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’s Ochtends kreeg hij een medaille en ’s middags stuurden ze
Reacherterugnaarschool.DemedaillewaszijntweedeLegionof
Merit.Hetwaseenfraaiexemplaar,witemailmeteenlintineen
kleurdiehetmiddenhieldtussenpaarsenrood.Conformus Army
Regulation600-8-22wordtdeonderscheidingtoegekendvooruitzonderlijk verdienstelijk gedrag bij werkzaamheden van uitmuntende aard in dienst van de Verenigde Staten op een positie met
grote verantwoordelijkheid. En dat was een horde die Reacher
dachttehebbengenomen,iniedergevalintechnischopzicht.Maar
hijvermoeddedathijdeonderscheidingompreciesdezelfdereden
hadgekregenalsdeeerste.Hetwaseendeal.Eenbevestigingvan
eenafspraak.Aanpakken en je mond houden over wat je voor ons
moest doen.Reacherzousowiesozijnmondhebbengehouden.Wat
hijgedaanhad,wasnietietsomoveroptescheppen.DeBalkan,
eenbeetjespeurwerk,eenzoektochtnaartweemannendieopde
hoogtewarenvanoorlogsgeheimen.Hijhadalsnelvastgesteldwie
hetwarenenwaarzezaten.Hijhadhenmeteenbezoekvereerd
endoorhethoofdgeschoten.Allemaalonderdeelvanhetvredesproces.Debelangenwarenbehartigdenderegiokwameenbeetje
totrust.Tweewekenvanzijnleven.Vierkogelsverbruikt.Hetsteldeweinigvoor.
ArmyRegulation600-8-22wasverrassendvaagomtrentderedenenvoorhetverlenenvandeonderscheiding.Hetenigewaterin
stond,wasdathetordetekentijdenseenpassendeceremoniemoest
worden uitgereikt met een adequaat vertoon van vormelijkheid.
Datbetekendeoverhetalgemeeneenruimvertrekmetverguldmeubilaireneenstelletjevlaggen.Enerwaseenoﬃciervereistmeteen
hogererangdandeontvangervandeonderscheiding.Reacherwas
majoormeteenstaatvandienstvantwaalfjaar,maarerwerden
dieochtendookandereonderscheidingenuitgereikt,aaneendrietal
kolonelsentweegeneraalsmetéénster.Daaromwerdendehonneurs waargenomen door een generaal met drie sterren uit het
PentagondieReacherkendevanjarengeledentoendemanbataljonscommandantwasgeweestbijdecid inFortMyer.Iemandmet


hersens.Iemandmetiniedergevalgenoeghersensomteverzinnen
waaromeenmajoorvandemp eenLegionofMeritkreeg.Hijkeek
opeenbepaaldemanier.Eentikjeironischmeteenbloedserieuze
ondertoon.Aanpakken en je mond houden.Misschienhadhijin
hetverledenwelnetzoietsgedaan.Misschienwelvakerdanéén
keer.HetlinkerpandvanzijnklasseAuniformjashingvolmetversierselen,genoegomeenhelekerstboommeeoptetuigen.Erzaten
tweeLegionsofMeritbij.
HetvoordegelegenheidpassendgeachtevertreklagdiepinFort
BelvoirinVirginia.DichtbijhetPentagon,wathandigwasvoor
dedriesterrengeneraal.OokhandigvoorReacher,omdathetongeveerevenverwasvanRockCreek,waarhijwasingekwartierd
toenhijinhetlandwasteruggekeerd.Minderhandigvoordeandereoﬃcieren.DiewareningevlogenvanuitDuitsland.
Zeliepenallemaalwatrond,praattenoverkoetjesenkalfjes
enenkelenschuddenelkaardehand.Toenwerdhetstilengingen
dekandidatenvoordeversierselenopeenrijindehoudingstaan.
Erwerdgesalueerd,endeonderscheidingenwerdenopgespelden
omgehangen. Daarna liepen ze opnieuw wat rond, praatten ze
o
 pnieuw over koetjes en kalfjes en werden er handen geschud.
