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'I:Iet Wapenschild, en Zegel dezer stede Ís,
in 't midden de melk weg:, g:elijk de Sterrekandige,
den wÍtten hemelkring, rToemen, en wederzijds
drie gouden sterten o1t een tood veld, ornÍingd
met eenen doornen ktans, waar o1t de zinspreuk,
per ardua ad astrq "door doornen tot de sterÍen t'

doot ongetnak tot den Eemel, ,eek."

Iglatias Waluis, 'Besclu'ijving det: stad Gouda", deel 7 (7773)
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ffiru[rug

Nu alles achter de rug is, en ons niets anders rest dan alle verbijsterende
gebeurtenissen op papier te zetten (zonder veel hoop dat iemand er iets van zal
geloven) beseffen wij eens te meer dat het leggen van verbanden tussen zaken die
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben plotseling de vreemdste raadsels tot
een verbluÍfende oplossing kan brengen.

Zo kan iemand die, om iets speciaals op te zoeken, gaa.t zitterr speuren in archieven
en computerbestanden, stuiten op iets wat hij eigenlijk helemaal niet zoekt, maar dat
plotseling van ongedacht groot belang blijkt te zijn.
Bijvoorbeeld een krantenbericht, dat zo'n vier ja-ar geleden in de meeste dagbladen
heeft gestaan (mei 1993): Op de markt te Gouda werd door aldaar winkelend publiek
een zwerver aangetroffen, die de voortrijgangers om hulp vroeg.
De man had een ordeloze haardos, een baard van weken, en was gekleed in
onduidelijke lompen.
Door de politie meegenomen kon hij op het bureau geen enkele verklaring alleggen,
Hij had, zo zei hii, zijn geheugen verloren, en wist niet wie hij was. Wel dat hij in
Gouda had gewoond, en niet in België, wat men aanvankelijk, gezien zijn
taalgebruik, vermoedde.
Onderzoek door enkele specialistea in de WiIIem de Zwijgerkliniek leverde niets op'
behalve dat de man (die na Iange aarzelirtg te kennen gaf dat hij waarschijnlijk in
Rotterdam was getroren, maar dat trracht de politie niet verder) over een
buitengewone intelligentie moest treschikken.
Na ongeveer een half jaar behandeld te zijn werd hem door bemiddeling van de
Sociale Dienst woonruimte toegewezen, en zelfs een baan bij het Gemeentearchief te
Gouda, waar hij over een merkwaardig grote kennis van de zeventiende eeuw bleek
te beschikken. Verder hadden technisch-wetenschappelijke onderwerpen zijn intense
belangstelling,
Maar het blijft intussen een vreemde, om niet te zeglgert. mysterieuze, zaak dat men
heden ten dage - we schrijven inmiddels immers 1997 - er nog steeds niet in is
geslaagd zijn identiteit te achterhalen.
Misschien kan het TV-progtamma "Opsporing verzoeht" ooit nog eens uitkomst
bieden.
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'lYog hield het schriklijk pleit uan dwang en vÍijheid aan;
Nag droeg der va.adren etf de Spaansche legeruaan
En dronk om strijd het bloed uan landzaat en uan +reemden;
De kneazende ooÍIogstracht beploegde Waandrens beemde4
En Neerlands weeke grond hijg:de onder 't wigt uan wee.
Toch hield haat vlag: zich o1t, en dekte land en zee,
En woei in eere rond en de overwinning tegen.
Kastielje ktomp terug vaor Maurits heldendegen,
En de Ooster-indiaan, otrt Javaas kust begi:oet,
Bevra<:htte Neet'lands uloot met b wetelds overwloed."

IL Tollens CZ., 'TaÍereel uan de Overwintering der llollanders
o1t Noua Zembla in de jaren 7596 en 7597' (7879)

fruuÍixtuh 1. Er humst uiln @trrrÍrJ;ix $,r.ryrltgr

De man die op een kille novembermiddag uit de metro stapte op het station
Voorschoterlaan was klein vàn gestalte, kaal en baardig, en droeg een brilletje met
ronde glazen in een zilverkleurig montuur, waardoor hij enigszins deed denken aan
professor Prlwytzkofski, de bekende stripfiguur uit Tom Poes. Hij had trouwens
diens collega kunnen zijn, want hij was als radioastronoom verbonden aan de
universiteit van kiden, na daàrvóór jaren te hebben samengewerkt met Stephen
Hawking van Cambridge.
Reeds twee maal was prof. dr. C.J.F.M. Corpeleyn (hij was het, en niemand anders)
kandida-at geweest voor de Nobelprijs, en had vooral naam gemaakt met studies over
pas-ontdekte quasars en pa.rallax-sterren, en met een gedurfde theorie over UFO's.

Zonder zich te haasten wandelde de geleerde over de stille, nog altijd wat deftige
Voorschoterlaa.n, richting Lage Oostzeedijk. Hier sloeg hij linksaf, passeerde de
Avemre Concordia en de Waterloostraat en stond oog in oog met een fraai neogotisch
kerkgebouw. Hij liep er omheen, de Hoflaan in, en stak over naar een laat-
negentiende eeuws herenhuis, met in een grote gevelsteen de aanduiding:
POLITIEBUREAU.
De bewoner van dit huis verwachtte hem. Zijn na.am was D.J. Bruins,
hoofdinspecteur.

Hoewel het destijds in de meeste kranten heeft gesta&n is het toch nuttig de
opmerkelijke ontdekking nog even te memoreren waardoor Bruins plotseling weer in
het nieuws was gekomen, zij het niet geheel beroepsmatig.
Het was overigens pas de eerste publiciteit die hem ten deel wiel sinds zijn vermaarde
optreden in het mysterieuze geval van de'Tlerfstmoorden".
Aan deze fameuze zsqk had Bruins twee dingen overgehouden: zijn bevordering tot
hoofdinspecteur, en e,ell gloednieuwe fiets (merk Saturnus), hem aangeboden door
het Rotterdamse Voormalig Verzet.
Het v/as op deze fiets dat de befaamde speurder op een van zijn scha.arse
snipperdagen (vakantie nam hij eigenlijk nooit) zo'n drie ma^anden eerder de
zonovergoten Krimpenerwaard was ingereden. Door zadelpijn gekweld was hij
tussen Berkenwoude en Stolwijk ewen afgestapt, had de Saturnus tegen een troom
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gez,et efi zich uitgestrekt in het struweel.
Het was een lome zomermiddag. Boven hem welfde zich het strakblauwe zt*.erk als
een gigantisehe koepel over het fraaie polderlandschap, door slootjes en
landweggetjes doorsneden. In de verte was het kerktorentje van B,erkenwoude
zichtbaar. Vaag hoorbaar klonk het gebrom wan een of andere landbouwmachine.
Na enkele minuten lànguit in het gras gelegen te hebben drong het tot Bmins door
dat de ondergrond wel èrg hard was. Hij kwam moeizaam overeind en merkte toen
dat hij op een Iangwerpig stuk steen vràs gaan liggen, dat door gras, mos en onkruid
geheel was overwoekerd. Na wat van de vegetatie te hebben weggetrokken gingen
zijn wenkbrauwen verba-asd omhoog: heel va^ag, ma-ar toch onmiskenbaar, lvaren
letters zichtbaar, die in de steen stonden gelrciteld. En toen pas besefte hij dat hij
naar een grafsteen keek.

