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In zijn verrekijker groeit de bewegende stip in de verte langzaam 
uit tot een fietser. Aan de motoriek te oordelen is het een vrouw. 
Als ze dichterbij is gekomen ziet hij aan haar popperige gezicht dat 
het meer een meisje is, zestien hooguit. Haar ranke bovenlichaam 
zwiept traag heen en weer terwijl ze in een hoge versnelling op de 
pedalen trapt. Ze draagt een vale spijkerbroek met modieus ge-
scheurde kniegaten en een kort beige leren jasje. Haar haar is 
zwart en ze draagt het halflang.
 Even lijkt het of hun blikken elkaar ontmoeten en er een korte 
aarzeling komt in haar bewegingen, maar het gaat zo snel dat hij 
twijfelt of hij het wel goed heeft gezien.
 Hij richt de verrekijker op een boomtop aan de overkant van de 
weg en wacht. Om zijn geloofwaardigheid als vogelspotter aan te 
dikken, mocht het tot vragen van voorbijgangers komen, heeft hij 
een aantal Latijnse namen van vogels en wat bijbehorende feiten 
uit het hoofd geleerd. Zoals Turdus atrogularis, de zwartkeellijster. 
Broedt in het noorden en midden van Azië, overwintert in het 
zuidwesten, zuiden en oosten van Azië. In Nederland elf keer ge-
zien tussen 1981 en 2018.
 Ze komt binnen gehoorafstand. Haar ketting loopt bij elke slag 
met een licht ratelend geluid tegen de kettingkast aan. Het irriteert 
hem. Een beetje vader of broer zou daar allang wat aan hebben 
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gedaan. Strakker zetten, paar druppels smeerolie erop, klaar. Hij 
hoort haar passeren, van links naar rechts, richting Almelo. Als ze 
voorbij is laat hij de verrekijker zakken en kijkt haar na, met een 
mengeling van spijt en trots. Hij heeft haar in zijn vizier gehad, 
heeft eventjes als god over leven en dood beschikt, maar heeft haar 
genade geschonken. Hoe anders zou het zijn gelopen als…
 In de verte ziet hij een volgende stip in zijn richting bewegen. 
Hij richt en stelt scherp. De stip neemt de contouren aan van een 
vrouw, een volwassen vrouw dit keer. Lang blond haar – check. 
Midden veertig – check. De juiste rondingen op de juiste plaatsen 
– check. Ze heeft een zwarte broek en een spijkerjasje aan, met 
daaronder een witte blouse of T-shirt, dat kan hij niet goed zien. 
Aan de schouderbanden te oordelen draagt ze een rugtas. Als ze 
dichtbij genoeg is om haar gelaatstrekken te kunnen onderschei-
den, kijkt hij in een open, ietwat streng, maar toch aardig gezicht, 
met heldere blauwe ogen.
 Bingo.
 Zijn hartritme schakelt naar een hogere versnelling. De opwin-
ding is vergelijkbaar met het besef dat je werphengel opeens krom-
trekt en je de weerstand via je pols tot in je schouders voelt: heeft 
het kunstaas zich vastgehaakt aan een verzopen boomtak of heeft 
een forse snoek toegehapt? Diezelfde beloftevolle sensatie, maar 
dan honderdmaal sterker en aangenamer.
 Ze ademt met open mond fanatiek tegen de opkomende bries in, 
de knokkels wit rond het stuur, de wangen rood, de blonde haren 
wapperend in de turbulentie rond haar hoofd. De zon is zojuist 
achter de boomkruinen gezakt, de temperatuur daalt voelbaar. De 
avond dient zich aan, een avond die wel eens onvergetelijk zou 
kunnen worden. Een mijlpaal. Hij hoeft alleen nog maar die laatste 
stap te zetten. De grootste tot nu toe. Maar vergeleken bij de vele 
stappen die hem naar dit punt hebben geleid ook weer niet zó groot.
 Hij kijkt om zich heen. Nergens een auto of een andere fietser te 
bekennen.

Koud zonder jou 1-320.indd   12Koud zonder jou 1-320.indd   12 10-02-20   08:4210-02-20   08:42





 Nog vijftig meter, schat hij.