R
 eacher schuifelde voorzichtig in de richting van de deur, vast
vanplanerzosnelmogelijktussenuitteknijpen,maardedriesterrengeneraalvinghemop.HijschuddeReacherdehand,pakte
hembijzijnelleboogenzei:‘Ikhebgehoorddatjenieuweorders
krijgt.’
‘Datheeftnogniemandmeverteld,’zeiReacher.‘Nogniet.Waar
hebtudatgehoord?’
‘Vanmijnsergeant.Diepratenallemaalmetelkaar.Geeneﬃciënteretamtamdandievandeonderoﬃciereninhetlegervande
VerenigdeStaten.Ikstaersteedsweerversteldvan.’
‘Waarzouikvolgenshennaartoemoeten?’
‘Datwetenzenietprecies.Maarnietverweg.Iniedergevalnaar
eenplekdieperautotebereikenis.Ikhebgehoorddatereenauto
isgereserveerdinhetdepot.’
‘Enwanneerkrijgikdatbevestigd?’
‘Indeloopvandedag.’
‘Danku,’zeiReacher.‘Datisgoedomteweten.’
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DedriesterrengeneraallietReachersellebooglos.Reacherschuifeldeverderinderichtingvandedeur,dedeurdoor,eengangin.
Daarhieldeensergeanteersteklasabruptzijnpasin.Hijsalueerde.
Hijwasbuitenadem,alsofhijeenﬂinkeindhadhardgelopen.Misschienvanafeenanderdeelvanhetcomplex,waarhetechtewerk
werdgedaan.
‘De complimenten van generaal Garber, sir,’ zei de man. ‘Hij
laatvragenofuzichwiltmeldenopzijnkantoorzodrahetuuitkomt.’
‘Waargaiknaartoe,sergeant?’vroegReacher.
‘Naar een plek die per auto bereikbaar is,’ zei de man. ‘Maar
datkanvanallesennogwatzijnindezeomgeving.’
Het kantoor van Garber was in het Pentagon, dus reed Reacher
meemettweekapiteinsdieinBelvoirwoonden,maarindemiddag
inringBwarengestationeerd.Garberhadeeneigenkantoor,afgescheidenvanderest,indetweederingopdetweedeverdieping,
met een sergeant achter een bureautje voor de deur. De sergeant
stondopennamReachermeenaarbinnen.Hijkondigdehemaan
alseenouderwetsebutlerineenﬁlm.Daarnadeedhijeenstapopzij
enmaakteaanstaltenomterugtekerennaarzijnpost,maarGarber
zei:‘Sergeant,ikwilgraagdatjeerbijblijft.’
Dusbleefdeman,opdeplaatsrust,beidevoetenstevigophet
linoleumgeplant.
Eengetuige.
‘Gazitten,Reacher,’zeiGarber.
Reachergingzittenopeenstoelmeteenbuisframe,dieietsinzakteonderzijngewicht,zodathijeenbeetjeachteroverhelde,alsof
ereenkrachtigewindstond.
‘Jehebtnieuweorders,’zeiGarber.
‘Watenwanneer?’vroegReacher.
‘Jegaatterugnaarschool.’
Reacherzeiniets.
‘Teleurgesteld?’vroegGarber.
Vandaardegetuige,dachtReacher.Geenprivégesprek.Debeste
aanpak.Hijzei:‘Zoalsaltijd,generaal,beniktevredenmetwaar
hetlegermenaartoestuurt.’


‘Jeklinktnietblij.Maardatzoujewelmoetenzijn.Eencarrière
inontwikkelingisietsmoois.’
‘Welkeschool?’
‘Dedetailswordenopditmomentopjekantoorbezorgd.’
‘Hoelanggaathetduren?’
‘Dathangtervanafhoehardjewerkt.Zolangalsnodigis,denk
ik.’
