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Een draad doorknippen is niet heel spannend. Tenzij er stroom 
op staat.

Met zijn buik door het natte gras schuift Tom de laatste halve 
meter naar het hek. Zijn hart bonkt in zijn borstkas en hij gunt 
zichzelf een paar seconden om te herstellen van de laatste twee-
honderd meter tijgersluipgang over het open terrein. Hij veegt 
voor de zoveelste keer de regen uit zijn ogen, zijn zicht al genoeg 
beperkt door de bivakmuts die hij opheeft.

Hij bestudeert kort de constructie van harmonicagaas en prik-
keldraad. Aan het gaas hangt een in het duister onleesbaar waar-
schuwingsbord. De bovenzijde van het hek steekt schuin naar 
buiten en is rijkelijk voorzien van nog meer prikkeldraad. Achter 
het hek maakt de diffuse oranje gloed van een stel natriumlampen 
de contouren zichtbaar van het bedieningsgebouw en de betonnen 
koepel die door de dikke mist verscholen worden. Dichtbij en 
tegelijkertijd onbereikbaar ver weg. Wie denkt dat je hier zo naar 
binnen kunt lopen moet knettergek zijn. Of briljant. 

Hij had een gehuurde, onopvallende bestelauto aan de rand van 
het dorp geparkeerd en zich in de gesloten laadruimte omgekleed. 
Via een parkje en dwars door een paar sloten heen was hij als een 
schaduw versmolten met zijn omgeving tot bij het hek gekomen. 
Tot aan zijn middel drijfnat van het slootwater, met stinkende 
prut in zijn schoenen en kroos aan zijn broek. De aanhoudende 
regen heeft de rest van zijn zwarte gevechtspak doorweekt en de 
grijze zeeklei waar hij doorheen gekropen is plakt aan zijn han-
den en knieën als cement. Als hij al zichtbaar is op de monitoren 
van de beveiliging, dan lijkt hij nog het meest op een grote mols-
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hoop. Voor een normaal mens is het beestenweer, maar voor een 
oud-marinier als Tom had het niet beter kunnen uitpakken.

Zoals verwacht staan de palen met beweegbare bewakingsca-
mera’s en de natriumlampen ruim binnen het hek, onbereikbaar 
voor kwaadwillenden. Onmogelijk uit te schakelen zonder onop-
gemerkt eerst het hek over te klimmen of het stuk te knippen. Dat 
maakte de werkvolgorde natuurlijk wel lastiger. Eerst op afstand 
de buitenste terreinverlichting uitschakelen en dan pas het hek 
passeren. 

Maar toen zijn goede vriend Huub op de een of andere manier 
had uitgevogeld dat de lantaarns in serie geschakeld waren, was 
het plan eenvoudig. Tom had maar drie schoten nodig met een ge-
wone luchtbuks met stalen kogels. Zo kon hij de boel uitschakelen 
zonder harde knal of mondingsvuur.

Met een doffe klap implodeerde de lamp en op slag doofde de 
hele reeks lantaarns aan dezelfde stroomkabel. De bewakingsca-
mera’s staan nu al een paar minuten in het duister te turen, over-
geschakeld op nachtzicht en wanhopig zoekend naar een sprankje 
restlicht. De dichte mist zou het beeld zo diffuus maken dat Tom 
vrijwel onzichtbaar is in zijn zwarte gevechtspak.

Met zijn rechterhand haalt Tom de geïsoleerde betonvlechttang 
uit zijn broekzak en zet hem dicht bij de grond op de draad. De 
isolatie van de tang is een lachertje. Alles is nat. Het gras, zijn 
kleren, zijn handen en de tang zelf. Als er spanning op de draad 
staat krijgt hij de volle klap door zijn lijf. De stroomstoot door zijn 
zenuwstelsel kan hem in een kramp aan de stroomdraad laten han-
gen en zelfs de aansturing van zijn hartspier defi nitief stilleggen.

Het is een riskant plan, zoals gebruikelijk als hij op missie ge-
stuurd werd. Als het eenvoudig was konden ze iedereen bellen. 
Maar ging het om gevaarlijke klussen, infi ltraties en spionage in 
de meest onherbergzame streken ter wereld, dan stuurden ze Tom. 
En vanavond was weliswaar niet heel ver van huis, het maakte 
de opdracht er nog niet bepaald eenvoudig op. Een draad door-
knippen waar Joost mag weten hoeveel stroom op staat is altijd 
riskant, maar iemand moet het doen.

Hij haalt nog een keer diep adem, spant zijn vingers aan rond 
de handgreep van de tang en knijpt door.
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‘Nu de externe audit is afgerond en alle procedures tot in detail 
zijn nagelopen kunnen we het eindrapport al in de volgende verga-
dering vaststellen en aansluitend kan het worden aangeboden aan 
de minister. Drie maanden eerder dan voorzien,’ zei de secretaris 
met een nauwelijks verholen glimlachje.

Binnen de gestelde tijd met het eindrapport van een werkgroep 
komen was een volstrekt unicum in ambtelijk Den Haag en de 
jonge vrouw, vastbesloten om binnen tien jaar het glazen plafond 
te verbrijzelen, zat zich al zichtbaar te verheugen op haar volgende 
reuzensprong hoger op de apenrots van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. 

Berendsen luisterde nauwelijks naar de woorden van de pas 
afgestudeerde high potential die inhoudelijk niets meer had bijge-
dragen dan de verslaglegging en wat brieven en e-mails heen en 
weer sturen. Dat deed zijn secretaresse ook, maar dan voor een 
derde van haar salaris.

Als afdelingshoofd en belast met operationele taken bij de Mi-
litaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mivd, voelde Berendsen 
zich niet bepaald thuis bij de multidisciplinaire projectgroep Na-
tionale beveiligingscheck Vitale Objecten en Infrastructuur, maar 
sinds het nieuwe kabinet interdepartementale integrale samen-
werking als speerpunt in het regeerakkoord had opgenomen, zat 
zo ongeveer iedereen bij ieder overleg. De administratieve romp-
slomp en onderlinge miscommunicatie waren er bepaald niet door 
verminderd.

Berendsen liet zijn scherpe blik nog eens over de verzamelde 
kopstukken glijden.



8

Zowel de voorzitter als de secretaris was afkomstig van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid dat de regierol van het project 
gekregen had, wat tot onderhuidse irritaties en spanningen had 
geleid bij de Coördinator Bewaking en Beveiliging cbb van de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nctv 
die voortdurend aan een pukkeltje op zijn hand zat te krabben. 
Daarnaast zat de gedreven en alerte eerste medewerker van de 
cbb. De Nationale Politie werd vertegenwoordigd door een top-
man van de Dienst Bewaking en Beveiliging dbb. Van de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aivd was de adjunct van directie 
Inlichtingen aanwezig en ten slotte waren er de twee topmensen 
van het Secretariaat Generaal van Binnenlandse Zaken waarvan 
eigenlijk niemand van de aanwezigen begreep waarom ze daar 
zaten.

