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De verraderlijke rust die er nog heerste in Hoogburg op die rampzalige dag werd verstoort door 

een harde knal, het het startschot was voor wat onvermijdelijk komen ging.  

De haren gingen Inspecteur Sustrunck recht overeind staan en hij wist dat er narigheid op komst 

was. Hij liep op dat moment juist door het centrum van Hoogburg, op zoek naar de te arresteren 

Freek Sluyter, die werd verdacht voor de moord op Brutus Barius. 

 

De inspecteur keek als een bloedhond om zich heen en besloot tenslotte dat het geluid afkomstig 

was uit de richting van supermarkt Geurts. Zonder zich nog te bedenken beende hij die richting 

op. Toen hij in het zicht van de winkel kwam bleef hij als versteend staan. Binnen voltrok zich 

blijkbaar een bizar drama. De gehele klandizie lag droogzwemmend op de grond; op twee 

personen na, een jongeman die met een pistool zwaaide en een klein meisje dat blijkbaar als 

gijzelaar diende. In een flits zag Sustrunck dat ook Freek Sluyter in de winkel aanwezig was. 

"Shit", fluisterde Sustrunck, die meteen door de politieradio in zijn hand de troepen mobiliseerde: 

"Gijzelingszaak, gijzelingszaak", echode hij. Hierna begaf hij zich in de richting van de 

supermarkt, het dienstpistool in de handen. Omzichtig de weg overstekend, langzaam de stoep 

kruisend, voorzichtig de schuifdeuren door... 

"Stop daar!", klonk de gealarmeerde schrille stem van de jongeman met het pistool die hem in het 

oog kreeg. Sustrunck hief een hand verzoenend omhoog en probeerde: "Geef je nu over, jongen. 

Dat bespaart o..." Hij was nog niet uitgesproken of de jongeman schoot in zijn richting. Schoot! 

Sustrunck was verbijsterd, nog voor de kogel hem in de schouder raakte. Het voelde alsof een 

zwaargewicht rugbyspeler vanaf een in razende vaart rijdende trein probeerde hem met een 

gerichte stoot te amputeren. Sustrunck sloeg achterover tegen een rij winkelwagentjes en ging met 

veel misbaar ten onder. "Wegwezen nou...", riep de jongen hysterisch. Sustrunck probeerde nog 

in weg te kruipen maar verloor toen het bewust zijn. Hierdoor miste hij dat opeens een deur in de 

supermarkt opensloeg. 

 

Het was Sjon, die daar opeens ten tonele verscheen. De blik in zijn ogen was woest, maar dat was 

niet onbegrijpelijk aangezien hij kortgeleden supermarkt-baas Dennis in elkaar getimmerd had. 

Onbegrijpend keek hij om zich heen naar alle mensen die hulpeloos op de vloer lagen. Toen 

draaide hij zich voorzichtig om richting Kas en gijzelaar Jos. 

"Liggen, liggen", brulde Kas met verhit gezicht.  
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Even keek Sjon Kas aan alsof die zojuist was veranderd in een teletubbie met de looks van Tom 

Cruise en komkommers als oren, maar toen vleidde hij zich traag uit op de tegelvloer. "Waar ben 

ik nu in beland", maalde door Sjon's hoofd, die alles niet meer bevatte. Hij had geen tijd om daar 

over na te denken want hij werd gestoord doordat iemand aan zijn broek trok. Sjon keek om. Het 

was Marina, zijn vriendin, die hem van haar aanwezigheid op de hoogte wilde stellen. Tuurlijk, 

toe maar! Ook dat nog... 

Toen vielen zijn ogen op de foto's die half uit Marina's tasje staken. Was dat wat hij dacht dat hij 

zag? Sjon kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en griste met een snelle armbeweging de 

foto's weg. Een enkele blik op de plaatjes was genoeg voor hem. Daar lag zijn liefje op hun bed 

bijzonder naakt te wezen; innig verstrengeld met een vent die hij vagelijk kende, Arjen Sustrunck; 

een fotograaf of zo. Woede rees op in zijn hoofd. De hoer! De slet! Nooit had hij kunnen 

vermoeden dat zijn meissie het met een andere vent zou doen. Maar deze foto's bewezen toch 

echt anders. Sjon ogen richtten zich brandend op Marina terwijl hij de plaatjes aan haar toonde. 

