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Proloog

2015 
Lomako reservaat, Democratische Republiek Congo, Centraal 
Afrika

Vanuit de lucht zag het regenwoud er vredig uit. Als een reus-
achtige broccoli, hier en daar onderbroken door een miezerig 

stroompje. Een makkie. Een Walk in the park. Maar wie er vaker was 
geweest, wist dat de stroompjes in werkelijkheid kolkende rivieren 
waren. De wereld onder het massieve bladerdak bestond uit een don-
kergroene hel van modder, muskieten en tropische ziekten, waarin 
zelfs een oppervlakkige schaafwond als gevolg van een onnozele glij-
partij met een beetje pech gelijkstond aan de dood. Sommige delen 
waren zo dichtbegroeid dat slechts één procent van het zonlicht de 
bodem bereikte en geen mens ze ooit had bezocht. Zonder gids of 
juiste voorbereiding liep iedere poging om het bos te bedwingen uit 
op een ramp. 

Er gebeurden ook wonderen. Volgens de meest toonaangevende 
kankerinstituten groeiden er minimaal veertienhonderd verschillen-
de plantensoorten met het potentieel de ziekte te kunnen genezen. 
Nergens anders op aarde waren alle ondersoorten van gorilla’s op één 
plek verzameld te vinden. 

Het waren noch die geneeskrachtige planten noch de berggorilla’s 
die programmamaker Dr. Mike Mayflower naar hier hadden gelokt. 
Zijn reisdoel was veel minder fraai. Hij was hier vanwege hetgeen 
de Amerikaanse milieusatellieten van het Environmental Protection 
Agency, EPA, de wereld hadden laten zien. Het regenwoud was ster-
vende en nog nooit was het verval van een stuk ongerepte natuur 
zo duidelijk door een satelliet in beeld gebracht. Ook de snelheid en 
agressiviteit waarmee de destructie zich voltrok, was van een onge-
kend niveau. De beelden waren als een bom ingeslagen binnen de 
milieugemeenschap en hadden voor wereldwijde verontwaardiging 
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gezorgd. De aarde ging dood, en het bewijs daarvan leek onweerleg-
baar geleverd. Niet veel later was het nieuws echter teruggedraaid en 
werd het veronderstelde eind van de wereld toegeschreven aan een 
technisch mankement aan een van de satellieten. Zoals zo vaak het 
geval was, werd ook dit nieuws vergeten en bedolven onder een lawi-
ne aan nieuwe schandalen en geweldsuitbarstingen overal in de we-
reld. Drie maanden later sprak niemand er meer over. Op dr. Mike 
Mayflower na dan. Voor hem was de ramp in het oerwoud een niet te 
negeren teken geweest. 

‘Dr. Mayflower,’ klonk een opgewonden stem aan de andere kant 
van het toestel, ‘kom snel naar deze kant.’

Mayflower kroop achter zijn beeldschermen vandaan, stak het 
smalle gangpad over en wrong zich naast zijn assistent voor het raam-
pje. 

‘Kijk daar,’ riep de man. De emotie klonk door in zijn stem, en niet 
zonder reden. Samen met het verdwijnen van de satellietbeelden, wa-
ren ook de locatiegegevens verloren gegaan waardoor het zoekgebied 
tot ruim vierhonderdduizend hectare was gegroeid. De afgelopen 
drie weken had het productieteam meer dan tien uur per dag in het 
kleine vliegtuig doorgebracht en zelfs na al die tijd was er nog maar 
een fractie van het hele gebied in kaart gebracht. Met iedere dag die 
ze langer boven het regenwoud vlogen, verdampten hun fondsen en 
datzelfde gebeurde met de hoop op een positief resultaat.

‘Wel heb je ooit,’ fluisterde de wetenschapper. Het vliegtuig vloog 
over een nog niet eerder in kaart gebrachte vallei in het Noordoosten 
van het Lomako reservaat. Vijfhonderd meter lager was de zwarte, 
loodrechte streep tussen de bomen nu goed te zien.  