‘Goed,’ vervolgde de secretaris. ‘Als er verder geen opmerkingen 
meer zijn, dan kunnen we het eindrapport vaststellen, met daar-
in de nog te verwerken tekstuele correcties zoals we net hebben 
doorgenomen.’

Iedereen zat te knikken, of te knikkebollen, dat was niet hele-
maal duidelijk. Tot Berendsen kort en nauwelijks hoorbaar zijn 
keel schraapte. In tegenstelling tot de overige werkgroepleden had 
hij zich gedurende de reeks vergaderingen alleen laten horen als 
hij iets zinnigs op te merken had en dus keek iedereen direct zijn 
kant op alsof hij net met zijn vuist op tafel had geslagen.

‘Deze audit op de procedures is niet meer dan een papieren 
tijger,’ zei Berendsen en liet vervolgens een stilte vallen.

De voorzitter keek hem niet-begrijpend aan. Voor hem bestond 
de hele wereld uit papier. De jonge secretaris beet op haar onderlip 
uit angst dat het project toch nog een lange staart zou krijgen die 
haar zorgvuldige loopbaanplanning overhoop kon gooien.

Nu de werkgroepleiding van het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid met stomheid geslagen leek, was het de aivd’er die de 
ongemakkelijke stilte verbrak.

‘Wat bedoel je daarmee te zeggen, Berendsen?’
‘Denken jullie werkelijk dat een terrorist zich laat tegenhouden 

door de procedures in dit postcodeboek van 553 pagina’s?’ vroeg 
Berendsen. Terwijl hij het zei, realiseerde hij zich dat de secretaris 
waarschijnlijk geen idee had wat een postcodeboek was.
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‘Dus wat stel je concreet voor?’ vroeg de voorzitter, die zich 
inmiddels herpakt had.

‘Red teaming.’
De vraagtekens stonden op het gezicht van de secretaris, maar 

ze durfde niet te vragen wat Berendsen precies bedoelde.
‘Een praktijktest. We hebben nog drie maanden,’ verduidelijkte 

hij ongevraagd.
De secretaris verschoot van kleur.
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Met een droge knal schiet de draad los uit het hek en Tom blijft 
doodstil liggen. Twee seconden, meer heeft hij niet nodig om vast 
te stellen dat zijn hart nog klopt, dat hij geen spasmen door een 
stroomstoot heeft en hij vrij is van brandwonden. Soms heb je 
gewoon een stevige dosis geluk nodig en vandaag in het bijzonder.

Het hek is pas de eerste hindernis in de buitenste beveiligings-
schil en hij heeft nog een lange weg te gaan.

Snel ontvlecht hij de draad uit het harmonicagaas, waardoor 
een verticale opening ontstaat, net groot genoeg om zich zijdelings 
doorheen te wurmen. Met zijn neus tussen de drijfnatte grassprie-
ten schuift hij door de smalle spleet tot de onverwoestbare stof van 
zijn gevechtspak blijft haken en een plotselinge pijnscheut door 
zijn dijbeen trekt.

Vervaardigd uit ballistic nylon stond er in de specifi caties van 
de fabrikant. De suggestie van kogelwerende eigenschappen wordt 
door het scheermesstaal van prikkeldraad dat tussen het gras ver-
borgen ligt, aan een bikkelharde praktijktest onderworpen, met 
een fl inke haal in zijn broek en een evenzo lange snijwond in zijn 
been als resultaat.

De krappe opening in het hek voelt als een fuik waarin hij met 
zijn forse lichaam dreigt vast te lopen. Terug is geen optie. Tom 
moet verder en het liefst zo snel mogelijk. Als de bewaking op 
onderzoek uit gaat naar de defecte verlichting, wil hij niet in deze 
positie gevonden worden.

Hij duwt zich zo hoog mogelijk van de grond, rukt zich los en 
schuift stukje bij beetje verder het zwaar beveiligde terrein op.

Als hij niet was afgeleid door het grijpgrage scheermesstaal had 
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hij de razendsnel naderende schim misschien eerder gezien. Als de 
wind niet langs het hek had gehuild, had hij zeker de vier snelle 
poten door het gras horen naderen. 

Terwijl zijn schoenen nog in het hek steken wordt hij als uit het 
niets besprongen en plat tegen de grond geslagen door vijfendertig 
kilo gebundelde spierkracht en agressie. De vlijmscherpe tanden 
van een Mechelse herder hebben geen boodschap aan ballistic 
nylon en vreten zich vast in zijn linkerschouder. De pijn is diep en 
intens, als bij een onverdoofde wortelkanaalbehandeling in al zijn 
kiezen tegelijkertijd.

Voetstappen naderen en een portofoon komt krakend tot leven.
‘Mogelijk contact in sector Zuid-twee, ik ga even kijken.’
De infi ltratiepoging verloopt duidelijk niet zoals Tom zich had 

voorgesteld.
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De stilte in de vergaderzaal was te snijden en niemand durfde als 
eerste te reageren op het voorstel van Berendsen. Iedereen keek 
elkaar afwachtend aan, totdat de voorzitter de stilte verbrak. Een 
woord maar, en uitgerekend dat wat niemand behalve Bernedsen 
had willen horen.

‘Prima.’
‘Mits de vastgestelde einddatum hierdoor niet in het gedrang 

komt,’ voegde de secretaris er snel aan toe.
‘Drie maanden. Dat lukt,’ zei Berendsen onbewogen.
‘Hoe kun je daar zo zeker van zijn?’ vroeg de Coördinator Be-

waking en Beveiliging van de nctv.
‘Gewoon de juiste man voor de juiste klus. En ik heb natuurlijk 

budgetruimte nodig.’
De secretaris klikte wat op haar laptop en scrolde door de be-

grotingsstaat en urenverantwoording. Er was nog ruim drie ton te 
besteden. Ze draaide het scherm iets zodat de voorzitter mee kon 
kijken en wees op het nog beschikbare bedrag.

‘Je krijgt een bestedingsruimte van maximaal vijftigduizend 
euro,’ zei de voorzitter.

‘Keer tien,’ zei Berendsen.
‘Nee, vijftigduizend en geen cent meer.’
‘Voor dat geld koop ik hooguit drie kwartier zendtijd bij Al-

berto Stegeman. Als we het discreet willen houden met een be-
trouwbare professional ligt de prijs simpelweg hoger dan bij de 
commerciële omroep.’

De secretaris voelde de drie koppen koffi e van vanochtend 
vanuit haar maag omhoogkomen. De gedachte aan een televi-
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sie-uitzending op prime time, waar het beveiligingsonderzoek aan 
fl arden werd geschoten door een undercoveroperatie met een ver-
borgen camera, was onverteerbaar. Erger nog dan de vertraging 
van het eindrapport en de budgetoverschrijding bij elkaar.

Berendsen keek de voorzitter indringend aan.
‘Vijf ton. Dat is twee ton overschrijding op het hele project en 

ieder uur dat we er hier langer over praten neemt de overschrijding 
met drieduizend euro toe.’

Berendsen had geen spreadsheet nodig, alle cijfers zaten in zijn 
hoofd.

