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DODENHUIS
SERIE 2

Deel 2 uitgewerkt door J. de Boer 
 
Het was  nog voor het middaguur van die  Vrijdag 10Mei1940 te 
Wildesbrough Castle 
Met de handen op de rug stond de somberkijkende inspecteur mcCarthy 
a c h t e r i n  d e z w a r t w i t - p l a v u i z e n g a n g  v o o r d e 
volgende grote  tussendeuren en versperde zo de toegang tot de grote 
binnenhal. Huisarts dokter Henry was juist  rechts van de politieman 
komen staan en de inspecteur gaf met een knikje aan dat de arts het 
w o o r d k o n  r i c h t e n t o t h e t k a s t e e l g e z e l s c h a p e n d e 
enkele  passanten  van dat moment bij het kasteel, allen  door de 
plaatselijke politie  staande gehouden en nadrukkelijk verzocht vooral 
vrijwillig mee te werken aan deze bijeenkomst en plaats te nemen op de 
hergebruikte antieke kerkbanken aan weerszijden van de toegang. 
Er heerste stilte omdat men wel aanvoelde dat een volgende tragedie 
zich aandiende in dodenhuis.
 
~'Familie  en aanwezige gasten,..het valt mij zwaar u voor de tweede 
maal in korte tijd een ernstige tijding te moeten brengen' ,dokter Henry 
onderbrak even met een adempauze. 'Ik heb in het achterliggende uur 
de dood vastgesteld van Jonathan Wend tengevolge van een zware val 
op de noordelijke vloer van de overdekte binnenplaats'..
De schok van de mededeling en de daaruit voortvloeiende 
verslagenheid was groot. Beatrice verslapte en Rebecca gaf haar snel 
een glas koel helder water om te voorkomen dat ze wegzakte. Dokter 
Henry stapte snel naar haar toe. Ze bleef na enkele slokjes met de ogen 
dicht zitten om deze slag te verwerken. Carl Lawrence en Millner 
verwerkten de onheilstijding naast elkaar in stilte. De 
onwrikbare rotsgrond onder dodenhuis leek te bewegen en naar een 
kant over te hellen, maar het waren de personen zelf die het vaste 
gevoel en alle orientatie kwijt waren. Dokter Henry zag dit gebeuren en 
wachtte het verdere beloop af.
Inspecteur mcCarthy nam het woord over; ~'De kasteelheer heeft 
een val gemaakt waarschijnlijk vanaf de eerste galerij onder ..zeer 
dubieuze omstandigheden waarvoor assistentie verzocht is aan het 
forensisch team van de federale recherche, onderweg hiernaar toe. In 
afwachting van de resultaten daarvan zal de binnenplaats tot nader 



bericht gesloten blijven en kunnen wij daar zeker niet op vooruit lopen. 
Iedere aanwezige tot nu toe dient beschikbaar te blijven en ik verwacht 
dat iedereen uit eerbied voor het slachtoffer daar ook aan zal voldoen. 
Allen dank voor uw begrip'..
'Hoe moest het verder' ,scheen iedereen zich af te vragen, na alle 
voorgenomen collectieve plannen die tot mislukken leken gedoemd ..
Henry en mcCarthy betuigden nu alle betrokkenen vooreerst hun 
condoleances en konden voor dit moment ook weinig meer dan hun 
medeleven betuigen. Beatrice met haar ogen dicht sprak hardop voor 
zich uit; 'De vloek ooit uitgesproken over New England voltrekt zich' ..en 
inderdaad leek het er op dat een ongekende tragedie zich voltrok over 
Wildesbrough overeenkomstig de bijnaam het kasteel door de loop der 
jaren opgedrongen, maar Carl Lawrence en Millner zouden zich daar 
niet bij neerleggen.
 
 
In Rotterdam bestormen mariniers samen met landmacht infanterie het 
bankgebouw van de Nationale Levensverzekering Maatschappij van 
waaruit de twee bruggen onder controle worden gehouden door de 
vijand, maar ook de luftwaffe-commando's vechten voor hun leven en 
houden stand. De bliksemaktie loopt vast tegen het massale 
duitse spervuur. Zes mariniers zien kans zich onder het verkeersdek van 
de Willemsbrug te verschansen vanwaar gericht gevuurd kan worden op 
de overkant en het duitse mitraileurnest op de spoorbrug links van hen 
zolang de munitie strekt, want de zes kunnen onmogelijk nog terug 
vanwege de duitsers in het bankgebouw achter hen die niet opgeven. 
De strijd is hard tegen hard en er wordt niet onderhandeld. Beide 
partijen voor zich zijn er van overtuigd dat er snel hulp op zal komen 
dagen.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
 
