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Eibergen, 23 december 2019
Jacco rook ze al voordat hij de deur opendeed. Een man van een jaar of veertig en een iets
jongere vrouw. De vrouw was zenuwachtiger dan de man: Jacco ving een vleug angstzweet
op.
Hij haalde diep adem en trok de deur open. Op het stoepje voor het huis stonden –
inderdaad – een blonde man en een donkerharige vrouw. Ze waren allebei strak in het
pak, maar Jacco zag meteen dat ze soepele zwarte schoenen droegen, met verende zolen:
schoenen om op te rennen. Snel en geruisloos.
De vrouw keek om zich heen, alsof ze de omgeving in de gaten hield. Haar adem kwam in
wolkjes uit haar mond. De man staarde hem strak aan. Blauwe, doordringende ogen.
‘Jacco Nedereind?’ vroeg hij.
Jacco knikte. ‘Ja,’ zei hij zonder zijn blik af te wenden.
De vrieslucht stroomde het huis in, maar Jacco had het niet koud. Eerder warm, en dat
terwijl hij alleen een T-shirt en een spijkerbroek droeg.
De man trok iets uit de binnenzak van zijn jasje en liet het aan Jacco zien. Een
identiteitskaart met zijn foto, vol stempels en afkortingen waar Jacco geen wijs uit kon
worden.
‘Ik ben Tom Everdingen van de taskforce Romulus van JSCU,’ zei de man. ‘Naast mij staat
mijn collega Diana de Groot. Zijn je ouders thuis?’
Jacco schudde zijn hoofd. ‘Die zijn op de zaak. Wat is er met mijn ouders?’ vroeg hij.
‘Het gaat niet om hen, het gaat om jou. Ik moet je vragen om met ons mee te komen. Als je
een beetje meewerkt, ben je voor etenstijd weer thuis.’
Nu pas ontdekte Jacco over de schouder van de vrouw de grote zwarte Mercedes met
geblindeerde ramen aan de overkant van de straat.
Hij knipperde met zijn ogen. ‘De taskforce … Wát? Waar gaat dit over?’
De man vertrok geen spier. ‘Dat leggen we straks wel uit.’
Jacco twijfelde. Zijn ogen schoten van links naar rechts, op zoek naar een uitweg. De man
en vrouw leken ontspannen, maar Jacco zag hun waakzame blik, hun licht gebogen knieën,
de manier waarop ze hem de weg versperden. Vluchten was geen optie. Hij knikte, pakte
zijn jas en trok de deur achter zich dicht.
Op de leren achterbank van de auto, met zijn wang tegen de koele, donkere ruit gedrukt,
dacht Jacco aan wat er de vorige dag op het veld was gebeurd. Was dat de reden dat de
geheime dienst op de eerste maandag van de kerstvakantie bij hem op de stoep stond?
Eibergen, vijf dagen eerder
Jacco staarde verveeld door het raam van lokaal 51 naar het steeds groter wordende
gat in de grond dat ooit ‘schoolplein’ had geheten. Vóór de zomervakantie zou de nieuwe
schooldependance klaar zijn, had de rector beloofd, maar Jacco had zo z’n twijfels of dat
ging lukken. De grote machines hielden zich al twee weken stil. Geen geronk, geen gedreun, geen geschraap. De werklui waren in sleuf drie op de restanten van een prehistorische grafheuvel gestuit en daarmee was er abrupt een eind gekomen aan het graafwerk.
De gemeente had besloten dat het terrein eerst onderzocht moest worden voordat de
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bouwactiviteiten verder konden gaan.
Die ochtend was er een man in witte overall de klas in gekomen. Hij had zich voorgesteld
als ‘Freek van de archeologische dienst’.
‘Dankzij de educatieve beleidsdoelstellingen van wethouder Assink krijgen jullie een
actieve rol in de opgraving,’ had de man met een diepe zucht gemeld.
Jacco vond het allang best, want een paar uur naar buiten was beter dan de hele
dag binnen zitten. Hij kreeg een overall in zijn handen gedrukt van meneer Eggink, de
geschiedenisleraar. Jacco had de man nog nooit zo zien glunderen als vandaag – alsof zijn
docentenbestaan eindelijk zin kreeg. Jacco trok de witte hobbezak over zijn kleren aan en
merkte dat de overall minstens zes maten te groot was.
