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Ik roep hem achterna: ‘Waarom kunt u me niet meer over 
uw relatie met Vera Knecht vertellen? Zijn jullie soms betrok-
ken bij die actie waar zoveel over te doen is? De verwisseling van 
Schillers schedel met het stukje Goethe-eik?’

Met een ruk draait Emil zijn hoofd met de witte kuif naar me 
om. Even denk ik dat hij boos is. Maar dan komt er een hoog 
gegiechel uit zijn mond. Ik begrijp dat hij mijn vraag zo komisch 
vindt omdat hij niets met die actie te maken heeft. Zijn lachje is 
merkwaardig aanstekelijk, zodat ik ook moet lachen. Emil gie-
chelt onweerstaanbaar verder, zijn stem slaat ervan over, en met 
van vrolijkheid wippende schouders verdwijnt hij de gang in.
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Buiten wacht ik met Frits op Emil, omdat we hem weer willen 
volgen. Het is niet onmogelijk dat hij iets met het inktstel zal 
gaan doen nu ik er met hem over heb gepraat. Bovendien willen 
we Emil behoeden voor een eventuele aanslag. Net als gister-
avond staat de stoep vol napratende mensen. Het begint mistig 
te worden, zoals het weerbericht heeft voorspeld. De bomen van 
het Monbijoupark aan de overkant staan in een nevelig floers.

Ik vertel Frits dat Emil niets over zijn connectie met Vera 
Knecht wilde zeggen.

‘Knecht ook niet. En evenmin over de bespreking die ze met 
de verwanten van de oud-Buchenwalders heeft gehad.’

We zien Karlijn het gebouw uitkomen. Ik schiet haar aan en 
vraag of zij me wil vertellen wat Knecht na afloop met hen heeft 
besproken.

Karlijns ogen sprankelen en ze zegt gewichtig: ‘Vera Knecht 
heeft ons gevraagd er met niemand over te praten.’

‘Het was toch iets met Emil Stock? Zonet in de zaal ving ik 
op dat jij hem niet erg zag zitten.’

‘Toen niet, nee. Maar nu weet ik dat hij een heel goed aan-
bod heeft.’ Karlijn lacht.
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Waarom is Karlijn opeens zo vrolijk? vraag ik me af. En waar 
gaat dat aanbod over, wat voeren Emil en Vera Knecht in hun 
schild?

Jaap komt ook naar ons toe. ‘We gaan lekker stappen met 
een zootje Nederlanders,’ zegt hij. ‘Komen jullie mee?’

‘We moeten nog wat doen,’ zegt Frits. ‘Later misschien.’
‘Jullie vinden ons in de Kunsthof,’ roept Jaap, terwijl hij weg-

loopt met Karlijn, Floor en een aantal andere mensen.
Ik zeg tegen Frits: ‘We moeten uitzoeken waar Emil en Vera 

Knecht mee bezig zijn. Wat is er aan de hand tussen die twee? 
Ik heb nog altijd de indruk dat het iets met onze opdrachten te 
maken heeft.’ Ik kijk om me heen. ‘Waarom komt Emil trou-
wens niet opdagen? Hij wilde snel terug naar het ziekenhuis en 
hij zou toch een taxi nemen? Waar is die taxi?’

‘Misschien staat hij nog met Vera Knecht te praten. Of hij is 
er stiekem tussenuit geknepen zonder dat we het hebben gezien.’

‘Kan niet. Alleen als er nog een andere uitgang is.’
We kijken elkaar aan. Onverhoeds schiet er een gevoel van 

onheil door me heen dat mijn keel dichtsnoert.
Frits holt weg om de omringende huizen te inspecteren, ter-

wijl ik het gebouw in ren. Ik doorkruis de lege zaal, doe de deur 
naast het podium open en storm de gang door. Er zijn een paar 
deuren, maar die zijn allemaal op slot. Hier zijn Vera Knecht en 
Emil in elk geval niet. De laatste deur gaat wel open. Erachter 
ligt echter geen zaaltje, maar duisternis en stilte. Ik stap naar 
buiten en ruik de geur van herfstbos.

Na een aantal tellen, als mijn ogen beginnen te wennen, zie 
ik dat ik in een park sta. Even denk ik dat het het Monbijou-
park is, maar dat kan niet, want dat ligt aan de overkant van de 
straat. Dan begrijp ik dat dit het Krausnickparkje moet zijn. Ik 
ben er nooit geweest, maar ik weet dat het één van de Geheim-
tipps van Berlijn is. Een vriendin van me komt hier ’s zomers om 
in één van de hangmatten te liggen die er gratis hangen.