Toen viel zijn blik op de vent naast haar. Het was die Arjen, de vent van de foto! De betreffende 

persoon slikte moeilijk, want hij herkende zichzelf van de foto. Sjon siste woedend naar hem en 

moest zich nu echt inhouden om die vent niet aan te vliegen. 

Maar er waren meer mensen die de foto's hadden gezien en ook geschokt keken. Vlak achter 

Marina lag Martine die naar adem hapte. En even verderop werd de echtgenote van de journalist, 

Klaartje heette ze, lijkwit. Sjon kon op dat moment niet bevroeden dat alledrie de dames 

onwetend allemaal scharrels waren van een en dezelfde man, Arjen...  

 

Kas, die doorkreeg dat hij niet langer de onverdeelde aandacht kreeg, riep woedend: "Blijven 

liggen verdomme!" Josje, stikkend in zijn armen, piepte gepijnigd alsof ze zijn woorden kracht 

wilde bijzetten. 

De rust onder het op de supermarktvloer liggende publiek keerde weer enigzins terug, totdat een 

nieuwe verrassing ten tonele verscheen. Dit waren drie politiewagens, die bijzonder subtiel, met 

luid loeiende sirenes, op het pleintje voor de supermarkt stil hielden. De auto's braakten een klein 

dozijn mannen uit die voorzien met uit de kluiten gewassen wapentuig stelling namen achter 

portieren, kofferbakken en straatmeubilair. 

Kas was toch even afgeleid door deze imposante vertoning van macht. Het weerbarstige publiek 

in de supermarkt greep deze mogelijkheid maar al te graag aan om wat persoonlijke onenigheden 

recht te zetten.  

Sjon bijvoorbeeld vloog zonder nog langer na te denken Arjen aan. Hij was niet de enige. Ook 

Klaartje en Martine sprongen verhit op om verhaal te halen bij hun "latin lover". Deze had het op 

dat moment moeilijk. In een bij voorbaat kansloos verzoenend gebaar schuifelde hij naar 

achteren, tot Sjon hem als een torpedo onderuit haalde. Maar ook de dames lieten zich niet 

onbetuigd. Marina vloog op de nek van haar "reguliere" vriendje en gilde dat hij moest ophouden 

met slaan. Martine en Klaartje wierpen zich inmiddels op Arjen, alsof het van te voren was 

afgesproken. Toen begonnen ook andere mensen (die op handen of tegen benen waren getrapt en 

zich kortom gebrusqeerd voelden) verhaal te halen bij de verantwoordelijken. Dit leidde eens te 
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meer tot verkeerd gemikte vuistslagen waardoor de vechtende meute al heel snel aanzwol tot een 

behoorlijk deel van de aanwezigen in de supermarkt. 

En zo ontaardde het geheel al snel in een grote kloppartij en vergat men blijkbaar collectief dat er 

nog ergens iemand met een pistool rondzwaaide, ene Kas. 

 

Dat was niet eens geheel onterecht want Kas behoorde op dat moment al niet eens meer tot het 

publiek. Hij had allang gemerkt dat hij de situatie niet meer kon redden en had toen gezien dat 

het Freek in zijn rol als beoogd slachtoffer bijna gelukt was om in de chaos geruisloos te 

verdwijnen. Kas smeet zonder meer misbaar Jos op de grond en rende de achterzijde van de 

winkel in, Freek achterna. Deze sloopte net onhandig in zijn vlucht een piramide 

conservenblikken.  

"Ik zal je krijgen, Freek!!", brulde Kas moordlustig en hij vuurde twee kogels af. Beide deden 

enkele koopwaren opspatten maar veroorzaakten geen noemenswaardige schade.  

Freek had intussen de nooduitgang aan de achterkant ontdekt en rukte woest aan de deurknop. 