‘Een hele verbetering,’ zei Kris met een scheef lachje.
‘Hou je bek,’ zei Jacco. Hij gaf zijn beste vriend een duw. ‘Alsof jij er zo goed uitziet in dat
ding.’
Ze liepen achter Eggink aan naar het ﬁetsenhok, waar archeoloog Freek al op hen stond
te wachten.
‘De grafheuvel op dit terrein is waarschijnlijk van een stam geweest die lang geleden in
deze streek geleefd heeft,’ begon de man.
Jacco keek gapend om zich heen. Hij ving de blik van Lotte en wiebelde met zijn
wenkbrauwen. Tevreden zag hij dat ze met rode wangen haar ogen afwendde en iets tegen
Jeanine giechelde.
‘Met deze opgravingen kunnen we meer te weten komen over de herkomst en het
gebruik van deze heuvels,’ dreunde de archeoloog ondertussen verder. ‘De meeste heuvels
liggen overigens allang niet meer als een bult boven de grond. We vinden ze meestal pas
als we er per toeval op stuiten, zoals tijdens de bouwwerkzaamheden hier. Jullie moeten
goed begrijpen dat we maar héél weinig van dit soort plekken hebben in Nederland. Veel
voorwerpen zijn allang vergaan, geroofd of kapot geploegd. Maar als we vandaag geluk
hebben, vinden we op dit schoolplein misschien wel botten, handbijlen of potscherven.’
Hij keek verrukt op van zijn klembord, maar zijn gezicht betrok toen hij de groep pubers
voor zijn neus zag. ‘Dat betekent dus dat we echt ontzettend voorzichtig moeten zijn.
Als je ook maar dénkt dat je iets bijzonders ziet, geef je ons DIRECT een seintje, zodat de
professionals het over kunnen nemen.’
‘Dus als het leuk wordt moeten we stoppen. Lekker dan,’ ﬂuisterde Kris net iets te hard in
Jacco’s oor.
‘Ja, wie zei dat?’ vroeg Eggink geïrriteerd terwijl hij de groep rondkeek. Zijn ogen bleven
rusten op Jacco en zijn buurman.
‘Komen jullie maar even naar voren, Jacco en Kris. Ik heb géén zin in jullie geklier
vandaag, hebben jullie dat goed begrepen? Vooral niet na het jubileumfeest.’
Jacco voelde de elleboog van Kris in zijn zij en probeerde zijn gezicht in de plooi te
houden. Tijdens het jubileumfeest een paar weken geleden zou de rector een speech
geven voor de verzamelde ouders en leerlingen. Net toen de man zich naar de microfoon
had gebogen, had Kris ‘I’m sexy and I know it’ via de luidsprekers door de hele aula
laten schallen. Het had hem en Jacco, die er natuurlijk naast had gestaan, twee weken
pleindienst opgeleverd, maar het was elke minuut waard geweest.
Nu zag Jacco het geschokte gezicht van de rector weer voor zich en hij kon er niets aan
doen: hij proestte het uit. Naast hem had Kris inmiddels de slappe lach.
Eggink liep rood aan. ‘Naar sleuf zes jullie!’ riep hij. ‘Dan kunnen de mensen die wél
serieus aan de slag willen zich tenminste zonder gedoe concentreren.’
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‘Ja, meneer.’ Hinnikend veegde Jacco de tranen uit zijn ogen en hij liep met Kris naar de
sleuf die Eggink aanwees. Die lag net buiten het terrein, dus daar was waarschijnlijk niets
te vinden. Geen probleem: hier konden ze ongestoord hun gang gaan, en dat was voor
iedereen beter.
‘Zullen we doen wie het diepste gat kan maken?’ vroeg Kris terwijl hij zijn spade in de
grond stak.
‘Yes.’ Jacco grijnde. ‘Als jij wint, trakteer ik bij Harry. En als ik win ga jij deze week een
keer linksback spelen en mag ik in de spits. Deal?’
Kris gaf hem een high ﬁve. ‘Deal. Maar wie moet er dan scoren als jij in de spits staat?’
vroeg hij met glinsterende ogen.