Een grafsteen? Hier midden in de polder? Eigenaardig, dacht de inspecteur. Liggen
er soms nog meer? Sta ik hier op een voormalig kerkhof?
Maar nee, daar was niets van te bespeuren. Er was alleen die ene zerk. Bruins begon
de rest wan het onkruid zoveel mogelijk te verwijderen. Zijn nieuwsgierigheid was
gewekt. Wie kon dat geweest zijn, die hier zo eenzaàm midden in het wijde
polderlandschap ter aarde was besteld? Was er een jaartal te onderscheiden? Een
naam?
Het was een heel werk, en de inspecteur, die de vijftig ruim was gepasseerd, zweette
ervan. Maan zljtt gezvtoeg was niet tevergeefs. Na verloop van tijd had hij nagenoeg
de hele grafsteen wrij van begroeiing gekregen. Hij pakte zijn zakboekje om het
opschrift te noteren en verstarde. Dat kon toch niet wa^ar zijn?
Geruime tijd staarde hij sprakeloos naar de overbekende naam, en schudde
verbijsterd het hoofd.
En toch, zo peinsde [rij, na van zijn verbazing trekomen te zijn, toch kan het kloppen.
In elk geval is het niet onmogelijk. Hij is het. Hij... Hellenborgh! Een van 's lands
grootste astronomen van rond 16OO...
Bovendien politiek actief, en samen met Hoogerbeets, IÉdenberg en Hugo de Groot in
de oppositie tegen prins Maurits, als medestanders van Oldenbarnevelt. In 1619 werd
deze groep geheel uitgeschakeld. De Groot werd tot levenslang veroordeeld, en
Oldenbarnevelt eindigde zijn leven op het schavot. Ook Hellenborgh werd ter dood
weroordeeld, maar niet afleen om politieke redenen. Er werden ook treschuldigingen
van duivelskunstenarij en hekserij tegen hem ingebracht, en hij werd te Gouda
opgehangen en, volgens de kronieken, "ergens buiten de stadrrbegraven.
Hellenborgh... De letters waren vaag! maar onmiskenbaar. Ook het bijgevoegde
ja-artal 1619 klopte. Eronder was nog een tekst aangebracht, beter leesbaar en dus,
volgens Bruins' eerste indruk, vàn recentere datum:
"Filius diabolicus".
"Duiwelszoon," mompelde de inspecteur. Hij had er geën idee van welke
beschuldigingen nu precies destijds tegen Hellenborgh wàren ingebracht, maa.r dat
zou wel eenvoudig te achterhalen zijn.
En natuurlijk was dit een ontdekking van belang. Hij keek om zich heen, over het
weidse poldergebied. He€l in de verte, wazig aan de horizon, waren de torenspitsen
van Gouda zichtbaar, met name die van de Gouwekerk Daar had Hellenborgh zijn
ellendig einde gevonden... en nu lag hij hier, zonder dat ooit iemand het had geweten.
"Tot nu toe, teÍrmiÍrste," dacht Bruins enÍhousiast. "Ik moet meteen de autoriteiten in
kennis stellen. En de pers, niet te vergeten. Misschien kom ik wel op de TV!"
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'... en hij wet'd te Gouda o1tgehangen..."

Inderdaod was dat het geval. Alle media besteedden ruime aandachÍ aàn de vondst
van de la.atste rustpla-ats van onze grote landgenoot, en dagelijks werden
bijzonderheden over diens leven en werk gepubliceerd. Hoewel natuurlijk algemeen
bekend, werd in de herinnering gebracht dat Hellenborgh langdurig met Galilei in
correspondentie had gestaan, en niet alleen diens bewering had gesteund dat de
aarde om de zon draaide, maar nog veel verder was gegaan, met een aantal theorieën
ïraarvan de juistheid pas e,en eeuï\r later door New'ton rvas ingezien, en die de
grondslag vormden voor diens gravitatietheorie.
Ook bleek Hellenborgh enige verhandelingen geschreven te hebben die kennelijk op
"Utopia" van Thomas More waren gebaseerd, waaronder een nooit geheel begrepen
werkje over wezens die "ergens in het heelal" woonden, in de nabijheid van een door
Hellenborgh "Arminius" genoemde ster, zich bevindend in tret sterrenbeeld
Cassiopeia.

*t*

In de maand die volgde werden aan Hellenborgh nog vele radio- en TV-uitzendingen
gewijd, en regelmatig verschenen artikelen in dag- en weekbladen.
Bruins, die ze allemaal las en bewaard€, was op een rustige novembermiddag juist in
zijn kantoor bezig de enorme stapel eens gïondig te sorteren toen de bel ging. Omdat
brigadier Van Dam een week met zijn gezin naar Oostvoorne was deed hij zelf open,
en zette grote ogen op.
De kleine baardige figuur die voor hem stond had hij vele jaren niet gezien, maar hij
herkende hem ogenblikkelijlq enerzijds omdat hij hem de laatste tijd diverse keren
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op de televisie had gezien, maar ook omdat hij hem van vroeger kende-.Iaren lang
had hij op de lagere school in dezelfde klas gezeten als Cornelis Corpeleyn, de
beroemde astronoom, om precies te zijn op de St. Bavoschool aan de 'Waterloostraat,

