
 

 

 

 

De Heks van 

Bleskensgraaf 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leo Knoops en Wim Knoops 
 



De heks van BleskensgraaÍ

teo Knoops & IÍim Knoops

ile uJachters Ddtu ale Wda.ÍcL

Capelle a/d lJssel & Rotterdam, december 1993



Copyright © tekst: 

Leo Knoops en Wim Knoops, Capelle a/d IJssel & Rotterdam, 1993 

 

Copyright © Knoops-logo (handboeien): 

Versie 1990: Gerard Neerscholten, voormalig illustrator bij de RVS, Rotterdam, 1990 

Versie 2011: John Hellewegen, Rhoon, 2011 

 

Copyright © illustraties voor- en achterkaft: 

Wim Knoops, privé-collectie, Rotterdam, 2014 

 

Technische realisatie ®: 

John Hellewegen, alleskunner op computergebied, Rhoon, 2014 

 

Geheel achterin dit verhaal treft u zoals gewoonlijk een lijst van onze publicaties aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw! 

Bijna al onze kerstverhalen en sprookjes zijn sinds kort op internet te vinden. Bezoek onze 

gloednieuwe website: www.knoops-producties.nl 

De nog ontbrekende exemplaren worden het komende halfjaar geplaatst. Medio 2015 zullen 

dan alle verhalen (en trouwens ook onze overige publicaties) hier digitaal beschikbaar zijn. 

Met veel dank aan John Hellewegen te Rhoon voor het bouwen van deze prachtige website. 

 

http://www.knoops-producties.nl/


De heks van Bleskensgraaf

Hoofdstuk 1. De sleutel

"Zóó zegt de Íteere: Daar is eene stem
gehoord in Rama, eene k7age, een zeer
geween, Rachel weent over hare kinderen,
zij weigert zich te laten troosten over
hare kinderen, omdat ze niet zijn.'

(Jerenia 3J-, L5 )

De Alblasserwaard, 's avonds 24 december 1993

De snijdende oostenwind had vrij spel over het vlakke polderlandschap van
de Alblasserwaard, De sma1Le, nauwelijks verlj.chte landr,reg die voerde van
Kinderdijk naar Bleskensgraaf 1ag er verlaten bij op deze gure en koude
Kerstavond. I,iie niet weghoefde, bleef wijselijk binnen.
Het ría s dus opvallend dat een in steÍuÉg zríart Seklede fietser de elementen
trotseerde. De wind deed zijn jaspanden opfladderen.
Dominee Tackenbosch boog zich dieper over het stuur van zijn vooroorlogse
Saturnus -rijrdiel en trapte zwaar, maar gestaag, op de pedalen. Zijn nobel
gezicht vertoonde een bezorgde trek.
Hij was we1 gedwongen deze tocht te ondernemen, hij had het de oude man
inmers plechtig beloofd, lang geleden. Ilad niet de oude Petrus Vaarenkamp
jaar in jaar uit iedere week trouw tweemaal de zondagsdienst in zijn kerk
bijgewoond, te voet komend vanuit Bleskensgraaf?
Tot enkele maanden geleden VaareÍrkamp plotseling niet meer was verschenen.
Tackenbosch had gebeld, naar er was niet opgenolBen. ongerust had hij de
plaatselijke politiè op de hoogte gesteld. Misschien een ongeluk?
Adjudant Ter Horst ría s het die zich tenslotte, na veel vruchteloos gebel,
toegang tot de woning had verschaft. De oude man zat rechtop in zijn
leunstoel bij de open haard, de ogen nog geopend, rnaar het licht erin was
voor altijd gedoofd. Als een waarschuwing lag de Statenbijbel naa§t hem,
opengeslagen bij het boek Jeremi-a, hoofdstuk 31. De rtrijsvinger van de dode
wees naar vers L5.
Een macaber toeval? Tackenbosch iÍist het niet. Hij dacht aan de brief die
de oude Vaarenkamp hem lang geleden had toevertrouwd, en die hij nu
krachtens zijn belofte verplicht ÍÍa a voor te lezen aan diens kleinzoon.
Ergens ver weg blafte een hond. Het geluid leek de eenzaanheid ea stilte
alIeen nog o8ar te accentueren.
Een veek geleden was de jonge, pas getrouríde Martin Vaarenkamp vaI] een l"ang
verblijf in het buitenland teruggekeerd, en had sarnen met zijn vrouw het
grote, eeuríenoude huis betrokken, dat zijn grootvader hem had nagelaten.
"Mijn vrouw is in verwachting,' had hij de dorrinee enÈhousiast verteld,
toen deze zijn komst tèlefonisch aankondigde, nu een week geleden. "U heeft



een brief van grootvader? Nu, u bent van harte welkom. "
De brief... Tackenbosch kende de tekst nagenoeg van buiten. Straks zou hij
tegenover het jonge paar zitten, de envelop uit zijn binnenzak halen en de
vreemde tekst voorlezen.. .

"Bl-eskensgraaf, 6 januari 1979.

Martin,

A1s mi.jn enige kleinkind zult gij eens mi.jn huis erven. Het " Eenzame Huj-s"
Ídordt het genoemd. Zoals u bekend moet zijn is het a1 generaties lang in
bezi-t van onze familie, Dat moet absoluut zo blijven. Het is onzs plichtl
Om Gods wil, verzaak die nooitl
Achterin het huis bevindt zich een kleine kamer zonder ramen. Slechts via
de deur aan het einde van de gang kan de kame r worden betreden. Doe dat
nooit; Iaat altijd de deur op slot en met balken vergrendeld. Ik wil uw
absolute geLofte om deze deur nooit, ik herhaal: nooit, te openen.
Gij zu1t, ik voorzeg het u, eens een zoon gewinnen, zoels j-k eens uw vader,
mijn enige zoon, ge!íon. Geef hem, aLs de tijd daar is, deze taak door.
Doordring hern van deze plichtl
Het ríaarom van dj.t alles kan ik u niet ui-tJ.eggen. In deze moderne tijden
zoudt gij me toch niet meer geloven, vrees ik. cij hebt de diepten des
salans nog niet gekend. Maar neem van mij aan dat het van het grootste
belang is dat die deur voor eeuwi"g dicht blijft.
Men zal u in verzoeking brengen, proberen te verleiden het toch te doen:
sla dan de SLatenbijbel open en lees hardop MattheUs 4, verzen 8 tot 11.
Dominee Tackenbosch rsandelt meL God; hij za1 u vertellen dat ik het in alle
ernst meen. Hij is een rnan Gods; luistert naar heml

Vaarwel ,

Petrus Martinus Vaarenkamp.'