 Niet twijfelen, spreekt hij zichzelf moed in. Niet nu hij zo dicht 
bij het geluk is. Hij kan het bijna aanraken. Hier heeft hij al die 
jaren naartoe gewerkt, hier heeft hij zich de afgelopen maanden 
voor uit de naad gewerkt. Als hij deze kans niet grijpt is het alle-
maal voor niets geweest. Hij heeft hier recht op.
 Hij werpt een blik over zijn schouder naar het gereedstaande 
busje dat hij op een open plek langs de weg onder de bomen heeft 
geparkeerd. Hij wil er absoluut zeker van zijn dat hij de schuifdeur 
heeft opengezet. Dat scheelt straks kostbare seconden.
 Hij kijkt nogmaals om zich heen. Nog steeds zijn ze alleen tus-
sen de bomen.
 Dertig meter.
 Het is nu of nooit.
 Hij richt de verrekijker omhoog en loopt, terwijl hij naar een 
denkbeeldige vogel in de boomtop tuurt, in twee passen de weg 
op. Hij hoort haar fietsbel vervaarlijk rinkelen. Hij houdt zich 
doof, doet nog een flinke stap vooruit en staat nu midden op de 
weg. In een ooghoek ziet hij dat ze hem achterlangs wil passeren. 
Snel schuift hij wat naar achteren, intussen zogenaamd zijn ver-
rekijker scherpstellend en verder inzoomend om de uiterst zeld-
zame vogel daarboven beter te kunnen zien.
 ‘Hé joh, kijk uit!’ hoort hij haar roepen. De volle, dwingende 
stem, waar je niet omheen kan, verdrijft de laatste restjes twijfel. 
Hij moet haar hebben.
 Spiekend langs de verrekijker ziet hij dat ze hem al zo dicht is 
genaderd dat remmen geen zin meer heeft om een botsing te voor-
komen. In een impuls stuurt ze naar rechts, maar zo abrupt dat ze 
haar evenwicht verliest, precies wat hij hoopte. ‘Godverdomme!’ 
vloekt ze terwijl ze kantelt. Even blijft ze op haar linkerbeen balan-
ceren, maar de krachten die daarop inwerken zijn blijkbaar te 
groot, want haar knie knikt, ze valt om en belandt op haar rug in 
de berm, de fiets met draaiend voorwiel half op haar.
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 Met een gespeeld verbaasde blik laat hij de verrekijker zakken. 
Zijn hart pompt nu zo hard dat hij het bloed in zijn slapen hoort 
pulseren.
 Boze ogen kijken hem aan. ‘Wat doe je nou, man!? Ben je doof 
of zo?!’ Een siddering van genot trekt door zijn lijf.
 Hij kijkt links. De kust is nog steeds veilig. Hij kijkt rechts. Ook 
daar niemand te zien. Routineus trekt hij de taser uit de speciaal 
daarvoor ingenaaide binnenzak in zijn jack. Hij heeft het gebaar 
thuis voor de gangspiegel geoefend, met iets gespreide benen, als 
een acteur in een western. Hij richt de twee rode laserpunten op 
haar buik. Als hij de trekker overhaalt is ze zich al op haar ellebo-
gen aan het oprichten, haar blik angstig op het stroomstootwapen 
gericht. Op hetzelfde moment dat de twee pijltjes die uit het  wapen 
schieten haar in de maagstreek raken, valt ze slap achterover in het 
gras.
 Hij laat het wapen vallen, trekt snel de handschoenen aan die hij 
in de andere binnenzak had gestopt, schuift zijn handen onder 
haar oksels en sleept haar achterwaarts strompelend naar het bus-
je. De afstand is niet veel meer dan tien meter, maar het is vol-
doende om hem te doen zweten. Ze is zwaarder dan hij dacht. De 
pijltjes, die met draadjes aan de taser vastzitten, schieten los. Bij de 
schuifdeur zet hij haar in zithouding met de rug tegen de auto, 
springt langs haar naar binnen en trekt haar met zijn laatste krach-
ten in het busje. Snel geeft hij een flinke ruk aan de schuifdeur. De 
metalige knal van het dichtslaan brengt de opluchting. Hij veegt 
het zweet van zijn voorhoofd. Het moeilijkste deel van de klus zit 
erop. Het is gelukt. Hij heeft haar.