‘Emil!’ roep ik ongerust. ‘Emil! Ben je hier?’
Niets te horen. Achter de donkere boomkruinen lichten ra-

men op. Eigenlijk is dit parkje een reusachtige binnenplaats, die 
wordt verzorgd door de bewoners die erop uitkijken.
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‘Emil!’ Mezelf bijlichtend met mijn telefoon loop ik zoekend 
rond. Een dikke laag bladeren kraakt onder mijn voeten. ‘Emil!’

‘Sofie!’ hoor ik roepen.
Het komt vanaf de kant van de Oranienburger Strasse. Ik 

loop erheen en zie Frits in het lantaarnschijnsel staan, achter 
een groot hek dat het Krausnickparkje afsluit.

‘Het hek is op slot,’ zegt hij, ‘hoe kom jij daarbinnen?’
‘Via de gang in het gebouw.’ Ik probeer de deurkruk. Tot 

mijn verrassing zwaait het hek open. Van binnenuit kun je het 
wel opendoen.

‘O!’ zegt Frits. ‘Dan is Emil vast door dit hek naar buiten 
gegaan. Misschien samen met Vera Knecht.’

Even is er een pauze in het verkeer op de Oranienburger 
Strasse. Op dat ogenblik klinkt er een zwakke kreet van de over-
kant van de straat, waar het Monbijoupark ligt.

‘Potdomme,’ zeg ik. ‘Was dat Emil?’
Voor een auto langs rennen we de straat over. We konden niet 

goed horen of de schreeuw van een man of een vrouw was. Was 
het Emil? Of Knecht? Of wordt er iemand anders overvallen?

‘Emil!’ schreeuwt Frits, als we aan de rand van het park staan. 
‘Ben jij het?’

Over het halfhoge metalen hek turen we naar de mistige 
duisternis tussen de bomen. Op hernieuwd verkeerslawaai na 
horen we niets. Dan klinkt er weer een kreet, half gesmoord. Ik 
zie dat er vlakbij een ingang met een pad is en met Frits achter 
me aan hol ik het park binnen.

Daar is een donkere vlek – een groepje struiken. Het geluid 
leek van die kant te komen.

‘Emil!’ schreeuwt Frits nogmaals, terwijl we naar de struiken 
toerennen.

Achter het bosje stuiten we op een schrikwekkend tafereel. 
Twee grote kerels in zwarte hoody’s, die de oude Emil vasthou-
den en hem iets dreigends toesnauwen. De ene kerel geeft hem 
een stomp in zijn maag. Het lijkt niet de eerste klap te zijn die 
Emil heeft gehad, want ik meen donker bloed op zijn wang te 
zien. Kreunend slaat hij dubbel.

‘Stop!’ schreeuwen we. ‘Blijf van hem af!’



196

We kunnen niet zien wie de twee mannen zijn, want ze heb-
ben hun capuchons zo ver over hun voorhoofd getrokken dat 
hun gezicht in het donker blijft. Frits trapt de man die Emil 
sloeg vanaf de zijkant in zijn nieren. Met een krijs die door merg 
en been gaat valt de man tegen een struik aan en grijpt naar zijn 
flank, zodat hij Emil moet loslaten. Vanaf de kant van de straat 
valt er wat licht op zijn gezicht. Het is de man met het snorretje.

De andere kerel draait zich dreigend naar ons toe en maakt 
zich breed. Zijn gezicht blijft verborgen in de schaduw van zijn 
capuchon. Een misselijkmakende angst golft door me heen. 
Waar zijn we in verzeild geraakt?

Dan haal ik diep adem. Concentreer je, houd ik mezelf voor, 
je weet wat je moet doen. Ik voel mijn koelte terugkeren.

De man balt zijn gehandschoende vuisten en haalt uit. Ra-
zendsnel buk ik, zodat zijn slag over me heen suist. Ik geef hem 
een schop tegen zijn been, maar in het donker raak ik hem niet 
goed. Toch deinst de kerel achteruit.

‘Laat die oude man met rust!’ bijt ik hem toe.
Frits knielt bij Emil, die kermend op de grond ligt en eruit-

ziet alsof hij verlamd is van pijn en benauwdheid. In de fractie 
van een seconde dat ik naar hen kijk, maakt de kerel een onver-
wachtse beweging. Plotsklaps zie ik iets blinken – de man heeft 
een mes getrokken en steekt naar me.

Er gaat een schok door me heen. Ik duik weg, maar te laat. 
Even voel ik een zengende pijn in mijn rechter bovenarm. Dan 
niets meer.

‘Lazer op, klojo’s!’ gromt de man.
‘Lazer zelf op!’ schreeuw ik, buiten mezelf van woede en 

angst. Ik kan nog steeds zijn gezicht niet zien, want hij blijft 
met zijn rug naar de straat toe staan.

Ik grijp naar mijn bovenarm en voel iets kleverigs. Bloed! Ik 
heb geen tijd om mijn verwonding te controleren, want vanuit 
mijn ooghoeken zie ik de man met de snor opkrabbelen. Frits, 
die naast Emil zit, ziet het ook en veert overeind.