‘Wellicht is het goed om een gezamenlijke keuze te maken 
op welk object we de praktijkcase uitvoeren,’ probeerde de ai-
vd-man ogenschijnlijk de budgetdiscussie wat naar de achter-
grond te schuiven. Een doorzichtige poging om de slagingskans 
van de infi ltratiepoging door de mivd – die hij in weerwil van de 
interdepartementale integrale samenwerking nog altijd als con-
current beschouwde – aanzienlijk te verminderen. Berendsen had 
een broertje dood aan politieke spelletjes en keek niet uit naar de 
dag dat de aivd uit Zoetermeer zou verhuizen naar de Frederik-
kazerne.

‘Wellicht is het goed als we de verslagen van de raad van bestuur 
van Al Qaida voortaan gemaild krijgen.’

‘Wat heeft dat hiermee te maken?’ vroeg de aivd’er.
‘Wat ik bedoel te zeggen is dat we in de dagelijkse praktijk 

niet kunnen beschikken over alle informatie die we graag zouden 
willen hebben. Als ik hier openheid zou geven over het gekozen 
doel en de werkwijze van de infi ltrant, dan is de test tot mislukken 
gedoemd. Een red team vereist volledige vrijheid van handelen en 
de professional die ik hiervoor op het oog heb wordt niet beloond 
volgens een ambtenaren-cao. Veiligheid en discretie kosten geld, 
in dit geval vijf ton. Dus voorzitter, wat gaan we doen?’
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Tijdens de terreinverkenning had hij het bordje aan het hek wel 
gelezen, Bewaking met honden, maar in werkelijkheid is er negen 
van de tien keer geen hond te bekennen. Laat staan dat die al aan 
je schouder hangt voordat je goed en wel het hek door bent. De 
plotselinge kennismaking met het gebit van de Mechelse herder is 
een uiterst indringende ervaring. 

Gelukkig zit het stroomstootwapen dat hij hiervoor bij zich 
heeft in een holster aan zijn riem en, voor zover Tom van geluk 
kan spreken in zijn situatie, zit de holster aan zijn rechterheup. 
De kant waar zijn schoudergewricht nog niet gefi xeerd is door de 
klemmende kaken.

Het monster gromt, rukt en trekt aan zijn schouder, terwijl uit 
het donker de hondengeleider nadert.

‘Goed zo, Dafne. Hou vast,’ hoort Tom de man roepen.
Dafne. Hoe bedenk je zo’n naam. Nu begrijpt hij waar die hond 

zo onwaarschijnlijk snel vandaan kwam. Honderd meter in 10,81 
seconden. Tom trekt de Taser x2 tevoorschijn, zet het wapen op 
scherp en richt op Dafne. Op dat moment bedenkt hij zich.

 Kom je aan de hond, dan kom je aan de baas. Als hij de hond 
uitschakelt zal de hondengeleider minstens zo fel reageren als zijn 
Mechelse herder.

Met uiterste moeite dwingt hij zich het wapen op het silhouet 
van de naderende man te richten. Eerst de baas uitschakelen, dan 
de hond.

‘Blijf liggen! Dan doet ze niets.’
Was het maar waar, denkt Tom. De man is nu nog een meter 

of tien van Tom verwijderd. Hij kan nauwelijks wachten om af te 
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drukken, maar de afstand is nog te groot. Zijn hele lijf schokt van 
de pijn waardoor het wapen lastig te richten is.

Gelukkig blijkt de hondengeleider een beer van een vent en 
van vijf meter afstand niet te missen. De rode lichtpunten van de 
richtlaser tekenen zich af op zijn borstkas.

‘Dafne. Los!’
Op het moment dat de greep van de kaken vermindert drukt 

Tom af. De twee krullende stroomdraden wikkelen zich onzicht-
baar af en de elektroden haken zich in de kleren van de man. De 
klap van tweeduizend volt komt zo hard binnen dat hij op slag 
tegen de vlakte gaat. De lucht die uit zijn longen wordt geperst 
produceert nog een langgerekte kreun, dan ligt de man slap en 
doodstil in het natte gras.

Dafne staat met haar kaken op twintig centimeter van Toms 
schouder te wachten op een commando dat niet meer komt.

‘Braaf meisje,’ zegt Tom.
Dafne kwispelt voorzichtig, terwijl het kwijl uit haar mond-

hoeken loopt.
‘Dafne, zit!’
Tot zijn stomme verbazing doet het teefje wat hij zegt. 
‘En blijf,’ voegt hij er voor de zekerheid aan toe. Tom komt 

langzaam overeind zonder de hond ook maar een fractie van een 
seconde uit het oog te verliezen. Dan loopt hij naar het bewustelo-
ze lichaam van de hondengeleider en reikt voorzichtig naar de por-
tofoon die de man aan een leren riem op zijn borst heeft hangen.

Dafne gromt, maar blijft zitten. Hij drukt de spreeksleutel in.
‘Sector Zuid-twee, alles in orde hier.’
De hondengeleider begint alweer bij zijn positieven te komen 

en Tom heeft geen seconde meer te verliezen voor de man weer 
overeind komt. Hij richt zijn Taser en vuurt zijn tweede en laatste 
stroomstoot af op Dafne die jankend in elkaar zakt. Razendsnel 
plakt hij met een rol ducttape achtereenvolgens de man zijn mond 
dicht en zowel zijn polsen als enkels onwrikbaar dicht tegen el-
kaar. Ten slotte improviseert hij een muilkorf voor de moordlus-
tige kaken van de Mechelse herder en tapet de poten twee aan 
twee vast.

Vervolgens rukt Tom de toegangsbadge van de man zijn regen-
jack af. Met een beetje geluk geeft de rfid-chip hem toegang tot 
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het hoofdgebouw en kan hij vanuit de buitenste beveiligingsring 
het object verder binnendringen. Sneller, eenvoudiger en vooral 
een stuk stiller dan middels het opblazen van de scharnieren van 
een nooddeur zoals hij aanvankelijk van plan was. De dreun van 
de explosie zou binnen enkele seconden alle alarmbellen doen rin-
kelen op het dichtstbijzijnde politiebureau. De aanrijtijd van het 
quick response team is met vijftien minuten weliswaar fors, binnen 
een halfuur kan de heli van de Dienst Speciale Interventies hier al 
met een team vanaf Schiphol landen. Zijn kansen om binnen die 
tijd door nog drie beveiligingsschillen het hart van de centrale te 
bereiken zijn minimaal.

Bovendien is de meevaller van de toegangsbadge natuurlijk te 
onwaarschijnlijk om bij de voorbereiding van uit te gaan. Hoelang 
hij er ook over nadenkt en hoeveel scenario’s hij in gedachten 
doorneemt, alles bij elkaar blijft de rechtstreekse aanval een ho-
peloos slecht plan. Zo zat Tom te denken toen een luide piep van 
zijn smartphone hem uit zijn overpeinzingen rukte. Hij pakte zijn 
telefoon en keek op de display.