Tackenbosch boog van de verharde landweg af naar rechts en reed een erf op
dat vanaf de weg (die blijkbaar op een dijk was aangelegd) de erachter
geJ-egen polder inglooide, Iangs een stalige herenwoning.
Het gri.nd knarste onder de rijwielbanden toen hij remde en afstapte. De
gevel van een eeuwenoud huis rees voor hem op. Minutenlang staarde de oude
predikant onbeweeglijk naar wat in de volksmond het Eenzame Huis werd
genoemd. vele lugubere verhalen deden er in de streek de ronde over. De
dominee huiverde. Niernand wj.st beter dan hij dat er in die verhalen een
kern van waarheid school. lIant ergens in dat huis...
"De Almachtige sta ons bij," prevelde hi.j. In ieder geval was het huis nu
weer bewoond. Er drong licht naar buiten door de kieren van de gesloten
Iuiken. De bewoners rraren thuis. Vaag hoorde hij een baby huilen.

Rond middernacht was de wind ríat afgenomen. Staande voor het raam van zijn
pastorie ving dominee Tackenbosch vaag klokgeluj. op. Ongetwijfeld afkomstig
van het kleine, even verderop gelegen, katholieke kerkje, dat hier in de
Alblasserwaard voor een handjevoJ- parochianen een nooddruftig bestaan
leidde. Natuurlijk. Ilet was nu irrmer s Kerstfeest?
"Vervloekte paperijl' mompelde Tackenbosch. Hij dacht terug aan zijn bezoek
bij Martin Vaarenkamp, en fronste zijn wenkbrauwen. 'Jong, en derhalve
dwaas,n prevelde hij. Vaarenkamp had hem weliswaar bedankt voor de



boodschap van zijn overleden grootvader, Ínaar er verder nogal luchtig over
gedaan. "Een kamer die gesloten moet blijven? Onzin toch zeker?" had hij
opgeruiurd uitgeroepen, en t.oen de predikant hem op het hart had gedrukt de
waarschuwing niet in de wind te slaan, had hij slechts schamper
geglimlacht.
Tenslotte schudde de dominee het hoofd' Hij moest de jonge Vaarenkarnp van
de ernst van de zaak overtuigen. Hij dacht na. Het beste zou zijn wat
achiergrondinformatie tè verzameLen, over de ware reden waarom het absoluut
noodzakelijk was dat die kamer voor eeuwig gesloten b1eef. Die reden lag in
het verre verleden. Dat ríist hÍj. In de zestiende eeuw. IÍat hij dus nodig
had was een historicus, Hij knikte. Toevallig kende hij er een. Een
betrouwbaar en degelijk ienr,and, wonend in Rotterdam. Hij rnoest zo spoedig
rrogelijk contact met hem opnemen,

***

Het I,Ías Tweede Kerstdag, nauriddag. Aan het antieke bureau van zijn
grootvader gezeten fronste Martin Vaarenkanp zijn wenkbrauwen. Hij had één
der laden opengetrokken om er een bundel docunenten, die hij juist had
zitten doornemen, r{eer in terug te leggen toen hem iets vreemds opviel: de
lade was eigenlijk een stuk minder lang dan je zou verwachten ' De andere
laden liepen verder door naar achteren.
Hij trok de lade zo ver open ats mogelijk was, tastte met zijn vingers de
achterwand af en probeerde te voelen of er nog ruimte achter rÍas. Met zijn
pink raakte hij een niet eerder opgemerkt uitsteekseL i.n de zijwand. Een
zacht klikje klonk en de achLerwand schoot los.
Verbaasd stak Martin zijn vingers in de kleine, vrijgekomen ruimte. Leeg?
Nee, toch niet. Hij voeLde een klein, metalen voor$rerp. Nieuwsgierig haalde
hij het tevoorschijn: een sleutel, van een buitengewoon ouderwets model.
Onbeweeglijk bleef hij naar het voonterp staren' Er verstreken eÍrkele
minuten, terwijl hij door allerlei gedachten werd bestorrnd. Maar één
gedachte overheerste, torende overal bovenuít: 'Dit is de sleutel van de
Gesloten Kamer l "
Íiat ermee te doen? "Terugleggenl" klonk een waarschuwende stem in zijn
binnenste. Hij aarzelde. wat kon er in die kamer zijn? llaarom moest-ie
gesloten blijven? Iíat het ook was, een kans als deze moest hij benutten.
zijn vrouw was niet thuis.
Hij stond op. "Alleen naar even kijken. Anders niets," rnornpelde hij.
Terwijl het bleke wegstervende licht van de late decembermiddag door de
ruit viel en de trap die naar het sousterrain leidde schaars verlichtte,
daalde de jonge Vaarenkamp de treden af, die in zijn fantasie een
r,iTaarschuwend gekraak lieten horen.
Even later stond hij in de haLfduistere gang voor de deur van het
afgesloten vertrek. Eij bleef staan in de intense stilte, gespannen
luisterend. Toen drukte hij zijn oor tegen het deurpaneel. Er was niets te
horen. 0f toch wel? Hij haalde diep adem.
"vooruit. Nu of nooit,' fluisterde hij. Ilij stak voorzichtig de sleutel in
het s1ot. zijn hart begon te harder te bonzen toen hij voelde dat de
sleutel pakte, Hij draaide hern langzaam om. Er klonk een gedempte klik. Het
slot rra s open.
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Hoofdstuk 2. Het Rijk der Duisternis

