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De rust op de weg zorgde ervoor dat Léon Coeur zich des te 
ongedurig voelde. Hij moest moeite doen het gaspedaal niet tot 
op de bodem van zijn nieuwe Volvo in te drukken. Dat deed hij 
vaak in zijn oude  auto omdat die veel trager reageerde, maar die 
lag eindelijk op de stort. Hij kon maar niet wennen aan de geur 
en de snufjes van zijn huidige exemplaar. Er zat zelfs een achter-
uitrijcamera en sensoren in, alsof hij geen ogen had om zelf te 
kijken bij het inparkeren.
 Hij remde af en manoeuvreerde de N206 af, wat hem volgens 
zijn ingebouwde navigatie  –  ook al zo’n achterlijk snufje, al 
moest hij toegeven dat het makkelijk was – naar de Laan van 
Oud Raadwijk zou brengen. Stapvoets reed hij langs de weilan-
den, langs koeien en kassen en sloten, tot hij een mooi plekje 
vond om te parkeren.
 Hier moest het ergens zijn.
 Het meisje. Het bange, maar levende meisje.
 De foto brandde in zijn broekzak terwijl hij zijn tocht over het 
vochtige gras van het weiland begon, zijn ogen speurend langs 
de horizon. Hij zou zo dicht mogelijk naar de snelweg lopen als 

De dwalenden_140x215_V1.indd   19 13-04-2021   10:51



20

hij kon, zo dicht mogelijk naar het hectometerpaaltje, en hij 
hoopte dat hij met lege handen terug zou keren. Een ochtend-
wandeling, niets meer dan dat.
 Een frisse neus.
 Dit kan niet echt gebeuren. De woorden bleven zich als een 
mantra in zijn hoofd herhalen. Hij droomde. Adam Rooijmans 
zat in de gevangenis. Hij zat…
 Léon focuste op zijn ademhaling en tuurde om zich heen. 
De geluiden van het verkeer op de snelweg iets verderop lieten 
hem de stemmetjes in zijn hoofd even vergeten. Gek, dacht 
hij, hoe er zo dichtbij mensen voorbijraasden terwijl je je hier 
in betrekkelijke anonimiteit kon voortbewegen. Niemand die 
tijd had om een blik te werpen op wat er op het weiland ge-
beurde, want de wereld trok in de  auto nog sneller voorbij dan 
anders.
 Zijn schouders ontspanden toen hij bijna de overkant van het 
weiland had bereikt. Geen meisje te bekennen, alleen maar 
groen en…
 Het bloed trok uit zijn gezicht en hij hield zijn pas in.
 Ze lag in de modderige sloot met haar gezicht naar beneden. 
Ze had geprobeerd zichzelf op de oever te klauwen, constateer-
de hij met een schok. Het gras waar ze bij had gekund was ka-
potgetrokken – op sommige plekken was zelfs de aarde zicht-
baar, en hij stelde zich voor dat ze tot de laatste seconde een 
doodsstrijd had gevoerd.
 Haar armen waren naar voren gestrekt, een van haar handen 
nog steeds op het zompige gras, haar vingers verstijfd in een 
klauwende beweging, een vochtig laagje op haar huid van de 
dauw. Haar benen waren vreemd gebogen, net als haar blote 
voeten, alsof ze had geprobeerd zich naar boven te duwen.
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 Je hoefde geen arts te zijn om te zien dat zowel haar benen als 
haar armen gebroken waren.
 Hij wist dat hij haar moest laten liggen. Desondanks trok hij 
een paar handschoenen aan, die hij voor de zekerheid altijd bij 
zich had. Hij hurkte bij het lichaam neer, greep haar bij haar 
onderarmen vast, net onder de oksels, en begon haar moeizaam 
omhoog te hijsen.
 Ja, hij hield zichzelf voor de gek, de kans dat ze leefde was 
nihil. En toch, en toch, hij moest het zeker weten.
 Zijn hart ging als een gek tekeer terwijl hij haar steeds verder 
de kant op trok, tot hij haar uiteindelijk een meter bij de sloot 
vandaan had getrokken en haar kon kantelen, zodat ze op haar 
rug kwam te liggen. Haar natte rode haren vielen als strengen 
touw om haar gezicht en contrasteerden met haar witte huid, 
vloekten met het groen van het gras… met het troebele groen 
van haar ogen. Ze waren geopend en staarden in het niets.
 Wat zou het laatste zijn dat ze had gezien? Haar moordenaar? 
De sterren? De lichten van de auto’s in de verte?
 En het laatste dat ze hoorde? Voelde? Dacht?
 Léon had geen patholoog-anatoom nodig om hem te vertel-
len dat dit meisje door de handen van een monster was gestor-
ven. Hij had het ergens geweten zodra hij de foto uit de envelop 
had gehaald.
 Ze was immers niet de eerste.
 Hij kon zich precies herinneren hoe hij de comateuze Hanna 
in het ziekenhuis had bezocht. Hoe hij zich had voorgenomen 
Lena Delfosse, haar beste vriendin op de middelbare school, te 
vinden en bij haar terug te brengen, en degene op te sporen die 
haar zoveel pijn had gedaan. Want terwijl Hanna al die tijd ge-
leden was weggerend waarna ze door een  auto werd geschept, 
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liep het met Lena Delfosse nog minder gelukkig af: ze werd een 
bestelbusje ingetrokken en pas dagen later teruggevonden.