Eet je mee vanavond?
Daar moest hij even over nadenken. Geïrriteerd ramde hij de 

printplaat van de centrale besturingsunit terug in de sleuf en draai-
de de borgschroeven vast. Hij gaf een softwarematige reset en 
ontkoppelde zijn laptop. Daarna sloot hij het frontpaneel en zag 
de koffi eautomaat weer tot leven komen. De storing was opgelost.
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De voorzitter had gesproken en daarmee kwam de loopbaan 
van de jonge secretaris met misschien wel een halfjaar vertraging 
asynchroon te lopen met haar zorgvuldig opgestelde persoonlijke 
ontwikkeltraject. De high potential streek een zweterig wordende 
haarlok achter haar oor en nam een slok uit het glaasje water om 
de zure smaak in haar mond terug richting haar slokdarm te sturen.

‘Is het een idee de aanbieding van het eindrapport aan de mi-
nister in een van de beveiligde objecten te doen?’ zemelde de man 
van de aivd.

Berendsen zag er geen kwaad in en hield zijn mond.
‘We kunnen dan de politieke leiding op locatie het belang van 

de genomen maatregelen duiden, ter ondersteuning van onze po-
sitie bij de begrotingsonderhandelingen die in de maanden daarna 
plaatsvinden.’

Berendsen liet zijn blik willekeurig over de lijst met objecten gaan.

Het Catshuis Den Haag
Verkeerstoren Schiphol
Extra Beveiligde Inrichting Vught
Paleis Huis ten Bosch
Hoge fl uxreactor Petten
Interxion Datacentre Amsterdam
Kerncentrale Borssele
Tweede Kamer der Staten Generaal Den Haag
ws3 Kernwapenopslag luchtmachtbasis Volkel

‘Goed plan, doe maar een voorstel,’ zei Berendsen.
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‘Hoe was het op je werk vandaag?’ vroeg Nancy.
Ze had echt haar best gedaan op het eten, dat moest Tom haar 

nageven. Hij had ingestemd met het voorstel van zijn ex om zo 
wat vaker met hun zoontje Wesley te kunnen samen zijn, maar 
dat er als vanzelfsprekend verwacht werd dat hij voortaan drie 
keer per week om klokslag zes uur aan tafel zou aanschuiven was 
een benauwende gedachte. Tom hield zielsveel van Wesley, maar 
Nancy en hij konden het maar het niet eens worden over de risico’s 
die Tom voor zijn werk nam. Ze kon niet begrijpen dat hij zijn 
geheime missies boven het belang van zijn gezin verkoos. En dat 
betekende dat, zodra Wesley in bed lag, Nancy weer losbarstte 
over hoe gevaarlijk het allemaal wel niet was.

Slechts met grote moeite kreeg hij een hap doorgeslikt.
‘Mwah, ging wel,’ zei Tom.
‘Ik ben toch zo blij voor je dat je eindelijk vast werk hebt.’
‘Het is geen vast werk.’
‘Ze bieden je binnenkort een vaste plek aan. Let maar op!’ 

voegde Nancy eraan toe.
Ze bedoelde het goed, maar Tom moest er niet aan denken. Ie-

dere dag de dodelijke routine van naar de zaak rijden, bedrijfsauto 
inladen en vervolgens aan de slag met een eindeloze klussenlijst die 
vaak harder groeide dan hij de problemen kon oplossen.

Hij hunkerde naar een nieuwe klus als freelance natuurfoto-
graaf, weg van alles, zonder baas die in zijn nek hijgde, buiten en 
op zichzelf aangewezen, maar hij lag stevig in de clinch met de 
hoofdredacteur van National Geographic. Hij had al een poos 
geen opdrachten meer gekregen, dus had hij weer een klus voor 
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Berendsen opgepakt. En zodoende was hij nu tijdelijk werkzaam 
bij Koffi eTop als servicemonteur koffi eautomaten.

Zijn sollicitatie via een uitzendbureau aan het Lange Voorhout 
was een opmerkelijke ervaring.

Op bordjes in de etalage hingen vacatures voor secretaresses, 
productiemedewerkers en koeriers. Allemaal net zo fake als het 
hele uitzendbureau. Wie er binnenliep voor een van de vacatu-
res werd bereidwillig ingeschreven, maar kwam nooit ergens aan 
het werk. Het uitzendbureau bemiddelde feitelijk niet voor werk-
zoekenden, maar plaatste op verzoek van de inlichtingendiensten 
zorgvuldig gerekruteerde agenten op sleutelposities bij bedrijven 
waar die nodig geacht werden.

Gabriella, de intercedente, was een bijzonder intelligente vrouw 
die hij jaren terug met enige regelmaat tegen was gekomen in de 
Frederikkazerne toen hij daar nog werkte. Met behulp van haar 
geraffi neerde aanpak had ze in opdracht van de dienst al heel wat 
mollen geplaatst bij ict-bedrijven, tolken en vertalers geleverd 
voor congressen en ambassades, en exclusieve escortdames en dito 
heren in contact gebracht met buitenlandse diplomaten. Maar in 
opdracht een servicemonteur koffi eautomaten ergens plaatsen had 
ze nog niet eerder meegemaakt.

‘Koffi eTop, vestiging Zuidwest Nederland, standplaats Bergen 
op Zoom wordt het dan. Dichterbij lukt niet. Is dat akkoord, 
meneer Brandt?’ vroeg ze.

‘Prima, en zeg maar Tom.’
Hij vroeg zich af of een date met haar de moeite waard was, 

maar in de wetenschap dat al zijn handelingen tot in detail gerap-
porteerd werden zette hij het idee net zo snel weer van zich af.

‘Wesley, niet spelen met je eten,’ probeerde Nancy hun zoon op 
te voeden. De jongen zat vrolijk met een lepel zijn eten te prakken 
waarbij het meeste over de rand van zijn bord op tafel schoof.

‘Jij mag ook wel wat zeggen, Tom.’
‘Wesley, gewoon je eten opeten,’ zei hij afwezig, terwijl zijn 

gedachten nog bij het sollicitatiegesprek waren.
‘Heb je relevante ervaring, Tom?’ vroeg Gabriella met een licht 

ondeugende oogopslag die waarschijnlijk haar handelsmerk was. 
Ze had ook gewoon naar werkervaring kunnen vragen natuur-
lijk. Het lag er net iets te dik op, maar het was duidelijk hoe ze 
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vacatures regelde, zelfs op plaatsen waar volstrekt geen mensen 
nodig waren.

‘Ik ben technisch aangelegd. Met een beetje interne opleiding 
pak ik het zo op.’

Een koffi eautomaat kon toch onmogelijk ingewikkelder zijn 
dan een spiegelrefl excamera.

‘Ik heb nog wel een recent afgegeven Verklaring Omtrent het 
Gedrag nodig voor deze functie.’

Tom haalde het gevraagde document uit zijn tas en schoof het 
over het bureau naar haar toe.

‘Mooi, dank je wel. Dan kan ik het verder met het bedrijf in 
orde maken. Zij benaderen jou wanneer en waar je kunt beginnen. 
En mocht er iets zijn, hier heb je mijn telefoonnummer.’ Ze schoof 
haar visitekaartje over tafel.