‘Ik natuurlijk,’ zei Jacco zelfverzekerd, al wist hij ook wel dat die kans nagenoeg nul was.
Hij was niet bepaald de beste speler van het team – te langzaam, geen conditie en te weinig
techniek. Het was dat iedereen hem zo aardig vond, anders was hij vast allang uit het elftal
geknikkerd.
‘JULLIE GRAAFTIJD GAAT NU IN!’ bulderde Eggink door een megafoon.
Jacco en Kris staken hun spades in de grond en begonnen als een dolle te graven.
Al na een paar scheppen merkte Jacco dat het werk veel zwaarder was dan hij had
verwacht. Ondanks de decemberkou droop het zweet van zijn voorhoofd en voelde hij zijn
spieren branden.
‘Ben al op een halve meter,’ riep Kris vanuit het gat naast hem.
‘Dan loop je een halve meter achter,’ riep Jacco terug, maar daar was natuurlijk niets van
waar. Hij ploegde verbeten door, want hij wilde eindelijk weleens een keer winnen van zijn
vriend.
Jacco’s spade stuitte op iets anders dan aarde en hij bukte zich om de zoveelste steen
weg te halen. Op dat moment zag hij een viezig koord uit de grond steken. Hij trok eraan,
maar het gaf niet mee. Pas na een harde ruk schoot het los en Jacco viel achterover in
de kuil. Hij krabbelde overeind en staarde verbaasd naar het voorwerp in zijn hand. Met
bonkend hart keek hij om zich heen – Eggink en de archeoloog stonden een heel eind
verderop, hun aandacht bij de andere leerlingen.
Voorzichtig veegde hij de klonten aarde van het voorwerp. Hij hield een zwart koord in
zijn handen met enorme, puntige witte tanden eraan. Een ketting? Grijnzend hing Jacco
het ding om zijn nek. Het rook niet heel fris, maar hij voelde zich net een oeroude krijger.
Hij stak zijn spade in de lucht alsof het een speer was. Tijd om op mammoetjacht te gaan.
‘Kris,’ siste Jacco, ‘moet je kijken!’
Kris stak zijn hoofd boven de aarde uit. Zijn ogen werden groot toen hij de ketting om
Jacco’s nek zag hangen.
‘Hè? Heb je die net gevonden?’
‘Yep,’ zei Jacco trots. Kris mocht zondag op het voetbalveld weer scoren, nu was het een
keer Jacco’s beurt. ‘Kwam zo uit de grond.’
‘Cool,’ zei Kris. Vergiste Jacco zich, of zag hij jaloezie op het gezicht van zijn vriend?
Kris dook weer in het gat. ‘Hoelang hebben we nog? Ik wil ook zo’n ding. En hoezo is jouw
gat al zoveel dieper dan het mijne?’
Maar hoe verbeten ze ook groeven, het schoolplein gaf geen geheimen meer prijs. Toen
de bel ging leverden ze hun spades met een uitgestreken smoel in bij Eggink. Over de
ketting zei Jacco niets: die zat veilig in een zijvak van zijn rugzak. Hij wist zeker dat Eggink
en de archeoloog het sieraad in beslag zouden nemen als hij het liet zien, en dat wilde hij
niet. Híj had het gevonden – nu was het van hem.
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Thuis maakte Jacco de ketting voorzichtig schoon met een vochtig doekje. De grote
geelwitte tanden moesten wel van een enorm beest geweest zijn – een wolf? Hij hing de
ketting weer om en keek in de spiegel. Stond hem best goed. Jammer dat hij hem op school
onder zijn trui zou moeten dragen, anders kreeg hij Eggink natuurlijk op zijn dak.
De wiﬁ deed het niet en hij liep een extra lang rondje met Bruce, hun grote Berner
sennenhond. Normaal gesproken was Bruce nauwelijks in bedwang te houden, maar nu
begroette hij Jacco onderdanig bij de achterdeur, met gebogen kop en zijn staart tussen de
benen. ‘Dus je snapt eindelijk dat ik de baas ben,’ grinnikte Jacco terwijl hij de hond tussen
zijn oren kriebelde.
