Index Wie is Wie
Angela
Is de beste vriendin van Fieke. Wanneer Angela erachter komt hoe gevaarlijk Harold,
haar ex, is, slaat ze op de vlucht. Op zoek naar een veilige plek komt ze bij Fieke uit.
Wanneer Jaap hoort waarom ze is gevlucht, zorgt hij er samen met Julian voor, dat Harold
haar nooit meer kan lastigvallen. Ze was verslaafd aan speed, maar is nu helemaal clean.
Ze geniet van lekkere dingen en maakt zich absoluut geen zorgen over haar gewicht. Ze
is helemaal in love with Julian, haar vriend. Samen verwachten ze hun eerste kindje.
Bart
Getrouwd met Klaartje. Vader van Jaap. Is samen met zijn vrouw omgekomen tijdens een
verkeersongeluk. Goede vriend van Jan van den Berg en Gerard van Hekelen. Als
advocaat regelde hij hun niet zo frisse zaakjes.
Daniël
Vriend van Vivian. Lid van de Ridderorde. Hacker, geen computer is veilig voor hem. In
het normale leven is hij programmeur en werkt hij voor een gamestudio in de VS.
Erik
Is lid van de Ridderorde die zijn vader Maarten heeft opgericht. Samen met Kim heeft hij
een zoontje Max. Hij is loyaal en heeft er alles voor over om te zorgen dat Max en Kim
veilig zijn. Toen zijn ouders uit elkaar gingen werd het gezin opgesplitst. Zijn vader nam
hem en zijn broer Mathijs mee, terwijl zijn zus Vivian bij zijn moeder bleef wonen.
Hierdoor is hij zonder moeder opgegroeid en kent hij zijn zus nauwelijks. Daardoor is het
heel belangrijk voor hem dat Max een moeder én een vader heeft.
Fieke
Is gastvrouw in restaurant Dukdalf dat ze samen met haar broer Paul runt. Haar vriend is
Jaap.
Ooit was Jolanda haar beste vriendin, maar nadat ze een relatie kreeg met Rogier, toen
nog de verloofde van Jolanda, is de vriendschap over. Jolanda wil wraak en probeert haar
te vermoorden. Gelukkig weet Jaap dat te voorkomen. Fieke is een klassieke schoonheid
en dat heeft haar meer dan eens in de problemen gebracht. Ze is ook blond waardoor men
haar vaak onderschat. Haar ouders zijn Maria en Hans. Naast een broer heeft ze ook een
zus, Marte.
Gerard van Hekelen
Staat aan het hoofd van een criminele organisatie. Eigenaar van een internationaal
transportbedrijf dat mede gebruikt wordt voor allerlei illegale handel. Jan van den Berg
was zijn accountant en beste vriend. Hij wil wraak nemen op Kim omdat zij Jan verraden

heeft bij de politie. Gerard heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat Jan na zijn
arrestatie kon vluchten. Hij heeft één dochter, Jolanda.
Hans
Vader van Fieke (en Paul en Marte). Pleegvader van Jaap.
Beroep: chef-kok
Jaap
De vriend van Fieke. Lid van de Ridderorde die zijn oom Maarten heeft opgericht. Zijn
ouders (Klaartje en Bart) zijn tijdens een verkeersongeluk om het leven gekomen toen hij
vier jaar oud was. Vervolgens hebben Maria en Hans, de ouders van Fieke, hem
geadopteerd. Hij weet pas sinds een paar jaar dat Maria een verhouding had met zijn
vader. Hij is al zijn hele leven verliefd op Fieke en heeft haar al verschillende keren uit
gevaarlijke situaties moeten redden. Zijn beroep is advocaat.
Jan van den Berg
Had een eigen accountant en administratie kantoor. Zijn beste vriend en grootste klant
was Gerard van Hekelen. Jan is charmant. Voor Kim was hij een vaderfiguur. Tot ze
erachter kwam wat zijn bijverdiensten waren. Ze heeft er samen met de ridders voor
gezorgd dat hij gearresteerd werd. Jan heeft een zoon, Raoul en een dochter Fleur. Zijn
bedrijf is inmiddels failliet. Op het moment is hij voortvluchtig en zit waarschijnlijk
ergens op een tropisch eiland samen met zijn vrouw.
Jolanda
Dochter van Gerard van Hekelen. Was ooit verloofd met Rogier tot ze hem, samen met
Fieke, betrapte. Raakte overspannen en bedacht toen een plan om wraak te nemen op
Fieke waarbij ze haar bijna vermoordde. Is daarna opgenomen in een psychiatrisch
ziekenhuis. Ze was de beste vriendin van Fieke op de basisschool. Na de middelbare
school zat ze in dezelfde vriendengroep als Kim. Beroep: Senior advisor in het bedrijf
van haar vader.
Julian
Lid van de Ridderorde. Vriend van Angela.
Kim
Was de secretaresse van Jan van den Berg. Hij is een accountant en onderdeel van een
gevaarlijke criminele organisatie. Met haar hulp is het gelukt om hem door de politie te
laten oppakken. Helaas is hij gevlucht en is zijn vriend, Gerard van Hekelen, nog steeds
de grote baas van deze organisatie. Hierdoor is ze nog steeds in gevaar. Erik wilde haar
opsluiten in een gouden kooi. Maar Kim weigerde dat. In plaats daarvan is ze een ridder

