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De dromen van een advocaatDe dromen van een advocaat
BOEKEN ‘De verdwenen stad’, de nieuwe roman van Limburgse schrijver Ton van Reen, verschijnt in de Boekenweek

Advocaten liggen onder
vuur in ‘De verdwenen
stad’, de nieuwste roman
van Ton van Reen. Maar het
is vooral een boek over het
najagen van grote dromen.

door Adri Gorissen

TT imo Wolters, de 54-jarige
hoofdpersoon in De ver-
dwenen stad, is advocaat
geworden om veel geld te

verdienen. Ton van Reen ver-
woordt dat in de roman als volgt:
‘Hij had voor de advocatuur geko-
zen om aanzien te krijgen en tot
welstand te komen. Snel rijk wor-
den, dat was zijn plan geweest.
Dan zouden de wegen openliggen
naar het bedrijfsleven. Bedrijfsadvo-
caat voor een multinational, dat
had hij willen worden. Ingewikkel-
de processen. Het omzeilen van
wetten. (...) Bouwvergunningen ver-
krijgen voor plaatsen waar niet ge-
bouwd mocht worden. Een fabriek
in een natuurgebied met als door-
slaggevend argument dat die veel
arbeidsplaatsen opleverde. Een
megastal op een plek waar eerder
kleine boeren waren weggesa-
neerd. Procedures van lange ter-
mijn om gemeentebesturen onder
druk te zetten. Werk voor multina-
tionals die zich met een brievenbus-
firma in Roermond vestigden, om
zo belasting te ontduiken.’
Het citaat verenigt de twee belang-
rijkste thema’s uit het nieuwe boek
van de Maasbreese schrijver in
zich: zijn cynische kijk op de advo-
catuur en de grote, meestal onrea-
listische dromen die veel mensen
in het leven hebben.
Aanleiding voor het schrijven van
de roman is de affaire rond broeder
Andreas, die in Huize Sint Joseph
in Heel in de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw 37 pupillen zou hebben
vermoord.
Van Reen verdiept zich in die zaak
als hij in 2013 een rapport van het
Openbaar Ministerie onder ogen
krijgt. „Ik zag al snel dat de beschul-
diging dat hij 37 kinderen met mor-
fine had doodgespoten, niet klopte.
Morfine kon je in die tijd nog hele-
maal niet spuiten en bovendien is
het onmogelijk om iemand daar-
mee te doden. Ik heb toen een
werkgroep gevormd om de broeder
vrij te pleiten van de beschuldi-
ging. Als lid van die werkgroep ben
ik ook naar het bisdom Roermond
gestapt, omdat ik dacht daarin een
bondgenoot te vinden. Maar dat

viel tegen. Eén van mijn gesprek-
ken bij het bisdom was met een ad-
vocaat. Die voerde alleen maar rede-
nen aan waarom het bisdom zich
er niet mee kon bemoeien. Het
was een heel glad mannetje; tij-
dens het gesprek veranderde hij
naar mijn idee langzaam maar ze-
ker in een slang. Dat gevoegd bij
het gegeven dat al een paar advoca-
ten hadden geweigerd de werk-
groep te ondersteunen omdat ze
bang waren goede klanten te verlie-
zen, bracht me op het idee een ad-
vocaat hoofdpersoon van mijn vol-
gende boek te maken.”
Die advocaat is Timo Wolters, een
man die droomt van een glansrijke
loopbaan en een evenzo mooie po-
litieke carrière. Op zijn 54ste zijn
die dromen uit het zicht geraakt.
Hij krijgt op het advocatenkantoor
slechts de kleine zaken toege-

speeld, bijvoorbeeld die van om
een reclamebord ruziënde midden-
standers. Zijn huwelijk is boven-
dien niet al te best. Niet vreemd
dus dat hij een gekweld bestaan
leidt, dat alleen maar dragelijk is
door het dagelijks innemen van ta-
bletten seroxat en ritalin, en hij het
liefst zou verdwijnen. Steeds vaker
droomt hij dat hij van zijn werk
naar huis gaat om daar te ontdek-
ken dat zijn huis en gezin weg zijn.
De buren kennen hem niet. Op
een dag lijkt die droom werkelijk-
heid te zijn geworden. Wolters wil
’s morgens net als anders vanuit
zijn woonplaats Horn naar kantoor
in Roermond, maar kan dan tot
zijn afgrijzen de stad niet meer vin-
den. ‘De contouren van de stad
Roermond, aan de overkant van de
Maas, waren verdwenen. De Rat-
tentoren en de nieuwe kantoorto-
ren rechts, de Arloflat en de Foroxi-
ty Filmarena links waren weg.
Hing er aan de overkant van de
Maas zo’n zware mist? Als de mist
optrok, zou Roermond verschij-
nen. Mist? Er was geen mist. De
zon scheen’, beschrijft Van Reen
dat moment. De rest van de roman
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handelt over hoe Timo die dag ge-
desoriënteerd en steeds wanhopi-
ger wordend door de omgeving
struint op zoek naar Roermond.
Daarbij terugkijkend op zijn leven
en de mislukkingen daarin. De ver-
dwijning van de stad is echter te-
vens een bevrijding, want hij hoeft
niet meer naar zijn werk. Ook alle
andere angsten die hij in het leven
heeft, verdwijnen langzaam maar
zeker.
Met de maatschappijkritiek in De
verdwenen stad trekt de auteur de
lijn uit voorgaande boeken door.
Toch wijkt de roman af van zijn
eerdere werk. Focust hij in romans
als Het Winterjaar en Gevallen Ster
op de jaren vijftig van de vorige
eeuw, dit keer behandelt hij de mo-
derne geschiedenis. Advocaten en
de stad Roermond krijgen er flink
van langs. „De advocaten zijn er

niet meer ter bescherming van de
maatschappij en de mensen, maar
ter bescherming van criminelen.
Als je veel geld met criminaliteit
wilt verdienen, moet je geen crimi-
neel, maar advocaat worden”, stelt
hij. Over Roermond schrijft hij in
het boek dat het een stad is ‘waar
moneymakers de boventoon voer-
den en ritselaars de meest geliefde
politici waren’.
De verdwenen stad is niet het enige
boek van Van Reen dat dit jaar ver-
schijnt. Er komt ook nog een her-
druk van In het spoor van de Cami-
sards, dat gebundeld wordt met De
sperwer van Maheux van de Franse
auteur Jean Carriere waar het een
reactie op is. Bovendien verschijnt
een herdruk van Bevroren dromen.

Ton van Reen - ‘De verdwenen stad’.
Uitgeverij In de Knipscheer, 158 pagi-
na’s. ISBN 9789062659111. Prijs: 15
euro. Het verschijnt volgende week.
Ton van Reen signeert: 12-3: Plantage
Roermond, 19-3: Dominicanen Maas-
tricht, 26-3: Plantage Heerlen, 2-4:
Krings Sittard, 9-3: Leeskunst Kerkrade,
16-3: Koops Venlo.
Op alle data van 13.30 tot 16.00 uur.

� �De hoofdpersoon in roman
‘De verdwenen stad’ is
advocaat geworden
om snel geld te verdienen.

� � Auteur Ton van Reen ziet
in Roermond een stad
waar ritselaars de meest
geliefde politici waren.

� �

Auteur Ton van Reen: „Als je veel geld met criminaliteit wilt verdienen, moet je geen crimineel, maar advocaat worden.”  archieffoto Bart Coenders