 Een blik door het raam stelt hem gerust: nog steeds geen auto of 
fietser te zien.
 Shit! Haar fiets! En de taser! Terwijl het paniekzweet hem uit-
breekt rukt hij de schuifdeur open, rent de weg op, kijkt links en 
rechts, gelukkig nog steeds niemand te zien. Hij pakt de taser en 
de fiets op en duwt de fiets een eind de bosjes in.
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 Terug in het busje ziet hij aan haar rollende ogen dat ze alweer 
aan het bijkomen is. Zo’n taserverlamming duurt nooit lang, dat 
weet hij, hij heeft zich goed voorbereid, daarom heeft hij een flesje 
chloroform en een doekje bij de hand. Hij besprenkelt het doekje 
met een paar druppels (op Wikipedia heeft hij gelezen dat de dosis 
al snel te hoog kan zijn, met gevaar voor overlijden) en drukt het 
tegen haar neus en mond. Even is hij bang dat hij misschien is 
opgelicht, dat het flesje dat hij via het darkweb heeft aangeschaft 
helemaal geen chloroform bevat. Dan raakt ze niet buiten westen 
en moet hij met haar gaan vechten. Hij heeft een hekel aan fysiek 
geweld. Maar gelukkig verslapt ze na enkele tellen onder zijn hand. 
Hij wacht nog even en haalt dan het doekje weg. Met ducttape 
maakt hij haar enkels aan elkaar vast, doet hetzelfde met haar han-
den op haar rug en plakt tot slot stroken over haar mond en ogen.
 Haar mobiel treft hij aan in een zijvak van de rugtas. Met een 
meegenomen paperclip wipt hij de simkaart eruit, buigt die een 
paar keer heen en weer, schuift een raam open en gooit de bescha-
digde simkaart en het toestel zo ver mogelijk de bosjes in.
 Hij klimt op de chauffeursstoel en rijdt ondanks zijn snelle hart-
slag kalm en beheerst weg, zijn gezicht half verborgen achter de 
omlaag geklapte zonneklep. Alles heeft hooguit één, misschien an-
derhalve minuut geduurd.
 Tevreden werpt hij een blik over zijn schouder. Daar ligt ze. 
Veroverd, onderworpen, van kop tot teen beschikbaar, voor hem 
alleen. Hij ruikt haar muskusachtige parfum. De verrukkelijke op-
winding die zich door zijn wezen verspreidt, heeft hij tot nu toe 
alleen door fantaseren kunnen opwekken, al of niet geholpen door 
visuele stimulatie, maar nu komt die voort uit de tastbare werke-
lijkheid van dit prachtige schepsel van vlees en bloed, dit even-
beeld van alles waar hij in het leven naar verlangt, en dat maakt het 
gevoel vele malen intenser, zeker nu de weg terug geen optie meer 
is, als bij het oprijden van een snelweg.
 Met een brede grijns op zijn gezicht opent hij Spotify op zijn 
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telefoon, tikt in de blues-afspeellijst The Love Train aan en draait 
het volume omhoog. Dit nummer brengt hem altijd in een opper-
beste stemming. Nu hun samenzijn aanstaande is, kan hij niet an-
ders dan luid meebrullen: ‘You look just like an angel to me, I love 
you so much with all my heart and soul, you hold me in your love 
chain…’
 Hij kan verderop de A35 nemen, dat is sneller, maar het lijkt 
hem verstandiger om de camera’s van Rijkswaterstaat te mijden 
en binnendoor te gaan. Hij heeft de neiging om het gaspedaal diep 
in te drukken, maar weet zich te beheersen. Dit mag niet misluk-
ken, niet nu hij zo dichtbij is.
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Bij binnenkomst vallen Bianca meteen de drie naast elkaar han-
gende blankhouten lijstjes aan de muur op. Ze wijst naar het mid-
delste. ‘Is dat een recente foto van uw vrouw?’