vlak om de hoek.
'TIa, die inspecteur!" grinnikte de sterrenkundige, hem de hand schuddend.
'Alles goed?"
"Hoofdinstrreeteur," corrigeerde Bruins. 'I(om binnen. Dat is toewallig! Ik zat net een
artikel van je te lezen."
"Dat doet me genoeglen," zei de ander, ziin jas aàn de kapstok hangend.'Ue zit hier
niet slecht. Mooie, rustige buurt. En vlak bij Excelsior. Ga je nog wel eens kijken?"
"Nauwelijks," zei Bruins. "Ze spelen nooit meer op zondagmiddag, en de prestaties
zijn de laatste tijd om te huilen. Er komt nagenoeg geen publiek meer. Ik heb gehoord
dat de speaker voor de wedstrijd niet meer de namen van de spelers omroept, maar
die van de toeschouwers, Dat duurt minder lang."
'Ua, terwijl er vroeger altijd minstens SOOO man zaten," lrcaamde Corpeleyn. 'Gewoon
bizar." (Dit bleek een lievelingsuitdrukking van hem te zijn.)
"Zozo. Dus je hebt nog steeds interesse in Hellenborgh?"
"Zeker," zei Bruins. "Ik heI: nooit geweten dàt het wetenschappelijk gezien zo'n kei is
geweest. Op aI die artikelen afgaande hoort-ie eigenlijk thuis in het rijtje Copernicus-
Galilei-Newton-Kepler. En om dan zo naargeestig aan je eind te komen. floe heeft dat
ooit kunnen gebeuren?"
"Omdat ze in die tijd niet goed wijs waren," zei Corpeleyn beslist. 'I(un je je
voorstellen dat ze de grootste rechtsgeleerde wan die dagen, Hugo de Groot, in
Loevestein opsloten, en later weigerden hem hier weer toe te laten, nadat hij naar tret
buitenland was ontsnapt? Allemaal even bizar.
En dan Oldenbarnevelt... Enfin, geen wonder dat Maurits kort daarna werd
vermoord. Daar had-ie wel om gewraagd, onderhand."
"Ja, zo ltezien wel," gaf Bruins toe. "Maar wat gaat er nu verder gebeuren met dat
geraamte van Hellenborgh? Ik zou zeggeIl. dai een officiële herbegrafenis op
staatskosten wel 't minste is wat we nog kunnen doen. Ik neem tenminste aan dat hij
inmiddels is opgegraven. Of moet dat nog gebeuren?'
'T.{ee... Daarom ben ik juist hier," verklaarde Corpeleyn. 'T(ort na je ontdekking is het
graf geopend, ma_ar daar is geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven. officieel heet het
dat de inhoud van het graf is owergebracht naar een of ander wetenschappelijk
instituut in Leiden. wat er niet bij rÀr'erd gezegd is, dat dat het astronomisch instituut
is. Dat van mij dus."
'Bij jou?" wroeg Bruins verbaasd. 'Wat moet jij dan met die knekels?"
"Die waren er niet," zei de ander kalm. 'lEr was helemaal geen skelet in dat graÍ! Wel
iets... iets heel anders. Kun je me garanderen dat dit onder ons blijft? Het lijkt ons - ik
spreek namens een officiële regeringscommissie - beter als hiervan voorlopig niets
bekend wordt gemaakt."
De inspecteur zweeg verbluft, terwijl Corpeleyn vervolgde: "Zie ie, we weten niet
precies wàt we gevonden hebben, en of het iets gevaarlijks is. Dat zijn we nu aan het
onderzoeken. Tot zolang moet het absoluut geheim blijven."
'Uuist," zei Bruins. 'Vertel me nu eerst in vredesnaam wat jullie in dat graf dan wel
hebben gevonden. .fe weet wel hoe je iemand nieuwsgierig moet maken, zeg!'
Corpeleyn haalde diep adem. 'Een Utr'O."
Er viel een korte stilte waarin slechts het tikken van de klok hoorbaar was. Toen
haalde Bruins langza.am zijn sigarenkoker tewoorsctrijn en hield die de àstronoom
woor. Na korte tijd vulde het vertrek zich met dikke rookwolken uit twee reusachtige
l»lknakken.
'Goed." De inspecteur plaatste met een klap een zware asbak op zijn bureau. 'Vertel
me het hele verhaal dan maar. Om met de Hartenkoning uit Alice in Wonderland te
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spreken: Begin bij het begin, eÍr ga net zolang door tot je aan het slot bent. Houd daar
op!"
Corpeleyn knikte. 'We weten, tegenavoordig, wrij veel wan het werk van Hellenborgh.
Eigenlijk veel meer dan zijn tijdgenoten. Dat heeft twee oorzaken: ten eerste was hij
zijn tijd ver vooruit, en waren er destijds maar weinigen die iets van zijn
onderzoekingen en wa,arnemingen begrepen, en ten tweede was hij een nauwgezet
dagboekschrijver, en heeft hij een schat aan schriftelijke gegevens nagelaten, Daa,r
zitten aantekeningen bij, die ons - mij althans - op oen fantastisch idee hebben
gebracht, Bedenk daartrij dat hij een studie over de structuur van het heelal heeft
gepubliceerd rlraarvan niemand aoit heeft gesnapt waar trij dat vandaan heeft
gehaald, als je bedenkt dat de ontdekkingen van Hubble over het expanderend heelal
pas in 1928 zijn gedaan. Hoe kwam Hellenborgh aan die kennis? Hier komen we op
het getried van de weronderstellingen... Wat weet jij van UFO's?"
'Tja... Vroeger zeiden we altijd 'Vliegende Schotels'," mompelde Bruins.
'VIak na de T\reede Wereldoorlog zijn ze veell'uldig waargenomen. Een hoop sensatie
zat er bij. Maar er zijn altijd meldingen geweest ur'aàrvan de echÍheid vaststaat, en
die nooit definitief zijn werklaard. Komt misschien ooit nog wel."
"Inderdaad. Gesteld nu even dat UFO's werkelijk bestaan, èn dat ze van buitenaardse
oorsprong zijn, dan is er geen reden om a-a-n te nemen dat ze in vroeger eeuwen óók
niet Íe zien zijn geweest. Alleen zijn er natuurlijk nooit meldingen van gemaakt.
Mensen hadden er geen idee van dat er voertuigen of toestellen zouden kunnen
bestaan die konden vliègen, en ze zouden dus, als ze zoiëts gezien hadden, gedacht
hebben aan gezichtsbedrog, of er gewoon niet op gelet hebben, Alleen wie geloofde
aan de mogelijkheid dat er buiten de aarde nog bewoonde planeten zijn zou, heel
misschien, een id.ee hebtren gehad van de ware aard der werschijningen. En zo
iernand was Hellenborgh! Wat hij beschrijft in deel 27 l'an zijn .A.antekeningen is
zonder twijfel de waarneming va,n een UFO. En bij die waarneming is het niet
gebleven!"
Corpeleyn blies een lange straal rook naar het plafond. 'Wat ik nu ga zeggen berust
gedeeltelijk op Hellenborghs geschriften, gedeeltelijk op a'eronderstellingen. Ik zei
net dat hij een UFO heeft waargenomen, maar eigenlijk is het zo goed als zeker net
omgekeerd geweest: die UFO heeft hèm ontdekt. Ik bedoel: ze moeten ontdekt helrtren
dat Hellenborgh grote astronomische kennis en - voor die tijd - geavanceerde
apparatuur had, en dus de geschikte figuur *'as om contact mee te zoeken. Hij zcu als
enige van zijn tijd begrijpen met wat voor verschijnsel hij te doen had. En dat moet
ook gebeurd zijn, Ze hebben Hellenborgh op een of andere mànier duidelijk gemaakt
wie ze waren en waar ze vandaan kwamen."
'Wie bedoel je precies met 'ze'?" vroeg Bruins. "Buitenaardse wezens?"
"Zéér buitenaards," zei Corpeleyn met klem. "Of Hellenborgh ze ooit in levenden lijve
heeft gezien weet ik niet. Ik vermoed van niet, vr'ant hij beschrijft ze nergens. Ma-ar ze
hetrben hem wel duidelijk weten te maken waar ze vandaan kwamen... Dat moet van
een planeet gerffeest zijn behorende fuij een ster, die dermate nauwkeurig door
Hellenborgh is aangeduid dat we gemakkelijk het ren kunnen negaen welke het is,
Het blijkt te gaan om een nogal kleine ster, ongeveer ter gTootte van onzo zon, in het
sterrenbeeld Cassiopeia. Hellenborgh noemde hem Arminius, en die naam hebben wij
maar aangehouden. Hij is ontleend aan de leider van een godsdienstige richting waar
hij, Oldenbarnevelt en De Groot aanhangers van waren. We hebben inmiddels
uitgerekend wat de àfstànd vanaf de aa.rde is tot Arminius. Nou, ik kan je zeggen: het
is niet naast de deur. De juiste afstand is ruim 374 lichtjaar! Om je een idee te geven
hoe ver dat is: tle weet dàt ze kort geleden een ruimteverkonner naar Saturnus
hebtren gelanceerd, De Cassini. Die zal daar over een jaar of zeven aankomen. Maar
als dat apparaat met precies dezelfdo snelheid zou doorvliegen naa'r Arminius zou
dat geen zeven jaar gaan duren, en ook geen zeven honderd of zeven duizend jaar,
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maar zotn zeven miljoen jaar! Ook om die reden vermoed ik dat de UFO onbemand is
geweest. Er was in plaats daarvan een instrument aan l»ord ur'aarmee Hellenborgh
de communicatie tot stand heeft weten te brengen. Een soort super-lange-afstand-
communicator. Daarmee heeft Hellenborgh zijn waarnemingen gedaan, en er ook
andere experimenten mee uitgehaÀld, aI dan niet met goedkeuring van de Arminia-
nen."
"Dus je bedoelt," zei Bruins verbaasd, "dat hij over buitenaaÍdse apparatuur
besehikte? En zou dat nog terrg te vinden zijn? Wacht effe... je wou toch niet gaan
vertellen dat jullie nu..."
Corpeleyn nam de sigaar uit zijn mond, en knikte nadrukkelijk. 'We hébben het
apparaat gevonden! Of liever: JIèI helrt het gevonden! Het lag onder de door jou
ontdekte grafsteen van Hellenborgh! En van een geraamte of zelfs losse botjes geen
spoor!"
Er wiel een korte stilte. Beide mannen rookten hun sigaren op, en doofden gelijktijdig
de peuken in de asbak. Daanna wervolgde Corpeleyn zijn werhaal.
"Itraar Hellenborgh mr in feite wèl begraven is, is me een raadsel. Tussen ons gezegd:
ik vraag me af wat er eigenlijk met hem is gebeurd. In de geschiedenistroeken staat
wel dat hij zou zijn opgehangen, maar de bronnen uit die tijd maken alleen maar
melding van zijn proces en zijn doodvonnis. Een verslag van de terechtstelling
schijnt er niet te zijn. Ik moet dat eens nagaan bij een of andere deskundige
historicus."
'Ua, maar dat apparaatl' onderbrak Bruins. 'Wat is dat in vredesnaam voor iets? Hoe
ziet het eruit? Wa-ar is het van gemaakt?"
"Geen flauw idee waar 't van gemaakt is," zei de astronoom. 'Een soort metaal, maar
dan loei- en loeihard. Bizar gewoon. Onverwoestbaar spul klaarblijkelijk. Het lijkt
op, eh... nou ja, je zei het zelf al: een vliegende schotel; een grote ronde schijf van zo'n
anderhalwe meter middellijn. In het midden zitten wat uitsteeksels. Antennes of zo.
In elk geval zitterr ze er niet voor niks. Want in de hele buitenrand zitten in het
materiaal verzonken drukknoppen. We hebben er 'n paar geprobeerd, en het
resultaat was dat die antennes korte lichtflitsen begonnen uit te zenden. Het is, als ik
het bij het juiste eind heb, de meest sensationele wondst in onze geschiedenis. Een
communicatiemiddel met buitenaardse schepselen! Buitenaardse mensen wou ik
eerst zeggen, maar we weten natuurlijk niet hoe ze eruit zien. Het kunnen net zo
goed insect-achtige wezens zijn ter grootte van een waterluis, ofjuist zo groot als het
kantoorg;ebou)Í van Nationale-Nederlanden, wie zal tret zeggen. SteI je voor dat we
met ze in conteet kunnen komen! Daarbij zinken dan die Marslander en die
Saturnusraket in het niet! Communicatie met Arminius over de onvoorstelbare
afstand van 374 lichtjaren! AIs ik die ster nu zie, zie ik die dus in feite zoals hij er 374
jaan geleden uitzag. Zo lang doet z'n lictrt er over om ons te bereiken."
"Niet te gelowen," zei Bruins enthousiast. "Maar omgekeerd zien die Arminianen öns
natuurlijk ook zoals WIJ er 374 jaar geleden bijliepen. Dus in het jaar, eh... wanneer
was dat? 1623 dus. Maakt dat eventuele communicatie niet zinloos?'
De ander antwoordde niet dadelijk. Hij keek met gefronste rÀ/enkbranrven woor zich
uit.
"Dat is ook bizar," zei hij tenslotte. 'Daa.r zeg je zoiets. Daar heb ik nog niet eens bij
stilgestaan. 1623 is maar vier ja,ar na de dood van Hellenborgh! Dat was immers in
1619. Missctrien zijn de Arminianen daar wel getuige van gerr/eest, vier jaar geleden
dus. Toen za'gefi ze immers de aarde zoals die in 1619 was! En als ze nà naar ons zitten
te kijken via wat voor vernuftig a,pparaÀt ook zien ze de gebeurtenissen van 1623. Is
er toen nog iets belangrijks gebeurd?"
"Jazeker! De moord op Maurits immers," zei Bruins. 'Vermoord op het Binnenhof in
Den Haag. Dat moet je op school toch gehad hebben?"
"Dat zal best. Maar ik was nooit zo'n kei in geschiedenis. Wie werd er ook aI weer
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verslagen bij Goejanverwellesluis? Jan van SchaÍfelaar?"
"Schei uit," verzocht de insp€cteur. 'Beperk je Iiever tot Hellenborgh. Wat zijn jullie
met dat apparaat van plan?"
"Uitzoeken hoe het in elkaar zit en hoe het wérkt natuurlijk," zei de ander. "Ik hetr
goede hoop dat we trinnen afzienbare tijd iets bijzonders ontdekken. Iets...
opzienbarends, heb ik het gevoel. Morgen zal ik er zelf bij zijn om de experimenten to
leiden. Wil je er soms bij zijn? Tenslotte heb jij dat ding gevonden. En ik neem a-an
dat je in staat lr€nt om er naar buiten toe verder je mond over te houden."
'T.{atuurlijk " zei Bruins verrast. 'Als dat kan, graag. Waar moet ik ergens wezen?"
"Op mijn instituut in Leiden. Zorg dat je er om 'n uur of tien bent. Misschien gebeurt
er dan niks bijzonders. Misschien ook wel, Maar al vinden we niets' het feit dat we de
allereerste echte UFO in ons bezit hetrben is op zich natuurlijk al van onsctratbare
betekenis. Binnenkort zijn we beroemd ower de hele wereld. Iedereen zal dat ding
willen zien. Dus, voordat het zover is: geen woord. Als er ook ma.ar iets van uitlekt
sta"at het binnen een uur voor mijn deur zwart van journalisten en TV-lui, huilend als
hyena's. Dat moet nog even wachten."
Hij stond op. 'rlk kan het zèlf nog steeds nauwelijks geloven. Dat ik dit mag; belewen!
Eeuwenlang hebben alle astronomen hiervan alleen maar kunnen dromen... Ons
eerste daadwerkelijke contact met een manifestatie van buitenaàrds leven'
buitenaa.rdse beschaving! Te bizar voor woorden! Tot morgen!"