"ALs llerodes zag dat hij van de wijzen
bedrogen Ínas, toen werd bij zeer toornig,
en eenigen afgezonden hebbende, heeft
hij ongebracht aTle de kinderen die binnen
Bethlehen en in a71e deszeTfs TandpaTen
waren, van twee jaren oud en daaÍondeÍ,
naar den tijd die hij van de Ínijzen
naarstiglijk onderzocht had. "

(Matthel:s 2:76 )

In een afgelegen hoekje van het Rotterdamse stadhuj-s aan de Coolsingel
bevindt zich, ergens op de trÍeede verdieping, heL kantoortje van de
s tadshi s toricus , de befaamde oer-Rotterdatrtroer Laurens E. Bulgersteyn.
Dat rqe hem, op deze winderige dec emberrniddag, achter zijn bureau treffen is
toevaL, want BuLgersteyn was eigenlijk aI jaren met pensioen. omdat er
echter sindsdien nooit een opvolger werd benoemd was hij zijn functie
gewoon blijven uitoefenen en verscheen min of meer regelnatig ten
stadhuize.
In zijn kantoor had trouwens verder niemand toegang. Vóór Bulgersteyn lag
een stapeltje vergeelde papieren. Daarbovenop lagen tlree getypte vellen vaa
aanzienlijk recentere datun. Deze vermeldden dat de oude documenteÍr
handgeschreven processtukken waren. Het ging hier, aldus de tekst, om een
"interessant heksenproces, gevoerd voor de Hoge Vierschaar van de Alblas-
serwaard, onder leiding van Armand de la Rochell-e de Bethune, schout.rr
Een voorhistorische pendule, die op een archiefkast stond, sloeg vijf uur'
Bulgersteyn, die het grootste deel van de middag besteed had aan het
nauwgezet doorlezen van het manuscript, schoof de paperassen van zich af en
leunde met een frons op zijn gezicht achterover. Peinzend staarde hij uit
het raam. Tenslotte haalde hij zijn telefoontoestel naar zich toe (het
enige in het gehele stadhuis mel een draaischijf j-n plaats van druktoetsen)
en begon een numÍIer te draaien. Ilet was het abonneemumer van een klein,
officieel niet meer in gebruik zijnd politj.ebureau aan de Hoflaan in
Kralingen. Het werd beurand door één enkele inspecteur. Diens naam was D.J.
Bruins,

***

Ongeveer gelijktijdig stond de weleenÍaarde heer ds. G. Tackenbosch wat
onzeker om zich heen te kijken in de hal van het Centraal Station. Uit zijn
binnenzak haalde hij een papiertje te voorschijn waarop zijn reisroute
stond! Vanaf het Centraal Station de metro. Twee haltes tot Beurs. Daar
overstappen op de I{est-oost Lijn ( Churchillplein ) . Uitstappen Station
voor s choterlaan. Daarna de raeg vragen naar de Hoflaan.
Bj.j verliet de stationshal en staarde geruime tijd net open mond naar de
gigantische glazen toren van het verzekering sconcern aan zijn linkerhand.
Het was vele jaren geleden dat hij voor het laatst in Rotterdam was
geweest, en de aanbli-k van de talrijke inmiddels verschenen hoogbouw was
voor hem adembenemend. Hij wandelde een klein stukje het lJeena op en
schudde tenslotte verbijsterd het hoofd. Bij het Unilevergebouw maakte hij



rechtsomkeert en keerde terug naar het Stationsplein, waar hij in de Metro
verdween.

***

Het was daags na Kerstmis, en derhalve vroeg donker. Inspecteur D,J. Bruj-ns
had de gordijnen in zijn kamer gesloten en de schemerlamp op zijn bureau
aangeknipt. Nieuwsgierig keek hij zijn bezoeker aan. Hij kende Bulgersteyn
a1 vele jaren, en even gingen zijn gedachten terug naar een luguber
avoÍrtuur, dat hij samen met hem had meegemaakt. *)
Na enkele smeuï.ge herinneringen daaraan te hebben opgehaald kwam
Bulgersteyn ter zake.
"Een heksenprocesl Ik heb 't bij me, Bruins. vanniddag gekregen uit het
archief. Eet werd in 1593 gevoerd tegen een of andere ou.[re toverkol in de
Albla s s errraard, Ze kreeg een doodvonnis aan haar directoire. Zo ging dat in
die tijd nou eenmaal ... Die uitspraken rÍaren vaak gebaseerd op de meest
absurde be s chuldigingen, naar zo iets idioots als dit ben ik nog niet
eerder tegengekomen. Het is dat ik weet dat jij interesse hebt in dat soort
dingen, anders hj-eld ik 't voor me. Veet je zeker dat je 't horen !Íilt?'
'Ja, natuurlijk, " zei Bruins nieuwsgierig. nHoe kom je er overigens bij om
die spullen uit het stof te vissen? Kreeg je plotseling belangstelling voor
heksen?'
Bulgersteyn schudde het hoofd. nNee. Het gaat om de een of andere onlangs
overleden ouwe baas uit Bleskensgraaf. Ik weet de details niet precies,
maar het komt erop neer dat hij dacht dat er op zijn huis een vloek rustte,
veroorzaakt door een bepaalde vorrn van hekserij. gij heeft daarover
regelmatig gesproken met de pLaatselijke dominee, die hem, om wat voor
reden dan ook, serieus heeft genomen. Nou, die nan, die dominee dus, heeft
geprobeerd meer over de geschiedenis van dat huis en de oorsprong van die
vloek te ireten te komen. Daarbj"j heeft hij nij, als historisch deskundige,
ingeschakeLd.
Nu is het gekke, dat die dominee zich nogal zorgen maakt, Hij schijnt te
denken dat er onheil op til is. Ik kan het hem niet uit z'n hoofd praten.
Daarorn heb ik hem beloofd om de zaak uit te zoeken, en met de polj.tie
contact op te nemen. Met jou dus. Ik hoop niet dat je 't. verveJ"end vindt,
waÍrt per slot van rekenj-ng is er eigenlijk niks aan de hand, naar ik heb
die dominee gevraagd om vanmiddag ook hj.er te komen. Misschien zijn we
samen in staat om te beoordelen wat er eventueeL loos is, en hem gerust te
s tel1en. "
'ceen bez'!Íaar, " zei Bruins opgewekt. nHoe laat heb je afgesproken?'
"Hij kan elk ogenblik hier zijn, " zei Bulgersteyn. nPas wèl een beetje op
je woorden. De nran is voorganger van de Ernstig verbolgen Broederschap, een
nogal orthodoxe afsplitsi,ng van de Zwaar-Gereformeerde Cemeente in Hersteld
Verband, Onderhoudende Artikel 461, dus bepaald geen olijke lolbroek.'
"Goed dat je 't zegt," knikte Bruins. "Ik zal dil maar uit het zj-cht
halen." Ítij borg het boek dat hij juist aan het lezen was ("Geschiedenis
der Pausen') in een la, en verving de oleogravure aan de muur,
voorstellende de Notre-Dame in Parijs, door een groepsfoto van het
Koninklijk Huis. Precies op tijd, rtrant de beI ging.