‘Tom! Hé, ik praat tegen je. Waar ben je toch met je gedachten?’ 
zei Nancy plotseling.

Tom schrok op en zag verbaasd dat hij zijn bord inmiddels had 
leeggegeten. Zijn gedachten waren nog bij Gabriella, maar dat leek 
op dit moment niet zo’n geschikt antwoord.

‘O, sorry. Ik was nog met mijn werk bezig.’
‘Ik vroeg of je nog koffi e blijft drinken.’
‘Nee, dat lukt niet. Ik zou vanavond nog bij Huub langsgaan.’
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‘Ga zitten, Tom,’ gebaarde Huub. ’En wilde gij een bakske koffi e?’
Dat gaan zitten was eenvoudiger gezegd dan gedaan. Iedere keer 

dat hij bij zijn vriend Huub Cabot langsging, leek de oude loods 
op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg zo mogelijk nog 
verder volgestouwd met de meest uiteenlopende onderdelen van 
vliegtuigelektronica. De corpulente Brabander, voormalig techneut 
bij de luchtmacht was gelijk met de hele vliegbasis wegbezuinigd, 
maar had zijn woon- en werkplek in de oude loods weten te be-
houden door deze de status van museum te geven. Er kwam zelden 
een bezoeker.

Uit een hoek duikelde Tom een stoel op en schoof aan bij de 
werktafel waarop drie computers stonden, twee grotendeels ge-
demonteerd. Hij kon zijn eigen laptoptas er slechts met moeite 
tussen wringen.

‘Ben je nog wat verder gekomen?’ vroeg hij aan Huub die met 
twee mokken koffi e aan kwam zetten.

‘Wil je eerst het goede nieuws of eerst het slechte?’
‘Doe het slechte maar eerst.’
‘Goed,’ begon Huub terwijl hij zich op een vervaarlijk krakende 

bureaustoel liet zakken. ‘Ik heb werkelijk alles geprobeerd, maar 
alle primaire processen van de centrale zijn losgekoppeld van het 
internet. Er is absoluut geen mogelijkheid om daar van buitenaf 
in door te dringen.’

Dat kun je ook als goed nieuws beschouwen, dacht Tom. Hoe-
wel het natuurlijk niet behulpzaam was bij hun pogingen de cen-
trale binnen te dringen en over te nemen.

‘En het goede nieuws?’
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‘Geef je laptop maar.’
Tom ritste de tas open, haalde zijn laptop er uit en schoof hem 

naar Huub toe. Zonder nadere toelichting sloot die een usb-ka-
beltje aan op een van de opengewerkte computers, waarvan Tom 
aanvankelijk dacht dat ze voor de sloop bestemd waren en zette 
de laptop aan.

‘Het kostte afgelopen week mijn nachtrust, maar nu hebben 
we wat moois geprogrammeerd,’ zei Huub. ‘Eens kijken of het 
allemaal werkt.’

Tom had geen idee wat er moest gaan werken en zag hoe Huub 
op de laptop het serviceprogramma van Koffi eTop opende terwijl 
op een van zijn eigen beeldschermen een soort broncode zichtbaar 
werd. Huub kopieerde een paar regels uit een bestand en plakte 
die in het scherm met de broncode.

‘Ben je nu Koffi eTop aan het hacken?’ vroeg Tom.
‘Hacken... dat is een groot woord. Als we niet in het primaire 

proces kunnen, dan gebruiken we toch de slimme software in een 
ondersteunend proces om er zo dicht mogelijk bij te komen. Ik ga 
alleen het serviceprogramma een beetje te modifi ceren. En als het 
goed is draait het straks allemaal precies zoals we bedacht hebben. 
Heb jij de objectcode?’

‘Maar de hack die je nu uitvoert is toch te herleiden naar je 
ip-adres?’

Huub brulde het uit van het lachen waarbij zijn omvangrijke 
buik als in slow motion op en neer golfde en wees op de openge-
werkte computer.

‘Mijn provider en daarmee tegelijkertijd de nsa denken dat deze 
computer in Sint-Petersburg staat en gebruikt wordt door Fancy 
Bear, de Russische hackersgroep apt 28.’

Tom schudde zijn hoofd vol ongeloof over de kunstgrepen die 
Huub had uitgehaald en nam de laptop weer over. Hij selecteerde 
het rayon van zijn collega in Zeeland, scrolde door de klantenlijst 
en klikte op het nummer van de koffi eautomaat in de hal voor de 
controlekamer die ze twee maanden eerder voor het eerst gezien 
hadden op de website van Elektriciteits Productiemaatschappij 
Zuid-Nederland epz, met 360 gradenfoto’s van de centrale. In de 
servicesoftware was opeens een extra pop-upvenster zichtbaar.

‘Bingo,’ wees Huub op het scherm terwijl hij tevreden achter-
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overleunde en de overbelaste bureaustoel weer angstaanjagend 
kreunde. ‘We hebben de besturing volledig overgenomen en behal-
ve storingen oplossen kunnen we in dit venster nu ook storingen 
veroorzaken, waar en wanneer we maar willen.’
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‘Goeiesmorgens deze morgen.’
Tom had het bedrijfsjargon van Koffi eTop, dat net zo fl auw was 

als de koffi e uit de automaten van het bedrijf, al vanaf de eerste 
werkdag feilloos overgenomen. Zijn gebruikelijke, iets te resolute 
militaire pas had hij vervangen door de wat slome, net niet luie of 
ongemotiveerde pas waarmee zijn collega’s die dit werk al jaren 
deden ’s ochtends kwamen binnensjokken. De verplichte koffi e-
bruine bedrijfskleding ten slotte, was de fi nishing touch van zijn 
camoufl age als servicemonteur.

Hij liep, exact om tien minuten voor halfacht en tegelijk met 
de meeste van zijn collega’s de kantine in met een gebaksdoos van 
Multivlaai in zijn handen.

‘Gefeliciteerd, Tom. En waarmee eigenlijk, als ik zo vrij mag 
zijn?’ vroeg zijn collega die Brabant Midden onder zijn hoede 
had en al een paar keer een doos Bossche bollen had meegenomen 
waarmee hij Tom onbewust op het idee gebracht had voor de 
volgende stap in zijn plan.

‘Mijn appartement verkocht, gisteren is het voorlopig koop-
contract getekend.’

Hij had overwogen gewoon te zeggen dat hij jarig was, maar 
wilde het risico van een controleerbaar leugentje niet nemen, voor 
het geval de personeelschef toevalligerwijs aanschoof bij de och-
tendkoffi e. De wat vadsige man leek hem al vanaf de eerste dag 
dat hij bij Koffi eTop werkte nauwlettend in de gaten te houden, 
wat mogelijk terug te voeren was op de kunstgrepen die Gabriella 
had uitgevoerd om de vacature voor Tom te realiseren.

Nu kwam het meest onzekere deel van de hele operatie. Een hele 
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salmonellavlaai uitdelen, waardoor iedereen inclusief hijzelf, in de 
komende uren doodziek of op zijn minst kotsmisselijk werd zou 
te veel in het oog lopen en direct naar Toms vlaai wijzen.