Na het vertrek van de gebaarde galaetische deskundige trleef Bruins een tijdje
opgewonden zijn kamer op en neer marcheren. Eén opmerking van Corpeleyn had
zioh in zijn geheugen vastgezet. Stel, dacht hij, weronderstél nu eens, dat bewoners
van Arminius ons kunnen zien. Ze zien dan dus de gebeurtenissen van 1623' het jaar
van de moord op Maurits!
Er was iets raars met die moord, wist de inspecteur. Die was eigenlijk nooit
opgehelderd. Een pa-ar jaar terug had hij er een boek over gelezen, waarin u/èrd
treweerd dat de twee zonen wan Johan wan Oldenbarnevelt er aclrter hadden gezeten.
Maar er was nooit iemand gearresteerd. De lijfwachten 1'an Maurits hadden iemand
neergeschoten, maar de dodelijke schoten op de stadhouderwaren waarsehijnlijk uit
een raam afgevuurd. Hot geheel deed Bruins denken aan de theorieën over de moord
op Kennedy. Zijn politienatuur had hem ertoe gedreven historisch onderzoek te gàan
doen, maar dat had niets opgeleverd.
Maar als hij nri op Arminius zou zitten zou hij misschien de ware toedracht kunnen
zien!
Hij zette deze gedachten van zich af. Eerst die UFO, dacht hij. Corpeleyn had
natuurlijk gelijk: die was op zichzelf al belanglvekkend genoeg.
Morgen zou hij hem te zien krijgen: een echte UFO. Hij was razend benieuwd.
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'ÍIoe vet'der men keek,
hoe gl'oter het leek."

Jules Deelde4 'Moderne G'edicltten" (7984)