Hij overwoog om even langs de snackbar te gaan voor een kipcorn, toen Bruce bleef
staan bij zijn favoriete lantaarnpaal. Jacco trok zijn neus op. Het leek wel alsof hij alle
afzonderlijke honden kon ruiken die hier de laatste tijd tegenaan geplast hadden. Bruce
voegde er nog een verse straal aan toe en Jacco voelde de haast onbedwingbare neiging
om zijn broek open te ritsen en zelf ook tegen de paal te pissen. Lachend trok hij aan de
riem. ‘Meekomen jij,’ zei hij tegen de hond. ‘Ik moet ook. We gaan naar huis.’
Een paar dagen later, op de eerste zondag van de kerstvakantie, moesten ze tegen VV
Ruurlo. In de kleedkamer van FC Eibergen haalde Jacco zijn scheenbeschermers uit zijn
sporttas. De wolvenketting, zoals hij het sieraad in gedachten was gaan noemen, kletterde
op de grond. Hij raapte hem snel op en hing hem om zijn nek, zonder dat iemand het zag.
Onder zijn blauwgestreepte voetbalshirt zou het toch niet opvallen.
Kris kneep grijnzend in zijn schouder. ‘Jouw beurt vandaag, spits. Ik had niet gedacht dat
ik dat ooit zou zeggen, maar jouw gat was dieper, eerlijk is eerlijk.’
Jacco ademde in om antwoord te geven en ging bijna over zijn nek. Er hing een
afgrijselijke lucht in de kleedkamer, van oud zweet, stinkstokken en ongewassen shirts.
‘Ik ga vast naar buiten,’ zei hij, en hij vluchtte de kleedkamer uit.
Op het veld rook het gelukkig stukken beter. Hij keek om zich heen en zag een paar
honderd meter verderop een stel schapen op het weiland naast het sportterrein staan. Hij
snoof nog eens en zijn gedachten dwaalden af.
De geur deed hem denken aan de levensechte droom die hij had gehad. Hij was in het
bos geweest en had knipperend met zijn ogen in het vroege ochtendlicht door de verdorde
bladeren gekeken. Uit zijn neusgaten waren dampwolkjes gekomen en op het gras had een
ﬂinterdun ijslaagje gelegen. Met zijn neus tegen de grond had hij het spoor gevolgd van het
konijn dat voor hem op de vlucht was. Daar! Met een sprong was hij voor het beest op de
grond beland om het in zijn nekvel te grijpen. Hij had het konijn wild heen weer geschud
en de ijzerachtige smaak van vers bloed geproefd toen hij het zachte vlees aan stukken
scheurde.
De volgende ochtend had zijn moeder gezegd dat hij Bruce ’s nachts niet meer binnen
moest laten. Ze had gegrom in Jacco’s kamer gehoord. Maar Bruce had de hele nacht
beneden in zijn mand gelegen …
Jacco schudde zijn hoofd. ‘Focus,’ mompelde hij tegen zichzelf. Zijn teamgenoten hadden
zich om hem heen verzameld en de scheidsrechter gaf het ﬂuitsignaal voor de aftrap, dat
akelig schel in zijn oren klonk.
Jacco rende naar voren. Kris gaf een diepe pass en de bal vloog hoog over. Jacco
versnelde en het leek of zijn voeten nauwelijks de grond raakten. Niemand hield hem bij.
Zijn ogen bleven op de bal gericht en Jacco kwam precies op tijd aan om hem op te kunnen
vangen met de neus van zijn schoen. Soepeltjes dribbelde hij het zestienmetergebied

© PLOT26

5

De wolf van Eibergen

binnen. De bal leek wel aan zijn schoen te kleven. De keeper van de tegenpartij keek hem
stuurs aan. Maar onder de ogenschijnlijk zelfverzekerde blik zat iets schichtigs. Jacco zag
een spiertje in het gezicht van de jongen vertrekken. Het standbeen van de keeper neigde
een fractie naar rechts – Jacco wist genoeg. Hij gromde en ramde de bal links van de
keeper met een ongenadig harde trap in het net. GOAL!
Er werd gejuicht. Natuurlijk werd er gejuicht. Niets kon hem stoppen. Hij was een
afmaker. Vanuit zijn ooghoek zag hij twee mannen in lange regenjassen langs de zijlijn
staan. Scouts? Ze hadden geen betere dag kunnen uitkiezen.
