith en Wesson revolver punt achtentritichenin-
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heal.’
‘Foar dy lêste massamoard ek?’
‘Ja, presiis mei seis kûgels, foar elk slachtoffer ien. It heart synys, 
mar dat wie in poerbêste skutter.’
‘Wat in gelok foar ús.’
Caro Kan lit har wer hearre. Jim hoegden net út ’e wei romme te 
wurden. Münster en Keulen hiene it net op jim libben fersjoen.
Se ha it lyk fan Sipma by jim dellizze litten om de binde fan 
Antares te fergjen. Dy moast tinke dat jim der mei te krijen hiene, 
dan koene se har fia jim fan kant meitsje. Eins binne jim troch dy 
âldfoksen as lokies foar Antares en konsorten brûkt.’
‘En jim ha ús krektgelyk foar beide bindes brûkt,’ is Nier syn fer-
wyt.
‘Dat is wier,’ jout se ta, ‘mar wy ha jim earst al frege.’
‘Dynte woe net mear,’ seit er. ‘En ik haw ek skjin myn nocht.’
‘Wêrom is Al Pino deasketten?’ wol Dynte witte. ‘Hy hie neat mei 
de Fryske ûnderwrâld te krijen. Trouwens, Henk-Jan-Willem van 
Pompom eins ek net. Hy wie in machtsmisbrûker.’
‘Dat moatte wy noch útfine.’
‘In spesjaal argivarys ûndersyksteam is al dwaande om alle ûn-
dergrûnske ferbiningen nei te gean,’ heakket Ben Oni ta. ‘It hele 
netwurk wurdt trochljochte.’
‘Siet Burcht Sliting der ek mei yn?’ merkt Dynte op.
‘Ik lies syn dea ferline wike yn ’e krante.’
‘Dat ha jo goed tocht. Dêrmei is it begûn. Hy hearde by it kamp 
fan Münster en Keulen en is troch Antares syn binde fermoarde. 
Doe wie de hikke fan ’e daam.’
‘Mar Geertrui Hooiopper stie der toch helendal buten?’ freget Nier.
‘Wa is dat?’
‘In frou út Drinte.’
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‘Dat falt bûten ús wurkterrein.’
‘En Déa?’
‘Wa?’
‘Déa ex Machina.’
‘Wit ik net. Dat is in oare kategory. Dêr hâlde wy ús net mei dwaan-
de. Dy sil wol ûnder en boppe de wet falle.’
‘Bliid ta,’ mompelt Nier.

It lûkt al nei de jûn as Caro Kan en Ben Oni har thúsbringe. In 
grutte reade sinne stiet speetst op de mêst fan stjoerder Jirnsum. By 
Wolvegea draaie se nei Ald-Appelskea op.
De plysjes geane mei yn ’e hûs, se hawwe noch ien missy. Fjouwere-
som rinne se by de treppen op. Foar de sliepkeamersdoar bliuwe se 
stean.
‘It riedsel fan de tichte keamer is noch net oplost,’ seit Ben Oni. 
‘Mar dat fine wy no ek wol út. Fersegeling hat gjin doel mear.’
Suver plechtich, as gyng it om de ûntbleating fan in monumint, 
skuort er de tape fan de doar. Caro Kan makket iepen.
De sliepkeamer sjocht derút as wie der neat yn foarfallen. Gjin 
spoar mear fan in misdriuw. It bêd is ferskjinne en opmakke mei 
har eigen bêdguod.
‘Dat ha wy by ús lêste kontrôle al ynoarder brocht,’ glimket Caro 
Kan.
Se geane nei ûnderen.
‘Wy sille jim noch wolris oproppe,’ belooft Ben Oni. ‘Foar achter-
grûnynformaasje,’ seit er der by as er de soargelike gesichten sjocht. 
‘En de meldingen fan Errand Travels E.A.’
De plysjes fûstkje ôf en stekke fuort.
Dan binne Dynte en Nier wer tegearre, mar sûnder hûn.
Dynte trochsiket nochris it hûs en Nier giet bûtendoarren.
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Hy komt allinnich mei de post en de krante werom. Der sit noch 
gjin skeaclaim foar it mislearre rekordbesykjen nei it kaartehûs by. 
Dynte har omgong hat ek wer fergees west. Gjin spoar fan Kile-
moar. Hy is stil weiwurden.
‘Guon dieren sûnderje har ôf as se de ein oankommen fiele,’ be-
tinkt Nier.’
Hoe âld wie er?’
‘Sân, neffens it asyl.’
‘Dat is noch net sa âld.’
‘Grutte hûnen libje koarter as lytse,’ treastet er.