***

'Het proces, " begon Bulgersteyn, nadat ds. Tackenbosch met Bruins kennis
had gemaakt, een kop koffie had aanvaard en een sigaar had afgeslagen,
"werd gevoerd te Bleskensgraaf in L593. De president van de Vierschaar was
de plaatselijke schout, een zekere Armand de la Rochelle de Bethune. Hij



ría s een uit Frankrijk uitgeweken Hugenoot, die zich hier te lande aan de
zijde van Maurits had geschaard. De beklaagde heette Midgard, een vrouw
over wie verder, gek genoeg, in het hele proces geen bijzonderheden te
vinden zijn. Zelfs haar leefLijd wordt nergens genoemd. De beschuldigi.ng is
belangroekkend, in die zin, dat het, op het eerste gezicht, te krankzinnig
lijkt orr 1os Le lopen. Ze zou namelijk in staat zijn 'als een kat door het
luchtruim le reizen' zodra 2e..."
"Even r^iachten, " onderbrak Bruins. "volgens mij kunnen kattèn niet vliegen.
Of bedoel je vliegen op een bezemsteel of zo?'
"Er is nergens sprake van vIiegen," zei Bulgersteyn. 'In eerste instantj-e
snapte ik ook niet wat men bedoelde lotdat ik begreep dat met luchtruim
niet het zwerk werd bedoeld, maar iets anders. Van katten wordt verteld,
dat ze negen levens hebben, Die Midgard zou in staat geweest zijn zich in
eeÍr kat te veranderen en zo een reís door de tijd te ms.ken I Het Ítriddel dat
ze daarvoor gebruikte was afgrijselijkr het bLoed van een pasgeboren kind,
dat op 28 december, de dag van Onnozele Kinderen, gedood moest worden... n

Hij zweeg even, en voegde er toen aaÍr toe! iZe werd op heterdaad betrapt.n
"Ah juist," mompelde Bruins. "Kindermoord dus. Maar moet dat op hekserij
duiden? Kan er geen ander motief geweest zijn? líraak, of zoiets?"
Voor het eerst tijdens het gesprèk nam nu ds. Tackenbosch het woord. "Laat
ik u wat achtergrondinformatie geven, inspecteur. Weet u waar de naam
Kinderdijk vandaan komt? In 1,421 vond de St. Elisabethsvloed plaats,
waardoor al het land tussen de Merwede en de Oude Maas, toen de
Zuidhollandsche l,Iaard genoemd, onderliep. Dordrecht werd van het vasteland
afgescheurd en werd een klein eilandje. Bij de dijk van Dordt spoelde een
wieg aan met een kind er in. Di.e plaats heet sindsdien Kinderdijk. Dat de
wieg in de golven nj-et is omgeslagen is het werk van een kat, die door heen
en weer te springen, het vaartuig in evenwicht hield ... IÍelnul " De
predikant boorde zijn vinger het luchtruim in. nlÍe spreken over de donkere
Middeleeuwen, waarin duistere Roomsche praktijken vrij spel haddenl Die kat
zou niernand anders geweest zijn dan !4idgard, de heks, die dat kind
uitsluitend heeft gered om ovër het bloed te kunnen beschikkenl In de
Alblasserwaard is sinds 1421 dat verhaal de ronde blijven doen, steeds
vergezeld van de lvaa r s chuwing da! Midgard door de tijd was gereisd, en
vroeg of laat !íeer ergens zou opduiken. Toen die kindermoord j.n 1593 plaats
vond was men onmiddellijk ervan overtuigd dat de daderes Midgard zelf Í,ras.
En heden ten dage, inspecteur, wordt op het platteland in de ÀIblasserwaard
op verschillende plaatsen nog altijd het verhaal van Midgard, de heks
verteld, en iÍordt geÍÍaarschuiíd: Pas op voor haarl Vroeg of laat duikt ze
weer op om r{eer een pasgeboren kind te vermoordenl "
Er viel even een bekleÍmende stilte. Toen merkte Bruins op: 'Ja, wacht
even... Als ik meneer Bulgersteyn goed begrepen heb heeft ze de doodstraf
gekregenl Dus dat ze ooit ergens nog iets ellendigs zou aanrichten lijkt
daarmee uitgesloten.'
Bulgersteyn kuchte. 'Eh... Dat is te zeggen... Het doodvonnis werd
inderdaad geveld... Maar in de stukken ontbreekt één essentieel onderdeel:
gegevens over de executj.el Met andere woorden: uit niets blijkt dat het
vonnis ook is voltrokkenl Er staat alleen dat ze, in afwachting daarvan, in
het nstenen Huys" is opgesloten. Daarmee eindigt, nogal abrupt, het
verslag. "

