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Saint-Antonin, Frankrijk

Zondag 17 april, even na middernacht

De gloeilamp op zolder heeft het begeven. Morgen zal hij 
het even melden bij Jean-Claude. Étienne heeft sinds jaar 
en dag het gevoel dat de huisbewaarder hem niet mag, al 
lijkt diens afstandelijke houding soms ook ingegeven door 
ouderwets, ingebakken standsbesef. De man is beleefd, maar 
kijkt zijn werkgever nooit recht aan. Toen zijn ouders nog 
leefden hadden ze elkaar vrij gemakkelijk kunnen ontlo-
pen, maar nu is Étienne de enige Brémont in Aix-en-Pro-
vence en vereist het vele onderhoud van het landgoed fre-
quenter contact tussen eigenaar en conciërge.

Jean-Claude is een beer van een vent, maar nogal onbe-
holpen. Om dat geblokte lijf heeft Étienne zich nooit zor-
gen gemaakt, maar de manier waarop Jean-Claude hem aan 
kan kijken bezorgt hem soms wel een ongemakkelijk ge-
voel. Opvallend zijn ook altijd de enorme handen van de 
conciërge; heuse kolenschoppen die slap langs zijn lijf han-
gen wanneer hij naar de norse opdrachten van zijn werk-
gever luistert. Na een paar seconden beginnen zijn dikke 
vingers eerst langzaam, maar dan steeds sneller te trillen 
alsof ze ongeduldig wachten op signalen uit zijn hersenen 
om op gang te komen. Hoe dan ook, de vingers lijken de 
langzame, stijve handen altijd een stapje voor te zijn.

Uit gewoonte heeft Étienne een zaklamp bij zich. Er is 
altijd wel een peertje gesprongen in het vervallen chateau, 
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een huis waar niemand woont en dat meer problemen op- 
levert dan eigenlijk alle moeite waard is. De lichtbundel van 
zijn lantaarn schijnt rond in de stoffige ruimte. Het is een 
van de weinige delen van het kasteel met zijn twintig  
kamers waar hij goede herinneringen aan bewaart. In een 
hoek staat zijn eerste racefiets met tien versnellingen waar-
mee hij in drie kwartier heuvelaf naar beneden, naar Aix 
fietste. De terugweg kostte hem bijna dubbel zoveel tijd. 
Heel sportief was hij destijds en nog altijd is hij best fit 
trouwens voor iemand van vijfendertig.

Naast de fiets staat een negentiende-eeuws ijzeren bed 
met een rozenkrans aan het hoofdeind die daar altijd heeft 
gehangen. Hij moet denken aan haar lachende gezicht en 
groene ogen. Hij mist haar, maar het zou raar zijn haar te 
bellen. Hun levens zijn te verschillend, hun vrienden zijn 
te verschillend. Ja, het zit ’m vooral in die andere vrienden.

Het is volle maan en Étienne loopt naar het raam, dat 
eigenlijk niet meer is dan een opening in de muur met 
daarvoor een houten luik van een meter breed en twee 
meter hoog. Vroeger werd het hooi voor de winter via deze 
opening naar de zolder gehesen en later heeft niemand de 
moeite genomen er een echt raam in te zetten. Terwijl hij 
zich met zijn rechterhand stevig vasthoudt aan de muur 
duwt hij het luik open. Met links zet hij het voorzichtig  
vast. Zodra ze groot genoeg waren om bij de gietijzeren 
grendel te kunnen, hadden generaties kinderen Brémont 
geleerd hoe ze het luik veilig open moesten maken.