Die gaf echter bijzonder moeizaam mee. Wanhopig keek hij om naar op hem toe rennende Kas 

maar vooral naar het grote kaliber pistool in diens handen en verhevigde zijn inspanningen. Het 

lukte! De deur vloog eindelijk open. Toen hoorde Freek echter opnieuw een pistoolschot en hij 

besefte in een flits dat deze niet mis zou zijn. Hetzelfde moment voelde Freek inderdaad al een 

felle steek in zijn onderrug. De pijn was ondraaglijk en het werd zwart voor zijn ogen. Hij viel 

slap door de deuropening op het stoepje van het achterplaatsje en verloor het bewustzijn. 

 

Berni intussen begroef zich nog verder in haar donkere hoekje. Ze dacht inmiddels dat ze 

krankzinnig werd. Ze hoorde stemmen in haar hoofd, luide uitroepen, harde knallen! Het was 

duidelijk dat de afkickverschijnselen nu echt hard toesloegen en dat het hoog tijd was voor een 

stevige dosis.  

Met trillende handen greep ze de lepel beet. Voorzichtig mengde ze hierin de heroine met wat 

vocht. Vervolgens stak ze enkele lucifers aan en verhitte het goedje tot het kookte. De gebruikte 

lucifers gooide ze achteloos weg; Berni had alleen maar aandacht voor de spuit, waarmee ze het 

geprepareerde goedje nu rechtstreeks inbracht in haar bloedbaan. Het duurde even voordat het 

effect van de drugs merkbaar werd, maar toen het gebeurde was het ook angstaanjagend sterk. 

Berni ging op reis naar haar geliefde andere dimensie... 

 

Berni had misschien beter even in de dimensie van Hoogburg kunnen blijven want ze zag niet 

hoe de smeulende lucifer een snel groeiende brand veroorzaakte in de hoek van het magazijn 

waar de enorme voorraad vuurwerk van Sjon Mellinck tot het plafond stond ongestapeld. De 

brand woedde steeds heviger, als een lont dat langzaam afbrandt richting het explosief....  

En dat die explosie niet lang op zich liet wachten bleek al snel.  

Het gebeurde op het moment dat de politie besloot de supermarkt binnen te dringen. Daar was 

nog steeds een meute mensen bezig elkaar met volle overgave te bevechten. Waar het om ging 

was onduidelijk, evenals waar de gijzelnemer was gebleven. Tijd voor actie dus, maar toen de 
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eerste politieman een stap over de drempel zette, leek de tijd opeens even stil te staan. Toen wiste 

een enorme ontploffing elke andere bedoeling uit. Alle aanwezige lucht leek uit de ruimte 

gezogen te worden om vervangen te worden door een enorme vuurbal die zich moordend snel 

verspreidde over de gehele ruimte. De agenten die het pand nog niet binnen waren gedrongen 

hadden geluk en konden nog net wegspringen. Alle anderen werden verzengd door de vuurzee. 

En dat was nog maar de eerste explosie. De tweede die volgde verwoestte met haar enorme 

kracht het gehele pand en blies de brokstukken alle kanten op. Ruiten broken in de verre omtrek, 

dakpannen werden weggeblazem. En een enorme brand ontstond die al snel oversloeg naar 

andere gebouwen in het dichtbebouwde centrum van Hoogburg. 

Het provincie-stadje schudde op haar grondvesten als nooit tevoren... 

 

Ondanks alle verwikkelingen rond deze enorme ramp die hoogstwaarschijnlijk nog wel wat meer 

aandacht had verdiend, waren er ook elders gebeurtenissen gaande die onze aandacht vragen. 

Daarom verplaatsen we onze camera naar Darius Barius die uit zijn ernstige studie van 

bedrijfsdocumenten in zijn werkkamer van Barius Cosmetics werd verstoord door een 

opzwellend lawaai vanuit de fabriek. 

"Wat krijgen we nou, een stakersactie?", gromde Darius verstoord en hij klapte een dossier dicht 

en stond geirriteerd op.  