"Aan het hoge werk der gerechtigheid is niet voldaan,n hernam nu ds,
Tackenbosch op galmende kanseltoon. 'De dienaren der overheid hadden haar
moeten doden, gelijk gebeurd is met Athalia, die bij de ingang van de
Paardenpoort werd omgebracht I 2 Kronieken 23, vers 14 en L5l'
Verrast staarde Bulgersteyn hem aan. "Krijg de Hillegersbergse hikl Hoe
weet tl dat? Ik heb me 't hubekelubus met kaantjes gezocht om te achterhalen





hoe het met die taarL is afgelopen. l,Iat is er dan met 'r gebeurd?',
"Dat is a11een te vinden in de faniliekroniek van het geslacht De la
Rochelle de Bethune," antwoordde de predikant. "Midgard verbleef, zoals u
aL zeí, in afrdachting van haar terechtstelling, in het ge recht sgeboura,
tevens ambtsÍroning van de schout, opgesloten in een kerker onderin het
gebouw. Welnu, de gerecht sdienaren die haar daar op de ochtend van de
executie uit moestèn halen om haar naar de galg te leiden, of de
brandstapel , hebben verklaard dat wat zij daar aantroffea , gruweTijk was om
te zien'. In hun paniek hebben zij de deur onmiddellijk weer in het sLot
gerrorpen en waren er met geen rnogelijkheid toe te be!Íegen om hem ríeer te
openen. Na overleg met de justitiéle auloriteiten is toen besloten de deur
op slot te houden en het enige raam dicht te metselen. Bovendien.,.n
"Ja maar,' onderbraken Bruins en Bulgersteyn als uj-t één Dond. nl{at tlas er
dan in die kamer voor gruwelijks te zien?n
Tackenbosch schudde het hoofd. 'Helaas, dat heeft niemand opgeschreven...
misschien niet dÈrven opschrijven. Het lijkt we1 zeker dat Midgard zelf
niet meer in die kerker was. Anders zouden ze haar toch gewoon hebben
kunnen meenenen? Maar wie of wat er dan wèL rras? Zeker is in elk geval dat
de kamer alt.ijd gesloten is gebleven, ondanks dj-verse verboulringen, die in
de J-oop der eeuwen hebben plaatsgegrepen. De laatste afstaÍxmeling, de oude
Petrus Martinus Vaarenkamp, is onlangs overleden. Zijn enige zoon is jaren
Beleden in het buitenland verongelukt, zodoende is het huis nu in het bezit
van de kleinzoon, Martin. Vervloekte jonge dwaasl"
'Hoe bedoelt u?" vroeg Bruins,
"DÍ{aas is hij, èn vervloekt, ondat hij de uitdrukkelijke wens van zijn
grootvader heeft genegeerdl" riep de dominee toornig. ,Hij heeft gedaan wat
eeuwenlang niemand in zijn hoofd heefL gehaald. De lichtzinnige I Hij heeft
de Gesloten Kamer geopend I '
Zijn stem rsas in een schriLle toon uitgeschoten. De beide anderen waren
verrast rechtop gaan zitLen. Even heerste een geladen stj-Lte in het
vertrek, die het eerst door Bulgersteyn werd verbroken.
'Krijg de Pendrechtse puistenl Hm... eh, pardon eerwaarde. Ik bedoel: tríat
was er in die kaner, als ik zo vrij mag zijn?"
De predikant keak naar Bruins, dj.e eveneens barstte van nieuwsgierigheid,
en zei langzaami nDe kamer had een dichtgemetseld venster, dus het ría s er
aardedonker. Terwijl Vaarenkamp in de duisternis stond te turen schrok hij
vers chrikkeli. jk. In het halfduister van die gang voelde hij hoe er iets
rakelings langs hem heen schoot. l.Iat het gerÍeest is? En of het uit de kamer
kwan? Hij heeft het in de schrik niet kunnen waarnemen. Maar het moet,
volgens hem, een kat zijn geweest. Of dat ook zo rías, nogmaalsr daar is hij
niet zeker van. Toen hij naderhand het vertrek met een lantaarn onderzocht
bleek het verder nagenoeg leeg... A11een enkele half-vermolmde meubel-s
stonden er, Verder nieLs. "
Hij zweeg even, en vervolgde toenr "Mi.jn persoonlijke mening is het, dat we
de mogelijkheid niet mogen uitsluiten, dal Vaarenkamp, in zi.jn jeugdige
onbezonnenheid, iets uit het Rijk van het Kï,raad heeft vrijgèlaten. Moet ik
nog duidelijker zí jlf'l Mi.dgard, de heks van de Alblasserwaard, is weer onder
ons. We noeten haar vinden, voor het te laat is. Daarom, en nergens anders
om, ben ik hier, inspecteurl"
Bruins dacht na. Hij wist niet precies raÍat hiervan te denken. De
nogelijkheid dat Tackenbosch gelijk had wilde hij niet direcr uitsluiren.
Sinds zijn sinistere ervaringen met het testament van de Tempelier **)
dacht hij over dit soort zaken anders dan vroeger.
'Ik wil doen wat ik kan,n begon hij, "maar u begrijpt dat ik verder weinig
aanknoping spunten heb. Waar zou ik moeten beginnen? En, gesteld dat die
Midgard iets naars aanricht, hoe weten we dan dat 't haar lrerk is? Kun je