Maanlicht valt de zolder binnen, helder genoeg om de 
papieren te lezen waarnaar hij op zoek is. Rechts van hem 
staat de Louis Vuitton-koffer op de grond. Étienne tilt het 
gevaarte op een houten ladekast vol door motten aange-
vreten dekens. Het slot van de koffer is geforceerd, wellicht 
door zijn broer François. Snel opent hij het deksel en pakt 
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de papieren die bovenop liggen. Gehaast bladert hij de do- 
cumenten door. Waarom hij zich opeens zo opgejaagd voelt 
begrijpt hij niet helemaal. Jean-Claude is er niet, want die 
zit op anderhalf uur rijden hiervandaan en komt pas mor-
gen terug, maar toch is hij gespannen en trillen zijn han-
den. De stukken afkomstig van advocaten en notarissen zijn 
met de hand geschreven in schoonschrift, iets wat hij en 
zijn broer ook nog hebben geleerd. In de eerste klas was 
dat, met vulpennen die zijn vader kocht bij Maison Michel 
op de Cours Mirabeau. De papieren zaten door elkaar en er  
zaten ook losse blaadjes tussen. Daar bleek wel uit hoe weinig 
respect zijn adellijke familie altijd voor geld, voor archive-
ren, voor organisatie in het algemeen had gehad. Betalings-
bewijzen bewaarden ze in koekblikken; ze lieten briefjes van 
honderd franc slingeren of verstopten ze onder het verscho-
ten Perzische kleed in de bibliotheek; elektriciteits- en tele-
foonbedrijven belden geregeld om achterstallige facturen 
te vorderen, al durfden ze de stroom nooit af te sluiten.

Étienne begint wat orde te scheppen in de paperassen en 
scheidt eerst maar eens twintig jaar oude bankafschriften 
en boodschappenlijstjes van belangrijke juridische docu-
menten. Even glimlacht hij als hij de vergeelde kassabon 
ziet van de beste patissier van Aix – een zaak die nog altijd 
bestaat met een telg van de vierde generatie als chef. Het 
is het bonnetje voor brioches, waarschijnlijk voor hem en 
François en misschien ook voor Marine. Nee, dat kan niet 
– ziet hij dan – het bonnetje dateert van de jaren vijftig, en 
toen waren zij nog lang niet geboren. Hij zit even met het 
papiertje in zijn handen, kalmeert wat en gunt zich een 
moment om terug te denken aan Marine, aan de discussies 
die ze als jonge tieners voerden over wezensvragen waarom 
brioches lekkerder waren dan croissants (of andersom) of 
waarom chocolademelk met Banania beter was dan met 
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Quik (of juist niet). Ze redeneerde hem altijd onder de tafel.
De glimlach van Étienne verstart als hij de voordeur van 

het kasteel hoort opengaan. Instinctief kruipt hij weg in de 
schaduw tegen de muur. Hij zet zijn leesbril af en haakt die 
in de V-hals van zijn trui. Er klinken snelle voetstappen op 
de stenen trap naar de eerste verdieping, dan op de over-
loop, de trap naar de tweede verdieping, de overloop daar 
en vervolgens gestommel op de smalle, houten zoldertrap.

Étienne houdt zijn adem in. Dat moet de huisbewaarder 
zijn. Mogelijk heeft Jean-Claude het in zijn hoofd gehaald 
dat hij geen nacht van het kasteel kan wegblijven. Dat zijn 
stomme planten hem te hard zouden missen. Als de deur 
opengaat richt Étienne zijn zaklamp op de figuur in de ope-
ning. Met een zucht zegt hij: ‘Huh? Wat doe jij hier?’

Het luik rammelt tegen de buitenmuur terwijl Étienne 
met zijn ongenode bezoeker praat. Er is een sterke wind op-
gestoken die hun stemmen door het open raam meeneemt 
en doet vervliegen over de dennenbossen en over de heuvel 
die naar de lavendelvelden voert.