Iedereen zag nu dat ze met een vernieuwde Jacco te maken hadden. De trainer keek
glimlachend toe – die had er geen spijt van dat hij Kris en Jacco voor deze ene keer van
plaats had laten wisselen. Onder Jacco’s leiding werden ze een geoliede machine. Zijn
medespelers volgden zijn aanwijzingen feilloos op en de ballen kwamen allemaal naar hem.
Binnen twintig minuten scoorde hij drie keer. De grijns op zijn gezicht werd steeds groter,
en toen hij ook nog eens de bewonderende glimlach van Lotte op de tribune zag, voelde hij
zich koning.
Na de rust gingen de jongens van Ruurlo over op een andere tactiek. Jacco werd nu
voortdurend door drie man gedekt, waardoor zijn ploeggenoten hem nauwelijks nog
konden bereiken. Met opgetrokken bovenlip keek hij om zich heen. Kris speelde hem een
hoge bal toe en hij volgde de boog met zijn ogen. Hij móést dat ding krijgen. Grauwend
sprong hij ernaartoe, samen met twee van zijn tegenstanders. Terwijl hij zijn hoofd naar de
bal bracht, beukte hij de ene jongen met zijn elleboog in zijn gezicht en klauwde hij met zijn
vingers naar de ogen van de ander.
De scheidsrechtersﬂuit snerpte en Jacco moest zich bedwingen om zijn handen niet voor
zijn oren te slaan. Het bloed stroomde uit de neus van de ene verdediger en de andere
jongen kronkelde kreunend over het veld.
‘Idioot! Wat doe je?’ hoorde hij Kris roepen.
Jacco haalde zijn schouders op. Soms moest je vechten voor de winst – dat snapten ze
toch wel? Maar voordat hij iets kon zeggen, werd hij door hun trainer woedend van het
veld gesleurd. De scheidsrechter stak hoofdschuddend de rode kaart weg die hij omhoog
had gehouden en schreef Jacco’s naam met grote halen in zijn boekje. Die scouts kon hij
waarschijnlijk wel vergeten.
Kamp Holterhoek, Eibergen, 23 december
En nu zat Jacco in een schemerige kamer tegenover de blonde man die hem had opgehaald.
De ruimte was vrijwel leeg, op een paar stoelen en een bureau na. Jacco zat aan de ene
kant, Everdingen aan de andere. Zijn vrouwelijke collega was niet mee naar binnen gegaan.
De ketting lag tussen hen in op tafel. De geelwitte tanden aan het zwarte verweerde
koord leken bijna te gloeien in het gedempte licht.
De geblindeerde Mercedes had hen naar Kamp Holterhoek gebracht, het militaire kamp
aan de rand van Eibergen. Zodra ze waren uitgestapt en hij de wapperende vlaggen en de
lage barakken had gezien, wist Jacco waar ze waren. Iedereen hier in de buurt kende de
verhalen over dit terrein. Niemand wist wat er precíés gebeurde en wat het leger en de
geheime dienst hier uitvoerden. Maar over de vreemde antennes in de weilanden rond het
kamp deden al jarenlang de wildste theorieën de ronde. De meeste Eibergenaren waren
ervan overtuigd dat vanaf deze plek de halve wereld werd afgeluisterd.
Everdingen keek hem indringend aan. Zonder zijn blik van Jacco af te wenden tikte hij
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met zijn wijsvinger op de ketting.
‘Hoe kom je hieraan?’ vroeg hij.
‘Gevonden,’ zei Jacco zonder met zijn ogen te knipperen. ‘Aan de oever van de Berkel.
Toen ik aan het vissen was.’
De blauwe ogen werden spleetjes. ‘Wij zijn hier om je te helpen, dat begrijp je toch?’
Jacco haalde zijn schouders op. ‘Alles ging prima, totdat jullie kwamen.’
‘Vertel dat maar aan de jongen die nu met een gebroken neus thuis zit,’ zei Everdingen.
Hoofdschuddend keek hij op zijn horloge. ‘Goed. Je begrijpt dat wij deze ketting innemen,’
zei hij toen.
Jacco stak razendsnel zijn hand uit om het zwarte koord te pakken, maar Everdingen was
hem voor.