slachtoffers van heksen soms ergens aan herkennen?"
"Nou, I,rat dat betreft, " mengde zich nu Bulgersteyn weer in het gesprek, 'ik
heb er de afgelopen dagen wat literatuur op nageslagen, en ik kan je daar
snakelijke details over vertellen. Bij stornweer, of volle maan, of wat
voor leuke gelegenheid ook, Íram een heks de gedaante van een weerwolf aan,
een enorme wo1f, met een bloederige mui1, door wie je dan, ergens in een
verlaten polder of zo, trij nacht en ontj.j, werd overvallen en verscheurdl
Zie je 't voor je?n
Gegrepen door het onderwerp voer hij voortr "Er bestaat een schitlerende
film over. 'An American VÍerewoTf in London', Eeb ik pas nog op de TV
gezien. Daar kon je prachtig in zien hoe de slachtoffers van zo'n rareerÍrolf
er na afloop uitzagen. Jaja, fantast.isch canerawerk. Hebt u 'm toevallig
ook gezien, dominee ? "
"Ik bezit geen kijkvenster des duivels," wees Tackenbosch hem terecht.
"Overigens is het juist wat u zegt. Stèrker nog: ik denk dat Midgard zeker
in staat is geweest als weerwolf actief te zijn. Zeker als ze zichzelf in
eeÍr kat kon veranderen. Ifat is een weerwolf anders dan een grote kat?"
"Nou ja, goed, n zei Bruins. 'Ik geloof niet dat ik hier veel mee opschiet.
Ik kan moeilijk een oproep laten uitgaan om alle zwerfkatten te arresterèn,
of: De politie vraagt uw medewerki.ng om acht.er de woon- of verblijfplaats
van een weerwolf te komen. En als ze in menselijke gedaante rondloopt, dan
hebben we geen duidelijk signalement. Behalve dat ze misschien groene ogen
heeft, nietwaar ? n

Op dat moment begon de telefoon te rinkelen. Bruins nam op,
naam.
Toen zagen de beide anderen hoe hij met een ruk rechtop ging
ogen wijd opensperde .

"1{AT zeg je?... En rvaar?... Jaja,.. coedl... Ja, natuurlijk,
Tot straks t "
Langzaam legde hij de hoorn veer op het toestel.
'I{e moeten naar de Alblasserwaard, en wel meteen,' sprak hij toonloos,
zonder een der anderen aan te kijken. nNaar Bleskensgraaf om precies te
zijn, Dat was adjudant Ter Horst. Er is een moord gepleegd. Een jonge
vrouw. I,Ierd een half uur geleden gevonden. volgens de adjudant zag ze er
afschuwelijk uit. Alsof ze door een enorm beest met geweldige klauwen was
besprongen en toegetakeld. Zoiets als een.,. eh..."
"A1s een weerwolf?" vroeg Bulgersteya.
Bruins gaf geen antwoord. "

en bromde zi. jn

zitten en zijn

ik kom meteen.



Hoofdstuk 3. Heksenjacht

"It's strange - but truei
for thruth is always strangei
stÍanger than fiction. "

Lord Byron, Don Juan,

ntríaarheen? " vroeg Bruins. Hij moest schreeuwen om zich boven het
astmatische motorgeronk van zijn overjarige Kever (bouwjaar L963)
verstaanbaar te maken.
Ds. Tackenbosch wees naar voren, "Daar, ziet u dat café met in de gevel dat
email"Len reclamebord van de RVS? U weet wel, die befaamde Rotterdamse
verzekering smaat s chappi j met dat bekende ouderwetsche logo; een paraplu en
verder nog. . .'
Bruins knikte. Hij had geen nadere uitleg nodigi hij wist er alles van.
Menig mysterie had hij binnen de voormalige muren van dit respectabele
concern mogen oplossen, tot het op zekere dag r,ra s opgeslokt door een grote
ve rzekering sgigant. Hoe verLrouwd kwam het ouderwetsche beeldmerk hem voor.
Emoties overspoelden hem. Maar hij zei niets, en bromde alleen rÍat.
".,. wel , daar gaat u linksaf, en dan doorrijden tot de derde boerderij aan
u!.r rechterhand. "
Niet veel Later bracht de inspecteur zijn voertuig tot stilstand bij een
wegafsperring van de politie, Erachter stonden een surveillancelragen en een
ambulance. Een agent liep op hen toe; Bruins stapte uit.
De agent salueerde. "U bent inspecteur Bruins? Mijn naam is Ter Horst,
adjudant Ter llorst. we vonden het lijk on8eveer een uur geleden, hier in de
greppel, naast haar fiets. ze zag er afzíchtelijk uit. !Íerkelijk oÍr
onpasselijk van te worden. Ik kan me niet herinneren ooit zo iets ríeer-
zinwekkends aanschouwd te hebben. trÍè staan voor een raadsel, inspecteur."
Hij ging het kleine gezelschap voor naar een plek iets verderop.
Ziekenbroeders rqaren in de weer, net lijkÍ{itte gezichten, technici van het
laboratorium deden hun werk, camera's flitsten.
"Is al bekend ríie het slachtoffer was?' vroeg Bruj-ns. Hij staarde naar de
fiets, die half in de greppel Iag. Het achterwiel draaide l"angzaarn in de
wind .
Ter Horst keek in zijn aantekenboekje en las: 'Mevrouw Potgieter,
kraamverzorgster. Ze was op weg naar een gezin waar pas een kind is
geboren. Hèt is vreemdi ze is niet beroofd of zo. Ik vraag me dus af..,"
'WATI ?" Dominee lackenbosch wankelde. "Mijn God...'
"Dominee, wat is er?" Bruins werd door een vreselijk voorgevoel bekropen.
"U denkt toch niet. . . n

"We hebben geen mj-nuut te verli-ezenl' riep de predikant, zijn sten tegen de
stormwind verheffend. 'rl,Ieet u vaar die rampzalige verrroorde vrou!í naar op
weg rvas? Naar het huis van Vaarenkampl DÉ6r is irmers pas een kind geboren?
líeet u wat dit betekent? Dat ze in verschrikkelijk gevaar zijnl 0m 's
Hernelswil, inspecteurl Hebt u een autotelefoon?'
"Onder het dashboardkastje, n wees Bruins.
"Dank u. Ik moet hem orrmiddellijk waarschuwen. Hoe werkt zoi.ets?'
De inspecteur gaf de nodige aanwijzingen, en even later was de verbinding
tot stand gebracht.
"Martin?" riep de dominee oet trillende stem in het apparaat. 'Met dominee