R
 eacher nam een bus op het parkeerterrein van het Pentagon en
staptetweehaltesverderuit,aandevoetvandeheuvelwaarophet
hoofdkwartiervanRockCreekwasgelegen.Hijliepdehellingop
engingrechtstreeksnaarzijnkantoor.Middenopzijnbureaulag
eendunnedossiermap.Zijnnaamstonderop,pluseenpaarcijfers
endetitelvandecursus:deimpactvanrecenteforensischeinnovatiesoptransinstitutionelesamenwerking.Indemapzatenvellenpapier,nogwarmvandekopieermachine,eneenformele
bevestigingvaneentijdelijkedetacheringopeenlocatiediedeindruk
wektevaneengehuurdefaciliteitopeenbedrijventerreininMcLean,
Virginia.Hijmoestzichdaarvóórvijfuurdiemiddagmelden.In
burgerkleding.Erwasinonderdakoplocatievoorzien.Hemzou
eenburgervoertuigterbeschikkingwordengesteld.Geenchauffeur.
Reachernamdedossiermaponderzijnarmenliephetgebouw
uit.Niemandkeekhemna.Niemandwasinhemgeïnteresseerd.
Nietmeer.Hijhadmensenteleurgesteldenvooreenanticlimaxgezorgd.Detamtamvandeonderoﬃcierenhaddeademingehouden
enhetenigeresultaatwaseenzinlozecursusmetalleenmaarﬂauwekulindetitel.Nietsopwindends.Dusteldehijnietmeermee.
Hijverdweenuitdecirculatie.Uithetzichtenbuitenspel.Alseen
geblesseerde teamsporter. Over een maand zou iemand zich hem
misschienheelevenherinnerenenzichafvragenwanneerhijweer
terugzoukomen,ofhijterugzoukomen,enhemdaarnanetzo
snelweervergeten.
Desergeantvandienstbijdeingangkeekevenoptoenhijlangsliep,enkeektoenweerverveeldeenanderekantop.
R
 eacherhadmaarheelweinigburgerklereneneendeelervankon
jenieteensburgerkledingnoemen.Debroekdiehijbuitendienst10

urendroeg,wasafkomstigvanhetKorpsMariniersendertigjaar
oud.Hijkendeiemanddieiemandkendedieineendepotwerkte,
diebeweerdedaterindetijddatJohnsonnogpresidentwaseen
baaloudespullenverkeerdbezorgdwaswaarnooitmeeraandacht
aan was besteed. De clou van het verhaal was kennelijk dat die
oudebroekenvandemariniersernetzouitzagenalsnieuwebroekenvanRalphLauren.NietdathetReacherietskonschelenhoe
die broek eruitzag, maar vijf dollar was een aantrekkelijke prijs.
Enhetwaseenﬁjnebroek.Nooitgedragen,nooitaaniemandverstrekt,stijfopgevouwen,eenbeetjemuf,maarhijkonnogminstens
dertigjaarmee.
Det-shirtsdiehijbuitendiensturendroegkonjeevenminburgerkledingnoemen.Hetwarenoudeexemplarenvanhetleger,vaal,
dunenverwassen.Alleenzijnjackwasabsoluutnietmilitair.Het
waseenbruinspijkerjack,inelkopzichteenauthentiekeLevi,inclusiefhetlabel,zijhetdathetinelkaarwasgenaaiddoordemoedervaneenvoormaligvriendinnetje,destijdsineenkelderinSeoul.
Hij kleedde zich om en stopte de rest van zijn spullen in een
plunjezakeneenkoffer.Hijsleeptedebagagenaardestoeprand,
waareenzwarteChevroletCapricewasgeparkeerd.Hijvermoedde
datheteenoudezwart-wittepatrouillewagenvandemp was,afgedankt,ontdaanvandestickers,delichtbalkendeantennes,de
gatendichtgestoptmetrubberenpluggen.Desleutelzatinhetcontactslot.Destoelwasversleten,maardemotorstartte,deversnellingdeedhetenderemmenwarenprimainorde.Reacherkeerde
het ding als een manoeuvrerend slagschip en reed naar McLean,
Virginia,deramenomlaaggedraaidenderadioaan.
Hetbedrijventerreinwasereenvanvele,allemaalhetzelfde:bruin
enbeige,bescheidenbelettering,keurigegazons,hierendaargroenblijvende struiken, laagbouw, twee, drie gebouwen per complex,
verspreid over leeg terrein, met mensen die schuilgingen achter
nietszeggendenamenengetintglasinderamenvanhunkantoren.
Reacherreedhetterreinopwaarhijmoestzijn,langseenkniehoog
bordmethetopschrifteducatieveoplossingenb.v.,ineenzodanigversimpeldlettertypedathetwelmeteenkinderhandgeschrevenleek.