ffi nnfixtuk Z. qÉ Exptrimrnt

"Onbegrijpelijkl" Dr. Richard Vogel, wetenschappelijk hoofdmedewerker, staarde zijn
chef, prof. Corpeleyn, hoofdsehuddend aan. "Dit zijn de resultaten van de materiaal-
analyses. Uitslagl niet vast te stellen. Anders gezegd: het is spul dat nergens op aarde
voorkomt. We krijgen er geen vat op. Niet met röntgenstralen, niet met spectraal-
analyse, nergens mee. En openbreken lijkt rne ook niet werantwoord. Ik denk
trouur'eÍrs dat dat ding zelfs tegeÍr een atoom-explosie is bestand. We kunnen alleen
nog proberen te achterhalen of we hem in werking kunnen stellen. Waarschijnlijk
een trepaalde knoppeneombinatie. Maar welke? We hetrben er over de hele omtrek
zo'lr 2il geteld. Sommige knoppen brengen een doffe bromtoon te\r''eeg. Andere doen
lichtstralen uit die antennesprieten tevoorschijn schieton. Ma-ar er mcet l'eel meer
mogelijk zijn."
Corpeleyn knikte. 'Dat is wel zeker. En het is Hellenborgh destijds gelukt, dus moet 't
ons ook lukken. Wacht eens.-. AIs we er eens mee naar buiten gingen? Wie Í\reet wacht
dat ding op signalen uit het heelal, wellieht van Arminius zelf afkomstig, en wordt de
ontvangst bemoeilijkt doordat we binnen zitten. Pak 'm op, jongens, maar
voorzichtig!"
Hij draaide zich om naar Bruins, die achter hem stond en hem op de schouder had
getikt. 'Wàt is er?"
'Wat er is? Zie je niks?" vroeg de inspeeteur bedaard, en lvees op de glanzende
truitenaardse schijf, die in het midden van de zaal stond opgesteld, omringd door
witgejaste assistenten wan Corpeleyn. 'TIet is jullie al gelukt denk ik. Hij werkt! Kijk
maarl'
Een trrede lichtbundel was uit het midden van het apparaat omhoog geflitst en
verlic}rtl,e de zaal op oogverblindende wijze.
Het duurde ongeveer dertig seconden. Toen leek het lictrt wat af te nemen in
intensiteit, maar een ander verschijnsel trad nu aan het daglicht, in letterlijke zin: de
contouren van de zaal begonnen te vervagen, de muren leken te werdampen, en voor
de verbijsterde blikken van het gezelschap ontrolde zich een volkomen levensecht
panorama van een Hollands landschap: weilanden met vrat koeien, doorsneden door
een smal zandtrmd. E€n soort "virtual reality", zoals Bruins het later omschreef, drie-
dimensionaal en wolkomen lewensecht. "Alsof we er middenin stonden".
Achter een boomgroepje waren de torens van Leiden te zien, op dezelfde afstand als
in werkelijkheid, maar in een heel andere omgewing. De stad leek door wallen
omgeven, zoals vroeger, en over het zandpad naderde een paard-en-wagen' gemend
door een persoon gekleed in een onduidelijk truis en een kuitbroek- De figuur wierp
hen een lusteloze blik toe. Het was niet duidelijk of hij hen ook zag of niet. Hii
verdween, en werd na geruime tijd gevolgd door een voetganger die weggelopen leek
uit de "Nactrtwacht" van Rembrandt: zwart kostuum, §ritte kant€n kraag, lang haar
en een gevederde hoed, en knielaarzen. Deze leek het wetenschappelijk gezelschap
wèI op te merken. Hij bleef althans stilstaan en staarde geruime tijd met half-
dichtgeknepen ogen in hun rielrting. Toen vervolgde hij schouderophalend zijn weg.
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Corpeleyn stapte naàr voren en drukte op een knop in het apparaat. Geleidelijk
doofde het driedimensionale beeld uit, en de oorspronkelijke zaal kwam er werer voor
in de plaats.
'Yel?" vroeg Corpeleyn tenslotte, na enigszins van zijn verbijstering bekomen te zijn.
"l at was dat in 's hemelsnaam? Wie heeft hier een verklaring voor?"
"Tja..." Dr. Vogel kuchte. "Ik misschien. Maar wel een Íamelijk fantastische. Hoe ver
staat Arminius bij ons vandaan? Toch 37<t lichtjaren? Dus de Arminianen zien ons
zoals we er in 1623 bij liepen. Nu, wat dacht u van de kleding van die voorbijgangers?
Zou die uit 1623 kunnen zijn?'
"Ik... ik denk 't wel," stamelde Corpeleyn. 'Wat wou je daarmee zeggen?"
'T.{ou... ik denk dat wij door dat apparaat onszelf zien zoals we vanaf Arminius te zien
ziin," zei Vogel aarzelend. 'Dus ure zaten daarnet ge\Àr'oon n&ar ons eigen verre
verleden te kijken. Daar komt het op neer. Denk ils tenminste."
Het duizelde Bruins. Dit moest het zijn, dacht hij. Natuurlijk. Maar hoe kwam dat
ding hier op aarde? Had Hellenborgh het gekregen van de Arminianen? En hoe was
het uiteindelijk onder diens grafzerk beland? En welke gevolgen zou het hebben?
Kon je er inderda.ad mee in het verleden kijken?
Een krankzinnig, fantastisch idee doemde in hem op. Zijn hart begon ervan te
bonzen. Stel je voor... de droom van iedere politieman! Zou het nog kunnen?
Hij nam Corpeleyn terzijde. "Luister!" zei hij gejaagd.'Dit opent een perspectief. Ik
moet meteen iets wete Wat is de héél precieze afstand wan hier naar Arminius? Ik
bedoel dus: Als zij ons zitten te bekijken, welk tijdstip van onze geschiedenis zierr ze
dan? Dus niet het jaartal, ma.ar de exacte datum?'
"Hoezo? Wat wil je dan?" !'roeg Corpeleyn verbluft. 'Wat heb je voor iets bizars in je
hoofd?"
'I ets niet,'r snauwde Bruins ongeduldig. 'Alleen dio datum graag."
'Goed, ja, rustig," prevelde de zwarte-gaten deskundige, zijn zak-Iapanner trekkend.
'Momentje."
Hij begon de nodige getallen in te tikken. 'Even zien... We komen dan uit op 16

november 16231'
Bruins ademde zwaar. 'Besef je wat dat betekent? We zitten dus, wanaf Arminius
gezien, tv/ee dagen voor de moord op prins Maurits! Stadhouder van Holland, en
commandant van lret Staatse leger! Hoe is dat in zijn werk gegaàn, destijds? De
daders zijn nooit gegrepen. We weten alleen dat het
's avonds op het Binnenhof gebeurde, en dat de zonen van Oldenbarnevelt er
waarschijnlijk achtet zaten. Het is een van de nooit opgeloste raadselen der
geschiedenis. Met dít ding..." hij wees op het truitenaardse voorwerp,
"...kunnen we dat raadsel misschien wel oplossen! Ik wil weten wat er precies is
voorgevallen, destijds. Dus laten we er overmorgen mee naar Den Haag gaan, en 's
avonds op het Binnenhof in werking stellen. Als extra-getuige wil ik brigadier Van
Dam meenemen. Stel dat we suooes hebben, dan slaan we twee vliegen in één klap:
Jullie weíen wsartoe het apparaat in stast is, en ik... wie Maurits heeft vermoordl'
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'7)e misdaad en de straf moet altijd t'zamen loopen,
En blijven in bestek van billijkheÍd."

.Ioost uan den Vondel, 'Uoseph in Dothan", uiet'de bediif (16í19)