Intussen steekt de kerel opnieuw toe. Nu spring ik wel op 
tijd weg. Opzij, naar de rechter zijkant van de man. Mijn oren 
suizen en de adrenaline giert door mijn lichaam. Ik registreer 
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elk detail haarscherp. De brede, vlezige schouders van de man 
onder de zwarte stof van zijn hoody. De blinkende punt van 
het lemmet dat langs me scheert. Ik moet hem uitschakelen, 
hamert het in mijn hoofd. Ik moet hem uitschakelen!

Ik buig naar voren en pak de pols van de kerel. Voordat hij 
kan reageren, druk ik zijn arm omlaag en verder naar achteren. 
Vloekend buigt hij voorover vanwege de druk op zijn arm. On-
middellijk hef ik met kracht mijn knie en ik raak hem vol in 
zijn gezicht. Ik hoor iets kraken.

‘Godgloeiende tering!’ De man laat het mes vallen en grijpt 
naar zijn gezicht. ‘Mijn neus! Kankerteef!’

Deze keer gromt hij niet, maar hij gebruikt zijn normale 
stem. Die stem ken ik.

‘Manfred Bommes,’ hijg ik, terwijl ik het mes wegtrap tussen 
de bladeren die op het gras liggen.

‘Verdomme, je hebt mijn neus gebroken!’
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Terwijl Bommes staat te zwaaien op zijn benen, kijk ik vlug 
naar Frits. Heeft hij hulp nodig bij de man met het snorretje? 
Ik zie hoe de man stompen uitdeelt en Frits op zijn kaak raakt. 
Dan lukt het Frits om hem met de zijkant van zijn hand een 
harde mep onder het oor te geven. Woordeloos zakt de man in 
elkaar.

‘Vuile hoer,’ schreeuwt Bommes tegen me, ‘ik mol je!’ Hij 
doet een stap naar me toe en probeert me te slaan.

Maar vanwege de klap op zijn neus is zijn zicht niet goed 
meer, want hij richt slecht. Ik kan zijn vuist makkelijk ontwij-
ken. Zo hard ik kan schop ik hem met mijn linkervoet in zijn 
genitaliën. Omdat ik links ben, heb ik altijd het voordeel van 
de verrassing.

‘Ah!!’ Jankend van de pijn grijpt Bommes naar zijn kruis en 
zakt door zijn knieën.



198

Ik denk: die is even uitgeschakeld, vooral vanwege de verste-
vigde punt van mijn bergschoen.

Frits bukt weer bij Emil, die ineengerold op het gras ligt. 
‘Meneer Stock, kunt u me horen? Hoe is het met u?’

‘Slecht,’ kreunt Emil.
Hij is in elk geval bij kennis, denk ik, mijn telefoon pakkend. 

Ik bel de politie en vraag ze tevens een ambulance te sturen. 
Onderwijl houd ik de twee mannen in het oog. Bommes staat 
krom met zijn handen tussen zijn benen, de andere man ligt op 
de grond en begint wat te bewegen.

Een belangrijke regel in ons vak is dat je tempo zo hoog moet 
blijven dat je tegenstanders het initiatief niet over kunnen ne-
men. Frits haalt een touw uit zijn tas, waarmee we de handen 
van Bommes en de man met de snor op hun rug binden. In 
sneltreinvaart sleuren we ze naar de rand van het park, zo’n vijf-
entwintig meter verderop. Halverwege beginnen beide kerels 
echter tegen te stribbelen. Dan moet mijn laatste wapen er ook 
nog aan te pas komen, al gebruik ik dat niet graag.

Ik trek een busje pepperspray uit de zak van mijn jas en 
spuit Bommes in zijn gezicht. Hij knijpt zijn ogen samen en 
schreeuwt het uit.

‘Als je niet meewerkt, krijg jij ook een lading,’ sist Frits tegen 
de man met de snor.

Die loopt vervolgens gewillig mee, terwijl Bommes een reeks 
gruwelijke vloeken uitstoot en de tranen hem over het gezicht 
stromen. We binden hun handen aan het parkhek vast. Frits 
rent terug naar Emil. Ik blijf bij de mannen om de politie en de 
ambulance op te vangen. Ook let ik goed op Bommes, want van 
pepperspray kun je ademnood krijgen en zelfs stikken.

Nu de grootste spanning voorbij is, merk ik hoeveel pijn 
mijn rechter bovenarm doet. Ik tast ernaar en zie dat mijn vin-
gers onder het bloed zitten. Geschrokken inspecteer ik de plek. 
Er zit een snee in mijn blauwe jas en de stof rondom is donker 
en vochtig. Bommes heeft me goed geraakt.