 In de dagen die volgden faalde hij als nooit tevoren.
 Hij kwam te laat en Hanna verzonk in een verlammende de-
pressie.
 Léon keek naar haar, zijn armen over elkaar geslagen, zijn ge-
dachten niet in het heden. Dit slachtoffer was Lena’s evenbeeld 
en de akelige gedachte dat  iemand haar had gekozen om een 
boodschap te sturen, bezorgde hem rillingen. Als Adam Rooij-
mans dit meisje niet had vermoord, wie dan wel? Een zaadje van 
twijfel ontkiemde in zijn hersenen, hoewel hij zijn best deed het 
te negeren. Misschien… misschien hadden ze een kolossale fout 
gemaakt.
 Hij belde Thomas om een update te geven en hoorde dat die 
ook al verschillende telefoontjes had gepleegd terwijl hij in de 
 auto op weg naar Léon was. Het zou dus niet lang duren voor 
het hier wemelde van de mensen in witte pakken: de TD – de 
technische dienst – was onderweg en Thomas zou al over enke-
le minuten arriveren. Weer hurkte hij bij het meisje neer en 
weerstond de neiging een pluk haar uit haar gezicht te vegen.
 Iemand miste haar. Een moeder, een vader, een vriendin. Een 
oom.
 Voorzichtig tastte hij in haar broekzakken, in de ijdele hoop 
dat ze iets van een portemonnee of telefoon bij zich droeg. Hij 
stond met lege handen weer op. Dat was weer een verschil, be-
sefte hij: het feit dat dit meisje kleding droeg. Lena Delfosse 
werd naakt aangetroffen.
 Terwijl hij wachtte op versterking, begon hij de omgeving al 
zo goed en kwaad het kon te analyseren. Platgedrukt gras, een 
sigaret: alles kon van belang zijn.

De dwalenden_140x215_V1.indd   22 13-04-2021   10:51



23

 Een duw tegen zijn schouder. ‘Léon, hoor je wat ik zeg?’
 ‘Hè, wat?’ Léon had Thomas niet eens aan horen komen, die 
nu vlak achter hem stond en zenuwachtig zijn gewicht van zijn 
ene been naar het andere verplaatste. De technische dienst 
kwam ook al aangesneld met een hoop spullen, waaronder de 
bekende witte tent.
 ‘Ik hoopte dat we een keer op tijd zouden zijn.’ Thomas liet 
zijn hoofd hangen. ‘Dat arme meisje. Haar… haar lichaam. Wie 
doet nou zoiets?’
 ‘Ik weet het,’ mompelde Léon.
 Hij was blij om Thomas Koster te zien. De junior rechercheur 
torende boven alles en ieder een uit – het verbaasde Léon iedere 
keer weer dat een reus als hij in zo’n klein karretje als een  Citroën 
C1 wist te rijden – en toch leek hij het liefst in het gras te willen 
verdwijnen. De man was net een knuffelbeer en het bloed en 
andere sporen van geweld op plaatsen delict deden hem nooit 
goed. Léon vertrouwde hem met zijn leven en met zijn gehei-
men. De meeste, in  ieder geval.
 Ze stapten achteruit en bleven een goede minuut zwijgend 
naar het lichaam van het meisje staren, naar de mannen en 
vrouwen die een tent om haar heen zetten en daarin uit het zicht 
verdwenen om aan hun sporenonderzoek te beginnen. In de 
opening stond een jonge man te dralen, een van de ambulance-
medewerkers die ze voor de zekerheid mee hadden laten ko-
men. De knul veegde met zijn arm over zijn ogen en Léon zou 
kunnen zweren dat hij tranen zag. Zijn collega, een vrouw van 
in de veertig met haar haren in een strakke paardenstaart ge-
bonden, schreef iets op. Ook haar gezicht stond grimmig en het 
feit dat ze niets deden met de lege stretcher naast hen bevestigde 
wat Léon al wist.
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 Hij kon het meisje niet redden.
 Een technische rechercheur met een kolossale snor kwam 
even later de tent uit en stapte linea recta op Léon en Thomas af. 
‘Hebben jullie haar verplaatst?’ bromde hij. ‘Jullie weten dat jul-
lie zo misschien sporen hebben vernietigd.’
 ‘Ik wist niet zeker of ze nog leefde,’ ging Léon er gelijk tegen-
in. De toon die die man opzette! ‘Er was reden om anders te 
vermoeden,’ voegde hij er voor de goede orde aan toe.
 Weer bromde de technische rechercheur wat, maar blijkbaar 
besloot hij dat hij geen energie had om hier een discussie over te 
voeren en verdween weer in de tent.
 Uiteindelijk kuchte Thomas en zei hij: ‘Je ziet er belabberd 
uit. Wit als een vel papier en je hebt je volgens mij al een week 
niet geschoren.’
 ‘We zijn niet allemaal gezegend met een Keniaanse teint als 
de jouwe,’ zei Léon. Zijn irritatie ebde wat weg; hij waardeerde 
de poging van zijn vriend om hem te laten lachen. ‘Ik bespeur 
hier een hele hoop projectie, vriend,’ vervolgde hij. ‘Je ziet eruit 
alsof een truck je heeft overreden en vervolgens in z’n achteruit 
is gegaan. Hoe gaat het met Selena?’
