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De 7 Vierdaagse thrillers
Hij wasnog voorzittervan onzevereniging, ten tijde dat het boek'Goudenkruisdragers'verscheen,toen HennySackersbeloofde
om een boekbespreking te maken over de thrillers van Rudy Dek. Inmiddelszijn er zeven thrillers verschenen en is Henny ook
geen voorzitter meer, maar bij dezelost hij zijn belofte in.
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In deafgelopeneeuwzijn erveel Vierdaagsegerelateerdezakenaan degeTnteresseerde wandelaar en het kooplustig publiek gepresenteerd. In allerlei soorten en maten:
Vierdaagsehanddoeken, Vierdaagsetegels, Vierdaagsefotoboeken, kortom te veelom
op te noemen. In dat kaderwashet toch verrassend dat dit assortimentVierdaagsegerelateerdezakenin2008werduitgebreid methetfenomeenVierdaagsethriller. In dat
jaarpresenteerdedeVeenendaalseauteur,tekstschrijver,journalistentaaltrainerRudy
Dek zijn roman De dood of de gladiolen. Dit boek vormde het begin van een tot nu
jaarlijksvaneennieuwethrillervoorzieneserie, metachtereenvolgensVrijdagmoorden
(2009), Het verdriet van de Vierdaagse (2010), Dood van een marsleider (2011), De
Goudenkruisdragers(2012),4dagenpijn(2013), enafgelopenzomer:Bloeddoorlopen.
Ik ken Vierdaagselopers (en zeker Goudenkruisdragers) die inmiddels niet alleen alle
delen hebben gelezen, maar reikhalzend uitkijken naar de nieuwethriller. Ookals representatiemiddel doen de boeken het goecf:jaarlijkswardendoor het Vierdaagsebestuur tientallen exemplaren cadeau gedaan.Ookal wordt een gegeven paard niet in
de bek gekeken, kennelijk durft de marsleiding het aan haar relaties hiermee een
kwalitatiefgoedgeschenkte bieden.
Voordegenendie niet met dethrillers van RudyDekbekendzijn:waarovergaandeze?
Over allerhandevarianten van moord en doodslag tijdens en random de Vierdaagse.
Inclusiefchantage,intriges, bedreigingen,corruptie, complotten en veel geweld.
In Dood van een marsleider neemt het geweld ronduit groteske vormen aan en verplaatst het zich voor een deel zelfs naar een waning aan de Sint Annastraat, waarde
lijken zich in een gangkast opstapelen. Het is de waning van de Nijmegenaar Rogier
Hoofs, de hoofdpersoon. Rogier is een fanatiekVierdaagseloper(in Bloed door lopen
haalt hij na enigejaren malheurzijn 32e),voorwie het leven vooral in het teken lijkt de
staan van die ene week in juli. Hij heeft dat niet van een vreemde. Zijn moeder (door
Rudy Dek zo geportretteerd dat zij uit een voormalige wandelvereniging zoals de
Blauwvosjes lijkt weggelopen) is een gepensioneerdegymjuf met straffe ideeen over
de wandelsport en even zo fanatiek met de Vierdaagse totdat een beroerte haar
bedlegerig maakte. Zijn vader (een beminnelijk uitgever die later niet Rogiers echte
vaderbleektezijn)isaanvankelijkbijeengewoon,maar(ookalweer)laterbijeenuiterst
verdachtverkeersongeval om het leven gekomen.Afgezienvan een wat raadselachtig
dagboek dat vader tijdens een verblijf in de VS schreef, is diens rol vooral die van
geldschietergeweest. Dankzijde familiaireerfenis hoeft Rogier namelijk niet meer te
werken en kan hij zich bezig houden met de ellende die anderen overkomt en die
Rogieralseen magneetaantrekt.Overigens:Rogiersbiologischevaderis uiteraardook
een Vierdaagseloper,wienswandelcarrieretot de editievan 1964beperkt bleef,en die
zichverderonledighieldmettot waanzingedrevenideeenoverdoorhemterealiseren
woontorens in Nijmegen; geen wonder dat de man daarna in de gesloten psychiatrie
is beland.

Rogierzelf leren we kennen als een gedreven persoon. Gedreven door idealen, maar
ook zonder al te veel levensgeluk. Zijn cv is warrig: een fanatiekVierdaagseloper, lid
van WIOS'81, oud-verpleegkundige bij het Radboud, stadsbuschauffeur bij Breng
(voorheen Novio), maar vooral amateurdetective en freelancer bij het investigatiebu-
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reauVanBergen, VanBergen& VanBergen(wegensdroevigefamilieomstandigheden
in4 dagen pijn gereduceerd tot VanBergen & VanBergen). Tegelijk rijst hetvermoeden

dat Rogier ietsADHD-erigs heeft. Nietvanwege zijn Vierdaagsekoorts, maarvanwege
hetsolistischeen naTeveoptreden waarmeehijserieuzecriminaliteit bestrijdt.Zonder
voorbehoudzoekthijhetgevaarop,overschatsituatiesenbelandtdusmetregelmaat
in het ziekenhuis. Is het niet vanwege verkeersongelukken (wie stopt er nu in dichte
mistop eensmalleBetuwsedijkom eenzwaanvandedijktejagen?),danwel omdat

er een born onder zijn antieke Volvo Amazon afgaat of omdat hij in zijn eentje een
jeugdbende in dewijkdeWolfskuil op het rechte padwil krijgen, ongehinderd door