Jacco onderdrukte een grom. De afgelopen dagen was hij de ketting als een verlengstuk
van zichzelf gaan beschouwen. De agressie die hij op het voetbalveld had gevoeld was niet
fraai, dat was waar, maar daar zou hij vast wel mee kunnen leren omgaan. Toch?
‘Vertel eens, Jacco,’ zei Everdingen. ‘Heb je de afgelopen dagen iets bijzonders
opgemerkt?’
‘Ja,’ zei Jacco. ‘De geheime dienst stond voor mijn deur. Best bijzonder voor een
gemiddelde kerstvakantie.’
Everdingen negeerde zijn sarcasme. ‘Van je trainer begreep ik dat je normaal gesproken
een rustige, vrij onopvallende linksback bent. Heel iets anders dan de aanvallende spits die
gisteren over het veld rende en twee tegenstanders heeft neergeslagen. Heb je nog meer
van dit soort veranderingen bij jezelf opgemerkt? Agressie? Scherpere zintuigen? Iets
anders?’
Jacco zweeg. Wat moest hij zeggen? Dat hij Jeanine en Lotte op grote afstand had horen
ﬂuisteren over een mislukte date met Jelmer? Dat hij alle luchtjes in het klaslokaal kon
ruiken – om gek van te worden? En dat hij ineens precies kon proeven welke kruiden er in
de frikandel speciaal van snackbar Harry waren verwerkt? Het was alsof al zijn zintuigen
honderd keer scherper waren geworden. Maar hij had helemaal geen zin om dat aan deze
man te vertellen.
‘Hoe wist u eigenlijk dat ik die ketting had?’ grauwde hij.
Everdingen gaf geen antwoord en bladerde in zijn papieren. ‘Ik stel hier de vragen.’ De
man keek hem aan. Jacco werd ongemakkelijk van de ijsblauwe blik, maar hij weigerde zijn
ogen neer te slaan. Hij zag dat de man onrustig ging verzitten. Dit was hij natuurlijk niet
gewend tijdens zijn verhoren.
Voordat een van hen de staarwedstrijd had gewonnen, werd er op de deur geklopt.
Na een barse ‘ja’ van Everdingen kwam zijn vrouwelijke collega De Groot binnen. Ze gaf
Everdingen een document. De man las het bericht en schoof met een ruk zijn stoel naar
achteren. Hij wees naar Jacco en zei: ‘Jij blijft zitten tot ik terug ben. Begrepen?’
Jacco zweeg.
Everdingen griste de ketting van het bureau en liep achter De Groot aan naar buiten. De
deur viel met een zachte klik dicht.
Jacco had zijn telefoon bij de ingang van het kamp moeten inleveren en had geen idee
hoe laat het was. Toen er voor zijn gevoel al minstens tien minuten voorbij waren, stond hij
op en probeerde de deurkruk. De deur was niet op slot.
Hij trok hem op een kiertje open en keek om zich heen. Een lange gang met blauwe
vloerbedekking. Hij snuffelde in de lucht. Everdingen en De Groot waren naar links
gegaan. Naar rechts ving Jacco een vreemde geur op. Oud en aards, maar op een vreemde
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manier ook vertrouwd. Geruisloos sloop hij erop af.
Bij een deur met een bordje LUPUS erop bleef hij staan. De geur was hier heel sterk.
Hij keek om zich heen en spitste zijn oren. Toen duwde hij de deur open en liep
voorzichtig naar binnen.
Met open mond keek hij om zich heen. De ruimte deed hem denken aan zo’n kamer
waarin rechercheurs in detectiveﬁlms altijd al hun bevindingen bij elkaar brengen. De
muren waren bedekt met foto’s, artikelen en enorme landkaarten. Op een van de kaarten
zag hij Kamp Holterhoek met steeds bredere kringen eromheen. Op een andere waren
allerlei plekken in Eibergen gemarkeerd met rode prikkers. Een van de locaties was zijn
school.