Tackenbosch. Ik moet je waarschuwen. Je bent in groot gevaar. Of je kind,
beter gezegd, Zojuist is de kraamverzorgs ter die je besteld hebt door de
polit.ie gevonden. ze is dood. I.Íe vermoeden... vAT zeg je??"
Hij liet de hoorn zakken en wendde zich tot Bruins' ZLia gezLc}:L zag
a s graurd.
'Hij... hij beweert dat de kraamverzorg ster 'n half uur geleden bij hem is
gearriveerdl Maar dat... dat betekent..."
A1s door een adder gebeten schoot Bruins naar voren en ontrukte dë
geschokte predikant de telefoon,
'Meneer vaarenkamp? U spreekt met inspecteur Bruins, politie Rotterdam.
Luister goed: di-e vrouw die u in huis heeft is zeer gevaarlijk. I'ie konen
onrniddeJ-lijk zo snel I,re kunnen naar u toe' zorg intussen dat u haar, rrat er
ook gebeurt, bij uw kind uit de buurt houdtl Ik leg 't straks lteL uitl
Nogmaalsr pas op uw kind, begrepen? Tot straksl'
Hij verbrak de verbinding. "Instappen heren. I.Ie moeten op heksenjachtt"

***

Het middernachterli j k uur naderde toen Bruins de Kever het erf van het
Eenzame Huis opstuurde en met krijsende banden rèmde. Grind knarste. De
inspecteur stapte uit en drukte zich de hoed lrat vaster op de schedel, want
de wind was aangewakkerd en voerde sÍreeuw mee. Ilet rda s bitter koud.
" Godallemachtig , wat een rotweer,' mopperde Bulgersteyn in onversneden
Rotterdams. De dominee fronste de wenkbrauwen, Ílaar Bruins stond al voor de
deur en liet de klopper galmend op het koperbeslag neerkomen.
"Hà, gezellig is anders zeg,' kon de stadshístoricus niet nalaÈen op te
merken. Hij dacht met weemoed aan zijn warme huiskamer in de Tamboerstraat
te Crooswijk. De sneeuw kwam nu in dichte vlagen naar beneden.
In de hal ging een licht aan. Scharnieren knarsten en de deur werd geopend
door een rnan van ongeveer 30 jaar.
'Meneer Bruins, veronderstel ik?" vroeg hij' 'Ik ben Martin Vaarenkamp,
komt u maar mee. rr

'I{aar is dj.e vrouw?' vroeg Bruins gejaagd. 'Ik wil haar nu meteen spreken.
I,Iaar is ze? "
'Veg,' zei Vaarenkamp kort. 'Het kan niet anders of ze heeft me loet u horen
telefoneren. Toen ik het gesprek had beëindigd ben ik meteen naar de
kinderkamer gestormd. Daar kÍ{am ik haar tegen. ze maakte rechtsomkeert toen
ze me zag en holde via de achtertrap naar beneden. Ik ben haar achterna
gerend maar ze ontsnapte. Ze is gevlucht naar... we1 .."
Hij slikte. "Ze is de Gesloten Kamer ingevlucht.'
"Dan gaan we daar naar toe," zei Bruins resoluut' "U heeft iÍmers de
sleutel? En neemt u ook een lantaren meel"
"Inspecteurl" nam nu ds. Tackenbosch hel woord. nZouden t{e niet... Die
kamer kan mj-sschien beLer dichtblijven. Hij had nooit open gemogen. Is het
weL verstandj.g wat u wilt?'
Bruins aarzelde. "Maar die heks, of lrat het ook is, ziL daar nu binnen, "
zei hij toen. 'Ik moet haar arresteren. Tenslotte is ze hoofdverdachte van
een moord. Dus voorÍtraarts. I,ii j s ons die kamer, meneer Vaarenkamp.'
omzichtig daalde het gezelschap de smalle trap af naar het sousterrain, en
stond even later voor de geheime kamer. De deur was potdicht. Bruins knikte
Vaarenkamp toe en deze stak, aarzelend, de sleutel in het slot. Na ènig
gemorrel wendde hij zich met een verbijstèrd gezicht om.

"Eij past niet. of niet meer, beter gezegd. Ik ben bang dat we er niet in
kunnen, inspecteur. n

"Krijg de overmaasse jubeltenen," mompelde Bulgersteyn. nEn toch za.L dat
er in, enigszins. Ik denk nieL dat het zin heeft die deur te forceren,
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Bruins. Ik rÍeet niet ríat daer binnen is, maar ik denk dat ie er net zo min
een heks zult vinden als je collega's destijds in 1593. Denk je ook niet?n
Met tegenzin wendde Bruins zich van de deur af. 'l,lisschien heb je gelijk,
Zou 't niet het beste zijn de zaak dicht te BetseleÍt? Enfin, norgen zien we
wel verder. Laten ve naar weer naar boven gaan.'
Even later stond het gezelschap weer in de ruime hal vs,n het huj,s. Toen
kIonk, door de nachtelijke stilte, plotselj-ng het geruststellende gehuiJ-
van een baby die wakker is geworden en honger heeft. De trekken van de
inspecteur ontspanden zich. Eij glimlachte. 'Dat gewaar lijkt in ieder
geval- afgewend. De rest van het probleem is van later zorg.'

: ltll
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Hoofdstuk 4- Negen lewens

" Stirb, Ungeheu'r, durch unsre Machtl
[....] Sie ist volTbracht, die Eeldentat."

W.A. Mozart, Die ZauberfTöte, eerste acte.