 Selena was Thomas’ hoogzwangere verloofde.
 ‘Volgens mij kan ze niet wachten tot de baby er is. Ik ook niet, 
trouwens. Ze heeft flinke stemmingswisselingen, maar zeg niet 
tegen haar dat ik dat zei.’ Thomas maakte een hoofdbeweging 
naar de tent. ‘Weet Nancy hiervan?’
 Een retorische vraag, vond Léon, en dus reageerde hij niet. 
Nancy Postma had overal oren en ogen en hij verdacht haar er-
van dat ze zelfs rapport uit liet brengen als hij net iets te lang op 
de plee zat.
 Thomas zweeg even en vroeg toen: ‘Die foto… Wat heeft dit 
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allemaal te betekenen?’ En toen Léon geen antwoord gaf: ‘Ken je 
haar soms?’
 ‘Nee,’ antwoordde Léon met gedempte stem. ‘Nee, ik ken 
haar niet.’
 Hij wenkte Thomas dat hij mee moest komen. Enkele me-
ters verderop haalde hij de polaroidfoto uit zijn zak, waarna 
hij er een poosje naar staarde om zichzelf de tijd te gunnen de 
losse woorden in zijn hoofd te verzamelen. Hij sprak zelden 
over de gebeurtenissen van tien jaar geleden, niet met buiten-
staanders in  ieder geval, maar nu moest hij wel. Hij schraapte 
zijn keel, waarna hij de vertelde over de verdwijning van Lena 
Delfosse.
 ‘Een vriendin van Hanna?’ vroeg Thomas. ‘Dat is verschrik-
kelijk, het arme kind. Ik had geen idee.’
 ‘Ze praat er niet graag over met mensen die het niet met haar 
hebben meegemaakt.’
 ‘Net als jij. Waar werd Lena gevonden?’ Thomas bewoog on-
gemakkelijk op zijn plek. ‘Toch niet… toch niet hier, hè?’
 Léon liet zijn schouders zakken. Weer voelde hij zich murw 
geslagen door de situatie. Dat hij daadwerkelijk dit gesprek 
voerde, maakte het slechts echter. ‘Ik vrees van wel. Het was erg 
koud die week. Er lag sneeuw. Ze werd hier gedumpt in het wei-
land, haar armen en benen gebroken.’
 Thomas balde zijn vuisten en stak zijn kin vooruit. ‘Als ik die 
man hier voor me had staan, ik zweer het je! Wie doet nou zo-
iets?’ Léon liet hem uitrazen tot Thomas vervolgde: ‘Was ze ook 
in het water gegooid, net als dit meisje?’
 ‘Ze vroor dood.’ Het klonk onnatuurlijk om het hardop te 
zeggen, of alsof het een ander was overkomen, ergens ver weg, 
en niet een vriendin van Hanna. ‘Ze probeerde vermoedelijk 
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naar de auto’s te kruipen die ze op de snelweg kon horen. Naar 
 iemand die helpen kon.’
 Was het levenloze meisje in de witte tent verdronken terwijl 
ze hetzelfde probeerde te doen?
 Léon wist niet of hij het zich verbeeldde, maar het leek erop 
dat Thomas opwellende tranen wegknipperde.
 ‘Ik mocht me natuurlijk officieel niet met het onderzoek be-
zighouden, omdat ik familie van Hanna ben,’ vervolgde Léon. 
‘Naar wat ik ervan begreep, vonden ze een getuige die zich het 
busje kon herinneren waarmee Lena was ontvoerd.’ Lena. Hij 
gebruikte haar voornaam altijd zo min mogelijk om afstand te 
bewaren.
 Thomas herpakte zich, haalde een kleine blocnote uit zijn 
borstzakje en noteerde iets. Hij keek bedenkelijk. ‘Dit klinkt niet 
best, Léon, helemaal niet best. Iemand wilde je’ – hij keek over 
zijn schouder en dempte zijn stem – ‘hier krijgen. En het is die-
gene gelukt. Denk je dat het dezelfde dader is?’
 ‘Ik weet het niet,’ verzuchtte Léon. ‘Ik bedoel, Lena vroor 
dood en dit meisje is zo te zien verdronken, maar ik kan niet 
ontkennen dat de gebroken botten een opvallende overeen-
komst zijn. Adam Rooijmans, degene die we hebben opgepakt 
voor haar moord, zit alleen al jaren achter de tralies. Hij kan 
niet…’
 ‘Je weet wat Nancy hierover gaat zeggen. Het klinkt alsof dit 
inderdaad een te persoonlijke zaak is. Ze zal niet willen dat je je 
ermee bezighoudt,’ zei Thomas aarzelend. Hij leek de grond 
voor zijn voeten plots erg interessant te vinden. ‘En eerlijk ge-
zegd ben ik het dan met haar eens. Wie jou die foto ook heeft 
gestuurd, hij probeerde je te manipuleren. Wie zegt dat die per-
soon het niet op jou heeft gemunt?’
