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VERLOOP
VAN HET
ONDERZOEK

Voorbereidingen door de organisator
1.) De organisator van het onderzoek beslist of men het

mysterie individueel probeert op te lossen, of dat
men de groep verdeelt in een aantal detective teams
van 2, 3 of 4 personen.
2.) De organisator ziet erop toe dat iedere detective of
ieder detective team over dit algemeen dossier Het
Fortuin van de Bourbons kan beschikken.
3.) De organisator zorgt ervoor dat er evenveel
exemplaren beschikbaar zijn van de diverse
Verklaringen, Getuigenissen en Rapporten als er
detectives of detective teams zijn.
4.) Het onderzoek wordt gevoerd in drie rondes. Het
valt aan te bevelen dat de organisator tussen de drie
rondes zorgt voor een hapje en een drankje. En dat
hij/zij zorgt voor een balpen per detective/team.
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Ronde 1:
Bezorg alle detectives of alle detective teams dit
dossier, leg ze het verloop van het onderzoek uit en
geef ze vervolgens minimum een kwartier,
maximum een half uur de tijd om het dossier te
bestuderen en eventueel te bespreken met de
teamgenoten.
Ronde 2:
Alle detectives of alle detective teams mogen nu
ieder om beurt een Verklaring, Getuigenis of
Rapport opvragen. Dit gaat door tot alle detectives
of alle detective teams alle stukken hebben
bestudeerd, of tot één detective of één detective
team stelt dat men voldoende weet om tot een
Reconstructie over te gaan.
Ronde 3:
Alle detectives en alle detective teams krijgen nu
een kwartier de tijd om een zo correct en volledig
mogelijke Reconstructie neer te pennen.
Indien de detective die of het detective team dat een
‘stop’ gevraagd heeft, correct kan antwoorden op
de vraag waarom Paul Schoeman werd vermoord
(het motief!), wie dat heeft gedaan, hoe het is
gebeurd en welke aanwijzing het slachtoffer heeft
gegeven om zijn belager te ontmaskeren, wint deze
detective of dit detective team… ook als de andere
detectives of detective teams correcte antwoorden
hebben gegeven.
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Op een ochtend, nog niet zo
lang geleden, ontdekte een
vroege bezoeker van de oude
abdij van Orval een lijk in de
ruïnes.
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Auteur Patrick Bernauw toont ons waar en hoe
het lijk van Paul Schoeman werd aangetroffen.
Hoewel de grond om hem heen droog was, lag
het hoofd van Schoeman in een plas water. Zijn
hals werd ontsierd door een felrode striem, alsof
hij gewurgd was met een ijzerdraad.
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Schoeman
was
echter
niet
gewurgd, maar verdronken… Het
had in de week voor de moord niet
geregend en het lichaam werd
gevonden een paar uur nadat de
moord was begaan. Toch waren de
kraag van zijn jas en hemd doornat.

De handen van het
slachtoffer waren
geboeid met tape,
maar op de een of
andere manier was
Schoeman erin
geslaagd zijn
autosleutel uit zijn
zak te vissen. Hij
hield die nog steeds
in zijn hand
geklemd.
Vlakbij, op een
hoogte van bijna
twee meter, zat een
grote spijker in de
muur van de ruïne.
Hierop trof de
politie sporen aan
van een nylon touw,
die ook werden
gevonden op de
enkels van het
slachtoffer. Op het
terrein verzamelde
de politie bovendien
flarden van een
zware plastic zak,
bevestigd aan een
stuk ijzerdraad.
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Het leek erop dat
Schoeman met zijn
autosleutel een
aanwijzing met
betrekking tot zijn
moordenaar(s) in
een steen in de
muur had gekrast.

De steen is verdwenen, maar we
weten dat de politie dacht aan
de initialen van een persoon.
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En was het een
toeval dat Paul
Schoeman, terwijl
hij dood op de
grond lag, deze
twee plekken leek
aan te wijzen?
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Paul Schoeman was de
producent van een serie
semi-historische
documentaires,
Mysterieus België.
Patrick Bernauw
publiceerde drie
historische faction
thrillers over zijn werk,
ook in een mix van
feiten en fictie.
Een van die boeken is
Nostradamus in Orval,
over de zogenaamde
profetieën van
Nostradamus die in feite
een code bevatten om Het
Fortuin van de Bourbons
te vinden. Deze schat staat
ook bekend als de
‘oorlogskas’ van Lodewijk
XVI en Marie Antoinette,
die verdween in de abdij
van Orval gedurende de
Franse Revolutie…
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Schoeman zette een professioneel
schattenjager op de zaak: Maarten
Haeck. Hij had dit mysterie al
eerder had onderzocht.