Naarmate de wind aanwakkert, klinken hun stemmen al- 
maar luider. Almaar opgewondener ook. Étienne lacht om 
de boze woorden die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. 
Hij beeldt zich in dat hij lavendel ruikt, ook al is het nog 
maar april. Dan begint de ruzie hem te vervelen. Even draait 
hij zich naar het open raam om de frisse nachtlucht in te 
ademen. Als hij zich weer omkeert hoort hij iets over de zol-
dervloer schuiven en voelt dan twee handen op zijn borst. 
Tijdens zijn val wervelt de mistral rond zijn lichaam. Hij 
kijkt op naar het zolderraam, ziet het zwakke schijnsel van 
zijn zaklantaarn. Hij hoort de wind niet waaien maar kreu-
nen. Voordat hij de geest geeft zijn die twee brioches het 
enige waaraan hij denkt. Dat hij brioches altijd lekkerder 
heeft gevonden dan croissants.
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Hoofdstuk 1

Saint-Antonin, Frankrijk
Zondag 17 april, halfzes ’s middags

Verlaque staat voor de conciërgewoning, een eeuwenoud 
huisje in gele ruwe steen dat baadt in het late zonlicht. Om 
’s zomers de hitte buiten te houden zijn de ramen klein; 
de houten luiken zijn in een inmiddels verbleekt blauw-
grijs geschilderd. Achter Verlaque tekent zich de berg af. 
Hij moet denken aan wat Cézanne altijd zei over de Mon-
tagne Sainte-Victoire: als hij zijn ezel ook maar een hálve 
meter verzette kreeg hij een totaal andere berg te zien. Ver-
laque probeert het ook en verplaatst zijn zware lichaam een 
beetje naar rechts. Verdomd: opeens verschijnt de top van 
een van de vele kalkstenen bulten in beeld – de zuidflank 
doet denken aan de rug van een dinosaurus. Tegelijkertijd 
schuift de schaduw van een wolk over die punt, waardoor 
de kleur verandert van stoffig roze in grijs.

Hij draait zich weer om en kijkt naar het kasteel. Enfin, 
een echt kasteel is het niet, eerder een bastide – zo’n villa van 
vermogende zeventiende-eeuwse burgers uit Aix-en-Pro-
vence die vroeger elk jaar in juli hun herenhuizen in de stad 
op slot draaiden om met hun hele huishouding het koelere 
platteland op te zoeken. Het is hier nu gewoon koud. Saint-
Antonin ligt maar tien kilometer buiten Aix, maar al wel op 
vijfhonderd meter hoogte. Verlaque beseft nu dat hij zijn 
jas in de auto heeft laten liggen.

Net als de conciërgerie is de bastide opgetrokken uit gele 
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zandsteen, dat echter met meer zorg is gehouwen en glad 
gepolijst. Grote geel-groen geglazuurde terracottapotten 
met barsten en gehavende randen flankeren het kiezelpad 
dat naar de voordeur leidt. Die potten verkeren misschien 
in slechte staat, maar er staan wel kerngezonde oleanders 
vol knoppen in. Een ander kiezelpad, met lavendelstruikjes 
erlangs, loopt dwars door de verzorgde tuin naar een oude 
rechthoekige vijver.

Terwijl Verlaque het pad af loopt, voelt hij dat hij de 
laatste tijd toch weer kilo’s is aangekomen. Zijn Italiaanse 
riem knelt ook een beetje. Nee, weer alleen wonen betekent 
niet dat hij minder is gaan eten zoals andere vrijgezellen 
schijnen te doen wanneer een zoveelste relatie stukloopt. 
Hij zucht en neemt zich voor de volgende dag te beginnen 
met hardlopen. Als hij zijn loopschoenen tenminste nog 
ergens kan vinden. ‘Trainers,’ zegt hij hardop in het Engels en 
glimlacht. Zijn Engelse grootmoeder noemde ze ‘trainers’, 
terwijl zijn Franse oma dan weer niet wilde dat hij zich met 
zulk schoeisel op straat vertoonde. ‘Seulement pour le tennis!’ 
zei ze altijd streng.