‘Morales,’ schreeuwde hij naar de vlieger. ‘Zakken en naar links cir-
kelen. Ik wil het van dichterbij bekijken.’ De piloot deed onmiddellijk 
wat er van hem werd gevraagd en al snel drong het toestel door de 
dunne laag bewolking. ‘Vince, film je dit?’ vroeg Mayflower aan een 
van zijn cameramensen. De vraag was eigenlijk overbodig want niet 
ver bij hem vandaan drukte zijn eerste cameraman de lens al tegen 
het raampje. 

Nu richtte hij zich weer tot de vlieger. ‘Kun je lager vliegen?’ 
schreeuwde hij. ‘Door de vallei?’ Nu hij de landingsbaan had ontdekt, 
kon de rest niet heel ver weg zijn. Hij had hem eindelijk gevonden.  
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Snel wierp hij een blik op het groene vat dat in het bagagerek  achter 
in het toestel lag. Het ding zat stevig vast en hij kon niet wachten om 
het te gebruiken. Zijn hart maakte een sprongetje. De piloot had het 
tweemotorig propellervliegtuig ondertussen in een schuine rol naar 
links gebracht en de landingsstrip verdween uit zijn blikveld. Een 
plotseling en heftig schudden rukte hem bij het raam weg en smeet 
hem door het vliegtuig. Onderweg naar beneden had hij zijn hoofd 
gestoten. Mayflower voelde een brandende pijn boven zijn oog en 
toen hij langs zijn wenkbrauw wreef, zag hij dat de topjes van zijn 
vingers rood besmeurd waren. Toen hij opkeek, zag hij de piloot in 
gevecht gewikkeld met het stuurwiel. Zijn beide schouders schokten 
op het ritme van de plotselinge turbulentie. 

‘Wat is er aan de hand?’ schreeuwde hij naar voren. Zijn stem werd 
grotendeels overstemd door het geluid van de gierende motoren. 
Weer keek hij om naar zijn kostbare lading achterin. Het vat zat ge-
lukkig nog muurvast. Pas toen hij overeind kwam, en het toestel in 
een misselijkmakende baan richting jungle werd getrokken, zag hij 
hoe ernstig hun situatie was. Zwarte rook uit een van de motoren trok 
langs het raampje en gele vlammen likten aan de romp.  Toen 
Mayflower zich helemaal oprichtte en zich staande hield aan de rug-
leuning van een stoel, zag hij het levenloze lichaam van zijn com-
putertechnicus. Het lag schuin over zijn instrumentenpaneel gedra-
peerd. Hij moet op slag dood zijn geweest, dacht Mayflower. 

‘Mitch. De coördinaten,’ schreeuwde de programmamaker. ‘Stuur 
ze door naar de thuisbasis en werp het baken af. Snel!’ 

Hierna zocht Mayflower zich tussen de stoelen een weg naar voren 
en stak zijn hoofd de cockpit binnen. ‘Kun je de landingsbaan halen?’

De piloot had het toestel met moeite horizontaal weten te trekken, 
maar het had veel hoogte verloren. Over zijn schouder keek hij Ma-
yflower zwijgend aan. Elk woord was overbodig. De boomtoppen 
buiten de cockpit vertelden het verhaal. Ze zouden het niet halen, 
landingsbaan of niet. 

‘Riemen vast. Riemen vast’ schreeuwde de professor voordat ook 
hij plaatsnam, met zijn hoofd tussen zijn benen de crashpositie aan-
nam en zich schrap zette. Niet veel later overstemde het geluid van 
brekend hout en scheurend metaal al het andere. Het was afgelopen. 
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1

Recent verleden

Na de explosie was alles in een stroomversnelling geraakt. Wel-
licht was hij tot tot andere inzichten gekomen als hij langer de 

tijd had gehad. Maar voor nu, nu hij alles had verloren, moest het 
genoeg zijn. 

Zo dadelijk zou hij de bunker met het glasloze kozijn verlaten. De 
bunker waar hij zo veel van was gaan houden, waar het zaadje van 
zijn ultieme wraak ongemerkt was geplant. Nog één keer zou hij voor 
het raam staan en de geluiden en geuren van de jungle op zich laten 
inwerken. Nog één keer zou hij zijn longen vullen met de energie die 
het bos hem verschafte. Daarna zou hij er nooit meer terugkeren. 