Maarten Haeck had zijn intrek genomen in een
hotel in Montmédy. De politie dacht dat de
initialen “M.H.” wel eens die van hem konden zijn
en verdacht hem een tijdje van de moord op zijn
baas.
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Korte tijd nadat Haeck naar Montmédy ging, begon
Schoeman dreigbrieven te ontvangen, waarin gesteld
werd dat ‘men’ ervan op de hoogte was dat hij meer
wist over het Fortuin van de Bourbons. Dit moest niet
in Orval, maar in Montmédy gezocht worden. De
anonieme correspondent eiste dat Schoeman deze
informatie met hem zou delen. Anders zou hij wel
eens op een bijzonder onprettige wijze aan zijn einde
kunnen komen…

Schoeman nam een bodyguard in
dienst: Harry Williams,
bijgenaamd ‘Hard Boiled Harry’.
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Waarom was Schoeman nu
zonder bodyguard naar Orval
gekomen? Blijkbaar had hij die
nacht een afspraak gehad met
zijn moordenaar(s) in de ruïnes
van de oude abdij!

Werden ook verdacht: archeologe Lena Van Wesemael en
haar echtgenoot Bert De Ridder. Lena werkte voor
Schoeman en een tijdje geleden kwam Bert erachter dat
ze een verhouding had met haar baas.
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Lena had een kamer geboekt in een
hotel in Florenville. In de nacht van
de moord was het tot een scène
gekomen met Bert, in het hotel waar
Lena verbleef. Volgens Bert had hij
een laatste poging willen doen om
hun huwelijk te redden.

Bert bleek dan weer zijn intrek genomen te
hebben in een guesthouse in Villers-devantOrval: Les Sources du Moulin,van Bob en
Dani Bron-Breedijk.
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Hier legde Bert een meer dan normale
interesse aan de dag voor een
merkwaardige steen die Bob Bron in
zijn tuin had gevonden, zoals mag
blijken uit deze foto die door een
argwanende Bob Bron werd
genomen…

De vroege bezoeker die het lichaam van Schoeman
had gevonden, verklaarde dat hij ‘een groot en zwaar
gebouwd persoon met lang donker haar’ haastig de
ruïnes had zien verlaten, toen hij daar aankwam. Hij
was niet zeker of het om een man of een vrouw
ging… Was het Bert De Ridder?
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De politie slaagde er niet in de zaak op te
lossen en Patrick Bernauw startte een eigen
onderzoek.
Voor de auteur was het duidelijk dat het
motief voor de moord ofwel in de relationele
sfeer gezocht moest worden, ofwel te maken
had met het Fortuin van de Bourbons. Of
misschien moet er een combinatie van beide
overwogen worden?
Maar ook de auteur slaagde er vooralsnog niet
in het mysterie op te lossen. Uiteindelijk stelde
hij een omvangrijk dossier op en riep hij de
hulp in van het grote publiek…
Vraagt u met uw detective team de diverse
verklaringen, getuigenissen en rapporten van
het dossier op en slaagt u erin uit te vissen
door waarom Paul Schoeman werd vermoord,
wie dat deed en hoe het precies gebeurde?
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Vraag het Dossier, de Verklaring of Getuigenis
op van:

Bob Bron. En kom te weten wat hij nog meer te
vertellen heeft over Bert De Ridder, die bij hem
logeerde…

Lena Van Wesemael. Ze
heeft geen motief, maar
ook geen alibi. Wat deed
ze in Florenville? Had ze
genoeg van Schoeman?
Werd ze verblind door het
Fortuin van de Bourbons
en wilde ze voor eigen
rekening werken?
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Mijn Notities:
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Harry Williams,
bijgenaamd ‘Hard Boiled
Harry’. De bodyguard van
Schoeman waagt zich aan
een Reconstructie…

Bert De Ridder.

Maarten Haeck,
professioneel
schattenjager.
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Mijn Notities:
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Nostradamus.
Wat heeft hij
ermee te
maken?
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Mijn Notities:
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De ‘Oorlogskas’
van Lodewijk XVI
en Marie
Antoinette.
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Mijn Notities:
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De Montmédy
Connectie.
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Mijn Notities:
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De Nostradamus Code. Vlak voor hij werd
vermoord, ontving Paul Schoeman een
anonieme en ‘gecodeerde tip’ met betrekking
tot het Fortuin van de Bourbons. Een kwatrijn
in de stijl van Nostradamus, verwerkt in een
boek dat deel uitmaakte van een schilderij…

27

Reconstructie:
Waarom werd Paul Schoeman vermoord? Wat was met
andere woorden het motief van de dader? Wie heeft het
gedaan, hoe is de moord gebeurd en welke aanwijzing
heeft het slachtoffer gegeven om zijn belager te
ontmaskeren?
Wees zo volledig, zo helder en zo correct mogelijk!
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