Aan de andere kant van het hek staan een paar mensen stil 
op de stoep. Ze staren ons geschrokken en angstig aan. Ik ne-
geer ze. Ik haal een dun sjaaltje uit mijn tas, sla het om mijn 
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bovenarm en leg er een knoop in. Dan pak ik het ene uiteinde 
van het sjaaltje tussen mijn tanden en trek de knoop met mijn 
linkerhand aan, de pijn verbijtend.

‘Bloed maar dood, puistenkut,’ gromt Bommes, die me bezig 
ziet. Kennelijk heeft hij weinig last van ademhalingsproblemen.

‘Waarom sloeg jij je eigen neef in elkaar?’ vraag ik kwaad. 
‘Kun je wel, met z’n tweeën tegen één oude man?’

Bommes kijkt me vuil aan. Er is niets meer te merken van zijn 
pose als joviale autoverkoper. ‘Bemoei je er niet mee, buiten-
landse mongool. Dit is een zaak van Duitsers onder elkaar.’

Zijn formulering zet me op een spoor. Ik vraag: ‘Deed je het 
vanwege het inktstel van Goethe? Hoopte je dat van Emil los 
te krijgen?’

Bommes kijkt nog vuiler.
Ik had niet zeker geweten of mijn gok klopte, maar nu wel. 

‘Heeft hij verteld waar het is?’
Het antwoord is een vloek. Nee dus, denk ik gerustgesteld. 

Dan maken we nog een kans.
Een paar minuten later komt Frits eraan met een strompe-

lende Emil. Emils jas is vies van de modder en zijn lange gestalte 
is gebogener dan anders. Maar hij loopt. Mijn waardering voor 
hem stijgt. Als onervaren leek bedreigd en geslagen worden en 
dan toch niets loslaten – dat doet niet iedereen hem na.

De politie en de ambulance arriveren. Emil wordt door de 
ambulanceverpleegkundigen onderzocht, terwijl een agent Frits 
en mij ondervraagt. Frits, die nu pas hoort dat Bommes me met 
een mes in mijn arm heeft gestoken, windt zich daar vreselijk 
over op.

‘Kalm aan, meneer!’ zegt de agent streng. ‘Laat die zaak maar 
aan ons over.’

Bommes en zijn maat worden meegenomen. Frits en ik moe-
ten ook naar het politiebureau zodra onze lichamelijke toestand 
is gecheckt.

Frits heeft een schaafwond op zijn kaak en diverse blauwe 
plekken, die de man met het snorretje hem heeft bezorgd. Een 
ambulanceverpleegkundige ontsmet zijn wond. Een andere ver-
pleegkundige onderzoekt mijn bovenarm en vertelt tot onze op-
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luchting dat Emil niet ernstig gewond is. Het voornaamste is een 
grote schram op zijn wang. De stomp in zijn maag heeft vermoe-
delijk weinig schade aangericht, maar hij gaat in de ambulance 
mee naar het Charitéziekenhuis voor wat nader onderzoek.

‘U heeft ook geluk gehad, mevrouw, het is een vleeswond,’ 
zegt de verpleegkundige. ‘Twee centimeter lang, er zijn geen 
spieren geraakt.’

‘Geluk gehad?’ briest Frits. ‘Die vent is een gangster! Als ik 
hem in mijn vingers krijg, laat ik niets van hem heel!’

De verpleegkundige slaat wijselijk geen acht op Frits’ tirade 
en zegt tegen me: ‘U kunt gelijk mee naar het ziekenhuis.’

‘Verbindt u me hier maar,’ zeg ik vermoeid. Ik wil geen gedoe 
en ik weet hoe grondig het eraan toegaat in Duitse ziekenhui-
zen. Bovendien moeten we ook nog naar de politie.

De verpleegkundige begint over hygiëne en tetanusinjecties, 
maar ik laat me niet ompraten. Nadat mijn steekwond verbon-
den is, rijdt een politievrouw ons naar het bureau.

Zittend op de achterbank vertel ik Frits op fluistertoon: 
‘Manfred Bommes en zijn maat waren uit op het inktstel. Ze 
wilden dat Emil zei waar het was, maar hij heeft niets verteld.’

We bespreken de kwestie en concluderen dat we door ons 
onderzoek slapende honden wakker hebben gemaakt. Dat is 
soms niet te vermijden. Bommes had gedacht dat Sigrid het 
inktstel allang verkocht had. Maar toen hij van ons hoorde dat 
het niet zo was, was hij op jacht gegaan. Na het doorzoeken 
van zijn tuinhuis had hij met een vriendje achter ons en Emil 
aangezeten.

‘Dan is het niet aannemelijk dat zij Leo’s auto hebben gesa-
boteerd,’ zeg ik. ‘Want dat gebeurde al voordat wij bij Bommes 
waren. Nu zijn we twee verdachten kwijt waarmee we Sigrid 
hadden willen ontlasten.’