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 De hitte schoot direct naar Léons nek. Verdomme, dat wist 
hij ook wel, dat hoefde Thomas hem niet zo in te wrijven. Hij 
stond net op het punt er iets van te zeggen, toen Thomas haastig 
vervolgde: ‘Hoe wisten ze destijds eigenlijk dat hij het was? 
Adam Rooijmans, bedoel ik. Waren ze… écht zeker?’
 Léon stak zijn kin omhoog en wachtte een paar tellen tot hij 
bedaard was. ‘dna’ mompelde hij uiteindelijk. ‘Van hem en van 
Lena. Hij stond niet op de lijst van huurders van het busje, maar 
de verhuurder kon zich hem herinneren omdat hij een opval-
lend litteken dwars over zijn wenkbrauw heeft. Hij bleek ook 
een valse naam te hebben opgegeven, dus dat was sowieso al 
verdacht.’ Hij tuurde langs Thomas heen en vergat bijna dat hij 
tegen  iemand sprak. In de verte flitste iets en tekende een schim 
van een man zich af tegen de opkomende zon. ‘Een gelukstreffer 
dat ze die klootzak daardoor konden oppakken. Hij was de 
meest volhardende verdachte die ik ooit verhoord heb; hij pro-
beerde me uit de tent te lokken door steeds stom te grijnzen. 
Praten deed-ie niet, behalve dat hij de zin “Ik beroep me op mijn 
zwijgrecht” zo constant opdreunde dat zijn advocaat zelfs regel-
matig de tijd nam om in de hoek van de kamer een tijdschrift te 
lezen. Ik wilde ze het liefst naar de strot vliegen, allebei.’
 ‘Sjezus.’
 ‘Behalve tijdens de koffiepauzes in de hal,’ ging Léon verder. 
‘Dan gaf hij details over wat hij met “die rooie” deed. Hij wist 
vast dat we die informatie niet mochten gebruiken in de recht-
bank.’
 ‘Als Hanna…’ Thomas weifelde, wierp een blik in de richting 
van het meisje en vervolgde: ‘Je mocht je niet met de zaak bezig-
houden, zei je. Hoe kon het dan dat jij hem toch mocht verho-
ren?’
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 ‘Niemand kreeg iets uit hem. Ze dachten dat Rooijmans de 
neiging zou hebben te pochen als er een familielid van een indi-
rect slachtoffer tegenover hem zou zitten.’
 Weer dat geflits. De contouren van de man met de camera 
tekenden zich iets duidelijker af, werden groter; hij naderde 
langzaam.
 ‘Het lijkt me nog steeds verstandig als…’ begon Thomas, 
maar Léon onderbrak hem.
 ‘Als de klootzak die dit heeft gedaan me iets probeert te ver-
tellen, is dit de plek waar ik moet zijn,’ zei hij kalm, zijn ogen 
gefixeerd op het flits-flits-flits. ‘Ik kreeg een foto in mijn brie-
venbus van een meisje dat nu dood is, dus ja, je kunt gerust zeg-
gen dat dit persoonlijk is. En nu wil ik weten wat die kerel achter 
je hier te zoeken heeft. Wacht hier.’
 Hij beende in de richting van de fotograaf. Die liet zijn came-
ra zakken.
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Léons hartslag versnelde met iedere pas.
 Tot zijn opluchting bleef de fotograaf rustig staan wachten, 
perfect stil, een standbeeld in een storm. Buiten adem kwam 
Léon tot stilstand en de man reikte in zijn tas, waarna hij hem 
een ongeopend flesje water aangaf, alsof het de normaalste zaak 
van de wereld was en ze oude vrienden waren.
 Ze bleven een poosje zwijgend tegenover elkaar staan terwijl 
Léon dronk en op adem kwam en ze elkaar probeerden te pei-
len. De man was ergens in de vijftig, gokte Léon, en had golvend 
wit haar tot zijn schouders en kleine blauwe ogen. En alsof hij 
een of andere hippie was, stond hij hier met z’n blote poten in 
sandalen, ook al werden die drijfnat.
 ‘Ik wachtte op je,’ zei de man uiteindelijk, een zacht gekraak 
in zijn stem. ‘Wat is… is…’ Gekuch – hij herpakte zich. ‘Wat is 
hier aan de hand?’
 Het intrigeerde Léon hoe kalm de man hier stond, hoe vanzelf-
sprekend, waardoor hij zijn ergernis bijna vergat. Hij kwam de 
fotograaf natuurlijk zeggen dat hij moest opsodemieteren, maar 
zodra hij zijn mond opende wist hij dat zijn nieuwsgierigheid het 
won.
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 ‘En wie mag jij wezen?’ vroeg Léon op zijn normale norse 
toon. Hij gaf het inmiddels halflege waterflesje terug.
 De man pakte het flesje aan en stak tegelijk zijn andere hand 
uit voor een handdruk; Léon verzekerde zich ervan dat hij net 
iets steviger kneep. ‘Ben van der Klerk.’ Ben trok zijn hand los 
en viste een visitekaartje uit zijn jaszak. ‘Journalist, al is dat mis-
schien overbodig te zeggen.’ Hij gaf een hoofdknik in de rich-
ting van de witte tent. ‘Wie is ze? Althans, ik neem aan dat het 
een meisje is? Zijn haar… haar… I-Ik bedoel, zijn haar botten 
gebroken, zoals… zoals toen?’
