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Marina kon haar ogen niet geloven toen ze die ochtend in Supermarkt Geurts (net weer een dag 

open) tussen de lectuur keek. Haar ogen waren heimelijk richting de sexbladen gegaan, waar ze 

de Hustler en Playboy met meer dan alleen belangstelling had bekeken. Toen had ze de nieuwste 

Hunkin' Hooters van de schappen gepakt en was de adem in haar keel gestokt.  

Zij stond op de voorpagina! 

Zìj! Naakt! En in een pose die op zijn netst "showing pink" genoemd wordt. Even kon ze niets 

anders dan een geluid uitslaan die het midden hield tussen een hoge kreun en de blaf van een 

chihuahua en toen barste ze in een hysterisch gegil uit. 

Dennis, de chef, kwam gealarmeerd naar haar toelopen en klopte haar enigzins beduusd op de 

schouders. "Koest maar Marina. Wat is er nou?" 

"Arjen! Die vervloekte Arjen. Die foto's...", huilde Marina met haar gezicht verborgen in haar 

handen. De Hunkin' Hooters was op de grond gevallen en Dennis pakte deze op. Hij bekeek de 

foto op de voorkant. Hmm, dacht hij, best een strak machientje. Toen zag hij dat het Marina was 

en moest hij opeens even iets wegslikken. 

 

Inspecteur Sustrunck reed al voor de derde keer die week richting de bouwplaats van Barius' villa-

in-aanbouw, terwijl hij probeerde na over diens verdwijningszaak waar hij aan werkte. Sinds een 

kleine week was de rijke industrieel spoorloos verdwenen en de de enige aanwijzing was nog 

steeds zijn auto die was achtergelaten vlak voor zijn nieuwe villa. 

Natuurlijk had Sustrunck meteen gedacht aan een ontvoering, maar dit werd steeds 

onwaarschijnlijker nu er nog steeds geen tekenen kwamen van een eventuele ontvoerder. Moord 

werd nu steeds een waarschijnlijker hypothese. Maar dit bracht hem weinig verder. Brutus Barius 

had waarschijnlijk even veel vijanden gehad als SBS6 slechte programma's. Toch bleef hij 

geloven dat de oplossing ergens te vinden moest zijn. 

Sustruck kwam op de plaats van bestemming aan en parkeerde de auto aan de kant van de weg. 

Hij wilde net uitstappen toen een zuuraanval hem overviel. Daar had hij de laatste tijd veel vaker 

last van. Grommend werkte hij vier Rennies naar binnen die hij met wat koude koffie 

wegspoelde. De dokter had hem vorige week nog gezegd dat hij te gestresst was, niet gezond 

leefde en dat hij daardoor allerlei fysieke problemen kreeg. Hij moest stoppen met koffie drinken 

en roken, geen junkfood meer eten en regelmatiger leven.  
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De dokter kon de pot op. Dat waren juist de vier dingen in zijn leven geweest waar hij nog wat 

plezier aan beleefde. Wat was hij nog als hij dat niet mocht? Een loser met een klotebaan, een 

vastgelopen carrière en een onhandelbare zoon... 

Sustrunck stapte geïrriteerd uit en liep richting de bouwplaats. Daar was het opvallend rustig. 

Niet zo vreemd: de opdrachtgever was overleden, waardoor de financiering onzeker was 

geworden en de bouw gestaakt. Sustruck stapte langs de omheining en bleef staan bij de plaats 

waar de voordeur had moeten komen. Tot zijn verbazing bevond zich iemand in het huis, die nu 

snel op hem toe kwam lopen. Oh nee, dacht hij, niet hij...! Het was Arnold L. de Graaf, de 

werkloze onthullingsjournalist.  

"Goedemorgen inspecteur", groette De Graaf opgewekt, "ook de crime scene aan het bekijken?" 

"Wat moet jij hier?", gromde Sustrunck kil. 

"Hetzelfde als jij natuurlijk. Ik ben een onderzoek naar de gangen van Barius begonnen, weet u 

nog?" Sustrunck wist het maar al te goed. De man was al tijden zo irritant als een horzel en had 

hem al meerdere keren lastiggevallen met vragen. 

"Dit is privé terrein, De Graaf." 

"Weet u dat ik steeds verder kom in mijn onderzoek naar corruptie en fraudepraktijken van 

Barius? De connectie tussen onze zeepfabrikant en de misdaad is zeker geen zeepbel, inspecteur." 