Hij liep naar de volgende muur, waar zijn blik meteen op een krantenartikel van een
jaar eerder viel. WOLF TERUG IN NEDERLAND - EXEMPLAAR GESIGNALEERD IN EIBERGEN stond er,
met daaronder een korrelige foto van een wolf op een bospad. Dat kon hij zich nog goed
herinneren: de wolf was groot nieuws geweest en een week lang was het hele dorp onder
de voet gelopen door cameraploegen en journalisten. Iedereen wilde de wolf op beeld
hebben. Jacco’s klasgenoot Mike had zelfs de lokale omroep gehaald met een beverig
ﬁlmpje van zijn husky – ze hadden zich rot gelachen toen het anderhalve dag had geduurd
voordat de nieuwssite doorhad dat ze genept werden.
Op een serie andere foto’s zag hij opengelegde grafheuvels die leken op de
opgravingssite naast zijn school. Ernaast hingen close-ups van halfvergane skeletten, maar
hij kon niet goed zien of het dieren of mensen waren. In de vitrine onder de foto’s lagen
handbijlen, messen en … tanden die leken op de exemplaren aan de ketting die hij had
gevonden.
Jacco’s hart begon sneller te kloppen. Deze kamer bevatte het antwoord op de vraag wat
er met hem aan de hand was, dat kon niet anders. Zijn ketting had ook in zo’n grafheuvel
gelegen.
Zijn blik dwaalde verder en hij zag een gedetailleerde pentekening van een oude
mensenstam, met mannen, vrouwen en kinderen die gehuld in dierenvellen door een bos
liepen. HOMO LUPUS – WOLVENVOLK stond erboven.
Volk uit het Neolithicum – 5000-2000 v. Chr., las hij in het kader naast de illustratie.
Romeinse geschiedschrijvers stuitten in het oosten van Nederland op streeklegendes die een
volk beschreven dat bepaalde wolveneigenschappen zou hebben: beter zicht, een uitstekend
reukvermogen en een feilloos jachtinstinct. Hoe het volk aan deze kenmerken kwam, was
onbekend. Tot op de dag van vandaag worden er in de omgeving van Eibergen nog met enige
regelmaat voorwerpen aangetroffen, zoals sieraden en werktuigen, waarin delen van wolven
(klauwen, tanden, haren) zijn verwerkt.
Jacco knipperde met zijn ogen. Er had in deze omgeving duizenden jaren geleden dus
een soort wolvenvolk geleefd. Mensen die konden horen, zien en jagen als wolven. Was de
ketting die hij had gevonden van hen geweest? En had die de wolveneigenschappen van de
homo lupus op hem overgedragen?
Hij draaide zich om. Plotseling drong de geur die hij had geroken weer in volle sterkte tot
hem door. Hij liep naar de andere kant van de kamer, waar een grote stalen kast stond met
een zwaar vergrendelde glazen deur.
Zijn mond werd droog toen hij een ketting zag die precies op de zijne leek. Op de plank
erboven lag een armband met één grote tand eraan, en een soort hemd van ruig bont –
wolvenvacht?
Jacco’s blik gleed van de kluis naar het scherm dat ernaast hing. Het was een plattegrond
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van Eibergen en omgeving, met allerlei oplichtende stippen. Meerdere stipjes leken zich
recht in Kamp Holterhoek te bevinden.
Boven op de kluis lag een map met HANDBOEK LUPUS-OBJECTEN erop. Hij sloeg hem open.
Hoeveel tijd had hij nog voordat Everdingen terugkwam?
Hij zag ingewikkelde graﬁeken waar hij niets van begreep. Snel bladerde hij verder. Hij
wist nog steeds niet hoe de geheime dienst wist dat hij de ketting had gevonden, maar daar
had het scherm met de knipperende stippen vast iets mee te maken.
Daar! Onder het kopje SIGNAALSTORING.
DE VOORWERPEN UIT DE GRAFHEUVELS ZIJN ENERERGETISCH GELADEN, OP EEN UNIEKE TOT OP HEDEN
ONVERKLAARBARE WIJZE. DUIDELIJK IS WEL DAT ZE HIERDOOR ZORGEN VOOR STORING (ZOGEHETEN
INTERFERENTIE) MET HOOGFREQUENTE VELDSTERKTEMTERS. GROTERE OBJECTEN MET EEN DOORSNEE VAN
MEER DAN TIEN CENTIMETER WORDEN ALS RUIS WAARGENOMEN. DE ACTUELE ACTIEVE STORINGSBRONNEN ZIJN
ZICHTBAAR OP DE KAART LUPUS-OBJECTEN. LET OP: DE OBJECTEN KUNNEN OOK ANDERE RADIOFREQUENTIES
BEÏNVLOEDEN, ZOALS WIFI EN DRAADLOZE COMMUNICATIEMIDDELEN.