Het water in de langwerpige vijver is groen en troebel en 
bedekt met bladeren van de overhangende platanen. Aan 
de rand staat een fontein van helder oranje-geel marmer; 
een leeuwenkopje spuwt water in het bassin. Toen hij in de 
Provence kwam wonen hield Verlaque niet van het marmer 
van de Sainte-Victoire – te fel van kleur, vond hij, een beetje 
kitscherig zelfs. Inmiddels is hij eraan gewend en vindt hij 
het zelfs heel mooi. De wastafel in Marines badkamer is ook 
van dat marmer gemaakt. Als hij zich bukt om een hand 
onder het stromende water te houden, schieten hem een 
paar regels te binnen uit een gedicht van Philip Larkin, de 
favoriete dichter van zijn favoriete grootmoeder: I put my 
mouth / close to running water: / Flow north, flow south, / it will not 
matter, / it is not love you will find.’
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Bij Marine had hij de liefde wél gevonden, alleen bood 
die hem niet echt de voldoening waarnaar hij verlangde. 
Daarom had hij de liefde weer laten varen. Het was ook te 
moeilijk zijn verleden uit te leggen aan Marine. En hoe har-
der ze probeerde hem erover te laten vertellen, hoe meer 
hij in zijn schulp kroop. Nee, voor hem is het gemakkelij-
ker om alleen te zijn, lekker in zijn dakappartement met 
zijn boeken en schilderijen en sigaren. Verlaque beseft dat 
Marine en hij elkaar al zeker een halfjaar niet meer hebben 
gesproken.

‘Edelachtbare!’ klinkt het vanuit de conciërgewoning. 
De huisbewaarder verschijnt in het deurgat dat hij volledig 
vult met zijn grote en brede gestalte. ‘De koffie is zo klaar!’ 
Verlaque loopt naar het huisje, stopt zijn hand in zijn zak 
en zet een dictafoontje aan.

In de kille keuken probeert hij een rilling te onderdruk-
ken. De conciërge, Jean-Claude Auvieux, schenkt twee kop-
pen in. Rechter Verlaque kijkt rond in de schaars gemeu-
bileerde, kraakheldere ruimte en neemt een moment de 
prachtige antieke tegelvloer in zich op. Een oude wijnrode 
La Cornue, een fornuis waar iedere amateurkok – Verlaque 
incluis – van droomt, domineert het vertrek. Zo’n ding met 
twee ovens zou hij ook wel willen hebben in zijn apparte-
ment in Aix, al zou hij dan meteen de hele keuken opnieuw 
moeten inrichten. Hij wrijft in zijn handen en onderdrukt 
de neiging om erop te blazen.

Auvieux kijkt om van het fornuis. ‘Sorry dat het hier zo 
koud is. Voor ik dit weekend vertrok heb ik de verwarming 
uitgezet. Overdag is het in april al warm genoeg, maar  
’s avonds mag de verwarming best een graadje hoger, n’est-ce 
pas? Het wordt zo wel warmer.’

Auvieux is weliswaar jonger dan Verlaque, maar met zijn 
getaande gezicht ziet hij er ouder uit. Een imposante vent 
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is het: boomlang, brede schouders, vlezige lippen, hazel-
nootkleurige ogen. En natuurlijk draagt hij het typische 
tenue van alle Provençaalse mannen met dat soort werk: een 
blauwe overall met daarover een groen gewatteerd jacht-
vest.

‘Het moet een verschrikkelijke dag voor je zijn,’ zegt Ver-
laque terwijl hij een keukenstoel naar zich toe trekt en on-
gevraagd gaat zitten. ‘Wat is er precies gebeurd?’

Auvieux kijkt naar de grond en dan weer naar Verlaque 
die hem met zijn donkere ogen strak aankijkt. ‘Wel… Ik heb 
zijn lichaam gevonden en toen onmiddellijk de politie ge-
beld. Daarna ben…‘

Verlaque onderbreekt hem. ‘Was je alleen op het terrein?’
De conciërge slaat zijn blik weer neer. ‘Ja, ik was alleen,’ 

antwoordt hij terwijl hij een denkbeeldig vuiltje op de vloer 
wegschuift.

Verlaque zucht. ‘Je zult wel vreselijk zijn geschrokken 
toen je het lichaam van graaf de Brémont ontdekte. Ik weet 
niet of je heel close was met de graaf, maar ik weet dat je 
hier als kind al woonde en samen met hem en de rest van 
de familie bent opgegroeid. Kun je me exáct vertellen wat je 
hebt gedaan toen je terugkwam van je weekend? Hoe meer 
details je je herinnert, hoe beter.’

