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Dag 1

Terwijl ik voorovergebogen op de fi ets zat, zag ik de mensen kijken. 
Een blik van hé-is-dat-niet? Ja, ik was het. Lotte Pradel. Mensen 
kennen me. Is het niet van het theater dan is het wel van de te-
levisie. Regelmatig zit ik in een talkshow om te vertellen hoe het 
verder moet met het milieu of met de varkens en de kippen of dat 
we ons moeten schamen dat we als een van de rijkste landen ter 
wereld zo weinig vluchtelingen opnemen. Seksueel misbruik door 
priesters of zwemleraren, graaiende bankiers, de arme indianen in 
het regenwoud. Over alles en iedereen heb ik een mening en ik ben 
niet bang om die te laten horen. Kort en duidelijk, precies zoals de 
talkshows dat graag willen. Serieus, maar altijd met een kwinkslag. 
Je bent cabaretier of niet.

Het was nog vroeg. De meeste winkels waren nog niet eens open. 
Vanochtend was ik zonder koffi  e en sigaret op de fi ets gesprongen. 
Zonder make-up. Het voelde bloot. Een man grijnsde me toe ten 
teken dat hij me herkend had. Lotte Pradel. Leuk. Lachen. Hij stak 
zijn hand op, maar ik deed of ik de man niet gezien had en trapte 
stevig door. Trut, klonk het achter mijn rug. Het raakte me en te-
gelijkertijd raakte het me niet. Mensen vinden me arrogant of kil. 
Ze vergissen zich. Buiten de spotlights ben ik onzeker. Een gevoel 
dat met de jaren alleen maar erger lijkt te worden. Hoe bekender, 
hoe onzekerder. Een gevalletje schizofrenie? Ongetwijfeld. Ik ben 
de eerste om het toe te geven.

Ik stak de gracht over. De koude wind deed me huiveren. Ik was 
zonder jas en sjaal vertrokken. Beschermend sloeg ik een hand voor 
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mijn keel. Als ik iets niet kon gebruiken, was het een verkoudheid. 
Niet nu ik midden in de repetitieperiode voor mijn nieuwste show 
zat. Onzin, sprak ik mezelf moed in, ik werd niet ziek. De laatste 
weken had ik supergezond geleefd. Niet te veel roken, niet te veel 
drinken. Discipline. Wanneer ik aan een nieuwe show werk, telt er 
maar één ding: de première. Alles staat in dienst van het theater. 
Th uis kan ik, behalve mijn katten, niemand om me heen verdragen. 
Voor vriendjes is geen plek. De paar langere relaties die ik heb gehad 
zijn zonder uitzondering allemaal gestrand in de repetitieperiode.

Nu was ik single, op een incidentele onenightstand na, en ik vond 
het best. Teksten schrijven, muziekjes maken, repeteren, repeteren 
en nog eens repeteren. De afgelopen week had ik try-outs gespeeld. 
De reacties waren veelbelovend. Vandaag en morgen stond ik in 
Amsterdam. Voor een altijd kritisch publiek en voor collega’s, van 
wie er ongetwijfeld een paar stiekem hoopten dat ik op mijn bek zou 
gaan. Het hoorde erbij en ik lag er geen moment wakker van. Wel 
dat er vanavond iemand van de omroep kwam kijken of het nieuwe 
programma geschikt was om er een televisieregistratie van te maken. 
Mijn eerste show op de buis. Een droom. Ook fi nancieel gezien. 
Daarom hadden Xander, mijn regisseur, en ik besloten om er een 
extra repetitie tegenaan te gooien. Om fucking tien uur ’s ochtends.

Ik sloeg de hoek om. In de vitrines van het theater en op de glazen 
toegangsdeuren zag ik mezelf hangen. Een meer dan levensgrote 
zwart-witfoto met in koeienletters mijn naam en de titel van de 
voorstelling.

thuis.
De foto was een remake van de mooiste foto die ik van mijn 

moeder bezit. Isabelle Pradel. Ze staat ergens in Parijs en staart 
dromerig in de verte. Het halfl ange haar achter de oren, de kraag 
van de regenjas omhooggeslagen. Precies zo had ik voor de fotograaf 
geposeerd.

Nadat ik mijn fi ets had vastgemaakt aan een lantaarnpaal, wierp 
ik weer een blik op de poster. Het was alsof ik mijn moeder terugzag. 
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Dezelfde kin, dezelfde lange hals. Ik ben allesbehalve sentimenteel, 
maar zodra ik aan mijn moeder denk, hou ik het zelden droog. 
Daarom had ik besloten om na tien jaar harde grappen over poli-
tiek en andere mistoestanden een voorstelling te maken over mijn 
moeder. Om de vrouw, wier naam ik draag en die ik nog elke dag 
mis, te eren.