Zaterdag 11Mei1940 te Wildesbrough Castle ..
De binnenplaats is om 13.00uur door de federale recherche weer 
heropend na het nachtelijk  sporen onderzoek van het forensisch 
team.  In  de ruime  omtrek  rond de centrale  compasvloer stonden 
inmiddels  al zo'n 25 personen opgesteld die zich na  sommatie van 
de districts-politie gemeld hadden bij het kasteel om in verband met de 
laatste ontwikkelingen aldaar 'gehoord' te worden, en de kring zou zeker 



de komende dagen  nog groeien omdat ook alle werklieden en 
techniciens van de achterliggende renovatie nagetrokken werden aan 
de hand van de boekhouding van Millner.
Inspecteur Ed Hoover van de FBI stapte met de handen op de rug 
langzaam en confronterend de voorlopig aanwezige kring rond, 
iedereen strak aankijkend en bij iedere persoon even stilstaande om 
hem of haar doordringend op te nemen.
-'Uw naam..?'
~'Alan Dexx..'
-'Waarom bent u hier..?'
~'Ik moest op last van een surveilant na overhandiging van een 
officiele -justitiele oproep aan de deur meteen hier komen..'
-'U was eerder hier?'
~'Tijdelijk als loodgieter en sanitair installateur, een paar maanden 
geleden..'    ........
-'Dank voor uw spoedige komst en bereidheid om mee te werken'
......................
-'Uw naam..?'
~'Frank Downing..'
 -'Waarom bent of was u reeds eerder hier..?'
~'Als timmerman -dakbedekker..'
......................
 -'Naam..?'
~'Louis Barker..,stellingbouwer'
......................
-'Uw naam..?'
~'Bob Humble, elektricien..'
......................
~'Bill Merrill,..akoestisch- en elektrisch geluidstechnicus'
......................
~'Rebecca Hensley, ik ben de vaste interieur en keukenmedewerkster..'
-'Familie soms van de vuurtorenwachter verderop..?''
~'Dat is mijn grootvader van m'n vaders kant..'
Inspecteur Hoover glimlachte nauwelijks zichtbaar.
......................
~'Anton Daelman, per begin dit jaar aangenomen als 
kasteelbediende en piccolo..'
-'Een ongedachte wending der zaken voor je..!'
~''Inderdaad..'
 



Zo ging het voort. Ed Hoover nam na deze eerste ronde langs de 
personages weer plaats op de verhoogde vloer voor de grote openhaard 
en taste nogmaals visueel de kring af.  De namen en aanwezigheid van 
het in terne vaste gezelschap sprak voor z ich, maar a l 
die buitenstaanders die nu  verplicht binnen druppelden, wat moest hij 
daar mee  op dit moment?! Hij moest eerst een klaarhelder 
motief  zoeken en vinden  in het  achterliggende  voordat hij met deze 
namen verder kon  die mogelijk geen enkele affiniteit hadden met 
Wildesbrough Castle. Het waren handenvol  onbekende namen  uit de 
anonimiteit  der vele  tientallen miljoenen burgers  die gewoon een 
alledaags beroep uitoefenden en allemaal hun woordje klaar hadden.
-'Ladies en gentlemen'..hervatte Hoover, 'zo aanstonds zullen uw 
persoonsgegevens worden opgenomen door de surveilant aan het 
bureau daar op de receptie, waarna u bij mij aan de ronde tafel een 
nader te bepalen afspraak maakt voor een hoorgesprek in de komende 
dagen en u bij voorbaat wordt bedank voor uw medewerking'..
Toen besloop inspecteur Hoover het onaangename gevoel, te oordelen 
naar enkele gezichtsuitdrukkingen in de groep, dat hij hier tegenover 
een soort clan stond, gedeeltelijk althans, en zijn instinct hem 
waarschuwde goed op zijn tellen te passen omdat hij plots het gevoel 
van ..een onzichtbaar dodelijk gevaar gewaar werd.
Even viel er nu een eigenaardig moment van stilte ..en precies tijdens 
deze hapering klonken er luide voetstappen in de zwartwit-plavuizen 
gang van enkele personen die met stevige passen deze kant op 
kwamen. De een na de ander draaide zich die kant op om te zien wie of 
welke personen uit de gang tevoorschijn zouden komen om zich bij 
de reeds aanwezige kring te voegen en dat werd snel duidelijk toen een 
imposante verschijning van 1.90meter de hal instapte, geflankeerd door 
een officer en chauffeur van de US Military Police;  Kolonel Moore was 
terug!  ..
 