‘Ik haw him te min omtinken jûn,’ fersuchtet se.
‘Sa’n hûn krije wy noait wer.’
‘Hy wie in wûnder,’ stimt se mei.
Nier hat in lang telefoanpetear mei Wobbe de Groat oer
de Fiat Panda en Dynte hellet wat achterstallich krante
ûnderhâld yn.
Dêrnei is it húslik ferkear wer as faak foarhinne. Se nuttigje tegearre 
in smaaklik en ienfâldich waarmmiel en dan docht elk syn ding. 
Dynte giet fanatyk mei in wurdpuzzel bezich, Nier draait in âlde 
swart/wyt film op DVD. In Amerikaanse sjitfilm mei Humphrey 
Bogart en Edward G. Robinson. Better as dy shitfilms fan tsjint-
wurdich.

Sluierljocht filtere troch de gerdinen.
Dynte skoot se fansiden. De folle moanne stiet boppe de bûkebeam 
yn de tún.
‘Ik moat der noch even út,’ seit se. ‘Giest mei?’
‘Ik ek,’ falt er by. ‘Ik moat net, ik wol it.’
‘Dat is foar ús itselde.’
Se gean bûtendoar, kuierje troch de tún. By de poarte bliuwt Dynte 
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stean. ‘Noch net nei hûs,’ seit se. ‘No nei de Keale Dunen.’
Se gean fierder troch de kleare nacht. It is lústerich en it fielt as bin-
ne se op ’e hele wrâld. Se sizze neat. De neite fan de ien is genôch 
foar de oar.
Nier ferbrekt it swijen. ‘Wy ha ús taks hjoed wol hân.’
‘Wy ha ús taks foar altyd hân.’
‘Gjin oanslaggen mear.’
‘Gjin oanslaggen op ús en gjin oanslaggen mei ús.’
Wer in skoftlang ynderlik petear sûnder wurden.
‘Al dy deaden,’ tinkt er lûdop. ‘De goeden en de tsjoeden. Samar 
achterinoar weifage, yn sa’n koart tiidsbestek. It liket wol de ôftite-
ling fan in film.’
‘Sis dat lêste nochris.’
Hy moat even neigean wat it wie. ‘It liket wol de
ôftiteling fan in film.’
‘Ja, dat is it.’
‘Mar wy tegearre ha it wer rêden.’
‘Minsklikerwize hiene wy it noait oerlibbe.’
‘Binne wy dan giin minsken?’
‘Jawis, mar net fan fleis en bloed.’
‘Wêr dan fan?’
‘Fan papier en inket.’
‘Hoe bedoelst?’ freget er wat betiisd.
Dêr jout se gjin antwurd op. Se bliuwt stean en sjocht him ynmoe-
dich oan. ‘Ik moat dy noch wat sizze, dat haw ik fanjonnich útfûn. 
Ik wit wa’t de moardner is.’
Hy jout har in hân. ‘It binne mear. De plysje hat se allegear.’
‘De plysje wit der neat fan. Se ha de ferkearden. It is mar ien.’
‘Wat seisto dêr?’
‘Ik wit wa’t de moardner is,’ hâldt se út.
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‘Wa dan?’
‘Deselde dy’t ús der altyd trochskuord hat.’
‘Hen?’
‘Dy’t al dy fiten úttocht hat dêr’t wy yn leauwe en oan meidwaan 
moasten. De regisseur fan ús bestean.’
‘Dêr leau ik net oan,’ skodhollet Nier.
‘Ik kin net inkeld kryptogrammen oplosse, ik bin ek goed yn ana-
grammen,’ giet se ûnfersteurber fierder. ‘Ik haw de koade brutsen.’
‘Koade?’
‘Errand Travels E.A. is in namme fan trettjin letters, mei in E en 
in A der los by. De moardner hat ek in namme fan trettjin letters. 
Allinnich de letters stean yn in oare folchoarder. En dêrby mist in 
A, dy’t yn Errand Travels wol stiet. En Errand Travels mist in E út 
de namme fan de moardner.’
‘Wa dan?’
‘De skriuwer fan dit filmboek.’
It liket oft er der wat tsjin ynbringe wil, mar dan kriget er in suver 
teloarstelde útdrukking. ‘O,’ seit er allinnich.
Twa plofkes, net lûder as fan in proppesjitter. Ut de loop fan in 
Smith en Wesson punt achtentriticheninheal kringelt in sliertsje 
reek en it fersweeft yn it neat. Dat is alles.
Dynte Planteit en Nier Hinnebruier binne der net mear. Gjinien 
hoecht neisiik te dwaan. Har lichems sille noait fûn wurde.
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