Ik haalde diep adem en duwde de deur van de artiesteningang 
open. Terwijl ik door de gang naar de artiestenfoyer liep, kwam 
de geur van vers gebrande koffi  e me tegemoet. Yes! De dag kon 
beginnen.

***

Take it easy with me, please. Touch me gently like a summer eve-
ning breeze.

Het liedje speelt door zijn hoofd. Hij kent alle liedjes van ABBA. Soms 
helpt het als hij ze meezingt. Maar nu niet. In zijn hoofd stormt het.

Koppijn krijgt hij ervan.
Barstende koppijn.
Dan moet hij puff en, tot zijn hoofd leegloopt.
Of zijn ogen dichtknijpen en zijn handen op zijn oren duwen, zodat 

hij niks meer ziet en hoort.
Of heel veel baantjes trekken en zijn oefeningen doen, net zo lang 

totdat hij zo moe is dat hij in slaap valt.
Of tekenen, grote vellen vol streepjes en bolletjes.
Maar het belangrijkste is dat hij elke dag zijn pillen slikt. ’s Ochtends 

eentje en ’s avonds eentje. Anders gaat het mis.
Hij kijkt naar het bloed op zijn handen. Wat is er gebeurd? Hij weet 

het niet meer. Of hij wil het niet weten. Kan gebeuren. Is niet erg, hè?
De storm in zijn hoofd laait weer op. Hij voelt de druk op zijn ogen, 

tegen de slapen en tegen het voorhoofd. De wind fl uit steeds harder in 
zijn oren. Hij moet zijn pillen slikken. Hij ziet het doosje voor zich. 
Een wit doosje met een rood streepje, in het kastje boven de wastafel. 



18

De pillen hebben een naam die hij nooit kan onthouden, alsof de letters 
expres door elkaar springen om het lezen onmogelijk te maken. Maar 
dat doet er nu niet toe. Hij moet het huis binnen, naar boven, naar 
de badkamer.

Het is maar een klein stukje. Het terras over en dan door de open-
staande tuindeuren naar binnen. Maar het is alsof een onzichtbare 
hand hem tegenhoudt. Hij moet hier weg en zich verstoppen. Ja, ver-
stoppen. Dat kan hij als de beste.

Hij draait zich om en loopt de trappen af, de tuin in. Alles schokt en 
trilt. Zijn benen, zijn armen, zijn handen. Hij moet de pillen slikken, 
anders wordt het alleen maar erger. Hij begint weer te zingen, in de 
hoop dat het helpt.

Take it easy with me, please. Touch me gently like a summer 
evening breeze.

Het helpt niet.

***

Aan het geluid van de telefoon te oordelen was het een buitenlijn. 
Inspecteur Fillon nam op.

‘Met mij,’ klonk het.
Fillon herkende stem onmiddellijk. Du Bosmoreau, de prefect 

die sinds een jaar in de Var de scepter zwaaide en dat behoorlijk 
fanatiek deed.

‘In een landhuis bij Seillans liggen drie doden,’ stak de prefect 
meteen van wal. ‘Van twee doden is de identiteit vastgesteld. Twee 
buitenlanders. Prominente buitenlanders,’ voegde hij eraan toe, als-
of hij Fillon wilde doordringen van de ernst van de zaak. ‘Een Ne-
derlandse oud-politicus en een bekende Engelse actrice. Een echt-
paar. De derde dode is een jonge vrouw. Identiteit nog onbekend. 
De gendarmerie is ter plekke, maar ik wil dat jij per direct de leiding 
van de zaak overneemt. Per direct,’ herhaalde Du Bosmoreau bijna 
struikelend over zijn woorden. ‘Ik wil van elke stap op de hoogte 
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worden gehouden. Als de Nederlandse of Britse ambassade me iets 
vraagt, moet ik antwoorden hebben. Anders gaat de premier van 
Nederland of die van Engeland zeuren bij onze president. Niet dat 
ik die premiers ken, maar zo gaan die dingen. Dus hou me van elke 
stap op de hoogte. En geen pers tot de zaak is opgelost. Hoor je 
me? Geen pers!’

‘Ja, monsieur.’ Fillon wachtte even om zeker te zijn dat de prefect 
was uitgeraasd en vroeg toen: ‘Wie heeft de lichamen ontdekt?’