‘Maar Judith Liebermann is nog over, dat is meer dan ge-
noeg. En we hoeven ons geen zorgen meer over Emil te maken, 
die is nu in veiligheid.’ Frits pakt mijn hand. ‘Neem even rust, 
Sofie. Je ziet lijkwit.’

Ik voel me inderdaad gesloopt. Dat gebeurt vaak als je adrena-
linepeil weer is gezakt. Ik laat mijn hoofd tegen de hoofdsteun 
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zakken en zeg: ‘We zijn deze keer beter in het oplossen van 
andermans problemen dan die van onszelf. Met het inktstel ko-
men we maar niet verder.’ Ik ben er nu al zo door geobsedeerd 
dat het zelfs ’s nachts opduikt in mijn dromen.

Niet lang daarna staan we in het politiebureau. De wond 
in mijn rechter bovenarm klopt pijnlijk en Frits’ kaak vertoont 
een geduchte zwelling. We nemen allebei een paracetamol en 
spoelen die weg met mineraalwater uit een fles die we bij ons 
hebben.

We stellen ons in op brute vragen en cynische blikken. Maar 
de ondervraging verloopt prettig. Bommes en zijn vriend blij-
ken oude bekenden van de politie te zijn. En als Frits vertelt dat 
we de recherche al eerder foto’s van de man met het snorretje 
hadden laten zien en hadden gewaarschuwd voor een mogelij-
ke aanval op Emil of Sigrid, verontschuldigt de dienstdoende 
agent zich zelfs. Zoiets hebben we nog nooit beleefd.
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Om weer bij onze mountainbikes te komen nemen we een taxi. 
Begeleid door luide Arabische muziek rijdt de chauffeur ons 
door de nachtelijke stad. Het wordt steeds mistiger.

Al gauw zijn we weer bij onze mountainbikes in de Oranien-
burger Strasse. De straat ziet er feeëriek uit in de mist, alsof alles 
zweeft. Of komt het omdat ik me zo lichthoofdig voel?

Frits zegt: ‘Ik ben zo blij dat alles goed is afgelopen met die 
overval, Sofie.’

Hij zoent me teder in mijn hals. Zijn lippen zijn zacht en 
ik ruik nog iets van het frisse scheerwater dat hij ’s morgens 
royaal op zijn wangen plenst. Zijn doorkomende baardstoppels 
prikken.

‘Ik kan nog niet naar bed,’ zeg ik, ‘ik ben veel te hyper. Jij 
ook?’

‘Ja.’
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‘Hoe is het met je kaak?’
‘Helemaal niet zo slecht.’
‘En je voetzolen?’
‘Idem. En bij jou?’
‘Hetzelfde. Laten we dan wat rondlopen. Sigrid gaf vanmid-

dag door haar zwijgende antwoorden aan dat het inktstel in 
deze wijk is. Maar waar?’ Die vraag blijft me maar dwarszitten. 
Ik besef steeds beter hoe fragiel het houten inktstel is en hoe 
makkelijk het kapot zou kunnen gaan.

Met een arm om elkaars middel lopen we de kant van de 
Hackesche Markt uit. In de vele cafés, bars en restaurants in dit 
gedeelte van de Joodse wijk wordt volop gefeest en uitgegaan.

Frits zegt: ‘Er is een goede kans dat het bij Emils vriendin is. 
Hella Langbein. Ik denk dat hij het inktstel daar zonder haar 
medeweten heeft verborgen.’

‘Maar stel dat we het morgen niet bij haar vinden, waar kan 
het dan zijn?’

Frits antwoordt niet, maar ik hoor zijn hersens zo ongeveer 
kraken. We komen bij de Rochstrasse aan, waar Hella woont. 
In die straat heerst stilte en Hella’s ramen zijn donker. We wan-
delen verder. De dichte nevel dempt het licht van de straatlan-
taarns en ook onze voetstappen klinken gedempt. Via de Schen-
delgasse komen we in de Mulackstrasse, waar het huis van Emil 
en Leo zich bevindt.

Als we voor het huis staan, zeg ik: ‘Kan het inktstel niet ge-
woon bij hun buren zijn?’

‘Er is geen burencontact in dat huis. Toen ik hun etage 
doorzocht, heb ik bij een paar buren aangebeld en ernaar ge-
vraagd.’

‘Dan hebben ze het inktstel misschien ergens buiten verstopt. 
Leo kende alle hoeken en gaten van de buurt, vanwege zijn werk 
als gids en zijn vroegere baan bij Ruimtelijke Ordening.’

Frits overweegt het, voorzichtig zijn gezwollen kaak betas-
tend. ‘Zou kunnen. Misschien zien we ergens een logische plek.’