geworden, zodat ze voor zichzelf op kan komen en zichzelf kan verdedigen. Ze heeft
samen met Erik een zoon, Max. Dankzij Vivian, de zus van Erik, is het veilig genoeg dat
Max ook weer bij hen thuis kan wonen. Kim heeft een uitzonderlijk goed geheugen. Ze is
ook heel transparant en iedereen kan altijd precies zien wat ze denkt.
Haar ouders zijn Liesbeth en Kees.
Klaartje
Zus van Maarten en moeder van Jaap. Was getrouwd met Bart. Ze is, samen met haar
man, omgekomen tijdens een verkeersongeluk.
Liesbeth
Moeder van Kim.
Maarten
Vader van Mathijs, Erik en Vivian. Gescheiden van Mieke. Zijn zus is Klaartje (de
moeder van Jaap), wiens dood hij nooit goed heeft kunnen verwerken. Hij weet zeker dat
haar man Bart de oorzaak is van het fatale ongeluk waarbij Klaartje en Bart allebei om
het leven kwamen. Hij wil wraak nemen op zijn handlangers; Jan van den Berg en Gerard
van Hekelen. Dat is de reden dat hij de Ridderorde heeft opgericht.
Maria
Moeder van Fieke (en van Paul en Marte). Pleegmoeder van Jaap.
Beroep: gastvrouw
Bijzonderheden: ging vreemd met Bart, de vader van Jaap.
Marte
Zus van Fieke. Pleegzus Jaap.
Beroep: advocaat
Mathijs
Lid van de Ridderorde die zijn vader, Maarten, heeft opgericht. Zijn moeder is Mieke. Hij
heeft een broer, Erik en een zus, Vivian. Op het moment is hij single.

Max
Zoon van Kim en Erik.
Max is het product van een onenightstand die Kim voor iedereen (inclusief Fieke en
Angela) geheim heeft gehouden. In eerste instantie dacht Kim dat haar ex Stijn de vader
was.

Mieke
Moeder van Mathijs, Erik en Vivian. Gescheiden van Maarten. Weet officieel niets van de
Ridderorde, maar maakt zich toch dagelijks zorgen over Erik en Mathijs.
Haar beroep is huisarts, ze is nu met pensioen.
Paul
Broer van Fieke. Pleegbroer en beste vriend van Jaap.
Beroep: chef-kok
Bijzonderheden: runt samen met Fieke restaurant Dukdalf.
Raoul
Zoon van Jan van den Berg. Verliefd op Kim. Onduidelijk aan welke kant van de lijn hij
staat. Hij is net als zijn vader accountant en is de rechterhand van Gerard van Hekelen.
Ridderorde
Opgericht door Maarten. De orde heeft dertien leden, twaalf mannen en één vrouw. Ze
noemen zichzelf Ridders van de Ronde Tafel. Hun strijdkreet is: “Fortes fortuna adiuvat.
O Fortuna!”
Ze hebben ook een code: Eer, moed en trouw. Hun doel is het drugsvrij maken van hun
omgeving en daarvoor gebruiken ze alle middelen die ze tot hun beschikking hebben,
legaal én illegaal. Tot nu toe hebben we kennis gemaakt met:
• Daniël
• Erik
• Jaap
• Julian
• Kim
• Mathijs
• Vincent
• Bart-Jan
• Chris
• Thomas
Rob
Goede vriend van Vivian en heimelijk verliefd op haar. Tijdens een etentje drogeert hij
haar, waarna hij haar probeert te verkrachten.
Beroep: Huisarts. Heeft de praktijk van Mieke (de moeder van Vivian) overgenomen.
Rogier
Was de ambitieuze chef-kok van restaurant Aubade, tot Aubade, mede dankzij Jaap,
failliet ging. Zit op dit moment in de gevangenis voor poging tot moord en drugshandel.

Meester in het manipuleren. Ondanks dat Jolanda hem betrapt met Fieke en ze zijn
verloving met hem verbreekt, blijft haar vader (Gerard van Hekelen) in zijn restaurant
investeren. Rogier is de zoon van August. Hij is de ex van Fieke en aartsrivaal van Jaap.
Stijn
Ex-verloofde van Kim.
Wanneer hij erachter komt dat hij niet de echte vader is van Max (de zoon van Kim) laat
hij zich overhalen om Max te ontvoeren.
Bijzonderheden: heeft tijdens zijn vrijgezellenfeest geprobeerd om Fieke te versieren,
waarna hij zijn verloving met Kim verbreekt.
Vivian
Is de dochter van Maarten en Mieke. Zij zijn lang geleden gescheiden en toen is haar
vader met haar broers - Erik en Mathijs - ver weg gaan wonen. Daardoor had Vivian
weinig contact met hen. Dat verandert wanneer ze hoort dat Max - het zoontje van Kim
en Erik - haar hulp nodig heeft. Dankzij haar kan Max toch bij Kim en Erik komen
wonen. Ze is psychologe en geeft les in karate. Ze is stoer en tot voor kort maakte het
haar niet uit hoe ze eruitzag. Ze is ook erg koppig en eigenwijs. Door een roekeloze actie
komt ze in een bordeel terecht, waar haar broers en Daniël haar vervolgens weer uit
moeten bevrijden.
Ze is verliefd op Daniël, hij is de beste vriend van Erik en Mathijs en maakt deel uit van
de Ridderorde die haar vader heeft opgericht. Het contact met haar vader is nog steeds
slecht.