Zorgen dat precies die ene punt die hij met een overdosis ziek-
tekiemen had geïnjecteerd bij zijn collega van rayon Zeeland te-
rechtkwam was nog een lastige opgave. Hij zette de doos op tafel 
en begon de punten appel-kruimelvlaai op schoteltjes te schuiven.

Tactisch was hij links naast de Zeelandman gaan zitten, die 
volkomen onwetend van het ziekmakende gebak, likkebaardend 
naar de doos zat te turen.

Door de schoteltjes linksom door te laten geven kon Tom in 
ieder geval eerst een reeks collega’s voorzien van vlaai zonder 
braakslagroom. Nadat het doorgeefsysteem aan de overkant van 
de tafel staakte, begon hij rechtsom schoteltjes door te geven en 
was het slechts een kwestie van aftellen om de onopvallend ge-
markeerde salmonellapunt bij het beoogde slachtoffer voor zijn 
neus te krijgen.

Terwijl iedereen koffi e dronk en met smaak van de vlaai zat te 
eten, gaf de accountmanager van Zuidwest Nederland een korte 
toelichting op enkele recent geconstateerde problemen bij twee 
types automaten en nam vanaf zijn laptop snel de actuele lijst door 
met storingen die via internet al waren gemeld door de slimme 
software in de automaten.

Voor Tom eerst een storing dichtbij, in Bergen op Zoom. De 
man voor Zeeland kreeg als eerste een storing in Terneuzen, de 
man voor Brabant Midden ging naar Eindhoven Airport en de 
enige vrouwelijke monteur in het team voor Zuid Holland Zuid 
zou naar Hendrik Ido Ambacht gaan. En dat waren nog maar de 
eerste adressen van de lijst voor vandaag.

‘Werk genoeg voor iedereen. Jullie weten wat je te doen staat, 
succes vandaag en rij voorzichtig!’ besloot de manager zijn dage-
lijkse peptalk voor de medewerkers.

Dat laatste was een verwijzing naar de collega wiens werk Tom 
had overgenomen. De man was, zo was Tom verteld, twee maan-
den eerder vermoedelijk achter het stuur in slaap gesukkeld, tegen 
een boom gereden en zat nu thuis met een zware hersenschudding.

De gebakschoteltjes en vuile kopjes werden opgestapeld en op 
een dienblad gezet, waarna de hele ploeg naar het magazijn ver-
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trok om hun gereedschapskoffers en de benodigde reserveonder-
delen te pakken.

‘Werk ze,’ riep zijn collega die als eerste vertrok en op weg ging 
naar Terneuzen.

‘Ja, werk ze,’ riep Tom in het voorbijgaan.
Hooguit een uurtje, langer zou de werkdag van de arme ziel niet 

duren. Tom hoopte vooral dat de ziektekiemen zich niet razend-
snel door de hele vlaai heen hadden vermenigvuldigd. Het was een 
misselijke streek die hij geleverd had.
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‘Tom Brandt, Koffi eTop. Ik kom voor een storing,’ sprak hij in de 
intercom naast de slagboom. 

‘Rij maar door, u kunt zich melden bij de leveranciersingang 
aan de rechterkant van het hoofdgebouw,’ kraakte de stem uit de 
intercom.

Geen prutsloten, geen prikkeldraad en geen Mechelse herder 
vandaag. De slagboom draaide omhoog en Tom trok rustig op. 
Zijn dekmantel werkte perfect en de eerste beveiligingsring pas-
seerde hij eenvoudiger dan hij voor mogelijk had gehouden.

Hij pakte zijn servicekoffer, waarin hij eerder een gedemonteerd 
standaard dienstwapen, de Glock 17 en een gevuld magazijn tus-
sen het gereedschap gestopt had, en liep naar de leveranciersin-
gang.

‘Voor de koffi eautomaat in de hal bij de controlekamer, zegt u?’
De beveiligingsmedewerker bij de receptie keek gelukkig meer 

op zijn beeldscherm dan naar Tom, anders had hij misschien het 
druppeltje zweet bij zijn haargrens opgemerkt.

‘Ja, nummer bc315,’ las Tom vanaf de serviceapp op zijn tele-
foon.

‘Dan heb ik uw paspoort en bedrijfslegitimatie nodig, en ik 
moet in het systeem aangeven hoelang u daar nodig hebt.’

‘Het is een storingscode s5, dus met een uur zal het wel lukken,’ 
zei Tom, terwijl hij met een geroutineerd gebaar zijn paspoort en 
de bedrijfspas van Koffi eTop over de balie schoof.

De man tikte nog wat op zijn toetsenbord, wierp kort een blik 
op de bedrijfspas en legde hem samen met het paspoort op een 
scanner.
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Inwendig moest Tom lachen om de s5-code, een grapje van 
Huub. Wie wist er tegenwoordig nog dat het de code was voor 
jonge mannen die bij de keuring voor militaire dienst, geestelijk 
ongeschikt werden bevonden om hun dienstplicht te vervullen? 
Bij s5 dacht tegenwoordig vrijwel iedereen aan een smartphone 
van Samsung.

Huub had de storing vanochtend om negen uur in het systeem 
gezet. Tegelijkertijd drukte hij alle andere storingen in het rayon 
van Tom en zijn collega in Zeeland weg waardoor, nadat Tom zijn 
eerste klus in Bergen op Zoom had afgerond, zijn klussenlijst leeg 
was. Hij had zijn manager gebeld met de vraag of hij nog iets voor 
iemand kon overnemen.

‘Ja, dat komt goed uit. Je collega heeft zich net ziek gemeld en 
er staat nog een storing open in Borssele,’ had zijn leidinggevende 
gezegd.

‘Mooi,’ antwoordde Tom. ‘Dan pak ik die nog even mee.’
De vlaai had blijkbaar zijn werk gedaan en ook de inbraak in 

de toch niet zo heel slimme software van de koffi eautomaten was 
gelukt. De rest van de operatie lag nu geheel in Toms handen.

De beveiligingsman trok het paspoort door een kaartlezer en 
schoof de papieren terug over de balie, samen met een bezoekers-
pasje met rfid-chip dat Tom op zijn jasje moest spelden.

‘Er loopt iemand met u mee om u door de gangen en de bevei-
liging te loodsen.’

‘Prima,’ zei Tom.
Een tweede beveiligingsman kwam van achter de balie en ging 

hem voor naar het hoofdgebouw waar alle administratieve en 
ondersteunende diensten zaten. De beveiliger haalde zijn pas door 
een lezer, tikte een viercijferige code in op een kastje en de schuif-
deur gleed geruisloos open.

En dat was de gele lijn van schil nummer twee, dacht Tom, die 
versteld stond hoe soepel alles verliep.

De beveiligingsman was weinig spraakzaam en beperkte zich 
slechts tot minimale routeaanwijzingen als: ‘hier naar rechts’, ‘deze 
gang door’ en ‘met de lift twee verdiepingen omhoog’. Allemaal 
overbodig want Tom had het gebouw volledig driedimensionaal 
in zijn hoofd geprent.