Ruj-m een !,Íeek later, om precies te zijn op 6 januari in de namiddag, zat de
Rotterdamse s tadshis torj-cus Laurens Bulgerste)m in zijn eentje het
enigszins in onbruik geraakte feest van Driekoningen te vj-eren in een
bekende tapperij aan de Oude Binne {eg. Hij had juist de kastelein ge!Íenkt
om een nieur^r glas pils toen hij een bekend iemand zag binnenkomen,
'ZeL er nog maar eentje bij," corrigeerde hij zijn bestelling en Írcnkte
Bruins.
'Krijg 't nónal Ik zat net aan je te denken. Je komt als geroepen, want ik
zit hier maar in m'n eentje te tetteren, dus ga zitten. En l[at is er aan de
hand? Je hebl een ponen als opoe Herfstl"
Zonder iets te zeggen liet de inspecteur zich neer op de vrije stoel naast
Bulgersteyn. Het aangeboden glas bi-er dronk hij in één teug half leeg.
"Nou, proost,rr hernam de oude historicus. "Je bent zo spraakzaam als het
beeld van Erasmus. Hebbie geen nieuws over onze heks? Nog iets kunnen
ontdekken in dat huis ? "
'Ja en nee,n mompelde Bruins. 'Ik heb wel degelijk nieuws. Zet je naar
schrap. De zaak is min of meer opgelost, zou je kunnen zeggen, maar op een
afschuwelijke wijze. Ik had er, eerlijk gezegd, niet op gerekend dat 't zó
zou aflopen, n

"Nou, je weet in eIk geval rqel hoe je iemand nieuÍrsgierig moet maken,'
snoof Bulgersteyn. "Vooruit met de geit. Kom op net je verhaal.'
Bruins knikte. nJe weet dat Vaarenkamp met zijn gezin de dag na de
ontmaskering van Midgard (ik neem nu maar. aan dat ze het geweest is)
vertrokken is ui-t Bleskensgraaf. Zi.jn vrouw wi.lde geen dag langer in dat
huis blijven met die afgrijselijke kamer, Begrijpelijk. Hij togeert zolang
ergens tot hij nieuwe rooonruimte gevonden heeft. Ik heb bij het huis een
paar dagen een agent op wacht laten staan, maar daarna Leek me dat niet
meer nodig. En gisteren is het gebeurd."
"Lrat? Vertel door I I'

"Het huis is afgebrand, " antr,roordde Bruins nors. 'In brand gestoken, om
precies te zijn. En we lreten praktisch zeker door wie. De dader is namelijk
zelf in de vlamnen omgekomen. I.Ie vonden hem onder het puln. Alleen is het
volslagen onbegrijpelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Hij had gemakkeJ.ijk
weg kunnen komen, teníijl. . . '
'Ja, hou effe op," verzocht Bulgersteyn. "Mag ik misschien weten wie het
'was?n
Ilij zweeg, toen hij de blik in de ogen van Bruj-ns zag. "Toch niet...'
De inspecteur knikte. 'Jaríel. Het rÍas dominee Tackenbosch. lIat hem bezield
kan hebben weten we natuurlijk niet, rnaar waar schi jnJ.i- jk heeft hij een
einde aan die eeuwenLange verschrikking willen maken. Het beste leek het
hem, denk ik, om het hele huis, met gesloten kamer en al , te vernietigen.
Nu, dat is in e1k geval gelukt.'
'En die kamer?" vroeg Bulgersteyn ademLoos. 'Is die teruggevonden? I.Iaren er
nog sporen van iemand te vinden?"
'I{e vonden inderdaad een lijk.' Bruins dronk zijn bier op, zette zj-jn glas
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neer en kèek de ander aan. 'Maar niet van een mens. Het was onmiskenbaar
het stoffeLijk overschot van een kat. "
Beide Dannen zrqegen geruime tijd. Tenslotte prevelde Bulgersteyn: "Krijg de
Blijdorpse bultjes. Dus dat is het einde. Net als in oude tijden
terechtgesteld door hel vuur. En nou?"
"Nou, verder niks, " snauwde Bruins. 'I,Iat had je gedacht? Het ziet ernaar
uit, dat het verhaal van de heks van de Alblasserwaard nu definitief is
geëindigd. Hoewel we dat nooit zeker zu1Ien weten. Een kat heefl itrmers
negeÍr levens! Het enige waar ik mee zit is het verslag dat ik over de moord
op die verpleegster moet opsteLlen. Officieel zal dat rrel de geschiedenis
ingaan als een nooit opgeloste misdaad. wij lreten dan wel wat er
waarschijnlijk gebeurd is, maar dat kan ik noeilijk in een proces-verbaal
zetten. Dan sta ik voor Gerrit.'
Hij stak zijn hand omhoog Íraar de barkeeper.
"CorI Tr^7ee piLs graagl "

"Komt eraan, meneer Bruíns,' antwoordde de aangesprokene. "Even de poes
verzorgen." voorzichtig zette hij een schoteltje melk op de vloer, en een
grote kat, die de beide mannen nog niet eerder hadde[ opgemerkt, kÍíam
onhoorbaar naderbij geslopen.
"Ah, natuurlijk. Ik wj.st helemaal niet dat jullie een poes hadden,'
glinlachte de inspecteur. "Is ze al lang hier?"
"Nou nee, sinds gisteren pas," zei de barkeeper. nze krram zo maar binnen
lopen. Een zwerfkat dus \íaarschijnlijk. Ik ríou eerst het asiel bellen, maar
de klanten vinden het wel aardig als ze hier rondscharrelt. Dus voorlopig
kan ze, rsat mij betreft, eigenlijk wel blijven.'
Hij liet zich op zijn hurken zakken en streelde het dier, dat even de kop
ophief, en de anderen met zijn grote groene ogen strak aanstaarde.

EIIiIDE

Leo Knoops & líim Knoops

oktober-november 1993

*) Zíez De VToek van de Kluizenaar, gepubliceerd Kerstmis 199L.
**) Zie: IIet Testament van de TempeTjer, gepubliceerd Kerstmis L992.
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