Villiger inspecteerde iedere centimeter van zijn voorkomen in 
de spiegel. De bril, de gleufhoed, zijn snor en grote neus. Zelfs aan 
huidschilfers was gedacht. Een puur meesterwerk. Met de ene hand 
fatsoeneerde hij zijn stropdas, met de andere knoopte hij zijn don-
kergroene ribfluwelen jasje dicht en streek langs het valse paspoort in 
zijn binnenzak. Niemand zou hem herkennen. Het was perfect. 

Hij keek naar zijn oude dokterstas. Het ding stond op het blad van 
een massief houten bureau dat niet onderdeed voor de Resolute desk 
in The Oval Office. Hij gebruikte de tas al sinds zijn studietijd. Het 
leer vertoonde slijtplekken en de eens koperkleurige sluitingen had-
den hun kleur jaren geleden al verloren. Als hij toen had geweten 
dat hij de Doughnut er ooit in zou vervoeren, had hij zeker voor een 
duurder exemplaar gekozen. Die alledaagse gedachte over iets sim-
pels als de aankoop van een tas deed hem glimlachen en maakte de 
komende daad ineens volstrekt belachelijk en buitenproportioneel. 
Maar het moest, de wereld had erom gevraagd. Men had geprobeerd 
hem te doden. Toen dat niet was gelukt, was hij verguisd, zijn naam 
door het slijk gehaald en was hij vergeleken met de monsters uit de 
moderne tijd. Toen ook dat geen effect sorteerde, was men nog een 
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stap verdergegaan. Zijn vrouw, zijn familie … Villiger hoopte maar 
dat hun zielen … 

Als je deze enveloppe aanpakt, zal je de rest van je leven over je schou-
der moeten blijven kijken, zal je vogelvrij worden verklaard. De pro-
fessor dacht terug aan die nacht op het kerkhof. Hij vroeg zich af of 
hij hetzelfde zou hebben gedaan, nu hij wist hoe letterlijk hij haar 
woorden had moeten nemen. Hij schudde de gedachten weg. Het 
maakte niet meer uit. Wat gedaan was, was gedaan. Nu zouden ze 
de ultieme prijs betalen. Het was geen moord. Villiger zag het meer 
als de omvangrijkste collectieve zelfmoord uit de geschiedenis van 
de mensheid. Overigens zou hij de trekker niet zelf overhalen. Dat 
hadden zij jaren geleden al gedaan. De hebberige wolven, de hypo-
crieten hadden hem naar hier verbannen en hem in de armen van 
de oorlogszuchtigen gedreven. Villiger zou alleen de loop in de juiste 
richting duwen. Iedereen wilde leven, maar niemand was bereid of-
fers te brengen. Slappelingen. Huichelaars. 
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2

Heden 
Al-Bab, 90 kilometer ten zuidwesten van Kobani, Syrië. 

‘Miss Boyle, we’re almost there,’ schreeuwde de breedgeschouder-
de militair. Hij zat op zijn hurken waardoor de twee elkaar op 

ooghoogte aankeken. Suzanne knikte. Toen ze eerder die ochtend van 
de Amerikaanse basis Al-Tanf in de provincie Homs waren vertrok-
ken, had ze haar haren in een strakke paardenstaart gebonden maar 
door de binnenstromende wind wapperden losgeraakte plukken in 
haar gezicht. 

‘Thank you, sir,’ schreeuwde ze, maar haar stem kwam nauwelijks 
boven het gebulder van de dubbele rotorbladen uit. 

De commandant draaide met zijn wijsvinger door de lucht. ‘We 
doen nog een rondje om er zeker van te zijn dat het veilig is,’ riep hij, 
‘daarna gaan we landen.’ Deze keer wees hij met zijn vinger naar de 
grond. 

Suzanne knikte opnieuw en keek vervolgens door het openstaande 
luik aan de achterkant van de Chinook. Zo ver als ze kon zien, was 
er de kale, geel-grijze vlakte van de Syrische steppewoestijn met aan 
de grens van haar zicht bergen van eenzelfde kleur en een helblauwe 
lucht. 