ffinnÍixtukX. ffifuwrnlguÍ

De statige Lange Vijverberg lag er werlaten bij. De hele dag was het helder weer
geïveest, met een begin van vorst in de lucht, maar tegen de avond was er bewolking
komen opzetten, en bij het invallen van de duisternis was het beginnen te sneeuwen,
eerst licht, maar al snel steeds zwaarder.
Straatlantaarns beschenen de monumentale historische panden die zich aan de
straatkant bevonden. Aan de andere zijde spiegelden de lange gevels van het
Ministerie van Algemene Zaken en de Eerste Kamer zich in het donkere water van de
Hofvijver.
Het liep tegen acht uur's avonds toen twee m8nnen, de een groot en fors, de ander
wat kleiner, zich in zuidelijke richting voortbewogen over de smalle gïoenstrook die
zich uitstrekt tussen de I-ange Vijverberg en de Hofwijver. De sneeuw die het
grindpad al nagenoeg bedekte knerpte onder hun zware schoenzolen. Andere
voorbijgangers waren er niet te bekennen, want de kou en de hevige sneeuwwal
hielden zelfs de meest verstokte wandelaars binnenshuis. Ook autoverkeer was er die
avond nauwelijks, zodat de beide Rotterdamse politiebeambten - de Iezer zal
ongetv/ijfeld inspecteur Bruins en brigadier Van Dam al hebben herkend - zich in een
werlaten Haagse trinnenstad waanden.
"Hri, koud hier zeg," mopperde Van Dam. "Ik hoop dat die piechem ons een verse bak
koffie verstrekt voor we met dat màchien aan de slag gaan!"
"Zoals ik je al vertelde Van Dam, de man lreet Corpeleyn, en..."
Bruins maakte zijrr zin niet verder af. Hij hield ziirr metgezel halverwege het
grindpad staande en wees voor zich uit.
"Kijk nou eens, Van Dam, daar staat zowaar een oude bekende van ons."
De brigadier keek in de aangewezen richting' T\rssen het struikge\vas stond achter
een hekje een standbeeld van een oude, licht gebogen man die op een stok steunde.
Aarzelend vroeg Van Dam:
"Oh ja? Is het iemand die we vroeger hebben ingerekend, chef?"
Hij schudde aÍkeurend het hoofd. "Stel je voor' een standbeeld voor e'en ouï/e
bajesklant... midden in de stad... het wordt toch steeds gekker in Nederland..."
Hij boog zich voorover om het l»rdje met toelichting te lezen, maar dat bleek geheel
ondergesneeuwd.
Bruins ademde z.urla.ar. Zo rustig mogelijk legde hij uit: 'Dit, Van Dam, is het
standbeeld van niemand minder dan de beroemde Johan van Oldenbarnevelt- Hij was
pensionaris van Rotterdam, van 1576 tot 1586 om precies te zijn. Later is hij hier, in
Den Haag..."
"Oh, nou weet ik 't weerl'De brigadier stapte achteruit en rechtte ziin rraÉ,. "Is het dié
goser? Ja, nou je 't 2egf,..."
Hij dacht even na en vroeg toen, om zich heen ziende: "Is dit dan soms de plek waar
ze indertijd z'n kop eraf hebben gehakt, chef?"
"Nee, dat is gelreurd op het Binnenhof zelf. Ik zal je de juiste plek straks wel even
aanwijzen, Luuc, want we komen er zo langs."
Bruins wilde al doorlopen toen zijn oog viel op een kleine bloemenkrans die, half
verborgen onder de sneeuw, tegen de zijkant van het monument lag. Een gïoen-rvit-
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groene sjerp droeg het opschrift: "Comité 4í) jaar herdenking Johan wan
Oldenbarnevelt t647 -t9A7, aÍdeling Rotterdam".
"Ach ja, dat was vanmiddag," mompelde de inspecteur half in zich zelf. Onder het
lopen dacht hij terug aan de beelden van het t.v.-journa&l v&n zes uur, en grinnikte
zachtjes.
Rond drie uur 's middags was de Oldenbarnevelt Vereniging twee busladingen sterk
vanuit Rotterdam op de Lange Vijwerberg gearriveerd voor een plechtige
kranslegging bij het moaument. Na een minuut stilte was men in optocht naàr het
Binnenhof getogen, waar de voorzitter - Bruins had in de man die voorop liep direct
de oude Laurens E. Bulgersteyn herkend - een toespreak zou houden op de plek waar
de raadpensionaris indertijd was onthoofd. Daar aangekomen was de historicus op
een meegebractrte keukenstoel geklommen om in onversneden Rotterdams een
gloedwol en niet bepaald o!:jectief relaas ten lreste te geven van de dramatische
getreurtenissen zoals die zich in het jaar 1619 hadden woltrokken. Een wijkagent, de
fiets aan de hand, hield op de achtergrond de bijeenkomst in de gaten, maar gezien
de hoge leeftijd van de meeste toehoorders vraren ongeregeldheden niet te
verwachten, Dit echter bleek een misrekening.
Juist op het moment dat Bulgersteyn aan de meest bloederige details van de
terechtstelling was begonnen - "... dus die beul dacht: 'ik neem geen enkel risico, het
moet direct goed' en hij geeft tne dus een jens met dat zwaard, alsof-ie een boam
moest omleggen- In zijn enthousiasme nam-ie in één moeite de uingertoppen van die
ouwe mee, want die hield zich met beide handen aan dat blok uast. Zieje het voor ie!?
Dat Oranjetuig: t'eageerde op een manier die je na aI die jaren nog steeds de
fiIlingen... '- affiveerde vanuit de riehting wan de Stadhouderspoort een tweede
demonstratie op het Binnenhof. Het bleek te gaan om een delegatie van de
Oranjevereniging 'Bleskensgraaf', geleid door de strijdbare heer H. TackenboscÉ,
ouderling van de Ernstig Verbolgen Broederschap, een nogal orthodoxe afsplitsing
van de Zwaar Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband, Onderhoudende Artikel
461.
Helaas had de politiefunctionaris die woor de beide demonstraties zijn toestemming
had verleend, niet over voldoende historisch inzicht beschikt om in te zien dat hier
de meningen wel eens zouden kunnen gaan botsen. De wijkagent echter had op de
lagere school wèl goed opgelet, en besefte dat dit de foute kant op ging.
Daar leek hij gelijk in te gaàn krijgen. SneI zette hij zijn fiets tegen de pui en stapte
naar voren, maar het was af te laat.
De cameraman van het t.v.-iourÍraal had de daaropvolgende gebeurtenissen
haarscherp in beeld gebracht, herinnerde Bruins zich, terwijl hij, gevolgd door Van
Dam, via de poort aa,n de Hofweg het Binnenhof betrad.
Het plein lag er in de avondlijke stilte weer rustig bij. Slechts enkele verfomfaaide en
vertrapte bloemenkransen en een kapotte keukenstoel, met sneeu\r/ bedekt'
getuigden nog van het feit dat de afgelopen middagi sommige mensen de vaderlandse
geschiedenis nog altijd niet als woltooid verleden tijd hadden kunnen beschouwen.
Peinzend staarde Bruins naar de rommel.
De reportage was geëindigd met pakkende beelden van een hard wegrijdende
arrestatiewagen van de Haagse politie, waarmee Bulgersteyn en Tackenbosch,
beiden in zwaar gehan'ende toestand, werden afgevoerd. Tot slot had de verslaggever
nog een vergeefse poging ondernomen om in de afsluitende dertig seconden de

i Het hetreft hier een trroer van wijlen de heer ds. G. Tackenbosch, tot najaar 1993
voorganger te Bleskensgraaf.
Zie: "De Heks varr Bleskensgraaf', Rotterdam 1993, van dezelfde auteurs.
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dieperliggende achtergronden van deze reprise van de Bestandstwisten2 uit de
doeken te doen.
'ryat gaan we hier nou eigenlijk precies uitvoeren, chef?' vroeg Van Dam, nadat
Bruins hem zoals beloofd de plaats had gewezen waar indertijd het sctravot had
gestaan.
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Jolpa van Oldenbarnevelt ulak voor zijn terechtstelling op lpt Birrnenhof te Den HaaE: 0679)

"Uitvoeren, Van Dam? Te doen valt er hier weinig, denk ik. Als het meezit en de
geleerden de juiste berekeningen hebben gemaakt, dan zullen we hooguit iets
kunnen zien!"
De inspecteur maakte een weids getraar. 'Weet ie, over dik een uur is het precies 374