Nog een schuifdeur die met het pasje en een code openging en 
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vervolgens een gang door die de verbinding vormde tussen het 
hoofdgebouw en het bedieningsgebouw, wist Tom. Hier liep de 
oranje lijn van de derde beveiligingsschil en de man moest nu be-
halve zijn pasje ook plaatsnemen voor een kleine camera met een 
irisscanner om de deur naar een tussenruimte te openen waar twee 
collega’s van de beveiliger, een potige jongeman met stekeltjeshaar 
en een slanke vrouw van middelbare leeftijd, hen opwachtten.

‘U bent bekend met de toegangsprocedure?’ vroeg de man 
onnodig bars. Het klonk meer als een bevel dan als een vraag. 
Uitgerangeerde ex-militair, constateerde Tom. Getraind in het be-
waken en beveiligen, maar nooit geleerd om netjes met burgers te 
communiceren.

‘Eerlijk gezegd niet, ik neem waar voor een collega,’ zei Tom.
Aan de rechterkant van de ruimte zag hij een infraroodscan-

ner en voor de schuifdeur naar de achterliggende gang was een 
detectiepoortje. Hoewel hij een akelig voorgevoel had van wat er 
ging komen was in het systeem ongetwijfeld zichtbaar dat dit zijn 
eerste bezoek was en het had weinig zin om te vertellen dat hij de 
procedure wel kende. 

‘De procedure is recent aangescherpt,’ zei de man. ‘Het is hier 
net Schiphol tegenwoordig. Eerst graag uw duim en dan uw wijs-
vinger op de scanner leggen tot het groene ledje brandt.’

Terwijl Tom deed wat hem gevraagd werd, controleerde het 
systeem razendsnel zijn vingerafdrukken met de gegevens die bij 
de receptie uit zijn paspoort waren overgenomen.

‘Uw schoenen, uw jasje, broekriem en de gereedschapskoffer 
gaan op de band.’

Terwijl hij ogenschijnlijk rustig zijn schoenen uittrok keek hij 
met een schuin oog naar de vrouw die achter de monitor van de 
scanner was gaan zitten en met een vertwijfeld gezicht de complexe 
inhoud van de gereedschapskoffer bestudeerde. Het beeldscherm 
vertoonde waarschijnlijk een ondoorzichtig vlakkenpatroon van 
metalen gereedschappen en enkele loodplaatjes die Tom voor de 
zekerheid in de wand van de koffer had geschoven. De kunststof 
kolf en de afzonderlijk ingepakte metalen loop, slede en kamer van 
de Glock 17 konden onmogelijk herkenbaar zijn.

‘Kan meneer de koffer even openmaken?’ vroeg de vrouw pin-
nig.
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‘Geen probleem,’ zei Tom, die nu een knoop in zijn maag voelde. 
Hij ademde bewust langzamer en dieper in en uit om zijn steige-
rende hartslag te beteugelen. Zo achteloos mogelijk gooide hij 
zijn portemonnee en sleutelbos in een bakje op de band en klikte 
vervolgens de sloten los van de koffer, terwijl de man in zijn nek 
stond te hijgen. De extra controle had hij niet meegerekend in zijn 
plan en de tijd begon te dringen.

Tom draaide de koffer zo dat alleen de vrouw de inhoud kon 
zien. De barse jongeman deed een pas achterwaarts en gebaarde 
naar het detectiepoortje. Terwijl Tom het poortje in stapte liet de 
vrouw haar gehandschoende hand langs de voor haar onbegrij-
pelijke collectie schroevendraaiers, tangen en technische meetap-
paraten gaan. Prompt fl itste er een rood licht en ging een piepend 
alarm af.
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‘Even fouilleren,’ zei de beveiliger.
Daar maakte Tom zich weinig zorgen over en hij plaatste be-

hulpzaam zijn voeten iets uit elkaar en hield zijn armen wijd.
‘Waarschijnlijk de gesp van mijn riem. Dat gebeurt wel vaker,’ 

zei Tom.
Geroutineerd liet de man zijn handen over Toms gespierde li-

chaamscontouren glijden, waarbij zijn vingers merkbaar langer 
dan nodig en te dicht in zijn kruis tastten.

Tom moest zich inhouden om er niets van te zeggen, pakte zijn 
spullen van de band, trok zijn schoenen aan en wachtte even wat 
er vervolgens ging gebeuren.

‘Ik loop met u mee en blijf bij u,’ zei de man kortaf.
Ze gingen weer een schuifdeur door en nu was Tom binnen 

in de derde beveiligingsschil, niveau oranje. Ze passeerden een 
aantal werkkamers en met een lift gingen ze weer twee etages 
omhoog. Toen ze de lift uit stapten stonden ze prompt in de hal 
voor de controlekamer. Slechts een paar automatische klapdeuren 
met kogelwerend glas vormde het laatste obstakel naar het doel 
waar hij drie maanden naartoe had gewerkt, binnendringen in de 
rode sector.

Hij dwong zich de controlekamer met zijn veelheid aan pane-
len met lampjes, knoppen, meters en beeldschermen te negeren 
en richtte zich op de koffi eautomaat enkele meters naast de deur.

‘Kijk, dat is de bc315,’ zei Tom met een nonchalante blik op 
de kast van het apparaat. Hij zette zijn koffer neer op de blauw 
geverfde betonvloer, keek nog eens op zijn smartphone naar de 
storingscode en zag dat hij nog precies tien minuten de tijd had.
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Met de moedersleutel van Koffi eTop opende hij de bedienings-
kast en koppelde zijn laptop aan de usb-ingang van de centrale 
besturingschip.

‘Nou, eens kijken wat we hier voor problemen hebben,’ zei Tom 
terwijl de beveiliger over zijn schouder mee stond te kijken. Een 
druk op de resetknop was genoeg om de s5-storing van Huub te 
herstellen, maar hij moest nog acht minuten geduld hebben en de 
Glock nog ongezien monteren.

Tom rommelde wat aan de drukgroep, haalde de stoomunit los, 
blies hem door met perslucht uit een spuitbus en plaatste hem weer 
terug. Nog vijf minuten te gaan.

‘Hoelang duurt het nog denk je?’ vroeg de beveiliger die onrus-
tig begon te worden.

‘Als jij zo gestrest op mijn vingers staat te kijken ongeveer twee 
keer zo lang.’

Met een kwaaie kop droop de man af en ging vijf meter ver-
der op een stoel in de hal zitten, wat Tom de kans gaf om met 
zijn handen diep in zijn gereedschapskoffer, ongezien de Glock 
te monteren.

Nog drie minuten en vanuit het trappenhuis hoorde hij stem-
men van een groep naderen. Hij drukte op de resetknop en terwijl 
alle ledjes op groen sprongen draaide hij het frontpaneel dicht.

De groep was nu boven aan de trap en hij kon de stemmen 
letterlijk verstaan.

‘Het project is een geweldig voorbeeld van wat we kunnen be-
reiken met interdepartementale integrale samenwerking,’ hoorde 
hij iemand zeggen.