de wetenschap dat hij in diewijkal eerder klappen kreeg. Zijn toewijding tot zijn
becflegerige en comateuze moeder is groot, al is het een minpuntje dat hij op een
gegeven moment vergeet dat hij haar met bed het balkon had opgereden en ze ge-

ruimetijd een plensbui overzichheenkrijgt (Dedood ofdegladiolen). Relaties lijken
aanRogiernietbesteed.Annelies, inverschillende thrillers nogzijnreddendeengel, is
in latere boeken zelfsvan hettoneel verdwenen. Opmerkelijk, omdat Rogier haarin De

dood ofdegladiolen trouw bleef, ondanksdezinnenprikkeling dievan deeven sen-

suelealsambitieuzeOmroepGelderland-verslaggeefster IreneJaegeruitging,terwijl
hij in Vrijdagmoorden nauwelijks wroeging lijkt te hebben van een one night stand
metdedochtervanzijncollega, integenstelling totdediepeindrukdiedevrijagemet
RosanneDanhoffachterafin HetverdrietvandeVierdaagseachterlaat.Rogiervaltdus
op verkeerde vrouwen, waarvan Michelle het grootste voorbeeld is (in werkelijkheid
heetzijNienkeRichter, eenrijksrechercheurmetwieRogiereenwelheelgevaarlijkspel
speelt; DeGoudenkruisdragers).

WordtRogier(inmiddelsde50naderend)zosteviggeportretteerd datmenigeen hem
voor de schaatser Gerard van Velde houcft, voor de rest heeft Rudy Dekweinig compassie metzijn andere hoofdpersonen. Wilhelm Louwers, een morsige, wat verlopen

Gelderlander-journalist, alcoholist, melancholisch tobbend overzijn mislukte relatie,
maarook met een zodanig chronisch geldgebrek dat hij nietervoor terugdeinst geld
vanzijn dochterte lenen.InspecteurVanDrunen,een karikatuurvan rechercheurDe

Cock(inclusiefhoedje) dievoortdurend inwillekeurige volgorde wordtgekweld door
chronischerugpijn, doorderijksrecherche, deongekozenburgemeestervanNijmegen
(althans tot en met diens vertrek naar de HBO-raacf), en uiteraard door die dekselse
amateurdetective Rogier Hoofs. Gelukkig is de politieman steeds vergezeld van de
energieke en talentvolle rechercheur Tamer Gurbuz, waarmee (afgezien van het feit

dat deze politieman rode schoenen schijnt te dragen) de vergelijking met De Cock
compleet is.

Allezeventhrillerszijndemoeitewaard.VoorVierdaagselopers iserveelherkenning,
maarookNijmegenarendiemeerpassiefvandeVierdaagseplegentegenieten,

kunnen

zichlaven aandenauwkeurigheid waarmee RudyDekhun stad indeVierdaagseweek
beschrijft. Al aarzelt Rudy Dekniet om zijn lezers te confronteren met Nijmegenaren
voor wie de Vierdaagse een gruwel is en die complotteren om de Vierdaagse aan
Rotterdam teslijten (HetverdrietvandeVierdaagse). DeVeenendalergeeftblijktvan
eenuitstekendekennisoverdeNijmeegseinfrastructuur. Straatnamen,wijken,gebouwen:het klopt allemaal. Zelfsdeloadsop het universiteitsterrein waarindegeldauto
werdverborgen(Vrijdagmoorden)heeftdaarinwekelijkheidooitgestaan.
Degeheime
ondergrondse gangen onder het centrum van Nijmegen (Dood van een marsleider)
hebben echt bestaan, al lagen die iets meer richting Kelfskensbos. En: inderdaad in

Nijmegen woon je op de Kwakkenberg en niet daarin (De Goudenkruisdragers). De
auteurheeftzichookhetVierdaagsegebeurengoedeigengemaakt. Zoweethijprecies
debetekenis vaneenvroege startkaart voorde 40km, kenthijdeaardvanhetparcours
op de tweede dag (inclusief het vileine bijrolletje voor miss Druten met het oog op
2016) en defunctievan de bureaulisten. Zijn erdan geen missers? Natuurlijk wel.Zo

meent deschrijver datiedereochtend vanuit hetJulianaparkwordtgestart metdestartscan bijhetbureau, maarverderzijnhet
hooguKdetails.Wellaathijdeofficialsnogweleensbuiten hunboekjegaan(zoalsdeprivacyschending door'MarjorieVonkvan
bureau40c'afgedwongenmetchocoladein4 dagenpijn),endichthijdemarsleider(Hugo,laterAnnaVieten)meermachttoe, alsof

deechtemarsleidernietdoorvieranderebestuurderswordtbij-gestaan.Overigenswordtookdemarsleiderdoor'Rogiermoeit'eloos
tot. het, prijs9evenvaninformatieuitdeCentraleAdministratieverleid(Bloeddoorlopen).Verderriekendeschermutselingentussen
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(Bovend'en. laat RudyDekdie. 9roeP extremisten in Mook het30km parcours oplopen, zodatdiskwalificatie'vermoedeHjk'een
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leverthelaas voorhem(maargelukkig voorons)weerallerlei nieuweproblemen op". Ditdoetonsnaa'rmeer'smaken'. 'Deonn^^
melijkheid vanalleswat^in enrandom deVierdaagsegebeurt. Biedtmijns inziensmeer dangenoeg inspiratievo^toekomstiG
5.Eenfenomeendatzijn waardena 7 editiesheeft bewezen.