"Blijf hier", maande hij zijn assistente, Frederique Marnix. Hij stapte de gang op en beende 

richting de productieruimten. Even leek hij zich te bevinden in een surrealistische film: er kwam 

verdomd-als-het-niet-waar-is een enorme zeepmassa op hem af! Het spul was op de een of andere 

manier door de deuren gedrongen die de fabriek van de kantoren scheidde en stroomde nu de 

gangen in! 

Darius kon niet bevatten wat er gebeurde en kon geen woord meer uitbrengen. Ondanks dat de 

zeepmassa op hem afkwam liep hij door, in een onbedwangbare neiging te weten wat er 

gebeurde. De zeepwolk bereikte hem en greep hem met meer kracht dan hij dacht, maar hij liep 

door. Ademen werd moeilijker, maar was nog steeds mogelijk. Moeizaam bereikte hij de 

productieruimten en daar zag hij wat hij al vreesde: de hele fabriek draaide over haar toeren, 

maar doordat een deel van het proces was vastgelopen konden alle geproduceerde shampoos en 

badzepen geen kant meer op. En daarom stroomde het nu bij honderden liters tegelijk weg. Dit 

kon een regelrechte catastrofe worden! 

"De stakers!", schoot het door Darius' hoofd, die moesten hem dit geflikt hebben. Ze waren zelfs 

bereid de hele fabriek te saboteren om hem maar dwars te zitten. De klootzakken! Opeens 

maakte er zich een vechtlust van hem meester die zowaar herinnerde aan zijn in het beton 

gestorven vader: "Het zal ze niet lukken verdomme. Het zal ze niet!" Met die woorden werkte hij 

zich verder de fabriek in, op weg naar de controlekamer, de enige plaats waar hij een rap 

naderende ramp nog kon afwenden.  

 

Frederique bemerkte het aanzwellende zeep toen ze het onder de deur van de directiekamer door 

naar binnen zag dringen. Verbaasd deed ze de deur open en zag tot haar verbijstering dat de hele 
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gang volstond. Ze gilde geschrokken, duwde de deur weer dicht en ademde snel. De fabriek 

moest helemaal aan het vastlopen zijn. Opeens zag ze een beeld voor zich van een ontploffende 

fabriek, met haar er nog in. Het was duidelijk: ze moest weg! 

En Darius Barius dan? Die was die gang ingelopen... Maar Frederique dat ze op geen 

mogelijkheid meer bij hem kon komen, ze kon niets anders meer doen dan vluchten. 

Frederique draaide zich op haar hakken om en rende de directieruimte door. Via een aantal 

zijdeuren kon ze de hoofdingang nog gewoon bereiken. Wellicht dat het zeep daar nog niet was 

doorgedrongen. Bij de deur trok ze haar pumps uit en zette het op een rennen. 

Inderdaad was de vestibule nog niet verzwolgen door het zeep, maar Frederique vermoedde dat 

dit niet lang meer zou duren. Ze haalde de sleutelbos uit haar mantelpakje en wilde de deur 

openen, toen ze zag dat er aan de andere kant van de glazen deur een man stond. Ze schrok zich 

wild. De man had geschroeid haar, enkele flinke hoofdwonden en gekreukte en smeuelende 

kleding. Het was Kas zag ze nu, die rare dromerige jongen die haar al eerder aangesproken had. 

Snel deed Frederique de deur open maar zogauw ze dat deed viel Kas hijgend in haar armen. 

"Ik heb het gedaan, ik heb het gedaan", stamelde hij, "nu zullen we voor altijd samen kunnen 

zijn." 

"Wat gedaan?", vroeg Frederique die omkeek en zag dat een massa zeep de vestibule begon te 

vullen. 

"Freek vermoord, die bruut. Nu kunnen we voor altijd samen zijn!" 

Frederique slaakte een geschrokken kreet; "Freek! Heb je Freek...?" 

Kas glimlachte gelukzalig en pakte haar nog steviger vast; "Frederique, ik hou van ....." 