 Zoals toen.
 Léon pakte Bens bovenarm beet en hees hem bijna omhoog 
terwijl hij hem nog wat verder bij de plaats delict vandaan sleep-
te. ‘Journalisten,’ mopperde Léon. ‘Jullie zijn ook allemaal het-
zelfde, de boel lekker provoceren en hopen op een mooie oneli-
ner. Wat was je plan? Een voorpagina met dat meisje erop? 
Nou?’
 De cameratas viel met een doffe dreun op het gras, waardoor 
Ben naar adem snakte en naar de grond boog om hem op te 
pakken. Léon sloeg hem gade, wachtte tot Ben weer recht stond 
en stak toen zijn hand uit met zijn palm naar boven, ten teken 
dat hij het geheugenkaartje wilde hebben. Stel je voor dat je er-
achter komt dat je kind dood is door haar te zien op de voorpa-
gina van een krant, of nog erger, je nieuwsfeed op je telefoon, 
dacht hij. Je kind, een stukje van jezelf dat je nooit meer terug 
kon krijgen.
 Ben hapte niet door hem het kaartje van zijn camera te ge-
ven, hees de tas weer op zijn schouder en deed een snelle stap 
achterwaarts, misschien bang dat Léon hem weer zou vast-
grijpen. ‘Ik kwam hier pas toen de witte tent er al stond, ik 
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zweer het. Ik wist niet… ik wist niet wat, of wie, ik hier zou 
vinden.’
 ‘Ik ben niet van gisteren hè,’ zei Léon. ‘Je vroeg net of haar 
botten zijn gebroken. Hoe kom je erbij dat te vragen?’
 ‘Eerlijk gezegd was ik op zoek naar jou. Toen zag ik die tent 
en dacht ik…’
 ‘Hè?’ onderbrak Léon hem. ‘Naar mij?’ Hij dacht eerder dat 
Ben in algemene zin bedoelde dat hij had gewacht tot  iemand 
van de politie naar hem toekwam, maar blijkbaar zat dat toch 
anders.
 ‘Ja, kijk.’ Ben stak zijn wijsvinger op terwijl hij met zijn lin-
kerhand zijn broekzakken begon af te tasten. Na een paar secon-
den haalde hij een verfrommelde envelop tevoorschijn met 
daarop zijn naam, geschreven in grote blokletters.
 Léon trok haastig een nieuw paar handschoenen aan en pakte 
de envelop voorzichtig aan. Die was licht, net als de zijne was 
geweest, en het verbaasde hem dan ook niet dat hij direct de 
achterkant van een polaroidfoto zag. Er stond dezelfde code op: 
Li 34,1.
 Léon draaide de foto om.
 En staarde zichzelf aan. Zijn bruine haren waren verwaaid, de 
kraag van zijn jas opgetrokken, en hij leek… afgepeigerd. Wan-
neer was die foto gemaakt? Het kon  ieder willekeurig moment 
zijn, na het boodschappen doen, na het werk, na een ommetje 
met Mirte.
 De moordenaar had hem bespied, hem in de gaten gehou-
den.
 Iemand die wist waar hij woonde.
 ‘D-dit ben jij toch? De man op de foto?’ vroeg Ben hees. ‘Ik 
probeerde je te vinden op internet door je afbeelding in Google 
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te zetten, maar het lukte me niet. Dus ik dacht: ik kom naar de 
plek. Wist ik veel dat… dat… dít.’
 Ben moest denken dat Léon achterlijk was. Wie kwam er in 
hemelsnaam met een complete camera-uitrusting naar een wei-
land om een onbekende man te ontmoeten? En hoe wist hij in 
hemelsnaam van de gebroken botten af? Hoe lang stond hij hier 
eigenlijk al?
 Alsof Ben zijn gedachten las, vervolgde hij: ‘Ik herkende de 
locatie. Een jaar of tien geleden… I-ik weet niet of jullie het we-
ten, het zou belangrijk kunnen zijn. Ongeveer zo lang geleden 
vermoordde een man genaamd Adam Rooijmans een tiener-
meisje. Ze werd hier in dit weiland gevonden.’
 ‘Ga verder,’ zei Léon gedecideerd. Hij keek vluchtig over zijn 
schouder. Het idee dat Lena Delfosse hier tien jaar geleden in 
hetzelfde weiland lag, bezorgde hem een knoop in zijn maag. 
Hij was hier nooit eerder geweest – had wel minstens honderd 
keer over de plaats delict gelezen in het dossier. Hij had zelfs de 
foto slechts kort bekeken. Ook al was hij zo gewend aan moord 
en doodslag, het was toch anders als je het slachtoffer kende en 
vooral als ze een dertienjarig meisje was. Nee, hij was nooit in de 
verleiding gekomen naar dit weiland te gaan en toch had  iemand 
hem nu zover gekregen.
 ‘Het was de eerste misdaadzaak die ik echt volgde, de dood 
van Lena Delfosse. Ik had al flink wat jaren als journalist onder 
mijn riem, maar geen misdaad. Daar hadden we andere mensen 
voor. Ik viel in voor een collega die griep had en ik stond te 
springen, want degenen die misdaad mochten doen hadden 
toch flink wat aanzien op de werkvloer.’ Ben liep langzaamaan 
rood aan. ‘Ik dacht dat het geen toeval kon zijn, dus eh…’ Hij 
maakte een nogal ongemakkelijke beweging met zijn cameratas.