De commandant stond op en gaf zijn manschappen het teken zich 
klaar te maken voor de landing. De helikopter beschreef een ruime 
bocht naar rechts en helde zwaar over. 

Suzanne zat in de gordels, maar greep zich desondanks stevig vast 
aan de zijkanten van het stoeltje waarin ze zat. Toen ze door het ron-
de raam tegenover zich keek, voelde ze een vreemde kriebel in haar 
buik. Driehonderd meter lager lag de weg. De zandkleurige strook 
ging bijna naadloos over in de rest van het stoffige landschap en al-
leen hier en daar was het zwart van het asfalt te zien. Vanuit de lucht 
was de weg vrijwel onzichtbaar en ze zouden er zomaar overheen ge-
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vlogen kunnen hebben. Suzanne wist echter dat de mannen en vrou-
wen in de cockpit exact wisten waarmee ze bezig waren. De soldaten 
tegenover haar leken ook amper onder de indruk van de plotselin-
ge koerswijziging. Ze waren het gewend, want ze behoorden tot het 
Black Squadron van de Navy Seals en vertegenwoordigden daarmee 
de top van het Amerikaanse leger. Zij zouden haar tijdens deze missie 
beschermen. 

De helikopter veranderde opnieuw van koers en voerde ditmaal een 
serie desoriënterende bewegingen uit. Suzanne sloot haar ogen tegen 
de misselijkheid en aan het ploppen van haar oren merkte ze dat ze 
snel daalden. Niet veel later stond de heli aan de grond en verdwenen 
de manschappen via het luik aan de achterkant in een gele stofwolk 
naar buiten. Ook al was Suzanne Boyle geen gewone burger en zag 
ze er in haar zandkleurige uniform uit alsof ze zo met de SEALs naar 
buiten had kunnen rennen, de commandant had haar strikte orders 
gegeven te wachten totdat hij haar zou ophalen. De woestijn was geen 
plek voor een CIA-agent zonder gevechtservaring, had hij gezegd. 
En de man had gelijk. Hoewel Suzanne de laatste jaren de nodige 
straatervaring als agent had opgedaan en voldoende geweld meege-
maakt, eigenlijk was ze niet meer dan een hacker, een computernerd 
die na haar periode bij verschillende Europese opsporingsdiensten 
door de CIA was gevraagd om haar werkzaamheden bij hen voort te 
zetten. Inmiddels was ze gepromoveerd tot veldonderzoeker en deed 
ze onderzoek naar extreme gewelddadigheden, waar dan ook ter we-
reld. 

Toen het stof buiten de helikopter was neergedaald, verscheen de 
SEAL-officier weer in het luik. Zijn wapen hing ontspannen over zijn 
schouder. ‘De omgeving is veilig, mevrouw. U kunt naar buiten ko-
men,’ zei hij. 

Suzanne stond op, ging hem voor door het neergeklapte luik en 
kneep haar ogen tegen de felle zon tot spleetjes. De hitte was onvoor-
stelbaar, de stilte oorverdovend. Ze liep enkele meters bij de Chinook 
vandaan en probeerde haar positie te bepalen. Pas toen ze zich hele-
maal omdraaide en een stukje achteruitliep, zag ze waarvoor ze hier-
heen waren gevlogen. 

Een walgelijke geur van verbrand rubber en mensenvlees drong 
haar neusgaten binnen. 
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3

Suzanne liep stapvoets langs de smalle strook asfalt en bekeek de 
wrakken van onder tot boven. Ze stonden keurig op een rij, alsof 

het konvooi midden in de woestijn voor een rood verkeerslicht was 
gestopt. Van sommige stond het portier open en van andere smeulde 
het interieur nog na. De wagens waren leeg. Geen bloed, geen lijken. 
Er was alleen de wind en het zand dat zich in hoopjes in de hoeken 
verzamelde. 

En dan waren er de gaten. De vreemde cirkels in het duimdikke 
plaatstaal. Als Suzanne er op de juiste manier voor ging staan vorm-
den de openingen kaarsrechte kokers en reikte haar blik tot helemaal 
aan de andere kant van de wagens. 