Het laatste wat Kas zei hoorde Frederique niet meer. Achter haar klonk een afschuwelijke 

ontploffing die de grond deed trillen en ramen deed sneuvelen. Ze voelde hoe ze uit de armen van 

Kas werd gerukt en helemaal tot in de tuin belandde. Duizelig krabbelde ze om en wat ze zag 

tartte haar verbeelding. Een wolk zeep, twee keer zo hoog als een kerk en vele malen breder, 

schuimde als een te vol getapt glas bier over het dak van de gehele fabriek. De fariek leek wel de 

krater van een uiterst actieve vulkaan, waarbij de lava vervangen is door zeep. Frederique 

aanschouwde het tafereel met wijdopen ogen. Het was verbijsterend hoe snel het zeep het 

omliggende gebied begon te bedekken en nieuw zeep uit de fabriek en magazijnen opwelde. Al 

snel zou de wijde omtrek van het bedrijf bedekt worden onder een hoge laag van de monstelijke 

hoeveelheden zeepschuim. Frederique bedacht zich niet langer en zette het op een lopen, zo ver 

als haar benen haar maar zouden kunnen dragen... 
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Uit de Hoogbursche Algemeene 

 

 

ZEEP-RAMP IN 

HOOGBURG 
 

door Arnold L. de Graaf 

 

Hoogburg - De gebeurtenissen 

die eergisteren in een dag tijd ons 

vredige Hoogburg veranderden 

in een smeulende spookstad, 

hadden niet door de 

krankzinnigste scenarist bedacht 

kunnen worden. Politici en 

burgers hebben collectief hun 

afschuw en diepe geschoktheid 

uitgesproken over wat inmiddels 

treffend de Grote Ramp heet. 

Goed beschouwd was er echter 

sprake van twee afzonderlijke 

rampen. 

Ten eerste was er de 

afschuwelijke ontploffing in de 

plaatselijke Edah-vestiging. De 

supermarkt is geheel verwoest en 

in de verre ongeving is schade. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 

waarschijnlijk een kolossale 

hoeveelheid vuurwerk de 

oorzaak was. Hoe de zaak tot 

ontploffing is gekomen blijft 

vooralsnog onduidelijk. 

Ten tweede was er de ramp in de 

fabriek van Barius Cosmetics. Dit 

bedrijf, dat door een staking stil 

had moeten liggen, draaide om 

onbegrijpelijke redenen toch, 

waardoor enorme hoeveelheden 

zeep werden geproduceerd. Dit 

hoopte zich op tot het tot een 

uitbarsting kwam en vele tonnen 

zeep, door het contact met water 

sterk schuimend een groot gebied 

rond de fabriek bedekten. Ook 

Hoogburg werd geheel gesmoord 

onder het schuim, waar de 

bevolking moest worden 

geevacueerd en de 

reddingswerken rond de 

supermarkt ernstig bemoeilijkt 

werden. Ironisch genoeg kon juist 

de brandweer niet veel doen. De 

zeep-eruptie bluste de talloze 

uitgebroken branden beter en 

sneller dan tien 

brandweerdivisies ooit zouden 

kunnen doen.  

Het dodental wordt vooralsnog 

geschat op 20, de schade zal 

uitkomen op vele miljoenen. De 

vraag is of Hoogburg de klap nog 

ooit te boven komt. 
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Naschrift 
 

Zo gebeurde er die dag waarin alles leek samen te komen het ongelooflijke in het kleine stadje 

Hoogburg; twee ontploffingen, bijna op hetzelfde moment. Maar hoe verwoestend en schokkend 

de gevolgen van beide ontploffingen ook waren, dit weerhield de mensen niet breedvoerig te 

speculeren over alle vreemde gebeurtenissen die aan de ontploffingen vooraf gingen; de vondst 

van Brutus Barius, de gijzelingszaak bij Geurts, de dood van Darius Barius in zijn eigen fabriek. 

Hier werden in de vele artikelen en publicaties die nadien over de Hoogburgse ramp zouden 

worden gewijd vele theorieën over geopperd. 