 De man knikt. ‘Van de vakantie vorig jaar.’ Onder zijn stoppel-
baard is zijn gezicht wat verkreukeld, zijn betraande, bloeddoorlo-
pen ogen doen een zware nacht vermoeden.
 ‘Mogen we die meenemen?’ vraagt Joris.
 ‘Zeker.’ De man tilt het lijstje van het haakje, waarbij zijn li-
chaam zich vooral in de schouders zichtbaar verzet tegen de han-
deling, waarschijnlijk vanwege de symboliek. Hij overhandigt het 
aan Joris, die de foto kort bestudeert en dan doorgeeft aan Bianca.
 De knappe vrouw op de foto is Josina van der Sluis. Ze draagt 
een lichtblauwe zomerjurk en teenslippers en zit op een laag 
muurtje van gemetselde natuursteen, op de achtergrond is een 
mediterraan ogende haven met zeilschepen en jachten zichtbaar, 
met daarboven een knalblauwe lucht. Ze lacht uitgelaten naar de 
camera. Haar lange blonde haar hangt weelderig los. Ze heeft een 
stevig postuur, zonder dik te zijn. Alle rondingen zitten in net iets 
meer dan de juiste proporties op de juiste plek. Voor veel mannen 
het perfecte vrouwenlichaam, als ze Peter mag geloven, al voegde 
hij er meteen aan toe dat dit niet voor hem gold en dat hij haar 
precies goed vond.
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 Bianca en Joris nemen plaats op de cognackleurige driezits-
bank en zakken er diep in weg, de knieën ongemakkelijk omhoog. 
De man laat zich in de bijpassende fauteuil naast de enorme tv 
vallen.
 Het rijtjeshuis zou in elke willekeurige nieuwbouwwijk van de 
jaren tachtig of negentig kunnen staan. Dezelfde lichtgele bak-
steen, hetzelfde type buitendeur, dezelfde smalle gang met saaie 
opdekdeuren. Vaak zijn dergelijke eengezinswoningen ook haast 
identiek ingericht, met functioneel geplaatste elementaire meu-
bels, de bank strategisch voor de breedbeeld, en her en der wat 
accessoires van Ikea en Xenos voor de gezelligheid. Wat zegt dit 
over de bewoners? Dat ze zich nauwelijks onderscheiden van an-
deren? Boeken of tijdschriften, al waren het maar kookboeken en 
een tv-gids, zouden iets van hun identiteit kunnen prijsgeven, 
maar die ziet Bianca nergens. Hetzelfde geldt voor cd’s en dvd’s. In 
een paar jaar tijd zijn al die spullen verdwenen uit de huiskamers 
en opgeslagen in de digitale wereld. Het enige waar ze iets per-
soonlijks uit kan afleiden zijn het legokasteel in een hoek van de 
kamer en de step en de bonte bal bij de achterdeur.
 Joris pakt zijn notitieboekje en pen uit zijn binnenzak. ‘Meneer 
Van der Sluis, kunt u ons vertellen wat er precies is gebeurd, vanaf 
het begin, en zo gedetailleerd mogelijk?’
 De man zucht diep en wacht een paar tellen, alsof hij krachten of 
moed moet verzamelen. ‘Zaterdagavond bracht ik de kinderen 
naar bed, rond half acht, Josina ging op bezoek bij haar zus. Die 
woont hier vlakbij, in Rectum, zo’n vijftien minuten fietsen. Ze 
had de auto kunnen nemen, maar het was mooi weer en ze houdt 
van fietsen. Ze zei dat ze rond half elf weer thuis zou zijn, want ze 
moest de volgende dag werken, ze had zondagsdienst. Maar om elf 
uur was ze er nog niet. Ik heb toen mijn schoonzus gebeld, en die 
vertelde dat Josina een uur daarvoor al was vertrokken.’
 ‘Om tien uur dus,’ stelt Joris vast. Hij maakt een aantekening.
 ‘Ik dacht eerst dat ze misschien een lekke band had gekregen of 
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dat haar fiets kapot was of zo, dat ze daardoor moest lopen en dat 
het daarom wat langer duurde.’
