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Een vreemde zaak





7

1 Het huis

Het is woensdagmiddag. 
Sproet loopt over straat,
samen met Spekkie.
Hij heeft een voetbal bij zich.
Af en toe geeft hij er een tikje tegen.
‘Zullen we naar het trapveld gaan?’
stelt hij voor.
‘Dan kun je zien hoe hard ik schiet.’
Spekkie aarzelt.
Ze is goed in rennen en klimmen.
Van lezen houdt ze ook.
Maar voetballen…
Liever zou ze iets spannends doen.
Zoals iemand stiekem achtervolgen.
Dat zag ze een keer op tv.
‘Zullen we anders eerst…’ begint ze.
Ze maakt haar zin niet af.
Er rijdt een politie-auto langs.
‘Zo, die gaat hard,’ grinnikt Sproet.
‘Die agent mag wel oppassen.
Straks krijgt hij nog een bekeuring.’
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‘Behalve…’ zegt Spekkie,
‘als er iets aan de hand is.
Dan moet de politie juist hard rijden.’
Ze kijkt de auto na.
‘Hé, zag ik dat goed?
Volgens mij zit mijn neef achter het stuur.’
Sproet zet zijn voet op de bal.
‘Je bedoelt Nelson?’
Spekkie knikt.
‘Hij werkt al een maand bij de politie.
Kom mee.
Ik wil weten of hij het is.’
Ze rennen de straat uit.
Daarna slaan ze een hoek om.
Verderop staat de politie-auto.
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Hij wacht bij een stoplicht.
Als het licht groen is, 
slaat de auto rechts af.
‘Die halen we nooit meer in!’
Spekkie kijkt teleurgesteld.
‘Wel als we door het park gaan,’ zegt Sproet.
‘Dan snijden we een stuk af.
Ik kom hier vaker, 
want mijn tante woont vlakbij.’
Ze trekken een sprintje.
En komen in een buurt met grote huizen.
Helaas zien ze de auto niet meer.
‘Toch te laat,’ zegt Spekkie sip.
Ze wil terug gaan.
Maar Sproet zegt: ‘Wacht! 
Volgens mij zie ik de politie-auto.
Aan het eind van de straat,
op die oprijlaan.’
Ze gaan er snel heen.
Als ze dichterbij komen, 
zien ze het huis pas.
Het is wit, met een rieten dak.
Er ligt een grote tuin omheen.
Spekkie knippert even met haar ogen.
‘Wauw,’ fluistert ze.
‘Dat is een mooie villa.’
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‘En zie je dat grasveld!’ zegt Sproet.
‘Daar zou ik graag een balletje trappen.’
Spekkie hoort het amper.
Ze heeft Nelson ontdekt.
Hij belt aan bij het huis,
samen met een andere agent.
Een vrouw met grijs haar doet open.
‘Het is heel, héél erg,’ zegt ze overstuur.
‘Mijn mooie ring is verdwenen.
Hij lag er vanmorgen nog.
Nu is hij opeens weg.
En er is meer aan de hand.
U moet snel iets doen!’
‘Daarom zijn wij hier, mevrouw.’
De collega van Nelson praat rustig.
‘Mogen we even binnen komen?
We willen wat vragen stellen.’ 
‘Natuurlijk,’ zegt de vrouw.
Als de agenten in de gang staan,
sluit ze haastig de deur.
Alsof ze bang is dat er  
nog meer verdwijnt.