We lopen de Mulackstrasse uit en slaan een volgende straat 
in. Terwijl ik de buurt in me opneem, laat ik mijn gedachten de 
vrije loop. Dat levert soms meer op dan uit alle macht naden-
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ken. Ergens slaat een klok één keer. De ronde, metalen klank 
echoot door de nacht.

We zouden bijna in een provinciestadje kunnen zijn, denk 
ik. Maar daar zouden niet zoveel Stolpersteine liggen. Dat zijn 
de koperen struikelsteentjes die in het plaveisel zijn gelegd ter 
nagedachtenis aan Joodse en andere slachtoffers van het na-
zi-regime. Regelmatig passeren we er een paar. Op iedere steen 
staat de naam van een voormalige bewoner en iets over de de-
portatie en het overlijden. Gedeporteerd in 1943, vermoord in 
Sobibor. Gevangengenomen in 1944, vermoord in Buchenwald. 
Gedeporteerd in 1942 naar Theresienstadt, in 1944 vermoord in 
Auschwitz.

Een dikke poes trippelt een eindje voor ons uit en schiet on-
der een geparkeerde auto. Ze is zwart met witte voetjes en een 
witte neus, waardoor ze op Grietje lijkt.

Frits moet dezelfde associatie hebben, want hij zegt: ‘Ik heb 
Kees gebeld en gevraagd of hij wilde kijken hoe het met Gerard 
en de poezen is.’

Kees woont net als wij aan de Westlandgracht. Met hem de-
len we tegenwoordig een stuk van de moes- en bloementuinen 
die aangelegd zijn in het gras langs de gracht. Kees zou asters 
gaan bijplanten tijdens onze afwezigheid.

‘Kees is bij Gerard langs geweest en hij bleek gewoon thuis 
te zijn. Toen Kees hem vroeg waarom hij niet reageert op mijn 
berichtjes, zei Gerard dat hij het te druk heeft met zingen.’

Als hobby zit onze bovenbuurman op een koor. Hij heeft 
een schitterende tenor, dat horen we vaak genoeg door het 
plafond. Inwendig grinnik ik. Het voorwendsel dat hij het te 
druk heeft is echt iets voor Gerard – hij zal wel te lui zijn om 
te reageren.

‘Gerard zei tegen Kees dat hij de poezen elke dag voerde,’ 
zegt Frits. ‘Kees heeft enkel Grietje gezien, maar die zag er in-
derdaad goed uit.’

‘Anders zouden de poezen het wel uithouden op de ratten die 
Grietje vangt.’

‘Wreedaard.’
Via een paar stille straten komen we terug op de Oranien-
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burger Strasse. Mijn rechter bovenarm begint weer zeer te doen, 
zodat ik wil voorstellen onze mountainbikes te halen die een 
eindje verderop staan en terug te fietsen naar het hotel. Maar 
net voordat we de synagoge passeren zie ik een poortopening, 
tussen twee cafés in. Zoals de meeste poorten in deze buurt valt 
hij nauwelijks op.

Een gevoel van opwinding breidt zich in me uit. Ik pak Frits 
bij zijn elleboog en stuur ons het donkere gat in. ‘Frits, dit zou 
een logische plek voor het inktstel zijn! De Heckmann-Höfe.’

Na de poort volgt een open gang, die zich verwijdt tot een 
pleintje. Ondanks de kille nacht zijn er wat mensen, die zacht 
op een stoep zitten te praten. Dat is niet ongewoon voor Ber-
lijn. Het is een stad waar mensen ook in de sneeuw nog buiten 
zitten en winterbarbecues houden.

‘Emil zei toch dat Leo zo dol was op de binnenplaatsen in de 
wijk?’ zeg ik. ‘En volgens insiders is dit de mooiste. Het kan zijn 
dat Leo dat ook vond.’

‘Wauw.’ Frits blijft staan om alles in zich op te nemen. ‘Hier 
was ik nog nooit.’

We lopen het plein over, dat in het midden een verlaagd ge-
deelte heeft. De keitjes glimmen van het vocht. Een lantaarn 
verlicht een roodgekleurde wingerd die een huismuur bedekt. 
Op een heldere avond zie je de gouden koepel van de synagoge 
boven de daken van de huizen uitsteken, maar niet nu het zo 
mistig is.

We laten onze ogen over de lage panden glijden die om het 
plein staan. Wat winkels, een café, een klein restaurant...

Ik blijf bij het gebouw staan waar vroeger paardenkoetsen in 
ondergebracht werden; er hangt nog een stenen paardenkopje 
aan. ‘Misschien heeft Leo het inktstel hier ergens binnen ver-
borgen.’

Frits zucht. ‘Als je een tijdje rondkijkt merk je dat er geen 
beginnen aan is. Het inktstel zou op duizend plaatsen kunnen 
zijn.’

‘Als we morgenochtend naar Emils vriendin gaan, kunnen we 
hier langsrijden en een paar winkeliers vragen of ze iets weten.’