‘Wat kan zoiets aanrichten?’ vroeg ze aan de SEAL-commandant. 
Ze kon haar ogen amper van de merkwaardige verwoestingen afhou-
den. Zoiets had ze nog niet eerder gezien. De man wierp een korte 
blik op de bijna perfect gevormde gaten, haalde zijn schouders er on-
verschillig bij op en richtte zijn blik meteen weer op de omgeving. Ze 
zou weinig uit hem krijgen, vermoedde Suzanne. Misschien wist hij 
het gewoon niet of was hij niet geïnteresseerd en wilde hij zich op zijn 
taak concentreren. Haar beschermen. Suzanne richtte zich weer op 
de openingen en liet haar hand langs de rand van een van de gaten 
glijden. Ze merkte op hoe glad het staal aanvoelde. Alsof de bepant-
sering door een gloeiende pook was doorboord. 

Hierna keek de CIA-agente breder, voorbij de weg langs de rij voer-
tuigwrakken, naar de zandduinen verderop, tot aan de grens van haar 
zicht. Ze bedacht zich dat ze de plaats delict ruim zou moeten worden 
afgezet. Waarschijnlijk zouden de bewijzen voor wat zich hier had 
afgespeeld, in een ruime straal in het zand verborgen liggen. 

Niet ver vanwaar ze net zelf waren geland, was nog een helikop-
ter neergestreken en Suzanne verborg haar neus en mond achter een 
dunne sjaal om het stof, dat de draaiende wieken opwierp, niet in te 
ademen. Met samengeknepen ogen keek ze toe hoe de troepen en 
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mensen in burger uit het toestel kwamen. Bij die laatste groep ver-
moedde ze met een gevoel van weerzin dat het lieden van de pers 
waren. Nog even en het zou hier krioelen van de mensen, dacht ze. 
Het zou haar onderzoek er niet gemakkelijker op maken. 

‘Waar zijn de lichamen?’ vroeg ze de SEAL. De stoere militair hield 
zijn wapen nog altijd op de omgeving gericht en knikte met een stalen 
gezicht naar een zandduin verderop. Voor de rest gaf hij geen krimp. 
Suzanne kon het zich amper voorstellen dat de penetrante geur van 
verbrand mensenvlees hem onberoerd liet. 

Vanachter het duin dat hij haar had gewezen, steeg een rookwolk 
op die snel verwaaide. Wat er had gebrand, was nu waarschijnlijk ge-
doofd, dacht Suzanne. Plotseling hoorde ze haar naam roepen. Ze 
draaide zich om en keek naar de tweede heli. Er kwam iemand op 
haar afgerend. Net als zijzelf droeg hij een zandkleurig uniform en hij 
liep enigszins voorovergebogen onder de steeds langzamer draaiende 
rotoren van de helikopter door. ‘Suzanne,’ riep hij weer. Nu hij dich-
terbij was gekomen herkende ze zijn stem en er verscheen een brede 
glimlach rond haar lippen. 

‘Safi,’ klonk ze verrast. De getinte Arabier lachte zijn witte tanden 
bloot en de twee schudden elkaar de hand. Het volgende moment 
omhelsden ze elkaar stevig. De zachte haren van zijn baard kriebel-
den tegen haar wang. ‘Staat je goed man.’ Suzanne trok speels aan zijn 
baard toen ze uit zijn omhelzing loskwam. ‘Jeetje, Safi, hoe is het met 
je en wat doe je hier?’ Ze kon amper geloven dat hij hier nu voor haar 
stond. 

Andere CIA-agenten zouden de komst van een collega in hogere 
rang misschien als ongewenst hebben ervaren, Safi was immers haar 
meerdere, maar Suzanne kon zich op dit terrein geen betere partner 
dan hij wensen. Ze stonden bij wat misschien wel de grootste moord-
partij was sinds de burgeroorlog was uitgebroken. 

‘Ik ben op het laatste moment aan het onderzoek toegevoegd,’ ant-
woordde Safi. ‘Ik kom je helpen.’ 