 ‘Tegen twaalven was ik terug in Saint-Antonin,’ ant-
woordt Auvieux na een korte pauze. ‘Alleen. Rond halfelf 
was ik bij mijn zuster in Cotignac, in de Var dus, vertrok-
ken.’

‘Ik heb de naam en het adres van je zus nodig voor het 
dossier,’ onderbreekt Verlaque hem.

‘Geen probleem.’ Auvieux slikt, ademt diep in en ver-
volgt: ‘Ik heb mijn auto rechts van het kasteel geparkeerd. 
De auto staat daar nog. Ik heb mijn koffer naar binnen ge-
bracht en iets te eten klaargemaakt.’
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‘Wat precies?’ vraagt Verlaque.
‘Mijn lunch?’ Auvieux staart de rechter een paar secon-

den aan in een poging te begrijpen waar hij heen wil met 
die vraag en haalt dan zijn schouders op. Hij heeft het al 
lang geleden opgegeven mensen te begrijpen. Planten zijn 
een stuk simpeler. Verlaque heeft echter al een schaal met 
aardbeien en wat dunne groene asperges op het werkblad 
zien staan, klaar voor het avondeten. En toen Auvieux melk 
uit de ijskast pakte, heeft hij snel de inventaris opgemaakt: 
eieren, een stuk geitenkaas, een halve salami in plasticfolie, 
boter, spuitwater en witte wijn. Het zou de inhoud van zijn 
eigen ijskast kunnen zijn, minus de Pol Roger-champagne 
dan. De conciërge geeft uiteindelijk antwoord. ‘Eh, ik heb 
een entrecote gebakken. Wat brood en sla erbij, en twee 
glazen rode wijn. Ik koop mijn wijn altijd in bulk bij de 
coöperatie in Puyloubier. Niks mis mee, vind ik.’

Verlaque moet glimlachen. Hij kent de coöperatie en de 
conciërge heeft gelijk: de wijn van nog geen drie euro per 
liter is inderdaad prima te drinken. ‘Hoe laat was je klaar 
met eten?’ vervolgt Verlaque.

‘Rond een uur of twee. Na het eten heb ik mijn werkkle-
ren aangetrokken en mijn wandelingetje gemaakt. Ik loop 
graag een stukje na het eten; zelfs maar een kwartier stevig 
doorstappen is goed voor de gezondheid. Mijn zuster heeft 
daar ooit een reportage over gezien. Een kwartiertje, langer 
hoeft het niet zijn.’

‘Ja, dat beweren ze inderdaad,’ antwoordt Verlaque wat 
ongeduldig.

‘En dus wandelde ik die kant op,’ zegt Auvieux met een 
handgebaar naar het kasteel dat vanuit het keukenraam is 
te zien. ‘Via de olijfgaard ben ik gegaan en heb daar even de 
bomen nagekeken die ik in februari heb gesnoeid. Graaf de 
Brémont, de grootvader van meneer Étienne, zei altijd dat 
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je de takken zo moet snoeien dat je de Sainte-Victoire door  
de bomen heen nog duidelijk kunt zien liggen.’

De huisbewaarder stopt met praten en kijkt de rechter 
aan alsof hij antwoord verwacht.