' Het Twaalfiadg Bestanó van 16O0 tot 1621, stond in het teken varr hevige partijtwisten
tussen Oldenbarnevelt en prins Maurits, tussen staatsgezinden en oranjegezinden, tussen
Arminianen en Gomarist€n, tussen waardgelders en het SteaÍse leger' tusseÍr regentert en
hofpartij, tussen federalisten en unitarisserL tusserr remonstrauten en contra-remonstranten,
tussen rekkelijken erl preciezeÍL tussen Holland en de anrdere zes gewesterl Het kwam dus
goed uit dat de Spanjaarden zich even rustig lielden- Toen de ruzies in 1621 waren beslecht
werd de Taehtigiarige Oorlog voottgez.et. Zo is et altijd wat.
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jaar geleden dat prins Maurits hier, althans, iets verderop, bij de Stadhouderspoort,
vanuit een hinderlaag werd neergeschoten. Door lvie weet niemand, maar
waarsehijnlijk zaten de beide zoons van Johan van Oldenbarnevelt, Reinier en
Willem, er achter. Het u/as een politiek complot, ma.ar ook wra-ak speelde een rol.
Wellicht zat er nog meer achter, mear het fijne ervan hebben de historici, naar het
schijnt, nooit helernaal r.roven water kunnen krijgen."
Onder het praten uras Bruins steeds langzamer gaan lopen, en de brigadier was hem
daarin gevolgd. Op het midden van het plein hield Brrrins stil en keek Van Dam a.an.
"Denk maar aan president Kennedy, Ook prins Maurits vr'erd, naer verluidt, van
meerdere kanten tegelijk onder wuur genomen toen zijn karos die avond onder de
Stadhouderspoort door reed. Het is daar nogal nauw, de koetsier moest wat
inhouden, en op dat moment sloegen de daders keihard toe. Er was duidelijk goed
over nagedacht, Dat rijtuig is trouwens nog steeds te bezichtigen in de stallen van
paleis Het I-oo. Er zitten wel zo'n tien kogelgaten in!"
"Zoveel?" vroeg Van Dam verbaasd. 'ry'reemd! Een tijdje terrg uras er een speelfilm op
de t.v., 'De Drie Musketiers' geheten. Daarin zag je heel duidelijk dat het herladen
van zo'n musket een eeuwigheid duurt..."
Hij dacht hierover nog even na, en vroeg toen: 'Waa.r kwam prins Maurits eigenlijk
vandaan? Van een politieke vergadering of zoiets? En had-ie geen lijfwaeht trij zich?
Zulke hoge pieten worden toch altijd omringd door een hele drom van die
zwaarbewapende kleerkasten? Of kenden ze dat in die tijd soms nog niet?'
Bruins aarzelde even alvorens op al deze vragen een antwoord te geven.
"Eh, jazeker, normaal gesproken wel. Maar die avond... eh, hoe zal ik het zeggen...
Maurits kwam niet terug van een poliÍieke vergadering of iets van dien aard... hij
kwam terug van eh... van een bezoek, ja, laat ik het zo maar noemen, v&n een
bezoek... aan een vrouw, aan een dame, een zekere Margaretha wan Mechelen... en
Maurits vond dat daar zo weinig mogelijk mensen van op de hoogte hoefden te zijn,
snap je? Hij had, kortom, zijn lijfwachten die al'ond naar het café gestuurdl'
Bruins, die er tamelijk ouderwetse ideeën op nahield waar het ging om de
vaderlandse geschiedenis te presenteren als een bron van morele verheffing voor
toekomstige generaties, keek wat ongemakkelijk, moar Van Dam had de situatie
thans trelder in beeld.
Met een wette knipoogi zei hij: 'Aha! Ik begrijp het al chefl Wijntje en Trijntje... en dan,
je kunt niet de hele dag met regeren bezig zijn. Wat dacht u van Kennedy en Marilyn
Monroe? Daar heeft m'n vrouw laatst een mooie film over gehuurd bij de videotheek
bij ons in de Wàterloostraat! Nou, daarin wordt het allema-al haarfijn uit de doeken
gedaan! Die Kennedy hield er wel wan om af en toe, net als prins Maurits lrlijkbaar'
buiten de deur een stevige wi..."
"Ja, ja, ik ken die geschiedenis ook, Van Dam," ondertrrak Bruins zijn brigadier snel.
"Inderdaad moet je die kant op denken. Maar hoe dan ook: het trlijft een
moordaanslag! En daanom zijn we nu hier!"
Hij wees voor zich uit. 'Daar moeten we heen, Luuc, langs de Ridderzaal. Corpeleyn
heeft dat apparaat in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer opgesteld, dus we
hebben de ruimÍe. Het klinkt vreemd, maar straks zullen we het misschien allema.al
van nabij kunnen zien. Kom mee, want het is al trijna acht uur, We moeten ons
haasten."
Als om zijn woorden te onderstrepen begon in de verte de klok van de St,
Nicolaaskerk in de Parkstraat het hele uur te slaan.
Iedere keer als Bruins de voorgevel wan de Ridderzaal zag moest hij denken aan het
vroegere openingsfilmpje van de rubriek 'Den Haag Vandaag', v/aarin de twee
hoektorentjes in rode potloden en het centrale roosvenster in het witte vakje van een
verkiezingsbiljet veranderden. Hij neuriede zachtjes de herkenningsmelodie voor
zich uit ter-wijl ze in stewige pas voortliepen naar... "Ja, near urat, eigenlijk?" peinsde
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Bruins-
Op de stoep van het gebouv/ stond prof. C. Corpeleyn hen reeds persoonlijk op te
wachten. Zijn hand zwaaide groetend omhoog.
"Ha, Bruins! Welkom! Precies op tijd! Heb je zojuist ook de restanten van die veldslag
van vanmiddag nog gezien!? Gewoon bizar!" Hij grinnikte.
"Kom verder, kom verder! Ook u, brigadier! Wees welkom! U bent geloof ik onze
externe waàrnemer, is het niet?"
Zonder op een antwoord te waehten vervolgde hij:'Deze kant op. De koffie staat al
klaar. Dat zal wel smaken, met dit weer!"
Van Dam bromde instemmend. De joviale geleerde ging hen voor door de vele gangen
van het gebouw, om te eindigen voor een gesloten dubbele deur.
'Tlier is tret! Achter deze deur" - met een dramatisch gebaar legde hij zijn hand op een
houten paneel - "staat het Appara,at opgesteld! AIIes is in gereedheid gebracht voor
het Experiment." Corpeleyn sprak in hoofdletters. Met een zo mogelijk nog
dramatischer gebaar stiet hij de vleugeldeuren open en betrad de helder verliehte
ruimte.
De voormalige vergaderzaal van de Tï,eede Kamer was nagenoeg leeg, gereed om zijn
oude ftrnctie wan balzaal weër te venrrllen. Maar ondanks het feit dat de bekende
groene banLjes niet langer aanwezig waren, kon Bruins zich nog gemakkelijk de
soms heftige debatten herinneren die hier waren gehouden. Zachtjes neuriede hij de
tune van 'Den Haag Vandaag',
Ook zonder machine, peinsde hij, was in deze zaal al meer dan genoeg van de
vaderlandse geschiedenis te proeven, zij het uit een minder ver verleden.
Van Dam was intussen naar de tafel waar de koffie stond gelopen, en Bruins rictrtte
zijn aandacht op een andere hoek van het vertrek.
'Bent u ook zo benieuwd, inspecteur?" vroeg Corpeleyn. Hij stond naast het apparaat
en veegde er met zijn zal<doek een stofje vanaf. Hii glunderde als een schooljongen.
'Ik kan gewoon nauwelijks wachten."
Bruins pakte de dampende kop koffie aan die zijn brigadier hem aanreikte, en zei: "Is
er eigenlijk geen gevaar te duchten? Ik bedoel: hoe weet u dat er geen gevaarlijke
straling vrijkomt, of dat er giftige stoffen zullen ontsnappen?'
"Dat weet ik helemaal niet!" zei de geleerde luchtig. 'Misschien zijn we over tien
minuten wel dood, je weet het maar nooit met wetenschappeliike experimenten. Maar
ik denk niet dat het kwaad kan. Tenslotte heeft de oude Hellenborgh hem ook
jarenlang gebruikt. Hoe laat is het trouwens? Volgens mij moesten we maar
lrcginnen, inspecteur."

mopperde Van Dam, Hij goot de kop koffie in één lange teug nàar binnen,
waarna hij wegliep om zich snel een tweede kop in te schenken.
Ook Bruins nam een slok van het stomend hete spul, en brandde zijn tong.
'AIle duivels! Is die koffie van het merk Vesuvius?"
De brigadier leegde zijn tweede kop. 't{ou, beginnen maar," zei hij'
De beroemde fysicus keek even op, "Ja, is iedereen er kla.ar voor? Ik hoop dat we
kunnen zien wat u wilt, inspecteur. Als ik mijn trerekeningen goed heb gemaakt
zullen we over enkele seconden een blik kunnen werpen op het Binnenhof de dato 17