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BijdedeurstondennogtweeChevroletsCapricegeparkeerd.De
enewaszwart,deanderedonkerblauw.Zewarenallebeinieuwer
danhetexemplaarvanReacher.Hetwarenbovendienallebeiechte
burgervoertuigen,indiezindaternergensrubberenpluggenzaten
endeportierennietwarenovergespoten.Hetwarenzondermeer
auto’svanoverheidsinstanties,schoonenglanzend.Zehaddenallebeitweeantennesmeerdandegemiddeldeburgernodighadom
onderweg naar het verslag van de honkbalwedstrijd te luisteren.
De antennes op de zwarte auto waren korte naalden, die op de
blauweautolangesprieten,geplaatstineenandereopstelling.Een
anderegolﬂengte.Tweeverschillendeinstanties.
Transinstitutionele samenwerking.
Reacherparkeerdenaastdebeideandereauto’senlietzijnbagageindeautoliggen.Hijliephetgebouwin,dooreenlegehal
metslijtvastegrijzevloerbedekkingenhierendaarlangsdewanden
eenvarenineenpot.Erwaseendeurmethetopschriftkantoor
eneendeurmetklaslokaal.Reacherdeeddietweededeuropen.
Voorinhetlokaalwaseengroenschoolbord.Erstondentwintig
bankjeszoalsjedieincollegezalenaantreft,invierrijenvanvijf,
stukvoorstukmetrechtseenkleinplateautjevoorpenenpapier.
Intweevandebankjeszatenmannen,beidengekleedineenpak.
Hetenepakwaszwart,hetanderedonkerblauw.Netalsdeauto’s.
Beidemannenkekenrechtvoorzichuit,alsofzeeengesprekhadden
gevoerd,maarnugeennieuwegespreksonderwerpenmeerwisten
tebedenken.ZewarenongeveernetzooudalsReacher.Deman
inhetzwartepakwasbleek.Zijnhaarhadeenopvallendelengte
voor iemand die in een auto van een overheidsinstantie reed. De
maninhetblauwepakwasookbleek.Zijnkleurlozehaarwasmet
eentondeusekortgeschoren.Alsdatvaneenastronaut.Hijhad
ookdebouwvaneenastronaut,ofeenturnerdienognietzolang
geledenwasgestopt.
Reacherliephetlokaalin.Zekeerdenzichallebeiinzijnrichting.
‘Wiebenjij?’vroegdemanmethetdonkerehaar.
‘Dathangtervanafwiejulliezijn,’zeiReacher.
‘Ishetafhankelijkvanmijwiejijbent?’
‘Ofikhetjevertelofniet.Zijndieauto’sdaarbuitenvanjullie?’
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‘Isdatbelangrijk?’
‘Veelzeggend.’
‘Hoezo?’
‘Omdatzeverschillendzijn.’
‘Ja,’zeideman.‘Datzijnonzeauto’s.Enja,jebevindtjeineen
klaslokaalmettweeverschillendevertegenwoordigersvantweeverschillende overheidsinstanties. Voor een cursus Samenwerking.
Waarzeonsgaanlerenhoewemoetenomgaanmetandereinstanties.Vertelmealsjeblieftnietdatjijzo’nandereinstantievertegenwoordigt.’
‘Militaire politie,’ zei Reacher. ‘Maar maak je geen zorgen. Ik
wilweddendaterhiertegenvijvengenoegbeschaafdemensenzullenrondlopen.Dankunjemijvergetenenjemethenonderhouden.’
De man met het kortgeschoren haar keek op en zei: ‘Nee, het
blijftbijonsdrieën,denkik.Hetgaatomons.Erzijnbovenmaar
drieslaapkamersingericht.Ikhebhetgebouwverkend.’
‘Watisdatvoorrareoverheidscursusmetmaardriedeelnemers?
Zoietshebiknognooitgehoord.’
‘Misschiengevenwijdecursus.Misschienverblijvendedeelnemersergensanders.’
‘Ja,datklinktlogischer,’zeidemanmethetdonkerehaar.