Tom liep naar de hermetisch gesloten klapdeurtjes, tikte met 
zijn sleutels tegen het kogelwerende glas en wees op de koffi eau-
tomaat.

‘Hij doet het weer, hoor!’
Direct zag hij een van de twee hoofdwerktuigkundigen vanach-

ter een controlepaneel opveren en richting de klapdeuren komen 
met een lege mok in zijn hand. De cafeïneprikkel is een van de 
sterkste verleidingen van de werkende klasse.

‘Dit is de laatste beveiligingsschil. Verder dan hier kunnen wij 
ook niet komen,’ hoorde Tom vanuit de groep pakken en strop-
dassen die op nauwelijks twintig meter afstand naderde.
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De volgende actie ging zo snel dat achteraf niemand kon vertel-
len hoe het precies gegaan was. De operator die de hele dag nog 
geen koffi e gedronken had drukte van binnenuit op de knop om de 
klapdeurtjes te openen die normaal gesproken zo kort opengaan 
dat er maar één geautoriseerde persoon tegelijk kan passeren.

Tom trok de Glock uit zijn gereedschapskoffer, gebruikte de 
paar meter tot de klapdeurtjes om een sprint in te zetten en op het 
moment dat ze opendraaiden dook hij als bij een rugbytackle naar 
de benen van de totaal overrompelde man waarbij ze samen over 
het grijze tapijt de controlekamer in schoven. Enkele tienden van 
seconden later sloten de klapdeurtjes zich achter Toms schoenzo-
len, stond hij alweer op zijn benen en had hij de Glock tegen het 
hoofd van de arme man gedrukt.

‘Geen paniek, dit is een oefening,’ riep Tom naar de andere 
medewerkers in de controlekamer. ‘En van alle knoppen afblijven, 
over vijf minuten zijn we klaar.’

Door het kogelwerende glas zag hij hoe ongeloof en verbijste-
ring zich aftekenden op de gezichten in de groep topambtenaren 
en bestuurders in de hal.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
keek geschokt, de secretaris van de werkgroep trok lijkbleek weg.

‘Wat is dit?’ brulde de minister van Justitie en Veiligheid woest.
De rest van de groep stond apathisch te kijken naar de gewa-

pende man aan de andere kant van het glas tot achter in de groep 
iemand kort zijn keel schraapte.

‘Zoals afgesproken, de juiste man op de juiste plek,’ zei Be-
rendsen.



Kerncentrale Borssele uitgeschakeld na elektronische storing 

De kerncentrale Borssele is zaterdagmiddag automa  sch uit be-
drijf gehaald na een elektronische storing, meldt de Zeeuwse 
elektriciteitsproducent . De oorzaak van de storing wordt on-
derzocht.
“Het is waarschijnlijk iets in de elektronica. Als er een afwijking 
is in bepaalde parameters van het beveiligingssysteem wordt 
de kerncentrale automa  sch afgeschakeld,” aldus een woord-
voerster. “Dat is volgens de procedures gebeurd, de centrale 
staat nu s  l.”
Het stroombedrijf hee   de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming ( ) op de hoogte gebracht. Volgens de 
woordvoerster komen dit soort storingen weinig voor. 

De centrale werd in oktober vorig jaar ook al een keer s  lgelegd 
na een storing.

Nu.nl
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Lees ook van Frank van Zwol

‘De auteur gijzelt je vanaf de allereerste pagina, hij dropt 
je in het gure noordpoolgebied en laat je pas vrij na ruim 

280  pagina’s nagelbijten.’
Hebban

Als oud-marinier en natuurfotograaf Tom Brandt onder het mom 
van een opdracht voor National Geographic op Spitsbergen is, 
stuit hij op een wrakstuk dat van onder een smeltende gletsjer 
tevoorschijn is gekomen. Het blijkt de gps-ontvanger van een Rus-
sische Toepolev, die in 1996 op Spitsbergen is neergestort met 141 
inzittenden.

De data van de gps werpt een verrassend nieuw licht op de crash. 
Was het inderdaad een ongeluk, of was er meer aan de hand? 
Waarom werd de nabijgelegen plaats Pyramiden plotseling door 
de Russen verlaten? Wie had er belang bij, dat de arbeiders uit 
Rusland zo’n ramp overkwam?

Als Tom verder op onderzoek uitgaat, wordt hij van allerlei kanten 
tegengewerkt. Spitsbergen – dat zich voorbereidt op een bezoek 
van de Russische president Poetin – blijkt een wespennest te zijn 
en Tom heeft geen idee wie hij nog kan vertrouwen. Hij zal alles 
op alles moeten zetten om de boel op te helderen, met alle inter-
nationale



En lees

‘Het landschap spat van de pagina’s. Een buitengewoon 
 vernuftige plot.’

**** Vrij Nederland Detective en Thrillergids

Oud-marinier en natuurfotograaf Tom Brandt raakt tijdens een 
reportage voor National Geographic betrokken bij een dodelijk 
ongeval in een vulkaankrater op IJsland. Als Tom uit wil zoeken 
wat er precies gebeurd is, mengt zijn tweede werkgever, de mivd, 
zich in de zaak en stuurt hem undercover om een onderdeel van 
een geheim wapen te testen.

Ondertussen is een islamitische terreurcel bezig met de laatste 
voorbereidingen op een aanslag met gigantische gevolgen: het la-
ten uitbarsten van de vulkaan Katla. De kracht van deze uitbar-
sting zou voldoende zijn om het vliegverkeer op het noordelijk 
halfrond een jaar lang volledig stil te leggen, het klimaat drastisch 
te wijzigen en oogsten te laten mislukken.

Wanneer de immense impact van de ophanden zijnde aanslag dui-
delijk is, wordt de eerste aswolk en lavastroom al uit de onder-
grond van Katla geperst. Op IJsland, het enige navo-land zonder 
eigen leger, kan alleen Tom Brandt het tij nog keren.



En lees ook

Wanneer de Nederlandse cybersecurity-expert Laurens Olthoff tij-
dens een vakantie in Noorwegen verdwijnt – vlak bij een geheime 
Amerikaanse basis nabij Bodø – gaan er allerlei alarmbellen af bij 
zijn vrienden. Oud-marinier en National Geographic-fotograaf 
Tom Brandt gaat op onderzoek uit, maar hij is nog niet geland 
of hij komt al hardhandig in aanraking met de nsa én de lokale 
politie.

Toms aanwezigheid is duidelijk niet gewenst in Bodø… en dat 
betekent dat er meer aan de hand is dan een simpele verdwijning. 
Ondanks de tegenwerking wordt er steeds meer duidelijk over 
het verblijf en de verdwijning van Laurens, en Tom moet in zijn 
voetsporen treden om hem op te sporen. En dat gaat heel ver. 
Misschien wel té ver.

Wat volgt is een race tegen de klok. Tom zal alles op alles moe-
ten zetten om Laurens te vinden, en, belangrijker nog, om zelf te 
overleven in het onherbergzame Hoge Noorden
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