De twee hadden eerder samengewerkt in Khartoem toen zij nog 
bij Operations, een ultrageheime antiterreureenheid van de Europese 
Unie, werkte. Suzanne was tijdens die missie ernstig gewond geraakt 
en Safi had voor haar gezorgd. Pas veel later, toen ze vanuit Europa 
de overstap naar de CIA had gemaakt, was ze erachter gekomen dat 
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Safi, die zich destijds als lokale agent had voorgedaan, een CIA-man 
was. De twee waren elkaar binnen de Amerikaanse opsporingsdienst 
nooit eerder tegen het lijf gelopen, maar het feit dat ze collega’s wa-
ren, versterkte hun band en Suzanne was maar wat blij dat haar oude 
bondgenoot er was. 
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2012
Europees Centrum voor Kernonderzoek (CERN) Zwitserland. 

Alle vier de computereilanden in het controlecentrum waren op 
oorlogssterkte. Op de schermen, opgesteld in halve cirkels, ver-

schenen variabelen en schematische weergaven van ingewikkelde 
systeemkoppelingen. Op andere rolden lange wiskundige reeksen 
en analytische gegevens voorbij. Net als de vluchtleiding bij een ra-
ketlancering doet, speurden honderden paren ogen in het controle-
centrum naar dat ene rode lampje, dat ene signaaltje dat aangaf dat 
het experiment moest stoppen. Dat de protonen, die met bijna de 
snelheid van het licht door een zevenentwintig kilometer lange, ring-
vormige tunnel onder de Zwitserse Alpen bewogen, niet op elkaar 
mochten worden afgevuurd. 

‘Cryo,’ klonk de ingeblikte stem van control door de speakers. Een 
van de wetenschappers achter de beeldschermen van het eerste com-
putereiland stak zijn hand op en hield deze net zolang in de lucht tot 
hij er zeker van was dat de supervisor in het midden van de zaal hem 
had gezien. 

‘Injectors.’ Op de plek waar men verantwoordelijk was voor het op 
gang brengen van de protonen in de kleinere versnellers werd nog 
even gewerkt, maar daarna ging ook hier een hand voor GO omhoog.

‘SPS.’ Ook in het station van de superbooster, de een-na-grootste 
ring onder de grond, was er een OK. Toen als laatste de LHC, de Large 
Hadron Collider, de grootste machine ooit door de mens gemaakt, 
werd omgeroepen, waren ze er klaar voor. Het nabootsen van de oer-
knal kon beginnen. 

‘Alle systemen gereed. Start … nu!’  
Onmerkbaar voor iedereen in het controlecentrum kwamen mil-

joenen protonen in beweging. Steeds sneller bewogen de bundels 
protonen langs verschillende versnellers totdat ze met de snelheid 
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van het licht in de twee aparte buizen van de grootste hadronen-bot-
ser in tegengestelde richting snelden. Nog even en dan zou elk van de 
zesduizend onzichtbare pakketjes die door de buis vlogen evenveel 
energie bevatten als een tweehonderd meter lange hogesnelheids-
trein, die met ruim honderdvijftig kilometer per uur over het spoor 
denderde. 

Maar voor de wetenschappers in het controlecentrum zat er niets 
anders op dan wachten. Het kon uren, misschien wel dagen duren 
voordat twee bundels met elkaar in botsing zouden komen. Maar het 
kon evengoed het volgende moment gebeuren. 

De wetenschappers van CERN waren het ondertussen gewend. Al 
sinds 2010 werden er in de grootste deeltjesversneller op aarde proto-
nen op elkaar afgevuurd en verschillende records waren gesneuveld. 
Zo werd bij een experiment waar loodionen met elkaar in botsing 
waren gebracht, de onvoorstelbare temperatuur van tienmiljard gra-
den bereikt. Iets wat hiervoor als onmogelijk werd beschouwd tot 
plotseling de eerste data over de schermen rolde. 