 ‘Had ze een mobiel bij zich?’ vraagt Bianca.
 ‘Ja, ze heeft altijd haar mobiel bij zich. Ik heb geprobeerd haar te 
bellen, maar kreeg steeds haar voicemail. Toen heb ik de buur-
vrouw gevraagd om op de kinderen te passen, ben in de auto ge-
stapt en de route gaan rijden. Maar ik zag haar of haar fiets ner-
gens. Ik heb in Rectum nog even met mijn schoonzus gepraat en 
ben weer naar huis gegaan en heb gewacht. Maar om middernacht 
was ze er nog steeds niet.’
 ‘U werd ongerust,’ constateert Bianca meer dan dat ze het vraagt.
 ‘Natuurlijk. Dit is niks voor haar. Ik heb uiteindelijk de politie 
gebeld. Ze raadden me aan om nog even te wachten. Dus dat deed 
ik. Ik dacht nog: misschien heeft ze een ongeluk gehad, is ze aan-
gereden of misschien ziek geworden, en ligt ze in het ziekenhuis. 
Maar dan hadden ze mij allang gebeld, want ze konden via haar 
portemonnee makkelijk haar identiteit achterhalen. Toen ze er om 
vier uur in de ochtend nog steeds niet was, belde ik weer de po litie. 
Ze zeiden dat ik langs moest komen om een vragenlijst in te vul-
len. Dat heb ik zondagochtend gedaan. Ze zeiden dat driekwart 
van de vermiste personen binnen een etmaal weer terecht is en dat 
ze daarom niet altijd onmiddellijk een opsporingsactie starten.’
 ‘Behalve als het om een minderjarige of een psychiatrisch patiënt 
gaat,’ vult Joris aan.
 De man knikt. ‘Dat was hier niet het geval, toch vond men de 
situatie op basis van de informatie die ik had gegeven ernstig ge-
noeg om een onderzoek te starten, te beginnen met het uitkam-
men van Josina’s fietsroute. Al snel vonden ze in de struiken langs 
de weg haar fiets… Ze appten me de foto…’ Zijn gezicht ver-
krampt. ‘Ik ben zo bang dat er iets vreselijks is gebeurd…’ Hij be-
graaft zijn gezicht in zijn handen. Zijn pogingen om de opkomen-
de tranen weg te drukken ontaarden in een schokkerig gesnik.
 ‘Hoe is jullie huwelijk?’ vraagt Bianca ineens, bewust tactloos. 
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Als je een glimp van de waarheid wilt opvangen, moet je zo’n vraag 
stellen op het moment dat de verdediging zwak is, of zwak lijkt.
 De man kijkt haar verbaasd en enigszins gekwetst aan. Hij haalt 
een verfrommelde tissue uit zijn broekzak en dept er zijn ogen 
mee. ‘Ons huwelijk is uitstekend. Hoezo?’
 ‘Meneer Van der Sluis, wij moeten alle mogelijkheden onder-
zoeken,’ legt Joris uit. ‘We mogen niets uitsluiten.’
 ‘Is er recent misschien iets voorgevallen tussen jullie?’ vraagt Bi-
anca. ‘Ruzie, onenigheid…’
 ‘Iedereen heeft wel eens ruzie,’ zegt de man lichtelijk geïrriteerd. 
‘Ook wij. Maar niet zodanig dat… Ik heb Josina nog nooit iets 
aangedaan, als u dat bedoelt. We kwamen er altijd weer uit. Met 
praten.’
 ‘Spelen er misschien andere zaken? Conflicten met derden, 
schulden…’ informeert Joris.
 ‘Ik kan niks bedenken,’ antwoordt de man. ‘Wij hebben met 
niemand problemen. Nooit gehad.’
 ‘Iets op het werk misschien? Waar werkt uw vrouw?’
 ‘In een verpleeghuis, als verzorgende.’
 ‘En u?’
 ‘Ik ben gemeenteambtenaar.’
 ‘U zei dat u rond elf uur bent gaan rijden,’ zegt Bianca. ‘U liet uw 
buurvrouw oppassen, die kan dat dus bevestigen. Kan iemand ook 
bevestigen dat u voor die tijd thuis was?’