‘Dat heb ik ook weleens gehoord,’ hoort Verlaque zich-
zelf zeggen. Het duurt even voor hij beseft dat Marine hem 
dat heeft verteld toen ze op een zonnige ochtend de olijf-
boom op haar terras aan het snoeien was. Vanuit haar ap-
partement in het centrum kun je de berg niet zien, maar 
aan het begin van de twintigste eeuw, voordat de grote flat-
gebouwen aan de rand van de stad verrezen, had je ook van-
uit de binnenstad een fantastisch uitzicht en zo is die ge-
woonte blijven bestaan. Verlaque denkt aan de vele studies 
die Cézanne heeft gemaakt vanuit zijn atelier op een heuvel 
ten noorden van de stad. Vandaag is ook dat uitzicht ver-
borgen achter die betonnen kubussen. Verlaque vond het 
tekenend dat niet alleen de berg van Cézanne niet te zien is 
vanuit het atelier van de schilder, maar dat de stad zelf nu 
slechts twee of drie kleine schilderijen bezit van zijn be-
roemde zoon – een van de grote namen in de kunstgeschie-
denis. Verlaque denkt aan het kleine Musée Granet en pro-
beert zich te herinneren of daar een schilderij van Cézanne 
hangt. De negentiende-eeuwse inwoners van Aix hadden 
de spot gedreven met het werk van de schilder, dat te mo-
dern was naar hun provinciale smaak. Niet dat er op dat 
vlak veel is veranderd bij de Aixois van nu, denkt Verlaque. 
Ondanks al het nieuwe en oude geld in Aix-en-Provence 
vind je er lang niet zoveel galeries voor hedendaagse kunst 
en trendy restaurants als in steden zoals Toulouse en Lille.

Verlaque kijkt door het raam naar de bastide. ‘En van wie  
is die auto met dat 06-nummerbord, uit Alpes Mariti- 
mes?’ Auvieux buigt zich voorover om door het smalle raam 
te kijken en antwoordt: ‘Dat is een oudje van François, de 
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broer van Étienne; hij woont aan de Côte d’Azur. Hij en 
Étienne gebruikten die auto voor een klusje of om naar Aix 
te rijden.’

‘Oké,’ zegt Verlaque. ‘Ga verder.’ Als hij de verwarde blik 
op het gelaat van de conciërge ziet voegt hij eraan toe: ‘Dus 
je was in de olijfgaard…’

‘Ah ja, merci. Na zowat een kwartier in de olijfgaard, ben 
ik achter het kasteel langs gelopen want ik had zin om naar 
het dennenbos ten zuiden van het huis te gaan. Maar toen 
ik de heuvel op wilde wandelen zag ik links van me het li-
chaam van meneer Étienne liggen.

‘Dat moet dan tussen kwart over twee en halfdrie zijn 
geweest. Heb je ons toen meteen gebeld?’

‘Ja. Ik heb natuurlijk naar het lichaam gekeken, maar 
ik heb het – hem – niet aangeraakt. Ik zag dat hij dood was. 
Ik ben naar huis gerend en heb meteen het alarmnummer 
gebeld.’

‘Hoe laat ben je hier vrijdag vertrokken?’ vraagt Verlaque.
Auvieux neemt een slok koffie voor hij antwoordt. ‘Ruim 

voor het avondeten. Mijn zuster zou namelijk blanquette de 
veau maken. Ik ben tegen vijven weggereden.’

‘En je hebt niets vreemds opgemerkt?’
Er gaat een rilling door het lichaam van de conciërge die 

zijn ogen wijd openspert en vraagt wat Verlaque bedoelt.
Verlaque ziet dat Auvieux zich ongemakkelijk voelt. ‘Ik 

bedoel,’ antwoordt hij, ‘de politie heeft je al gevraagd of er 
iets verdwenen is, maar heb je misschien iets gezien dat niet 
klopte voor je naar de Var vertrok of toen je terugkwam?’

‘Nee, niet echt,’ antwoordt de conciërge langzaam.
‘Is er ooit ingebroken in het kasteel?’
De conciërge wrijft nerveus in zijn handen. ‘Ja, één keer. 

Twee jaar geleden. Rotjongens uit Marseille. Met z’n drieën 
waren ze. Ze probeerden het luik van een eetkamerraam te 
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forceren. Ik hoorde het lawaai en heb ze weggejaagd met 
mijn jachtgeweer. De volgende dag heb ik meneer Étienne 
gebeld en die heeft iemand gestuurd om het luik te herstel-
len.’