Sustrunck werd wild van de geijkte flauwe woordgrapjes van De Graaf. Bars snauwde hij: "Had 

je me niet gehoord De Graaf? Wegwezen!" 

"Ik denk dat u mijn hulp goed kunt gebruiken, inspecteur", ging De Graaf echter onverstoorbaar 

door, "U wilt toch niet dat dit onderzoek een zeperd wordt?" 

Sustrunck maakte een vermoeid werwerpgebaar, "Ga toch weg, De Graaf, naar je Klaartje 

bijvoorbeeld." 

"Kent u haar?", vroeg De Graaf verbaasd. 

De hele stad kent haar bijna, wilde hij zeggen, als de vrouw die al tijdenlang onder de ogen van 

haar man vreemd gaat. Met mìjn zoon... Maar hij hield wijselijk zijn mond en hield zijn ogen op 

de grond gericht. Vreemd, dacht hij, het oneffen betonvlak waar hij op stond leek heel vers, 

terwijl de bouwactiviteiten toch al een tijdje stilgelegd waren. Merkwaardig.... 

 

Kovadda was blij dat hij de gerenommeerde choreograaf Freddy von Lübeck ingehuurd had. Hij 

was dan wellicht duur, maar waarschijnlijk was hij de enige die de eenvoudige danspasjes er bij 

Kitty, Jos en Martine in konden stampen. 

"Mijn God", mompelde hij, terwijl hij de drie dames in de gymzaal zag schutteren, "Iemand heeft 

ooit gezegd dat je met de hedendaagse techniek elke halve zool kunt lanceren als ster, maar die 

heeft zeker nog nooit met sukkelaars als deze grietjes te maken gehad." 

Freddy von Lübeck gaf verhit enkele aanwijzingen en gesticuleerde hevig. Hij zweette als een 

dichtgegroeide vetzak, zag Kovadda. De drie meisjes stonden er enigzins opgelaten bij. 

Kovadda's blik gleed door de zaal en viel op een jongen die aan de kant stond en de dames 

dapper aanmoedigde. Het was de vriend van Kitty wist hij, ene Dennis, die opvallend enthousiast 

bleef tijdens die hele droevige vertoning. 
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Kovadda wendde zijn gezicht af en kuierde langzaam richting de uitgang van de sportzaal. In 

gedachten liep hij naar buiten. 

Hij zou snel moeten oogsten, besefte hij. Mijn Opa was danwel een knoert van een hit op het 

moment, maar het inmiddels voltooide album was zo slecht dat zelfs het domste publiek er geen 

brood van zou lusten. Het was allemaal de schuld van Kas. Die had een wanprestatie geleverd 

sinds hij na de mislukte affaire met Jos in een crisis was beland. Maar goed, Kas had loon naar 

werken gekregen en was inmiddels ontslagen. Ook de opnamestudio had hij inmiddels heimelijk 

doorverkocht, zodat niets hem meer bond aan Hoogburg. Hij kon er dus elk moment snel met het 

geld vandoor gaan. 

Dit geld stroomde overigens door de hoge singleverkopen inmiddels al flink binnen, maar het 

concert waar Kovadda KJ&M had kunnen vastleggen zou de kassa's pas echt doen gaan rinkelen. 

Hij had het meteen flink aangepakt. Een zaal voor enkele tienduizenden mensen, dure 

toegangskaartjes, groots opgezette reclamecampagne. Het moest werken... als de dames op tijd 

klaargestoomd waren dan. 

Wellicht was het het beste al na dat eerste concert het hazenpad te kiezen...  

 

Berni Glor had een gelukzalige middag. Haar dealer was weer langsgeweest die haar een flinke 

hoeveelheid heroine had bezorgd. Het had haar wel haar laatste centen gekocht (wat met haar 

drie maanden huurachterstand behoorlijk rampzalig was), maar daar maalde ze na twee heerlijke 

shots niet meer om. Ze lag languit op de bank naar de herhalingen van Catherine te kijken en 

vond het nog fantastisch ook. 

En toen ging de bel.  

De eerste keer probeerde ze het ding te negeren. Maar toen ging die nog eens, en nog eens.  

Geërgerd stond ze op en wankelde ze naar de voordeur die ze maar moeizaam openkreeg. Wie 

stond daar toch buiten? Het leek wel een rood monster die rare snuiven produceerde. Berni's 

waas trok iets op en ze zag dat het Marina was, inclusief roodomrande ogen, snotterende neus en 

een hoog huilgeluidje. 