‘Oké.’
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We lopen de Heckmann-Höfe verder door naar de achter-
uitgang. Ik kan het niet laten om muren, banken en holtes met 
mijn blikken af te tasten. Je weet maar nooit. Het is nu zo koud 
geworden dat onze ademhaling witte wolkjes maakt.

Frits bibbert even. ‘Laten we naar onze fietsen gaan, Sofie. 
Mijn kaak begint zeer te doen.’

We lopen terug via het uiteinde van de Oranienburger Stras-
se, waar we op prostituees stuiten die onder de bomen staan.

Frits’ blik treft de mijne. We denken allebei hetzelfde.
‘Babett!’ zegt Frits. ‘Hoe konden we haar vergeten!’
We kunnen Babett als hulp inschakelen. Zij tippelt hier sinds 

jaar en dag en ze weet alles van de buurt. We kennen Babett van 
een eerdere onderzoeksopdracht, toen we haar met een klein 
probleem hebben geholpen. Sindsdien zien we haar af en toe.

Er kuieren wat mannen op en neer door de mist. Terwijl 
ze een nonchalant gezicht trekken, kijken ze met een half oog 
naar de vrouwen. Langzaam rijdende auto’s glijden op straat 
voorbij.

‘Triootje?’ vraagt een vrouwenstem achter ons verleidelijk.
We draaien ons om. De vrouw is in een zwart, leren topje 

gesnoerd dat lange mouwen heeft. Haar benen zijn gehuld in 
een glimmende legging en ze heeft een paar piercings in haar 
onderlip.

‘Nee, bedankt,’ zegt Frits, ‘we zoeken Babett. Is ze er op het 
moment?’

De vrouw houdt op met glimlachen. ‘Die is net teruggeko-
men, hoorde ik. Ze staat op haar gewone plek.’ Ze wrijft met 
haar handen over haar bovenarmen om zich warm te houden. 
Het moet geen pretje zijn om hier uren te staan.

We bedanken de vrouw en lopen verder over het trottoir, 
waar andere prostituees ons uitnodigende glimlachjes toewer-
pen. De meesten hebben lang, loshangend haar en laarzen tot 
net onder de knie. Dit gedeelte van de Oranienburger Strasse 
is een oude plek voor straatprostitutie – die was er in de jaren 
twintig ook al.

Als Babett ons ziet aankomen, zwaait ze met haar sigaret. 
‘Frits! Sofie! Ik dacht al dat jullie dood waren!’
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We omhelzen haar op de Duitse manier. Babett is gekleed 
in een rood pakje, dat haar in netkousen gehulde bovenbenen 
vrij laat. Ze draagt rode laarzen met vlijmscherpe stilettohak-
ken.

‘Je ziet er fantastisch uit, Babett,’ zegt Frits.
Babett glimlacht en trekt aan haar sigaret. ‘Ach ja, Fritzchen,’ 

zegt ze met haar lage stem, ‘het is lief van je om dat te zeggen. 
Maar weet je, alles zakt steeds meer af.’ Ze trekt aan het losse vel 
onder haar kin als bewijs.

Ik grinnik. ‘Bij mij ook, Babett, zo is dat nu eenmaal. Maar 
de kerels hebben er net zo goed last van, hoor.’ Als je het niet 
weet, zou je niet geloven dat Babett ooit een man is geweest. 
Ze heeft een subliem figuur en benen waar Marlene Dietrich 
jaloers op zou zijn geweest.

Nadat we even bijgepraat hebben, zegt Babett: ‘Volgens mij 
willen jullie wat van me. Dus schiet maar op, want ik heb nog 
meer te doen vannacht.’ Ze knipoogt lonkend naar een voorbij-
lopende man, die echter niet blijft staan.

‘Ken jij Leo Stock toevallig?’ vraag ik. ‘Midden zeventig, ma-
ger, geeft als gids rondleidingen door de buurt.’

‘Heeft hij zo’n lijdend Jezus-gezicht?’
Ik denk aan Leo’s doorgroefde hoofd met de smartelijk sa-

mengetrokken wenkbrauwen. ‘Dat is ’m. We zijn op zoek naar 
een oude inktpot die Leo heeft gestolen. Die zou hij wel eens in 
de Heckmann-Höfe verborgen kunnen hebben.’

‘Ahaaa,’ zegt Babett met een uithaal. ‘Ja, ik weet dat hij altijd 
lang met zijn groepen in de Heckmann-Höfe rondhangt. De 
mooiste van de hele stad, als je het mij vraagt. En jullie willen 
zeker dat ik bij mijn kennissen informeer of iemand hem iets 
heeft zien verstoppen?’