‘Een elektricien.’
‘Wanneer?’
‘Vanochtend. De man heeft meteen de gendarmen gewaar-

schuwd, die zich vervolgens rot zijn geschrokken en alle hulptroe-
pen hebben gealarmeerd. De technische recherche, de schouwarts, 
de hondenbrigade. De sukkels zijn alleen vergeten de politie te in-
formeren.’

‘Waarom de hondenbrigade?’
‘Omdat de gendarmen vermoeden dat de dader nog in de buurt 

rondloopt.’
‘Ik begrijp het,’ zei Fillon, terwijl hij probeerde zich een voorstel-

ling te maken van wat er gebeurd was.
‘Als je assistentie nodig hebt, hoef je maar te piepen,’ vervolgde 

de prefect met overslaande stem. ‘Moet je nog meer weten?’
‘Het adres van de plaats delict, de namen van de slachtoff ers plus 

de naam van de leidinggevende gendarme.’
‘Natuurlijk.’
Er klonk wat gerommel. Daarna volgden alle gegevens. Fillon 

noteerde ze in zijn boekje.
‘Goed, Fillon. Hou me op de hoogte!’
Fillon wilde nog iets zeggen, maar de verbinding was al verbro-

ken. Hij trok zijn colbertje aan, opende de kamerdeur en liet zijn 
blik over de afdeling gaan. De enige die hij zag was Suzette Lozach, 
de secretaresse.

‘Waar is iedereen?’
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‘Boeven vangen,’ antwoordde ze.
Fillon knikte. Er was al lang geen moord meer gepleegd. Terwijl 

het aantal inbraken en berovingen de spuigaten uit liep. Medewer-
kers werden fl exibel ingezet, daar waar het meeste werk was.

‘Waar is Mériguet?’
‘In Marseille.’ Ze begon te grijnzen. ‘Op cursus.’
Onwillekeurig moest hij ook grijnzen. Mériguet was een fana-

tieke cursusloper. Hoe meer, hoe beter. In de hoop zo snel mogelijk 
promotie te maken.

‘Stuur hem een sms,’ zei Fillon. ‘En vraag hem zo snel mogelijk 
hierheen te komen.’ Hij las het adres voor uit zijn boekje. ‘Er liggen 
daar drie lijken en als ik de zaak niet snel oplos, hebben we een 
vierde dode.’

‘De prefect?’
‘Precies.’
Ze keken elkaar glimlachend aan. Behalve Fillons vrouw kende 

niemand hem beter dan Suzette. Al twintig jaar zijn steun en toever-
laat. Over zes maanden ging ze met pensioen. Nog voor Fillon. Mis-
schien was het een goed idee als hij samen met haar zou afzwaaien.

‘Ik eh…’ Hij klopte op zijn colbertje of hij alles bij zich had. 
Mobiel, boekje, pen. ‘Ik ben ervandoor.’

‘Succes, chef!’
‘Merci.’
Hij liep door de kantoortuin. Zo te zien waren de collega’s nog 

niet geïnformeerd over de moorden, in elk geval sprak niemand 
hem aan. Hij nam de trap naar beneden en verliet het bureau aan 
de achterzijde waar de schilders bezig waren om de stellages die twee 
weken aan de straatkant hadden gestaan opnieuw op te bouwen.

In zijn auto belde Fillon zijn vrouw om te zeggen dat hij die 
middag niet thuis kwam eten. Hij legde het boekje met alle gegevens 
op de passagiersstoel, startte, opende met zijn pasje het schuifhek 
en draaide naar rechts, de Boulevard John Kennedy op. Een paar 
minuten later reed hij over de d562. Het was een van de weinige 
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voordelen van het nieuwe politiebureau: je was zo de stad uit.
De weg slingerde door een bergachtig gebied met veel bossen 

en geen bebouwing. In Brovès en Seillans ging hij linksaf, richting 
noorden. Het landschap werd opener en vriendelijker. Wijngaarden, 
landhuizen, grotere en kleinere villa’s, overal waar je keek pijnbomen 
en cipressen.

Bij een parkeerplaatsje waar een hoop afvalcontainers stonden 
ging hij weer linksaf. Een smalle asfaltweg, heuvelop. Achter een 
hek met bewakingscamera’s lag een kapitaal landhuis. De weg draai-
de verder omhoog, naar de top van de heuvel. De mistral had de 
lucht schoongeblazen. Het uitzicht was adembenemend. In de verte 
meende Fillon de Mont Victoire te zien, de berg die Cézanne zo 
vaak vanuit verschillende perspectieven had geschilderd. Hij dacht 
aan de tijd dat hij nog kunstschilder had willen worden. Of schrij-
ver. Het was anders gelopen.