 ‘Eh… nee. Ik was alleen, de kinderen sliepen.’
 Bianca en Joris kijken elkaar even aan en besluiten het er voor 
nu bij te laten. De man krijgt nog een uitgebreide screening, en als 
die vragen oproept komen ze zeker terug voor de antwoorden.
 Bianca werkt zich met moeite uit de kussens omhoog en legt 
haar visitekaartje op de salontafel. ‘Aarzel niet ons te bellen als u 
iets te binnen schiet wat ons kan helpen.’
 De man knikt en laat hen uit.
 Ze stappen in.
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 ‘Wat denk je?’ vraagt Bianca als ze langs de uniforme rijtjeshui-
zen de wijk uit rijden.
 ‘Lekker wijf fietst ’s avonds over een landweg en verdwijnt 
spoorloos… Ik denk hetzelfde als jij.’
 ‘Dat belooft dan niet veel goeds.’
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De Leemslagenweg verbindt de Almelose jarentachtigwijk Wind-
molenbroek met het uitgestrekte agrarische buitengebied ten 
zuidwesten van de stad. Na de smalle brug over de zijtak van het 
Twentekanaal leidt de weg door een groep bomen, te weinig in 
aantal om het een bos te kunnen noemen.
 ‘Hier is het,’ zegt Joris, op de navigatie turend.
 Bianca rijdt half de berm in en stopt. Ze stappen uit, kijken om 
zich heen.
 ‘Ideale plek,’ constateert Joris. Hij wijst naar de open plek langs 
de weg, in de hoek van de T-splitsing met de Breesegge. ‘Hier kun 
je je auto onder de bomen verdekt opstellen. En je kunt het ver-
keer goed in de gaten houden, je hebt naar beide kanten ver zicht 
over de weg.’
 ‘En je hebt geen pottenkijkers,’ vult Bianca aan. ‘Nergens een 
huis te bekennen. De bomen rondom creëren een perfect beschut-
te plek.’
 De plaats delict is al eerder door collega’s uitgekamd. Ze vonden 
in de bosjes een Samsung Galaxy en een gebroken simkaart van 
Tele2. Andere sporen ontbreken. Voor schoen- en bandenafdruk-
ken is de grond vanwege de aanhoudende droogte te hard.
 Ze stappen weer in en rijden verder, langs de plas Leemslagen, 
die bijna rimpelloos het hardnekkige wolkendek weerspiegelt. 
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 Bianca werpt een blik op het dashboard. De buitentemperatuur is 
14 graden, terwijl het enkele dagen geleden nog zomers warm was. 
Het is een wispelturige meimaand dit jaar.
 Ze komen langs grote en middelgrote boerderijen en uitgestrek-
te velden met grazende koeien. Bij natuurgebied Mokkengoor 
slaan ze rechts af en komen zo bij het melkveebedrijf van Josina’s 
zus. Op de website lazen ze dat de koeien gemolken worden door 
een melkrobot waar de koe zich vrijwillig, gelokt met voer, bij 
meldt. Op basis van de uitgelezen informatie over de koe bepaalt 
de robot of deze aan melken toe is. De melk vormt de basis voor 
een kaas met een ‘unieke smaak’.
 Bianca slaat het autoportier dicht en snuift de haar zo bekende 
geur van melk, hooi en koeienstront op. Op de geuren na lijkt dit 
industrieel ogende melkveebedrijf, met de enorme stal met zon-
nepanelen op het golfplaten dak, in niets op de boerderij van haar 
oma in Swalmen, waar ze als kind vaak logeerde, samen met haar 
zusje. Het was een idylle, compleet met rieten dak, hagelwitte vi-
trages voor de ramen, gezellig scharrelende kippen en buiten de 
wapperende was aan de lijn. Ze vond het heerlijk om te helpen met 
de koeien, om met de skelter over het erf te crossen, met een van 
pret gierende Lotje in de aangehaakte bolderkar, en om door de 
nabijgelegen bossen te struinen. Tot die fatale dag, toen het nood-
lot de idylle bruut verstoorde door Lotje tot zich te nemen. Bianca 
moest verder leven met de wetenschap dat zij voor haar zusjes ver-
dwijning verantwoordelijk was en dat…
 ‘Kom je?’ Joris staat al bij de voordeur, zijn wijsvinger op de bel.