De blik van  de  kolonel  stond donker en.. dreigend. Hij stond daar 
streng zonder iets te zeggen tussen de twee MP-officials die iets achter 
hem bleven, en observeerde langzaam  alle aanwezigen. Zijn manier 
van voorkomen in baige militaire regenjas boezemde bij iedereen een 
zeker.. ontzag in, en men had de indruk dat er iets aan hem veranderd 
was.
Met een sumier gebaar gaf hij de twee militaire collega's aan dat zij op 
de plaats moesten blijven en liep toen zelf met langzame 
passen linksom achterlangs de kring naar inspecteur Hoover.



~'Inspecteur..', groette Moore dissiplinair met een handdruk.
-'Dag kolonel,..Ik waardeer zeer dat u zich inspant voor deze ernstige 
zaak'.
~'Dat zijn we moreel verplicht Hoover, en ik zal niet rusten voor 
er  duidelijkheid is over het hoe en waarom van  al  hetgene  hier 
voorgevallen,..laat iedereen daar goed van doordrongen zijn', en 
uitdagend keek hij de kring rond die  voor het  moment  verstomd 
leek. Bij de laatste woorden van de kolonel kruisten de zeer vijandige 
blikken zich over en weer van hem en Beatrice.
 
 
De afspraken voor de komende hoorgesprekken  met de tot nu toe 
v e r s c h e n e n p e r s o n e n w a r e n g e m a a k t e n z o u d e n d e 
a.s.  Maandagochtend om 9.00uur  beginnen, om het uur met  een 
v o l g e n d e .  D e r u i m e n o o r d - w e s t k a m e r o p d e b e g a n e 
grond  frontkant  was er voor ingericht en  inspecteur Hoover had 
iedereen er met nadruk op geattendeerd dat ingeval de afspraak niet 
nagekomen werd men als verdachte ingerekend zou worden. 
Deze  Zaterdagavond was echter  nog niet om en de  inspecteur was 
nog  even  te gast in  het appartement bij kolonel Moore op de eerste 
verdieping, de voormalige suite van Julius King.
 
~'Kolonel Moore ..ik vind het van buitengewone energie getuigen dat u 
zich inspant voor deze zaak te Wildesbrough naast uw 
intensieve werk bij het departement van Defensie te Washington, ook 
nog onder een zeer gespannen internationale politieke situatie die 
inmiddels in Europa is geescaleerd tot oorlog'..
-'De situatie daar is zeer ernstig Hoover. Door deze brutale 
onaangekondigde aanvalshandelingen van Duitsland op zijn buurlanden 
is het eerder opgestelde 'niet-aanvalsverdrag' tussen herr Hitler en de 
Britse minister Chamberlain als volkomen waardeloos komen 
te vervallen'..
~'Enkele maanden terug dacht Chamberlain werkelijk dat hij de 
vrede had gered na de durf daarvoor te hebben opgebracht voor het 
eerst van zijn leven in een vliegtuig te stappen'..
-'Met alle respect is het politieke naieviteit gebleken, ..maar wat kan ik u 
te drinken aanbieden inspecteur..?'
Kolonel Moore trok van voor het wandkleed het drankenserviesje op 
wieltjes naar zich toe waarvoor hij in alle bescheidenheid gezorgd had 
dat er wat sjieke flessen achter het geslepen glas pronkten. Hij opende 