ReacherdachtterugaanhetgesprekmetGarberindienskantoor.‘Mijnmeerderehadhetoverhetontwikkelenvanmijncarrière. Ik kreeg sterk de indruk dat ik moest leren in plaats van
lesgeven.Daarnaliethijdoorschemerendatikhetsnelachterde
rugkonhebbenalsikhardzouwerken.Almetaldenkiknietdat
wijdecursusmoetengeven.Klonkenjullieordersanders?’
‘Nietecht,’zeidemanmethetkortgeschorenhaar.
Demanmethetdonkerehaarreageerdeniet,opeenspeculatief
schouderophalenna,waaruitiemandmetveelverbeeldingskracht
zoukunnenopmakendatzijnordersnietbepaaldindrukwekkend
warengeweest.
‘IkbenCaseyWaterman,fbi,’zeidemanmethetkortgeschoren
haar.
‘JackReacher,UnitedStatesArmy.’
‘JohnWhite,cia,’zeidemanmethetdonkerehaar.
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Zeschuddenelkaardehandenvervielentoeninhetzelfdesoort
stilzwijgendatinhetlokaalhadgeheersttoenReacherbinnenstapte.Degespreksonderwerpenwarenop.Reachergingineenbankje
achter in het lokaal zitten. Waterman zat links voor hem, White
rechts.Watermanwasheelrustig,maarwaakzaam.Hijdooddede
tijdenspaardezijnenergie.Daarwashijduidelijkgeoefendin.Hij
waseenervarenagent.Bepaaldgeengroentje.Whiteevenmin,al
washijvoorhetoverigeinalleopzichtenanders.Whitezatgeen
momentstil.Hijzattewiebelenentedraaienenzichindehanden
tewrijveneninhetnietsteturen,nueensverweg,danweerdichtbij.
Hijkneepzijnogentotspleetjesenmaaktegrimassen,keeknaar
links,danweernaarrechts,alsofhijgevangenwasineenconstante
stroom gedachten waaraan geen ontsnappen mogelijk was. Een
analist,dachtReacher,diejarenhaddoorgebrachtineenwereld
vol onbetrouwbare feiten, list en bedrog, hinderlagen en achterdocht.Hijhadhetvolsterechtomereenbeetjegeagiteerduitte
zien.
Niemandzeiiets.
VijfminutenlaterverbrakReacherdestilte.Hijvroeg:‘Iserin
hetverledeneensituatiegeweestwaarinwenietmetelkaaroverweg
konden?Defbi,bedoelik,endecia endemp.Ikbenmenietbewustvangroteproblemen.Julliewel?’
‘Ikdenkdatjedeverkeerdeconclusietrekt,’zeiWaterman.‘Dit
heeftnietsmethetverledentemaken.Hetgaatomdetoekomst.
Zewetendatwealsamenwerken.Datgeeftzedekansomonsuit
tebuiten.Denkeensaandeeerstehelftvandetitelvandiecursus.
Ditgaatnetzogoedomforensischeinnovatiealsomsamenwerking.Eninnovatiebetekentdatzewillenbezuinigen.Wegaanin
de toekomst nog veel meer samenwerken. Door onderzoekslaboratoriatedelen.Zegaanéénnieuwcomplexbouwenwaarzeons
allemaalinstoppen.Datdenkik.Wijzittenhieromzetevertellen
hoezedatvoorelkaarkunnenkrijgen.’
‘Datisonzin,’zeiReacher.‘Ikweethelemaalnietsvanlaboratoria of roosters. Ik ben de laatste op de wereld die je daarvoor
moethebben.’
‘Datgeldtookvoormij,’zeiWaterman.‘Datisnietmijnsterkste
kant,omeerlijktezijn.’
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‘Ditisveelergerdanonzin,’zeiWhite.‘Ditiseenreusachtige
tijdsverspilling.Erzijnzoveelanderedingendieveelbelangrijker
zijn.’
Wiebelendendraaiendenhandenwringend.
‘Hebbenzejullievaneenklusgehaaldomjehiernaartoetesturen?’vroegReacher.‘Werkdatjenognietafhad?’
‘Eigenlijkniet,nee.Ikstondopdenominatieomdoorteschuiven
naarietsanders,’antwoorddeWhite.‘Ikhadnetietsafgerond.Met
succes,dachtik,enkijkeenswatmijnbeloningis.’