Jacco sloeg de map dicht. Dus de ketting die hij gevonden had, stoorde de signalen die hier
met de antennes rond Kamp Holterhoek werden opgevangen. Toen Jacco het sieraad uit
de grond had gehaald en ermee rond was gaan lopen, had Everdingen hem hier als een
bewegend stipje, een soort blinde vlek, op het scherm kunnen volgen. En de uitleg in de
map verklaarde ook waarom de wiﬁ thuis zo raar had gedaan. De ketting verstoorde de
ontvangst.
Hij liep verder naar de laatste muur, die vol hing met krantenartikelen en andere
knipsels. Sommige waren van tientallen jaren geleden, andere heel recent. Zijn oog
viel op een krantenkop: WILLEM DE WOLF KON DE POLITIE RUIKEN. Het was een artikel over
een Achterhoekse crimineel die meer dan dertig jaar geleden actief was geweest en
zeer gewelddadige overvallen had gepleegd. Volgens het stuk zou deze Willem over
bovennatuurlijke eigenschappen hebben beschikt waardoor hij de recherche telkens te
slim af was geweest. Daarnaast las hij iets wat zo te zien een interne memo van de geheime
dienst was: TASKFORCE ROMULUS: LUPUS-OBJECTEN MOGEN NIET IN VERKEERDE HANDEN VALLEN.
Taskforce Romulus, dat was de afdeling van Everdingen. Ineens moest Jacco weer
denken aan de twee mannen in de lange regenjassen die hij de vorige dag langs de lijn
had zien staan. Zijn teamgenoten en hij hadden gedacht dat het scouts van een grote
club waren. Maar waarschijnlijk waren het gewoon collega’s van Everdingen geweest die
kwamen kijken wie er met een LUPUS-object rondliep. De geheime dienst wilde duidelijk
voorkomen dat gewone burgers – of criminelen – de objecten in hun bezit kregen. Als
bekend werd dat er hier in de buurt zulke krachtige voorwerpen in de grond zaten …
Toen verstijfde hij. Hij stak zijn neus in de lucht, legde de map neer, liep naar de deur en
stak zijn hoofd om de hoek. Zo snel mogelijk sprintte hij terug door de gang en hij zat net
weer op zijn plek in de verhoorkamer zat toen Everdingen en De Groot binnenkwamen.
‘Dat duurde lang,’ zei hij brutaal.
Everdingen antwoordde niet en legde een klembord met een formulier op het bureau.
‘Ik heb een non-disclosure agreement voor je. Daarmee verklaar je dat je niets van wat hier
vandaag is gebeurd en gezegd naar buiten zult brengen. Op het verbreken ervan staan
uiteraard zware straffen. Hier, hier en hier tekenen alsjeblieft,’ zei de blonde man terwijl hij
een paar plekken op het vel aanwees.
Jacco trok de pen van het klembord en zette zonder het formulier te lezen zijn
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handtekening op de aangegeven stippellijntjes. Daarna werd hij door De Groot naar
het wachtgebouwtje bij de slagboom gebracht, waar hij zijn persoonlijke bezittingen
terugkreeg van een bars kijkende militair in een blauw uniform.
De geblindeerde Mercedes bracht hem naar huis. Langzaam liep Jacco naar de voordeur.
Zijn hand gleed naar de zak van zijn spijkerbroek en voelde aan het gladde oppervlak van
het voorwerp dat erin zat. De punt prikte in zijn duim.
Everdingen had zijn ketting in beslag genomen – die kwam ongetwijfeld in de kluis te
liggen die Jacco in de LUPUS-kamer had gezien. Maar de blonde man had niet geweten dat
Jacco ook een losse tand in de grond had gevonden. Een tand die nog altijd in zijn broekzak
zat.
Met een brede grijns stak hij de sleutel in het slot. De vakantie kon beginnen.
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