het klapdeurtje met de zeer mooi geslepen ruitjes en pakte een typisch 
amerikaanse vierkante fles whisky.
-'Wat denkt u van deze Excelent Western m'n waarde inspecteur..?
~'..Ik ben helaas geen whisky liefhebber kolonel,..mag ik zo vrij zijn om 
die fles rum ernaast aan te wijzen..?'
De kolonel verruilde de eerste fles met de traditionele fles rum die er 
eveneens behoorlijk kostbaar uitzag en bekeek peinzend de ovale fles 
Havanna.
~..'Is er iets kolonel..?'
-'Deze fles scheepsrum van uitzonderlijk hoge kwaliteit behoorde Julius 
King toe al was het niet goed voor hem, en het blijft onduidelijk wie het 
hem bezorgde'..
~'Ik begrijp het kolonel, u wilt het een onaangeroerde herinnering laten 
aan de vroegere mede kasteeleigenaar-bewoner, tevens uw vroegere 
defensie-compagnon'
Even bedacht Moore zich maar nam toen een flink besluit: -'We breken 
hem aan! . .We  dr inken hem gemix t met onze na t iona le 
frisdrank en heffen het glas  ter nagedachtenis aan ridder Julius! ..juist, 
zo zou hij dat gewild hebben,..moment'
Ed Hoover keek op van de jongensachtige ..wat baldadige manier van 
doen hoe de kolonel plots opfleurde en naar het kleine bureautje links 
van de deur stapte waar hij het elektrische oproepdrukkertje 
bediende dat als het goed was een zwakstroom-signaaltje doorgaf naar 
de receptie en daar een van de signaal-lampjes deed branden. Het 
zwakstroom-hotelcircuit was gedurende de renovatie geinstalleerd 
en bleek inderdaad te werken, want een ruime minuut later werd er op 
de deur geklopt: Piccolo Anton in donkerblauw 'gala' met gouden bies 
langs de broek stond voor de deur; ~'Waarmee kan ik u van dienst zijn 
kolonel..?'
-'Hi vriend', probeerde ook kolonel Moore zo joviaal mogelijk hun 
eerdere kennismaking onder de toen zeer dubieuze omstandigheden te 
verdoezelen,..'Kun je ons een gekoelde fles frisdrank 'Original Cola' 
brengen?'
~'Jazeker kolonel'..antwoorde Anton overbeleefd , '..zelfs met ijsblokjes 
erbij sinds de keukenbar de beschikking heeft over een koelcel en 
vriesvak'. Anton Daelman ontging de fles rum niet die op het glazen 
tafeltje stond en wist op grond van zijn opgedane horeca ervaring wat 
de bedoeling was. 'Komt eraan'..en meteen draaide hij zich net op tijd, 
anders had de kolonel gezien dat hij in de lach schoot.



Weer in overpeinzing terugvallend deed de kolonel de deur toe en 
stapte langzaam terug naar de feautuil tegenover de inspecteur.
 
~'Ik zie dat u door de situatie hier volkomen in beslag wordt genomen'..
-'Ik wens niets anders als u Hoover, namelijk dat deze zaak tot op de 
bodem opgehelderd wordt. Heeft u als ik vragen mag al vorderingen 
gemaakt in het vooronderzoek?'
~'We hebben wat sporen en ontdekkingen in de hal gevonden 
die mogelijk relevant zijn. Ik benadruk dat ik uw visie op de hier 
heersende misstanden ten zeerste op prijs stel kolonel, en ik moet 
bekennen dat ik geen enkel verband zocht of zelfs maar vermoedde 
met het door u genoemde alhoewel ook de FBI al langere tijd de 
aandacht daarop heeft gevestigd. Het kan zeker een belangrijke 
doorbraak zijn.
-'Laten wij dat hopen inspecteur. Logischer wijs wordt de aandacht 
te vaak afgeleid door allerhande prive omstandigheden 
waarmee verdwenen geldsommen gemoeid zijn, maar ik ben er van 
overtuigd dat hier sprake is van andere mogelijke invloeden van buitenaf 
'.
Er werd wederom om de deur geklopt. -'Kom maar verder Anton!..de 
deur is open!' riep Moore, en de piccolo trad met dienblad binnen.
~'Alstublieft heren,..de gekoelde frisdrank, geniet u ervan'.
 
~'Wat weet u van die piccolo kolonel,..ik bedoel, hij behoort toch nog 
niet zo lang tot de kasteelkring..?'
-'Jonathan Wend had hem nogal impulsief in dienst genomen 
eveneens onder de zeer dubieuze omstandigheden van een 
inbraakzaakje waarover ik samen met hem de district-politie 
informeerde,..zonder resultaat'
~'..Ziet u daar met betrekking tot hier ook een mogelijk verband mee?'..
-'Ik heb daar uiteraard ook mijn gedachten over laten gaan en denk van 
niet. Dat ging toen duidelijk om het ontvreemden van 
waardevolle antiquiteiten door iemand die eerder in 
vertrouwen binnengelaten en bekend moet zijn geweest bij Julius King'
~'Wellicht de persoon die hem regelmatig de rum bezorgde'..
-'..Daar zegt u iets inspecteur!..voor de hand liggend! ..en we vergeten 
bijna de rum erdoor, excuseer'..
Kolonel Moore taste naar de verzegelde  fles rum om  hem te kraken. 
-'Aai!..klonk het pijnlijk.
~'..Bezeert u zich kolonel..?' reageerde Hoover verbaasd.