‘Dat zou geweldig zijn, Babett.’
‘Is Leo Stock niet dezelfde vent die in coma ligt omdat zijn 

zus hem een auto-ongeluk heeft bezorgd?’
‘Ja,’ zegt Frits, zonder in te gaan op de eenzijdigheid van de 

berichtgeving.
‘En wat voor inktpot is het?’ vraagt Babett. ‘Eigendom geweest 

van een beroemde persoonlijkheid? Ingelegd met diamanten?’
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Frits maakt een achteloos gebaar. ‘Geen duur materiaal, ge-
woon hout. Het ding is enkel belangrijk voor onze klus.’

‘Zo zo, iets bijzonders en zeldzaams dus.’
Ik negeer Babetts rake conclusie en vraag, vanuit de over-

weging dat een brutaal mens de halve wereld heeft: ‘Zou je 
alsjeblieft ook willen informeren bij de winkeliers in de Heck-
mann-Höfe? Het is echt heel dringend. En tegen jou zeggen ze 
vast meer dan tegen onbekenden zoals ons.’

‘Ja dáag –’ begint Babett. Dan doemt er een goed geklede 
man op uit de mist, op wie ze een begerig oog werpt.

‘Ik zie nog wel,’ zegt ze gehaast tegen ons, waarna ze op de 
man afstapt.

‘Discreet graag, dit moet geheim blijven,’ sis ik haar na. Ik 
weet dat ze zal doen wat we vragen, omdat ze zelf veel te nieuws-
gierig naar de inktpot is.

Babett heeft haar handen op haar aantrekkelijke achterwerk 
gelegd. Als antwoord steekt ze een middelvinger op en wuift 
ermee.

42

Frits en ik slapen die nacht als een blok. Als de wekker vrijdag-
ochtend gaat, is mijn eerste gedachte: we moeten het inktstel 
vinden! Pas als ik de wekker uitzet, merk ik dat mijn rechterarm 
klopt en brandt. Niet alarmerend, wel pijnlijk.

Frits draait zijn hoofd op het kussen naar me toe. ‘Hoe ziet 
mijn kaak eruit?’

‘Paars-zwart. Met een schaafplek. Doet het zeer?’
‘Ja. En bij jou?’ Frits beweegt zijn mond wat stijfjes, vanwege 

zijn beurse kaak.
‘Ook.’
We grinniken, uit blijdschap omdat we Emil op tijd hebben 

kunnen redden.
‘Ai,’ zegt Frits, een hand tegen zijn kaak leggend.
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Langzaam staan we op. Nadat Frits het verband om mijn 
arm heeft vernieuwd en zich voorzichtig heeft geschoren, doen 
we zo goed mogelijk onze spieroefeningen. We zijn vaker ge-
wond geraakt bij een vechtpartij en we weten dat het een ver-
gissing is om dan niet te trainen. Je bouwt je spieren sneller af 
dan op.

We hebben ons al aardig in het zweet gewerkt als Frits wordt 
gebeld.

Terwijl ik aan een hamstringoefening begin, hoor ik Frits 
zeggen: ‘Shit! Hou hem een kwartiertje vast, praat maar over 
zijn broer ofzo. En probeer erachter te komen waar hij heen wil. 
Dat lukt je wel, Dana. We komen eraan!’

Frits schiet zijn onderbroek aan en zegt: ‘Vlug, Sofie, 
Emil vertrekt uit het Charité! We moeten weten wat hij gaat 
doen!’ 

Ik krabbel overeind en kleed me aan. Douchen moet later 
maar. ‘Maar hij was toch opgenomen voor onderzoek?’

‘Ja, Emil lag op een andere afdeling, maar vanochtend heeft 
hij een uur bij Leo gezeten. En nu gaat hij ervandoor. Misschien 
gaat hij iets met het inktstel doen, omdat hij door de overval 
van Bommes van gedachten veranderd is!’

In vliegende haast eten we een mueslireep en slikken er een 
pijnstiller achteraan vanwege onze verwondingen. Even later 
hollen Frits en ik beneden langs de balie, waar meneer Wlaschi-
ba ons met een zorgelijk gezicht nakijkt.

Zo snel we kunnen fietsen we door het ochtendverkeer. Er 
hangt een dichte mist, zodat we uit moeten kijken met ons 
tempo. Op een kruising tegen een auto aanknallen zou niet 
goed uitkomen. Bovendien kan ik mijn rechterarm niet ge-
bruiken – ik laat hem naast me hangen omdat de schokken 
van het stuur te veel pijn doen. Het lijkt wel of de rit uren 
heeft geduurd voor we bij het Charitéziekenhuis zijn en naar 
binnen rennen.

Dana, de jonge verpleegkundige, vangt ons zenuwachtig op 
bij de IC-afdeling. ‘Sorry, meneer Stock is helaas al weg, ik kon 
hem niet zo lang aan de praat houden – helemaal niet eigenlijk. 
Het spijt me ontzettend. Misschien had ik –’


