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   De moord op Balkenende    
Christian Deterink 

 

 

De politiestaat. Alhoewel Willem Smit er al meer dan eens over had geschreven, had hij nooit 

verwacht dat het ooit echt waarheid zou worden. Wat hij schreef - en wat hij altijd schreef - was 

en bleef immers bovenal fictie. Dicht bij de waarheid, maar te speculatief, hyperbolisch en 

onwaarschijnlijk om in het echt te kunnen gebeuren. Tenminste, zo had hij altijd gedacht.  

Hij schreef, zoals hij graag uitgebreid uit de doeken deed bij de vele feestjes en gelegenheden die 

zij zo graag frequenteerde, factie. Een uit Amerika overgewaaide term (wat waaide er niet uit 

Amerika over) die een mengvorm was tussen fictie en facts – feiten. Hij definieerde het zelf altijd 

graag als verhalen die zouden kunnen gebeuren. Met de nadruk op zouden en kunnen. Verhalen 

dus die weliswaar aansloten op de actualiteit, maar verder gingen dan waar de feiten ophielden… 

Zoiets. Hij moest glimlachen terwijl hij de kale wanden van zijn cel met een afwezig soort 

concentratie inspecteerde, op zoek naar… ja, wat? Bloedsporen van de vorige verdachte die in 

deze cel had gezeten en hier door zijn verhoorders was afgetuigd? Dat leek wat al te paranoide. 

Nee, beter gezegd, gisteren zou hem dat paranoide hebben geleken. Nu leek de werkelijkheid 

opeens een stuk… vloeibaarder. 

Hoe had hij ooit kunnen bevroeden dat wat hij schreef geen factie meer zou zijn, en al helemaal 

geen fictie? Hij kreeg het opeens koud. Kippenvel vormde zich op zijn armen en hij kroop verder 

ineen op de harde brits. Hoe had ooit zo ver kunnen komen? En waar was het begonnen? 

 

De Hofstad-groep, daar was het natuurlijk mee begonnen. Het proces tegen dit door de AIVD in 

verband gebrachte groepje individuen, dat terroristische aanslagen zou hebben beraamd, had hem 

mateloos geboeid. Waarom? Niet omdat de Hofstad-groep nou zelf zo interessant was. Het leek 

hem een ongeregeld zootje onvolwassen verwrongen etterbakjes met dito ideeën over zichzelf en 

de wereld om hen heen. Nee, wat hem met name had geïnteresseerd was de manier waarop het 

proces voltrok. De Hofstadters werden namens niet berecht voor het uitvoeren van terroristische 

aanslagen – zelfs de moord op Van Gogh leek hem niet bepaald een schoolvoorbeeld van een 

terroristische aanslag, maar dat terzijde – maar voor het beramen ervan. Anders gesteld: ze 

werden aangeklaagd voor het feit dat ze zichzelf het idee in het hoofd hadden gehaald aanslagen 

te plegen. 

Willem herinnerde zich dat hij een aantal jaren geleden eens een science fiction verhaal had 

geschreven over de Mind Police, een soort stasi-achtige veiligheidsdienst, die iedereen arresteerde 

die wellicht mogelijk in de toekomst misdaden zou plegen. Goed beschouwd was het een 

stompzinnig verhaaltje, waarin de Dienst, verscholen in een geblindeerd busje, met groteske 
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walkie-talkie achtige apparaten de gedachten van willekeurige voorbijgangers op straat kon 

afluisteren. Belachelijk, had hij toen gedacht. Toch leek dit absurde toekomstbeeld opeens niet 

meer zo ver weg. 

 

Willem had zich weinig verdiept in de nieuwe anti-terrorisme wetten die het proces tegen de 

Hofdstadgroep mogelijk maakten, maar hij had vrijwel meteen geweten dat dìt een onderwerp 

waarover hij mòest schrijven. En zo was hij begonnen met zijn verhaal, dat in het verlengde 

moest liggen van de actualiteit. Zijn verhaal, dat de titel De Moord op Balkenende had moeten 

krijgen, moest vertellen hoe de protagonist door de geheime Dienst al wordt opgepakt voordat hij 

nog maar iets strafbaars heeft gedaan. 

 

Er zou hoogstwaarschijnlijk niets aan de hand zijn geweest, als hij maar niet toen had besloten 

zijn vriend Abdurraman had opgebeld. Als hij dat maar niet had gedaan, dan had hij gewoon dat 

stomme verhaaltje afgemaakt en gepubliceerd op zijn eigen web-site met korte verhalen. Waar 

toch geen hond op kwam, als je heel eerlijk was. Eventueel had hij het nog geplaatst op andere 

verhalensites. Misschien zouden zo toch nog een handvol mensen het verhaal hebben gelezen. 

Maar onvermijdelijk zou vervolgens het verhaal al snel in de vergetelheid raken. Tenslotte 

gebeurde dat met alle verhalen die hij als amateur-schrijvertje schreef. 

Maar niet nu, want hij was dus zo dom geweest Abdurraman te bellen. Abdur, die een verleden 

had als vrijheidsstijder op Timor en na bijna te zijn gedood een nieuw leven was begonnen in 

Nederland. Abdur, die Willem kende als een begenadigd schrijver van korte, vaak zeer 

gewelddadige, oorlogsverhalen. Hij gebruikte Abdur wel vaker als klankbord en had in dit, 

noodlottige, gesprek met hem gesproken over de beraming van de moord op Balkenende. 