Maar hoeveel theorieen verschenen in de media, geen enkele refereerde aan de symbolische 

kracht van de gebeurtenissen. Geen enkele theorie legde verbanden tussen de verderfelijk levens 

die Hoogburgenaren als Klaartje, Arjen, Marina, Berni, Sjon, Jos, Martine, Dennis en Kitty 

leidden en het lot dat hen uiteindelijk in die supermarkt samenbracht op die fatale dag, waar de 

vuurzee van de ontploffing hen uiteindelijk allemaal verzwolg als waren ze in de ovens van de 

hel. En geen enkele theorie koppelde de enorme massa zeep die geheel Hoogburg en een deel van 

de omgeving overstelpt had, met een symbolische reiniging van het stadje van alle kwalijke zaken 

die in de weken en maanden voorafgaand aan de grote ramp waren voorgevallen. Een grondige 

wassing, alsof Hoogburg een nieuwe start nodig had. 

 

Wat in ieder geval duidelijk genoeg voor iedereen was (en waar geen theorieen over hoefden te 

worden gevormd) was het aantal doden. Zo stierf die dag onder andere Berni, wiens resten zelfs 

nooit meer zouden worden teruggevonden aangezien ze zich vlak naast het geexplodeerde 

vuurwerk had gevonden. Misschien was ze die dag anders wel gestorven aan een overdosis, maar 

dat is slechts een gissing.  

Verder stierven die dag in de explosie van de supermarkt niet alleen drie politieagenten en vijf 

burgers maar ook Klaartje (de overspelige vrouw van journalist Arnold L de Graaf), Arjen 

Sustrunck (de vrouwen-veroveraar), Arjen's vader (de politie-inspecteur), Josje (de gevallen 

zangeres met de grote ogen en dito ego), Martine (de meest recente schnabbel van Arjen), Marina 

(het meissie van Arjen èn Sjon), Sjon (de vuurwerkverzamelaar) en niet te vergeten ook nog Kitty 

en haar vriendje en supermarkteigenaar Dennis, die nog hadden gedroomd van een leven waar 

supermarkten of Hoogburg geen deel van zouden uitmaken, maar die uiteindelijk stierven in de 

door hun zo vervloekte supermarkt.  

Tenslotte liet ook Darius Barius het leven in een laatste heldhaftige poging de naderende ramp bij 

zijn bedrijf te voorkomen. Uiteindelijk stierf hij zoals hij leefde: niet in staat de kolos dat het 

bedrijf was de baas te worden. Darius Barius stikte in het zeep van zijn eigen fabriek. 

 

Aan de zijde van de overlevenden waren beduidend minder streepjes te zetten. Zo was daar Freek 

die merkwaardig genoeg, evenwel zwaargewond, verminkt en door een kogelschot in de rug ook 

grotendeels verlamd, levend het strijdtoneel achter zich liet. Gelukkig voor Freek was daar 

Frederique, die het vege lijf ongedeerd had weten te redden en zich nu zich tot taak had gesteld 



Zeep | Aflevering 11  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  8 

die arme Freek tot zijn dood aan het ziekbed te verzorgen. Iets waar Freek haar uiteraard niet 

dankbaar voor was, integendeel: hij deed barser dan ooit tegen haar. Het meest ironische was dat 

Freek nooit werd gearresteerd voor de moord op Brutus Barius, aangezien de enige persoon die 

dat wist -inspecteur Sustrunck- tijdens de ramp het leven had gelaten. 

 

Uiteindelijk waren er maar twee personen aan te wijzen die misschien wel wonnen aan de 

situatie. Arnold L. de Graaf ten eerste kreeg de o zo gewenste journalistieke doorbraak met zijn 

reportages over de ramp van Hoogburg en de misstanden en het falend beleid bij Barius 

Cosmetics. Dit alles woog misschien zelfs bijna op tegen het verlies van zijn dierbare vrouw, 

waarvan op de grafsteen als een keihard feit gebeiteld was: "Hier ligt mijn trouwe lieve 

Klaartje"... 

En tenslotte was daar nog de platenbons Kovadda, die we al bijna uit het oog waren verloren. 

Die las van de ramp in Hoogburg op de stranden van de Bahama's en haalde zijn schouders op. 

Het leven ging door. Een leven waarin geld verdiend moest worden. En daarom had hij alweer 

een afspraakje weten te maken met een dom blondje die hij een platencontract wilde laten 

tekenen. 

Sommige dingen zullen nooit veranderen... 

 
 