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 ‘Hé, Léon!’ De stem van Thomas bulderde over het weiland. 
Hij kwam op een drafje hun kant uit gelopen, maar zei niets 
toen hij hen bereikte. 
 ‘Hoe ben je eigenlijk voorbij de agent gekomen?’ vroeg Léon 
aan Ben.
 ‘Ik heb mijn fiets iets verderop gezet.’ Ben keek ietwat be-
schaamd. ‘Dit is mijn baan, nietwaar. Toen ik zag dat er overal 
politie was, moest ik toch proberen een kiekje te maken. Ik had 
alles voor de zekerheid meegenomen, want je krijgt niet iedere 
dag zo’n, eh, bericht.’ Hij ging iets dichter bij Thomas staan. 
‘Dat meisje…’
 ‘Oké, genoeg,’ zei Léon. ‘Je moet hier weg. Als je het nog niet 
had begrepen: dit is een plaats delict.’
 ‘Maar…’ Ben gebaarde naar de polaroid, die Léon nog steeds 
vasthield. ‘Ben je niet reuze nieuwsgierig? Waarom wilde 
 iemand dat ik jou zou vinden? En dan dat meisje, dat kan toch 
geen…’
 ‘Genoeg!’ kapte Léon hem af. Ook zijn nieuwsgierigheid 
brandde, maar dat zou hij nooit tegenover een journalist toege-
ven. En het idee dat  iemand wilde dat de journalist hém zou 
vinden en hen allen bestuurde als een poppenspeler, zat hem 
absoluut niet lekker.
 Thomas probeerde op de foto te kijken, maar Léon stopte die 
snel in een bewijszakje en vervolgens in zijn jaszak. ‘Wat…’
 ‘Later,’ zei Léon. ‘Meneer Van der Klerk stond net op het 
punt te vertrekken.’
 Ben draalde een ogenblik, voordat hij zijn schouders versla-
gen liet zakken. ‘Mag ik dan in  ieder geval de polaroid terug?’
 ‘Nee,’ zei Léon. ‘Die is bewijs in een moordonderzoek.’
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Eenmaal gearriveerd op het bureau wachtte Nancy Postma hen 
op in haar kantoor, haar handen in elkaar gevouwen en haar 
kaaklijn gespannen. Ze zag er zoals gebruikelijk onberispelijk 
uit, met haar zwarte haar in een strakke knot gekamd en haar 
mantelpakje van alle kreuken ontdaan. Onberispelijk was ook 
zoals ze haar werknemers graag zag. Ze liet haar donker gelakte 
nagels ritmisch neerkomen op het tafelblad.
 Léon en Thomas namen plaats, hoewel Léon veel liever was 
blijven staan. Thomas bewoog onrustig op zijn stoel en bleef 
strak naar voren kijken, bijna alsof hij zijn blik vermeed. Léon 
nam hem aandachtig in zich op – hij moest Postma in de  auto 
hebben gebeld over het vermoorde tienermeisje en het zou Léon 
niet verbazen als Thomas haar ook had ingelicht over de po-
laroidfoto’s, omdat hij Léon op zijn  eigen manier tegen zichzelf 
probeerde te beschermen. Vroeger zou hij hier kwaad om zijn 
geworden, tegenwoordig kwam hij niet veel verder dan lichte 
irritatie. Het willen beschermen van je naasten kon hij immers 
als geen ander begrijpen.
 ‘Een plaats delict waar de rechercheur ook degene was die het 
misdrijf meldde. Dat kun je op z’n minst interessant noemen,’ 
zei Postma. Ze bedoelde waarschijnlijk ‘verdacht’, wist Léon. 
Hij hield stil en wachtte af. Postma vervolgde: ‘Kan  iemand me 
uitleggen wat er is gebeurd?’
 Ze luisterde aandachtig en met een steeds diepere frons ter-
wijl Léon en Thomas vertelden waarom ze naar het weiland wa-
ren gegaan. Het meisje. De polaroids. Léon haalde de diepvries-
zakjes tevoorschijn: twee momenten met een druk op een knop 
gevangen. De mogelijke connectie met Lena Delfosse verzweeg 
hij en ook Thomas was zo wijs er niet over te beginnen.
 Postma pakte een van de zakjes op en hield het omhoog. Ze 
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kneep haar ogen samen. ‘Iemand probeerde jou daar te krijgen. 
Heb je enig idee waarom?’
 Er viel een stilte. Thomas ging verzitten en Léon probeerde zo 
blanco mogelijk naar Postma terug te staren, wier priemende 
ogen duidelijk zijn ziel probeerden te bereiken. Hij wist dat hij 
beter niets over het mogelijke verband met de zaak-Lena Del-
fosse kon zeggen. Als hij dat deed, was het uitgesloten dat hij 
aan de nieuwe zaak zou mogen werken. Waarschijnlijk was 
Postma al aan het wikken en wegen of de polaroids reden ge-
noeg waren om hem van het onderzoek af te schermen. Dat kon 
hij niet laten gebeuren. Het was anders dan toen hij zichzelf wil-
de bewijzen, toen hij was geschorst: hij had zich er al wekenlang 
bij neergelegd dat hij geen nieuwe zaken zou oppakken, maar 
hij liet Hanna in de steek als hij nu bij de pakken zou neerzitten. 