‘Botsing,’ riep een van de wetenschappers aan het vierde en grootse 
computereiland dat de LHC bestuurde. Op de schermen voor zijn 
neus trok een oneindige reeks cijfers en letters voorbij, die de plotse-
linge protonenbotsing in een van de sensoren in voor mensen hapkla-
re brokken vertaalde. Twee andere mannen in witte laboratoriumjas-
sen kwamen achter hem staan en bogen zich over de computertafel. 

‘Het is ATLAS,’ zei een van hen na een tijdje. ‘Het is het ATLAS Ex-
periment,’ klonk hij opgewonden en hard genoeg zodat ook de ande-
ren aan het vierde station hem konden horen. ‘ATLAS heeft een hit,’ 
riep hij nu zo hard dat iedereen in de hal het goede nieuws kon horen. 
Niet lang daarna steeg er een luid gejuich op. Ze hadden een botsing 
en wellicht zouden ze dan nu eindelijk het lang verborgen gebleven 
Higgs-deeltje hebben gevonden. Villiger oogde trots om het feit dat 
het uitgerekend zijn monitor was geweest waarop de ontdekking was 
gedaan. 
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Heden 
Al-Bab, 90 kilometer ten zuidwesten van Kobani, Syrië. 

Met het naderende duister stroomde een bittere kou het kamp 
binnen. De lucht boven de metershoge zandwal kleurde oranje 

en hoger fonkelden de eerste sterren in het diepblauw. Suzanne was 
onderweg naar de commandotent waar ze de legercommandant en 
Safi weer zou ontmoeten. De commandant zou de twee CIA-agenten 
in een korte briefing over het reilen en zeilen op de basis informeren. 
Ze ritste haar uniform tot bovenaan dicht.

Aan het eind van de middag hadden de militairen hun kamp opge-
slagen. Een stuk of twaalf langwerpige tenten stonden te midden van 
een uit een HESCO-bastion opgebouwde verdedigingswal. De enor-
me zandzakken stonden tweehoog opgestapeld en vanuit iedere hoek 
rees een simpele maar effectieve wachttoren op, waarachter vanuit 
een muur van kleinere zandzakken de loop van een zwaar automa-
tisch wapen stak. Gezamenlijk bestreken de vier torens alle wind-
streken. In het kampement was voldoende ruimte voor voertuigen, 
helikopters en slaapplekken voor een flink peloton manschappen. De 
genie had zelfs voor rijplaten gezorgd, waardoor de tijdelijke basis 
perfect voldeed. Hoe tijdelijk dat tijdelijk zou zijn moest blijken, want 
wat Suzanne achter het zandduin had aangetroffen, was even com-
plex als gruwelijk. 

Niet lang nadat Safi zich die ochtend bij haar had gemeld, hadden 
ze het duin beklommen. Het was een hele klim door het rulle zand en 
nog behoorlijk steil ook. De soldaten, die ze vanaf beneden op de top 
had zien patrouilleren, waren uit het zicht verdwenen. Halverwege 
de tocht, toen ze even waren gestopt, schatte ze de zandberg op een 
hoogte van minimaal veertig meter. Tussen haar romp en het kogel-
werende vest was een drukkende hitte ontstaan en het zweet brak 
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haar aan alle kanten uit. Suzanne vervloekte zichzelf dat ze haar met 
water gevulde veldfles in de heli had laten liggen en nam de fles van 
de Black Squadron-commandant met gepaste schaamte aan. Eenmaal 
boven deed dat er allemaal niet meer toe. De hoogte, de dorst of de 
hitte, vanaf dat moment was alles bijzaak. Het massagraf aan de an-
dere kant van het sikkelduin was als een etterende wond in een verder 
volmaakte huid. De lichamen, vluchtig verborgen onder een dunne 
laag zand, waren talrijk en door brand onherkenbaar verminkt. 

Toen ze bij de commandotent aankwam, zag ze Safi al staan. Hij stond 
voor een opengeslagen stuk tentdoek dat toegang tot de aparte brie-
fingruimte verschafte en was druk in gesprek met drie militairen. Een 
ervan was de legercommandant. Toen hij Suzanne zag, lachte hij en 
wenkte haar dichterbij te komen. Hij stelde haar aan de bevelhebber 
voor, waarna ze de briefingsruimte waren binnengegaan. 