 

Willem wist nog steeds niet wiens lijn nou was afgeluisterd door de AIVD. Die van Abdur, zoals 

hij vermoedde, of die van hem. Goed beschouwd was het niet onmogelijk dat hij in hun systeem 

voor kwam. Tenslotte had hij in zijn jeugdige onwetendheid deel uitgemaakt van een obscuur 

politiek groepje met communistische sympathieën. Geheel onschuldig, maar ja, vond de AIVD 

ook? 

 

Ach. Wat maakte het uit hoe of wat? Het enige wat telde was dat hij op wat aanvankelijk nog een 

doodnormale maandagochtend leek, plotsklaps uit zijn klas was gelicht en was gearresteerd. Ten 

overstaan van de hele school was hij, geliefd geschiedenisleraar en con-rector, in een 

arrestantenbusje gestopt en afgevoerd. 

De schande! Hoe kon hij zich na deze beschamende vertoning ooit weer op school vertonen? Hij 

wist het niet. Het leek op dit moment ook nog niet uit te maken. Wat deed er werkelijk toe als je 

gevangen zat? Alle beslommeringen in de echte wereld (“Hoe zal mijn vrouw dit doorstaan?” 

“Zullen mijn kinderen me ooit nog helemaal vertrouwen?” en zelfs: “Wie zingt er nu morgen 

voor tijdens het optreden van mijn koor in de Oude Kerk?”) waren geheel naar de achtergrond 

gedrukt door de knagende onzekerheid die hij nu als gedetineerde voelde. Het leek wel alsof hij in 
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een andere wereld was terecht gekomen… Een wereld waarin de dimensies tijd en ruimte zich 

aan andere regels leken te houden…  

 

“Waarom beraamde u de moord op premier Balkenende?” Dat was de vraag geweest die men 

hem keer op keer had gesteld bij de ondervraging die hij had moeten ondergaan. Ondanks dat de 

drie verbeten verhoorders, die elkaar continu afwisselden, nogal bedreigend op hem 

overkwamen, was hij in staat geweest zijn kalmte te bewaren en had hij hen telkens keurig 

hetzelfde antwoord gegeven. Nee, hij beraamde niet de moord op Balkenende, hij schreef een 

verhaal over een man die de moord op Balkenende beraamde! Hij schreef! Factie! 

Het had geleken alsof hij tegen een muur praatte. Ze hadden maar doorgevraagd. Waarom bent u 

de gangen van de premier nagegaan? Waarom heeft u informatie verzameld over het 

concertgebouw waar Balkenende over een paar dagen een toespraak zal houden? Waarom bent u 

in Capelle, de woonplaats van de premier, geweest? 

Research, had hij natuurlijk gezegd. Regel 1 voor een factie-schrijver was immers dat je je feiten 

op orde moest hebben. Hij probeerde hen ervan te overtuigen dat hij zijn schrijvelarij doodserieus 

nam en altijd probeerde alles te weten te komen over het onderwerp waarover hij schreef… 

Maar de vragenstroom was niet gestopt. Schrijver? Kunt u dat bewijzen? Heeft u ooit iets 

gepubliceerd? En waarom heeft u op internet sites over wapens (met name halfautomatische 

pistolen) bezocht? Wat is de aard van uw contacten met Abdur Djinko? Weet u over zijn radicale 

verleden? Het verhoor oneindig geweest en Willem had mentaal en fysiek helemaal stukgezeten 

toen hij uiteindelijk naar zijn cel was gebracht…  

 

En nu, rillend in zijn cel, besefte Willem, dat er voorgoed iets was veranderd. Iets stukgemaakt, 

wat niet meer kon worden gemaakt. Hij bedacht zich dat hij, ondanks zijn speculatieve fictie, 

altijd een ijzeren vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat had gehad. Hij had geschreven over 

geheime diensten die over de schreef gaan, politiestaten, geheime complotten tussen 

overheidsorganen en misdaadsyndicaten, maar altijd met het comfortabele en veilige idee dat hij 

dat allemaal kon schrijven in een veilige, evenwichtige maatschappij en solide rechtsstaat, waarin 

dat soort dingen nooit voor zouden komen. Maar tot zijn schrik besefte Willem dat dat 

vertrouwen weg was. Misschien was dat wel erger dan alles wat hem al was aangedaan (de 

onterende arrestatie, de angst bij zijn gezin, de kille cel waarin hij moest verblijven, de tergende 

onzekerheid), dat hij niet langer erin kon geloven dat zijn factie altijd factie zou blijven. 

Willem kroop nog verder ineen en lag bijna als een foetus ineengerold op zijn brits. En hij bleef 

zo liggen tot hij hij hoorde hoe het slot van zijn celdeur werd opengemaakt, ongetwijfeld om hem 

op te halen voor een tweede verhoor. Willem besefte opeens dat zijn toekomst geheel open lag… 

Werkelijk alles zou kunnen gebeuren… Elk baken, elke zekerheid was nu weggeslagen… Hij was 

een vogelvrije in een dolgedraaide wereld. In een land dat hij niet meer kende. Een politiestaat. 

Heel langzaam, met gebogen hoofd, stond hij op… 

 
 