-'..Mijn rechter..hand,..in de achterliggende week bezeerd op 
het kantoor van defensie toen ik in m'n eentje een zware ordnerkast 
wilde verschuiven, ..van geen belang inspecteur, wilt u zo vriendelijk 
zijn..?'
~'..maar natuurlijk kolonel, geeft u maar,..geen moeite'
Inspecteur Hoover opende de fles waarvan de dop inderdaad behoorlijk 
vast zat;~'Alstublieft kolonel'
-'Dank u inspecteur'..
Kolonel Moore schonkt nu de twee cocktails linkshandig en beide lieten 
de kristallen glazen klinken: -'Prosit! inspecteur,..tot opheldering van 
deze zaak'.
~'Prosit! kolonel,..het zal tijd nodig hebben, maar deze zaak wordt 
opgelost!'
 
De nachtelijke oceaanwind liet zich weer horen als voorbode van de 
kolkende branding die aan kwam stormen op de rotsen van dodenhuis 
en de Zondag aankondigde.
 
 
De Hillegarda Church van Wildesbrough Memorial Place zat om 
9.30uur van die Zondagochtend de 12de Mei1940 bomvol. De kist met 
het stoffelijk overschot van Jonathan Wend stond links vooraan in de 
kerk. De burgerij van Wildesbrough was massaal opgekomen naar deze 
protestantse eredienst die in het teken stond om de 
overleden kasteelheer de laatste eerbied te bewijzen en afscheid te 
nemen, uit medeleven met de kasteelfamilie, maar wellicht een groot 
aantal ook uit een eigenaardige ..nieuwsgierigheid naar sensatie want 
zo vol waren de diensten anders zelden. De begrafenis zou plaats 
hebben op de aanstaande Dinsdag 14Mei.  De kerkdienst werd in alle 
eerbied sober gehouden zonder bloemen op verzoek van de laatste 
directe nazaat van het geslacht Wend; Beatrice ,die teneergeslagen met 
haar mentale steun Rebecca Hensley ter rechterzijde van haar op de 
eerste rij van het middenschip zat met verder naar rechts Carl 
Lawrence, Millner, piccolo Anton en enkele plaatsen verder 
de norse koetsier Peterson. In de rijen daarachter de bekenden van het 
kasteel zoals leveranciers, wat huurders, en wat meer verspreid onder 
het kerkvolk enkele leden van de stadsraad, plaatselijke politiebeambten 
en ..meer schuin achterin naast elkaar; Kolonel Moore en inspecteur Ed 
Hoover met nog twee FBI-assistenten.



De vaste predikant der gemeente referance William Arthur Philpot 
maakte zonder onderscheid van zijn andere diensten ook van deze 
overvolle gelegenheid gebruik alle aanwezigen vooral te wijzen op hun 
dagelijkse nalatigheid en wekelijks kerkverzuim, gebrek 
aan bewogenheid over de naasten op het wereldrond, gierigheid en het 
ontbreken van persoonlijke verantwoording en eigen schuldbesef. In niet 
mis te verstane bewoordingen hield hij alle toehoorders klaarhelder voor 
dat men vreemdelingen zal blijven van Israels Nieuw-Testamentische 
Grote Gezant, reeds voorzegd onder het Oude Testament, wanneer 
men alleen maar uit eigen belang met de tijdelijke dingen van dit aardse 
leven bezig is en blijft weigeren zichzelf in de eerder 
genoemde zaken te herkennen.
Kolonel Moore zat met een een gezicht dat op onweer stond en 
dat ontging inspecteur Hoover niet. Wat had je aan zo'n predikant die de 
mensen nog verder onderuit haalde dacht de kolonel blijkbaar die 
natuurlijk liever zijn kostbare tijd besteedde tot opheldering van de zaak 
Wildesbrough. De kolonel was een man met een doelgericht karakter en 
Ed Hoover mocht zulke mannen wel. Hij keek eens opzij naar de kolonel 
die nu iets leek waar te nemen in de kerk wat zijn aandacht trok.
En inderdaad nam kolonel Moore iets waar.
Zijn aandacht ging naar iemand tussen de kerkelingen ongeveer in het 
midden van de rechter vleugel, een persoon die duidelijk de indruk 
maakte niet erg op zijn gemak te zijn na even een kortstondig 
oogcontact met de kolonel,..een jongeman van rond de vier -vijfentwintig 
jaar met donkerblond haar. ...