En Hanna, dacht hij voor de zoveelste keer die dag, ging voor 
bijna alles, zeker voor zichzelf.
 Ze wendde zich tot Thomas. ‘Wat is jouw idee daarover?’
 Thomas veerde op alsof hij een standje van een schooljuf had 
gekregen. Hij mompelde iets onverstaanbaars.
 ‘Pardon? Dat kon ik niet helemaal horen,’ zei Postma terwijl 
ze zich iets vooroverboog.
 ‘Ik denk dat… Ik weet niet of…’ hakkelde Thomas. Hij schoof 
weer een beet je op zijn stoel. ‘Het kan van alles zijn,’ zei hij ten 
slotte, al klonk hij alles behalve zeker van zijn zaak. ‘Wie weet 
wat er in het hoofd van een moordenaar speelt. Toch?’
 Postma antwoordde niet direct. Ze gaf het zakje met de po-
laroids terug aan Léon en ruimde wat papieren op haar bureau 
op voordat ze haar aandacht weer op de twee rechercheurs 
richtte. ‘Thomas, zou je even buiten willen wachten? Léon en ik 
hebben iets te bespreken.’
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 Hoewel Postma haar meest autoritaire stem had opgezet, 
kwam Thomas niet gelijk in beweging. Hij aarzelde duidelijk en 
pas toen Léon ‘Het is oké’ zei, stond hij op en verliet het kan-
toor. Léon zag zijn schaduw onder de kier van de deur bewegen 
en hij wist dat Thomas daadwerkelijk buiten stond te wachten, 
als een trouwe lakei.
 ‘Ik heb wat onderzoek gedaan zodra ik wist wat er was ge-
beurd op de plaats delict,’ viel Postma met de deur in huis. ‘Ge-
broken botten. Een weiland. Een meisje met rood haar. Zoals je 
je ongetwijfeld kunt herinneren, was ik zo’n tien jaar geleden 
ook senior rechercheur. Ik kan me daarentegen voorstellen dat 
je door alle hectiek destijds bent vergeten dat ik de leiding had 
over een zaak die beangstigend veel gelijkenissen vertoont met 
deze.’
 Verdomme, dat was waar ook. Hij had zo zijn best gedaan 
Hanna alles te laten vergeten dat hij zelf ook zo min mogelijk 
aan de zaak had teruggedacht toen die eenmaal was gesloten.
 ‘Dit slachtoffer heeft haar kleding nog aan,’ wierp Léon tegen. 
‘Ze is waarschijnlijk verdronken. We kunnen niet zeker weten 
of de zaken verband met elkaar houden.’
 Het was een zwakke poging om Postma van dit spoor af te 
krijgen, dat wist hij best.
 ‘Verdronken? Ik hoorde dat ze naast de sloot lag.’
 ‘Dat is mijn schuld,’ gaf Léon toe. ‘Ik heb haar eruit getrokken 
omdat ik er zeker van wilde zijn dat ze dood was. Feit blijft dat 
de twee meisjes op verschillende manieren zijn gestorven. En 
waarom nu?’
 ‘Hoe bedoel je?’
 ‘Waarom precies nu en niet op Lena’s sterfdatum, als  iemand 
dan echt een signaal wilde geven? Of in  ieder geval in de winter 
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om de situatie beter na te bootsen? Waarom tien jaar wachten 
en er dan toch zo naast zitten?’
 ‘We kunnen ook niet zeker weten dat de zaken niets met el-
kaar te maken hebben,’ zei Postma kalm. ‘Ik snap je betrokken-
heid. Echt, ik snap het. Maar…’
 ‘Nee.’ Léon stond op en rechtte zijn rug. ‘Geen “maar”. Ik 
weet wat je probeert te doen. Ik laat deze zaak niet door  iemand 
anders doen, vergeet het. Iemand stuurde die polaroid naar míj 
toe; mij erbuiten proberen te houden gaat ons niet helpen. We 
hebben een lijntje met degene die deze laffe daad heeft gepleegd 
en als we dat verbreken, zijn we hem mogelijk kwijt.’
 ‘Laten we het daar straks over hebben,’ suste Postma, een re-
actie die Léon niet verwachtte. Hij ging langzaam weer zitten. 
‘Wat zouden jouw eerste stappen zijn? Buiten het achterhalen 
van de identiteit van het slachtoffer, natuurlijk.’
 ‘We kunnen Lena Delfosses naam beter binnen deze vier mu-
ren houden. Ik denk dat we een team moeten samenstellen dat 
met een frisse blik naar de zaak kijkt in plaats van zich blind te 
staren op wat er toen is gebeurd,’ zei Léon, dankbaar dat het 
gesprek een andere wending had genomen. ‘Tegelijk kunnen we 
onze ogen niet sluiten voor een mogelijke connectie. We moe-
ten de archieven doorploegen om de namen van toen weer op 
ons netvlies te krijgen en naar Vught bellen om te zien of Adam 
Rooijmans netjes op z’n plek in de gevangenis zit. Want als dat 
zo is, dan…’
 Hij zweeg. De gedachte dat ze tien jaar geleden misschien de 
verkeerde naar de gevangenis hadden gestuurd maakte hem 
misselijk.