 Bianca rukt zich los uit haar verleden en loopt naar het woon-
huis.
 Een tengere vrouw in een blauwe overall doet open. ‘Weet u al 
iets?’ vraagt ze. Haar blik is hoopvol.
 Bianca schudt haar hoofd. ‘Helaas.’
 De vrouw gaat hun voor naar de keuken, waar ze plaatsnemen 
aan een grote keukentafel. Behalve in lichaamsbouw lijkt ze ook in 
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haarkleur – bruin – niet op haar grote blonde zus. In het gezicht, 
vooral de ogen, meent Bianca wel vaag enige gelijkenis te zien.
 ‘Wat we van u willen weten,’ zegt Joris, ‘is hoe Josina was die 
avond. U bent de laatste die haar gezien heeft voor haar verdwij-
ning.’
 De vrouw haalt kort haar schouders op. ‘Ze was niet anders dan 
anders. We hebben wat bijgepraat, zoals vrouwen dat doen, u weet 
wel, over van alles en nog wat. Met een glaasje wijn erbij.’
 ‘Eén of meer?’ vraagt Bianca.
 ‘Twee. We zijn allebei geen grote drinkers.’
 ‘Viel u iets aan haar op?’ vervolgt Joris.
 ‘Nee, niks bijzonders. Ze was gewoon gezellig en ontspannen. 
Zoals altijd.’
 ‘En toen ze wegging?’
 ‘Gewoon. We namen hartelijk afscheid, ze stapte op de fiets, 
keek nog lachend om, ik zwaaide… Niks aan de hand. Ik had haar 
nog wat kaas meegegeven. Dat doe ik altijd, ze zijn dol op onze 
kaas.’
 ‘Hoe is haar relatie met haar man?’ wil Bianca weten.
 De vrouw begint te lachen. ‘U denkt toch niet dat hij hier iets 
mee te maken heeft? Ik zal u wat vertellen: die twee hebben een 
huwelijk… Bijna twintig jaar getrouwd en nog steeds stapelgek op 
elkaar.’
 Dat is inderdaad bijzonder, denkt Bianca. Haar eigen huwelijk 
staat al jaren onder hoogspanning. Volgens Peter is ze meer ge-
trouwd met haar werk dan met hem. Wat niet geheel bezijden de 
waarheid is, moet ze toegeven. In een poging om werk en privé 
meer in balans te brengen had ze ooit een psycholoog bezocht. Al 
na enkele sessies kwam hij met een verklaring voor het verstoorde 
evenwicht: schuldgevoel, een diepgeworteld schuldgevoel. Dat zat 
als het ware achter het stuur van haar leven, aldus de povere beeld-
spraak van de man. Erkennen dat Lotjes verdwijning niet haar 
schuld was, was volgens hem de enige weg naar verwerking van 
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het trauma. Anders zou haar leven één grote compensatiepoging 
blijven. Zijn hypothese was dat ze haar schuld probeerde te veref-
fenen door zoveel mogelijk criminelen achter slot en grendel te 
krijgen. Dat was echter een kansloze onderneming, stelde hij, om-
dat al die compensatie in een bodemloze put verdween. Niemand 
zou ooit tegen haar zeggen: ‘Nu is het wel genoeg, Bianca, nu heb 
je je schuld vereffend, we vergeven je.’ Vergiffenis kon alleen van-
uit haarzelf komen, van binnenuit. Ze bedankte de man hartelijk 
en zag af van zijn verdere diensten. Er was een grens aan hoeveel 
psychologisch gebazel een mens kon verdragen.
 ‘Wat zou er met Josina gebeurd kunnen zijn?’ vraagt de vrouw.
 ‘Wat denkt u?’ kaatst Bianca terug.
 ‘Ik denk aan van alles, maar dat ga ik niet hardop uitspreken. Je 
moet de goden niet verzoeken.’
 ‘Dat lijkt me inderdaad geen goed plan,’ zegt Bianca.
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