Verlaque vraagt Auvieux niet hoe hij wist dat het jongens 
uit Marseille waren, maar dat zal hij vermoedelijk hebben 
opgemaakt uit hun huidskleur.

Als Verlaque opstaat, wijst hij naar de asperges en de aard- 
beien. ‘Heb je die gekocht bij de fruitkraam langs de route 
nationale?’

De conciërge kijkt met verbaasde blik naar de tafel en ver-
volgens naar Verlaque. ‘Ja, op de terugweg.’

‘Is het een goede kraam?’ vraagt Verlaque.
‘Zeker!’ roept de conciërge. ‘En veel goedkoper dan op de 

markt van Aix.’
Verlaque rolt met zijn ogen. ‘Tja, onvoorstelbaar toch! 

Een appel op de markt van Aix kost twee keer zoveel als in  
Gardanne.’ Gardanne is een oud mijnwerkersdorp een kwar-
tiertje ten zuiden van Aix. De mijn is gesloten, maar de im-
posante schoorsteen van de elektriciteitscentrale – nu ge-
stookt met Chinese steenkool – is vanaf de snelweg richting 
Aix duidelijk te zien. Een lelijke, onaangename plek is het. 
De gebouwen en zelfs sommige inwoners daar zien eruit 
alsof ze met een dunne laag roet zijn bedekt. Verlaque is 
overigens niet van plan daar zijn boodschappen te doen. 
Eigenlijk weet hij niet eens of dat verhaal van die prijzen 
klopt. Maar in Aix beweert iedereen van wel.

Verlaque vindt dat ze wel genoeg over eten hebben ge-
praat en vraagt of Auvieux het goed kon vinden met Étienne 
de Brémont.

Die vraag lijkt de conciërge te verrassen. ‘Hij was mijn 
baas…’

‘Dat weet ik,’ vervolgt de onderzoeksrechter, ‘maar mócht 
je hem?’
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Auvieux kijkt niet op. ‘Nee, meneer. Niet echt, om eerlijk 
te zijn.’

Verlaque ziet dat de conciërge moe is en dat het de man 
allemaal wat te veel is geworden. Hij drinkt zijn kop leeg 
en neemt afscheid met de boodschap dat er nog een paar 
politiemannen de zolder aan het onderzoeken zijn. Als ze 
klaar zijn zullen ze een seintje geven zodat hij kan afsluiten.

‘Zal ik even met u meelopen, meneer de rechter?’ biedt 
Auvieux aan.

‘Nee hoor, dat is niet nodig, maar bedankt.’
Auvieux vraagt Verlaque de mannen op het hart te druk-

ken geen bende achter te laten en alle lichten uit te doen. 
Verlaque stelt hem gerust en bedankt hem voor zijn tijd en 
de lekker sterke koffie.

Terwijl Verlaque terugloopt naar het kasteel bedenkt hij 
dat Auvieux ondanks het duidelijke geldgebrek van de fa-
milie trots is op het landgoed en op zijn werk. Dat zou hij 
ook graag zien bij een paar van zijn ambtenaren in het Pa-
lais de Justice. Hij is nog niet zo lang onderzoeksrechter, nog 
geen twee jaar. In recordtempo was hij gepromoveerd van 
openbaar aanklager tot districtsprocureur en bij zijn be-
noeming tot juge d’instruction was hij nog maar negenender-
tig. Hij staat bekend als integer en zeer welbespraakt – in 
het Frans en het Engels – en als iemand die geen blad voor 
de mond neemt. Bij zijn aantreden heeft Verlaque duidelijk 
gesteld dat hij nauw bij alle onderzoekstaken betrokken 
wil zijn, iets wat onderzoeksrechters mogen, maar zelden 
doen. In juli van dat jaar waren er interviews met hem ver-
schenen in verschillende dagbladen, onder meer in Le Monde 
en Le Figaro. Zijn foto stond zelfs op de cover van de regio-
nale uitgave van L’Express. Het vreemdste stukje publiciteit 
was wel een kort artikel in het tijdschrift Elle. Een jonge, po-
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