 ‘Wíj zullen zeker naar Vught bellen,’ zei Postma kalm. Ze 
veegde een pluk haar uit haar gezicht en boog iets naar voren, 
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alsof ze bang was dat  iemand het gesprek kon horen. ‘Maar jíj 
doet helemaal niets. Iemand probeert je uit de tent te lokken en 
dat gaan we niet laten gebeuren. Je zegt dat het een communica-
tiemiddel is. Het zou best kunnen dat je daar gelijk in hebt, maar 
we kunnen het risico niet nemen dat diegene veel kwalijkere in-
tenties heeft. Ik denk dat ik voor ieder een spreek als ik zeg dat 
we je niet graag onder de grond zien eindigen. Je mogelijke hart-
conditie helpt ook niet mee.’
 ‘Mijn… Van wie heb je dat?’
 ‘Dat doet er niet toe.’
 Verdomme, wie had haar over zijn hart verteld? Léon klemde 
zijn kaken zo stevig op elkaar dat ze pijn begonnen te doen. Hij 
overwoog te protesteren, maar zag ervan af. ‘Laat me gewoon 
helpen. Ik ben naast jou de meest senior rechercheur hier die 
heeft meegewerkt aan de zaak van Lena Delfosse en –’
 ‘Alleen in de laatste fase, en zelfs dat had nooit mogen gebeu-
ren,’ onderbrak Postma hem. ‘Als we extra informatie nodig 
hebben, weten we je te vinden. Mocht Rooijmans niet meer in 
de gevangenis zitten, dan krijg je dat van ons te horen. Maar je 
gaat niet op  eigen houtje onderzoek doen, hoor je me?’
 Dat was precies wat hij wél van plan was, linksom of rechts-
om. Het was niet dat hij er een kik van kreeg om recalcitrant te 
doen, maar het ging hier om een zaak die hem aan het hart ging. 
Alsof hij dan rustig kon gaan zitten afwachten! Hij kon het risi-
co niet lopen dat Hanna weer zou afglijden naar de duisternis, 
naar een depressie, en niemand wist meer over deze zaak dan 
hij, zelfs Postma niet. Hij moest op zijn minst achterhalen of 
Adam nog gevangen zat, waarom  iemand hem een polaroid 
stuurde en of het dode meisje iets met Lena te maken had. Zijn 
overplaatsing zou later wel komen. Hij had alle tijd.

De dwalenden_140x215_V1.indd   38 13-04-2021   10:51



39

 ‘Coeur…’ zei Postma met een waarschuwende toon.
 Hij stond dit keer zo abrupt op dat zijn stoel met een luid 
schrapend geluid naar achteren schoof. ‘Je maakt een vergissing. 
Je weet best dat…’
 ‘Wat ik weet is dat je emotioneel veel te betrokken bent. Dat 
is meer dan duidelijk.’ Postma fronste en zette haar computer 
aan, het teken dat het gesprek ten einde was. ‘We houden je op 
de hoogte. Meer kan ik niet doen.’
 ‘Doe dan in  ieder geval één ding,’ zei hij, want hij wist dat hij 
Postma verder niet kon vermurwen. ‘Hou de mogelijke connec-
tie met Lena’s zaak voorlopig stil. Ik wil het Hanna zelf vertellen. 
En Iwan, natuurlijk.’
 ‘Natuurlijk. Ze komt net binnen.’
 Léon draaide zich om en keek door de lamellen naar de kan-
toortuin. Inderdaad, Hanna installeerde zich achter haar bu-
reau, tegenover de werkplek die hij zelf al jarenlang bezette. 
Zonder nog een woord te zeggen verliet Léon het kantoor, waar-
door Thomas bijna achterover naar binnen kukelde. Hij bleef 
een paar tellen buiten de deur dralen en negeerde Thomas’ vra-
gende blik, starend naar de rug van zijn enige nichtje.
 Juist op het moment dat hij haar wilde aanspreken, hoorde hij 
een bekende stem zijn naam zeggen. Te oordelen naar Hanna’s 
opverende reactie, had ook zij hem gehoord. Iwan Delfosse, Lena’s 
broer en sinds ongeveer vier maanden onderdeel van het team als 
junior digitaal rechercheur, verscheen naast hem. Zijn rode haren 
waren aan de lange kant, waardoor er plukken voor zijn ogen vie-
len, al leek hij zich daar totaal niet om te bekommeren.
 Hij legde een stevige hand op Léons schouder. ‘Goeiemorgen! 
Ik hoorde dat je er al een enerverende ochtend op hebt zitten. 
Hebben we een nieuwe zaak?’
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 Hanna kwam gelijk aangesneld. ‘Hé, wat is er allemaal aan de 
hand?’
 Ze glimlachte opgewekt en stond er ontspannen bij.
 Hij stond op het punt haar wereld op de kop te zetten. Hij 
wenste dat hij de tijd even op pauze kon zetten en rustig kon 
ademhalen om zijn moed terug te vinden.
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