‘Jemoethetvandezonnigekantbekijken.Jekuntlekkerrelaxen.
Kalmaandoen.Gamaarlekkergolfen.Jijhoeftniettelerenhoe
je die samenwerking aan de praat krijgt. Onderzoekslaboratoria
kunnendecia geenlorschelen.Diespelengeenrolvanbetekenis
bijjullie.’
‘Straksloopikdriemaandenachtervoordekluswaaraanikop
ditmomentzoumoetenbeginnen.’
‘Endatis?’
‘Datkanikjenietvertellen.’
‘Wiedoetdatnu?’
‘Datkanikjeooknietvertellen.’
‘Eengoedeanalist?’
‘Nietgoedgenoeg.Hijzaldingenoverhethoofdzien.Dingen
die misschien wel van vitaal belang zijn. Je kunt die zaken maar
heelmoeilijkvoorspellen.’
‘Welkezaken?’
‘Datkanikjenietvertellen.’
‘Maarwelbelangrijk,toch?’
‘Veelbelangrijkerdandit.’
‘Wathebjenetafgerondvoordatjehiernaartoekwam?’
‘Datkanikjenietvertellen.’
‘Waren dat werkzaamheden van uitmuntende aard waarbij je
uitzonderlijk verdienstelijk gedrag hebt getoond in dienst van de
VerenigdeStatenopeenpositiemetgroteverantwoordelijkheid?’
‘Wat?’
‘Ofwoordenvangelijkestrekking.’
‘Ja,ikzouzeggenvanwel.’
‘Maarditwasjebeloning.’
1

‘Datgeldtookvoormij,’zeiWaterman.‘Ikzitinhetzelfdeschuitje.Ikzoualleskunnenherhalenwathijnetheeftgezegd.Ikzatte
wachtenoppromotie.Niethierop.’
‘Eenpromotie?Waarvoor?Ofnawat?’
‘Wehebbeneengrotezaakgesloten.’
‘Watvoorsoortzaak?’
‘Inprincipeeenklopjacht.Eenzaakvanjarengeleden,honderd
procentcoldcase.Maarwehebbenhemtepakkengekregen.’
‘Jehebtdenatieeendienstbewezen?’
‘Waaromwiljedatallemaalweten?’
‘Ikvergelijkjulliemetelkaar.Ikzienietzoveelverschil.Julliezijn
allebeigoedeagenten,allebeimeteenbehoorlijkestaatvandienst.
Julliewordenalsloyaalbeschouwd,enbetrouwbaar,enduskrijgen
jullieklussenopgedragendiezinvolzijn.Ennuplotselingditalsbeloningvoorjewerk.Datkanmaartweedingenbetekenen.’
‘Endatis?’vroegWhite.
‘Misschienzijnermenseninverlegenheidgebrachtdoorwatjulliehebbengedaan.Misschienmoetenzehetnukunnenontkennen.
Misschienmoetenzejulliewegstoppenzodatniemandjemeerziet
enaanjedenkt.’
Whiteschuddezijnhoofd.‘Nee,zewarenerheelblijmee.En
datblijvenzenogjarenlang.Ikbeninhetgeheimonderscheiden.
EnikhebeenpersoonlijkebriefontvangenvandeministervanBinnenlandse Zaken. En niemand hoeft iets te ontkennen, want het
wasallesbijelkaarvolstrektgeheim,niemandwistergensvan.’
ReacherkeekWatermanaanenvroeg:‘Kondieklopjachtvan
joumenseninverlegenheidbrengen?’
Watermanschuddezijnhoofd.‘Watisdetweedemogelijkheid?’
vroeghij.
‘Datditgeencursusis.’
‘Watishetdanwel?’
‘Ditiseenplekwaarzeagentennaartoesturendieneteenklus
heelgoedhebbenafgerond.’
Waterman zweeg even. Een nieuwe invalshoek. Hij zei: ‘Geldt
voorjouhetzelfde?Datmoethaastwel,wantwaaromzoudenze
hiertweemensenmetdezelfdeachtergrondnaartoehalenenniet
drie?’
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