De weg dook omlaag. Links wijnvelden met her en der verspreid 
tussen het groen grote landhuizen. Rechts, onder de bomen, ver-
schillende villa’s waarvan zelfs het kleinste optrekje al gauw een mil-
joen of meer kostte.

De navigatie gaf aan dat hij rechtsaf moest. Fillon wierp een blik 
op het straatnaambord. Chemin du Clot de Gautier. Hij moest op 
nummer 2045 zijn. Nog iets meer dan twee kilometer dus.

De smalle asfaltweg ging over in een verhard pad. Links en rechts 
lagen nog een paar villa’s. Even verderop, aan het eind van de bebou-
wing, stond een donkerblauw busje. Uit de berm sprong een jonge 
gendarme die hem aanhield en op opgewonden toon vertelde dat 
de weg was gesloten. Pas nadat Fillon zijn papieren had laten zien, 
mocht hij verder. Het was het laatste huis, zei de jongeman met een 
gezicht dat weinig goeds voorspelde.

Fillon zette de navigatie uit en reed verder. Door het openstaande 
raam drong de droge, kruidige geur van dennennaalden de auto bin-
nen. Vogels fl oten. De zon brandde. Een mooie septemberochtend. 
Behalve dat er even verderop drie doden lagen.
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Langzaam kwamen de bergen dichterbij, als een muur. In de verre 
omtrek geen bebouwing te bekennen. Alleen bossen, rotsen en lage 
struiken. Na een bocht naar links liet het landhuis zich even zien. 
Een kast van een huis. Goudgele muren, roodbruine luiken, terra-
cotta dakpannen. Bomen onttrokken het huis weer aan het zicht. 
Terwijl Fillon zijn weg door het bos vervolgde, hoorde hij de vogels 
nog steeds fl uiten, maar minder uitbundig, alsof fl uiten op een dag 
als vandaag eigenlijk ongepast was.

Einde weg. Een zwartgelakte metalen poort die openstond. Aan 
weerszijden hoge muren. Aan de linkermuur hing een bordje met 
secur en nog iets.

‘Monsieur…’ Een gendarme van een jaar of dertig boog zich 
naar het raam van Fillons auto. ‘Mag ik uw papieren zien?’ vroeg 
hij zenuwachtig.

Fillon toonde zijn kaartje.
‘Allez-y, Monsieur,’ klonk het even later weer net zo nerveus.
Fillon reed het terrein op. Een asfaltweg doorsneed een glooi-

end gemillimeterd gazon. Een park met majestueuze loofbomen, 
cipressen, olijfbomen, oleanderstruiken en diverse bloemperken. 
Achter een rij coniferen ging een kleine woning schuil. Hij liet zijn 
blik rondgaan. Een tennisbaan. Nog meer struiken en bomen, nog 
meer perfect gazon. In het midden van het park, op een bult, lag het 
landhuis. Een statige gevel. Eind negentiende eeuw, schatte Fillon.

Over de volle breedte van het huis lag een terras met trappen 
naar de tuin. Openslaande tuindeuren. Hij telde er acht, waarvan 
er eentje openstond. Op de eerste verdieping acht balkondeuren, 
op de tweede verdieping acht grote dakramen.

Inderdaad een kast van een huis. Fillon dacht aan zijn bescheiden 
driekamerappartement en vroeg zich af hoe normale stervelingen 
zich zo’n kapitaal landhuis konden veroorloven. Hij wierp een blik 
in het boekje waar de namen van de slachtoff ers stonden. Frans 
Oudekerke en Sandy Randshaw. Een oud-politicus en een actrice. 
En blijkbaar steenrijk.



De weg slingerde verder omhoog. Borders met lavendel en andere 
bloeiende planten. Een zoete parfumgeur drong zijn neusgaten bin-
nen. Boven op de bult, rechts van het huis, bevond zich een parkeer-
plaats die vol stond met auto’s en busjes van de technische recherche, 
de hondenbrigade en de gendarmerie. Fillon herkende de Saab van 
Sandoux, de schouwarts, en de sportauto van Scafone, het hoofd van 
de technische recherche. Fillon parkeerde zijn Dacia Sandero tussen 
een verroeste bestelauto en een gendarmeriebusje en stapte uit.

De vogels fl oten niet langer. Alleen het ruisen van de wind en 
het sjirpen van de cicaden was te horen. In de verte, tussen de bo-
men, was een streepje van de zee te zien. Hij dacht aan zijn vrouw, 
vermande zich en liep over het grind naar de villa.
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