Een halfuur later was het overleg voorbij en zaten Suzanne en Safi 
tegenover elkaar aan een tafeltje in de officierstent. Er werd gegeten 
en alle tafels waren bezet. Ze aten bij toerbeurt, waardoor het een 
constant in- en uitlopen was. Suzanne stoorde zich er niet aan en 
steunde met haar ellebogen op tafel. Haar handen omklemden een 
grote kop thee.

‘Wat heb je verder nog ontdekt?’ vroeg Safi. De CIA-agenten werk-
ten dan wel samen, maar hij richtte zich in deze fase van het onder-
zoek op andere aspecten dan zij en ze waren na de gruwelijke vondst 
achter het duin dan ook ieder hun eigen weg gegaan. Safi zat ontspan-
nen tegen de leuning van zijn stoel en zijn Arabische sjaal, uitgevoerd 
in dezelfde camouflagekleuren als zijn uniform, hing losjes om zijn 
hals. 

‘Nog niet veel. We hebben een schatting van het aantal doden ge-
maakt’ zei ze. Safi keek haar vragend aan. ‘Het zijn er ongeveer twee-
honderd, misschien meer. Mannen en jongens.’ 

Safi keek heel even weg. Hij liet het nieuws op zich inwerken. Ze 
waren bij de CIA wel wat gewend, maar een massagraf van tweehon-
derd jonge mannen liet ook hem niet onberoerd. 

‘Enig idee wie het zijn?’ vroeg hij na een tijdje.
Ze schudde haar hoofd. ‘Ik vermoed dat het een groep rebellen on-

derweg naar het nieuwe front in het noorden is geweest. De voertui-
gen waren westers, dus waarschijnlijk door de Amerikanen gefinan-
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cierd. Verderop hebben we hun wapens gevonden. Ook Amerikaans 
spul.’ 

Safi fronste zijn wenkbrauwen. Dat de wapens niet waren buitge-
maakt, vond hij maar vreemd. Suzanne was het met hen eens en over-
dacht voor de zoveelste keer die dag wat er kon zijn gebeurd, maar 
verder dan gissen kwam ze niet. 

‘De lichamen zijn zo ernstig verminkt,’ ging ze verder. ‘We mogen al 
blij zijn als we iets vinden om te onderzoeken. Misschien komen we 
er wel nooit achter.’  

Suzanne raakte in zichzelf gekeerd en overdacht wat ze zojuist had 
gezegd. Bij wie hoorden deze jonge mannen, wie waren ze? Hoorden 
ze bij de goeden of waren ze slecht? Wie was hier eigenlijk de vij-
and? De regering, de rebellen of terroristische groeperingen zoals de 
Muharibi al’Islam? Misschien waren zijzelf wel het kwaad. Suzanne 
besloot de gedachtestroom een halt toe te roepen. Zij was slechts een 
buitenstaander op zoek naar een moordenaar, niet naar de zin of on-
zin van deze gruwelijke strijd waarvan, net als in elke oorlog, alleen 
burgers de dupe waren geworden. 

‘Ik wil me vooral op de voertuigen richten,’ zei Safi. ‘Ik heb een paar 
monsters van het staal genomen en opgestuurd. Hopelijk levert dat 
iets op.’

Suzanne knikte. Ze was het volledig met hem eens. Net als in an-
dere moordonderzoeken waarbij de dader spoorloos bleef, zouden 
ze het in dit onderzoek vooral van de sporen moeten hebben die het 
geweld had achtergelaten. De vreemde gaten in de voertuigen zouden 
in dit geval weleens de sleutel kunnen vormen. 

‘Goed,’ zei Safi. Hij stond op en verzamelde zijn eigendommen van 
tafel. ‘Als je het niet erg vindt, ga ik nog wat administratie doen. Ik 
heb nog een hoop werk.’ 

Suzanne knikte en keek hem kort aan. Ze vond het prima dat hij 
wegging. Zelf zou ze nog even blijven zitten. Morgen werd een zware 
dag, dan zou ze de lugubere kuil vol lijken onderzoeken. 

Schaduwstrijder.indd   23 5-8-2019   06:17:51


