
Het boek van Joost Visbeen 

 

De maffia dreigt in de samenleving zijn door misdrijf verkregen geld wit te wassen. 

Om op het spoor van de daders te komen, wordt een politie-informante 

ingeschakeld. Zij beleeft hachelijke momenten bij het leggen van contacten met deze 

misdadige groep. Een rechercheur die zich in dat milieu begeeft, wordt in zijn auto 

doodgeschoten. Getuigen zien een oude zwarte Mercedes met gedoofde lichten de 

plaats delict verlaten. 

De informante graaft zich steeds dieper in de criminele organisatie in en komt in 

contact met de Amsterdamse onderwereld. Ze komt een cocaïnelijn op het spoor. 

Op verdenking dat ze een politie-informante is, wordt ze door criminelen ontvoerd 

en vastgehouden. Ze maakt heftige momenten mee en voor haar leven wordt 

gevreesd. 

 

Tal van intriges leiden met veel spanning en inkijkjes in het politiewerk naar de 

ontknoping van dit drama. 

 

Joost Visbeen werd in 1937 geboren in Nieuwe Tonge. Hij begon zijn werkzame 

leven bij de Koninklijke Marechaussee en werkte daarna vele jaren bij de 

gemeentepolitie in Gouda en de regiopolitie Hollands Midden. Uiteindelijk sloot hij 

zijn carrière af als chef van de recherche. Eerder verschenen van zijn hand Het lijk 

in de badkuip, Het mysterie van de verdwenen boerin, Moord op de hasjkoning, 

Het lijk voor het stadhuis, De Goudse Gijzeling, Moord in de Tunnelflat en Moord 

aan de Hollandse IJssel. 

 
BESTEL NU! 

Verkoopprijs: € 17,95 (exclusief verzendkosten) 

 
Beste collega, 

Bestel het nieuwe boek van Joost Visbeen rechtstreeks bij onze uitgeverij. 

Hiermee garanderen wij een snellere levering. 

Niet alle titels van onze uitgeverij liggen op voorraad bij CB. 
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