"Oh eindelijk, Berni. Je raad nooit wat er gebeurd is..." 

"Je hebt je kop te lang in een hete frituurpan gestopt?", vroeg Berni doodernstig die meer 

vermoedde achter Marina's rode gezicht en permanentkapsel.  

Marina keek haar vreemd aan, liep toen langs Berni de woonkamer binnen en meldde al 

grienend: "Arjen heeft foto's van me in een naaktblad gezet, die klootzak..." 

Berni produceerde een geluid dat te interpreteren was als een afkeurend geluid. Ondertussen had 

ze nog net genoeg tegenwoordigheid van geest naar de salontafel te stommelen om de lepels en 

spuiten hier ongezien van af te vegen. "Shit", dacht ze in haar waas, "ik mis het programma van 

Catharine, die o zo intelligente vrouw..." 

"Wat moet ik doen, Berni?", vroeg Marina sip letterlijk met haar handen in haar haar zittend. 

Berni wankelde naar haar toe en probeerde ondertussen nog naar de tv te kijken. Waarom 

stoorde dat gansje van Marina haar juist nù, nu Catherine een weerloos slachtoffer op het 
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podium op een magistrale manier aan een ondervraging onderwierp. "...Ik betaal hem met gelijke 

munt terug...", las Berni gebiologeerd hardop het onderwerp van de show. 

"Wat, wat zeg je Berni?", vroeg Marina, die nu toch wel enigzins bezorgd werd door Berni's 

wazige optreden, maar te vol zat met haar eigen problemen om hier tijd aan te besteden, "met 

gelijke munt terugbetalen...?" 

Berni draaide zich afwezig, knikte en liet met een enorme plof in haar stoel vallen. Marina 

bewoog voor haar als een buikdanseres en Berni vroeg zich af of waarom haar ogen steeds van 

plaats veranderden in haar hoofd. 

Marina riep opeens nadenkend uit: "Dat is het! Je hebt gelijk! Ik betaal in gelijke munt terug; 

neem gewoon keihard wraak! Wacht eens, als ik nou eens ..." 

Terwijl Marina haar snode plan uitbroedde werd Berni weer gegrepen door Catherine op het 

scherm. Hoe was het in Godsnaam mogelijk dat die vrouw nog geen Nobelprijs had gewonnen..? 

 

"Frederique, wil je met me verder?", zei de geknielde man tegen de vrouw voor haar terwijl hij 

een bosje rozen als een zoenoffer naar voren hield. De aangesprokene, Frederique, staand in de 

receptie van Barius Cosmetics, bloosde enigzins van plaatsvervangende schaamte. Toen ze zag 

dat het de man, die zich voorgesteld had als Kas, blijkbaar ernst was, haastte ze zich om 

afwerende gebaren te maken. "H-het is heel lief dat je me die bloemen geeft", zei ze snel, "maar ik 

ben al samen met de man van mijn leven..." 

"Dat kan niet", zei Kas doodernstig, "jij en ik, we zijn elkaars lotsbestemming... Zo staat het in de 

sterren.... Kom, neem deze rozen van me aan..." 

Frederique pakte obligaat de rozen aan en zag tot haar opluchting dat Kas weer opstond. 

"Je overvalt me hier wel mee", begon ze opnieuw, "maar ik ben echt gelukkig samen met 

Freek..." 

"F-freek?", stamelde Kas. 

"Freek Sluyter ja, ken je hem?", vroeg Frederique voorzichtig. 

Kas schudde langzaam zijn hoofd maar bleef zijn ogen gericht houden op Frederique, "Ik ken 

hem niet nee, maar het moet wel de ideale heer zijn om jou te verdienen..." 

Frederique bloosde opnieuw, maar begon zich nu toch ongemakkelijk te voelen in de situatie, 

"Dank je wel hoor voor die complimentjes, maar ik moet nu echt weer aan het werk!" En met die 

woorden werkte ze Kas naar de uitgang. 

"Bedenk wel dat je altijd in mijn hart blijft, prinses...", besloot Kas zweverig voor hij zich 

eindelijk omdraaide. Frederique schudde langzaam het hoofd terwijl ze terugliep naar de 

receptie.  

Wat een vreemd personage... 

 
 