novemlrcr 1623!"
Hij raadpleegde zijn aantekeningen.
'Ilnoppen 2, Ll en 20..." mompelde hij. 'T.{u, daar gaan we dan!"
Hij maakte de nodige instellingen, terwijl Bruins gespannen toekeek, en Van Dam
zijn neus snoot,
"Interessant," bromde de trrigadier. 'Wat gebeurt er nou precies? Ik merk geen
mallemoer."
Doch daar kwam spoedig verandering in.
Een heldere lichtbundel schoot tevoorschijn, van het ene op het andere moment; de
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helderheid was oogverblindend,
Tot in de verste uithoeken van de ruime zaal scheen het licht, alsof het plafond vol
kràchtige schijnwerpers zat. En in dit licht begion zich een ander beeld van het
interieur af te tekenen. Het leek alsof de zaal om hen hecn langza,am werd
getransformeerd, De radiatoren van de centrale verwarming smolten \rreg. De
gesauste muren bleken ineens voorzien van zware eikenhouten lambrizeringen, en in
de ramen zatel nu glas-in-lood ruitjes die er eerst Ífet gewe€st waren. Ook de
vloerbedekking was door degelijk houtwer:k vervangen, en de moderne Tl-buizen
hadden plaats gemaakt voor kroonluchters vol druipkaarsen. Kortom, op
mysterieuze wijze keken de a-anwezigen via de lichtbundel naar een ruimte, die
onmiskenbaar dezelfde was als wàar ze zich thans in bevonden, daarvan alleen
gescheiden door een soort onziclrtbare glaswand.
Plotseling klonk er een vreemd, onbestemd gezoem uit het binnenste van het
gevaarte, en het lichtschijnsel verdubbelde in sterkte.
Van schrik stiet prof. Corpeleyn met zÍjn elleboog tegen de rand van het Apperaat,
dat daardoor dreigde te kantelen. In zijn poging het ding tegen te houden greep hij
met zijn andere hand de rand vast, waarbij hij in zijn onhandigheid een stuk of zeven
knoppen extra indrukte. Het gevaarte begon nog harder te zoemen en kantelde naar
voren, zodat de beide Rotterdamse politiefunetionarissen
midden van het felle schíjnsel krrramen te staan'
Eigenlijk was het geen liehttrundel, maar meer een soort
straling zich steeds meer leek te intensiveren.
In een instinctief gebaar schermde Bruins met zijn rechterhand zijn ogen af en deed
een stap naar achteren, om buiten het trereik van de felle stralen te komen.
Daarbij botste hij ongelukkigerwijs tegen Van Dam, die juist de andere kant op wilde
stappen. Bruins st::uikelde, 'r'erloor het evenwicht en maaide wild om zich heen. Nog
juist op tijd voelde hij de arm van ziin brigadier en greep zich vast, maar ook die kon
zich niet meer staande houden. Beide mannen tuimelden tegen de grond.
'Verroest! Krijg de Kralinge krampen..."
De inspeeteur opende zijn ogen en keek verbaasd naar Van Dam, die naast hem op de
vloer lag. De brigadier krabbelde als eerste overeind en klopte het stof van zijn jas.

"Sorry chef, ik zag even niks meer door dat felle Iicht! Heeft u niks gebroken of zo?"
Hij hielp Bruins weer op de been en nam intussen de omgeving in zich op. De
liehtwolk hing er nog, ma-ar de straling vvas sterk afgenomen. Ook het Apparaat stond
er nog, maar Corpeleyn was verdwenen. En dan...
Gek, de zaal... ja, het was nog steeds dezelfde ruimte, dat zag hij wel, maar'.. Van
Dam's wenkbrauwen gingen steeds verder omhoog, want er viel niet aan te
ontkomen: de zeventiende eeuwse zaal waar hij enige momenten terug alleen nog
maar nààr had kunnen kijken via de beelden die dat rare s-pparààt uitzond, daar
stond hij nu werkeli;k midden in!
'Ikijg nou 't noné!" troorde hij Bruins mompelen. Van Dam begreep dat zijn superieur
intussen hetzelfde had geconcludeerd. 'ls dit een flauwe gtap of zo? En waar is
Corpeleyn?"
Van buiten drong er een licht rumoer tot hen door. Bruins keek Van Dam vragend
aa.n en ha-alde niet-begrijpend zijn schouders op, Hij liep van het steeds flauwer
wordende lichtschijnsel vandaan naar eën raam en schoof het gordijn opzij.
Beneden zich zag hij het pleintje voor de §tadlrouderspoort. Langzaam viel zijn mond
open van verbazing en zijn ogen puilden uit als orgelknoppen. 'Wat... Wat is daÍ nu!?'
Van Dam kwam aehter hem staan en keek over zijn schouders mee' De sneeuw was
geheel verdrvenen, en over de keien ratelde een met paarden bespannen rijtuig
voorbij. Dat laotste hoorde Bruins overigens meer dan dat hij het zag, want de
normale straatverlichting was om de een of andere onduidelijke reden uitgeschakeld.
Sterker, hij zag in het geheel geen lantaarnpalen meer staan. Het enige licht kwam
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van een brandende toorts, die een verder nauwelijks ziehtbare passant boven zijn
hoofd hield.
"Ik ga die Corpeleyn zoeken," zei Van Dam korzelig, 'Dit wordt te gek, Ik weet niet
precies \vat er aan de hand is, maar volgens mij heeft die gek een verkeerde knop
ingedrukt en zitten we nu diep in de stront, niet tot hier, maar tot daar!" Met zijn
vlakke hand wees hij eerst zijn nek, en toen zijn kruin a.an. Hij wilde al naar de deur
Iopen, maar Bruins hield hem tegien.
'Wacht even, Van Dam! Daar gebeurt geloof ik iets vreemds! Kijk eens!"
Hij wees naar heneden, waar het pleintje er weer uitgestorven bij le.ek te liggen. Maar
nee, toch niet helemaal. Wie scherp keek kon enkele in het zlvart geklede personages'
gehuld in lange mantels en met grote flaphoeden op het hoofd, langs de gevel aan de
owerzijde van het plein zien sluipen, orn in een klein poortje te verdwijnen.
Geen van hen had, vreemd ger.oeg, verlichtingi bij zich. Blijkbaar wilden ze niet
opgemerkt worden door tvree aldere personen' die, met ieder een flambouw in de
hand, juist op dat moment in militaire tr,as van de andere kant kwamen a-anlopen' De
flakkerende vlamrnen weerkaatsten in hun stalen helmen en hellebaarden. Het wit
van hun plooikra-gen stak sterk af tegen het donkere leer van hun wambuizen. Aan
hun gordels rammelden sabels, en hun hoge laarzen lvaren voorzien van sporen. Ze
marcheerden in de richting van de Ridderzaal, en waren spoedig weer uit heeld
werd'.rrenen-
Bruins hapte naar adem, en greep Va-n Dam bij de schouders. 'Ua Luu-c, je hebt gelijk,
ur'e zitten niet alleen goed in de stront, maar volgens mij... het klinkt krankzinnig
misschien.,, maa.r wolgens mij,,, zitten we zelf ook in het jaar 1623! Door dat apparaat!"
'IJ bedoelt dat ïve..."
'kecies! Blijkba*r kun je met dat apparaat niet alleen in het verleden kijken... je
kunt er ook mee..."
Hij maakte zijr^ zira niet af, want Van Dam trad als erv&rert politieman het tafereel
voor hen intussen geen seconde uit het oog verloren.
Hij schudde het hoofd. 'ïk weet het niet chef. lYat ik wel weet is dat ik dat stelletje in
het zwart geklede binken dat ave dàarnet beneden zagen rondscharrelen voor geen
stuiwer vertrouw. Waar zijn ze trouvr'ens gebleven? Ho, wacht eens ewen! Er zit
beweging in de za-ak!"
Het vreemde lichtschijnsel in de zaal aehter hen was nu geheel verdwenen, zoda"t ze
zonder risico l-an ontdekking naar buiten konden kijken.
'Daar gebeurt wat, kijk, en daar ook!" Van Dam was onwillekeurig op een fluistertoon
overgestàpt, en ook Bruins kreeg nu de politiekriebels.
Het kleine poortje ging v/eer open, en een donkere figuur kwam naar buiten geslopen
en vatte post achter een pilaar. Op de werdieping bol'en hem ging langzaarl een raam
open, en daarna nog een, en toen nog een' Uit ieder raam werd een soort Iangwerpige
ijzeren stok 'r'oorzichtig een stukje naar buiten geschcven. De man achter de pilaar
haalde iets onder zijn mantel vandaan en begon eraan te prutsert. Achter de ramen
bev,,cgen schimmen.
'Vervloekt, Van Dam! Ik bedoeL bij de heilige Antonius! Die gaan'.. eh, ik bedoel"'
volgens mij is dit..."
"Die lui zijn gewapend!" zei Va-n Dam kort. 'Met geweren, met pistolen, met van alles!
Drie boven, en één beneden! Dat tuig bereidt een aanslag voor! Nou, die zijn nog niet
jarig!"
De zwaergebcurvde brigadier stond strak van de spanning. Eindelijk aetie! Dit was
zijn terrein! Met een getraind gebaar gre-ep hij onder zijn colbert en trok een
buitenformaat pistool voor de dag. Met een metalen klap schoof hij er een vol
magazijn kogels in en laadde het wapen door. 'We gaan!"
Hij rende naar de deur, gevolgd door Bruins. De brigadier strekte zijn hand al uit
naar de deurknop, maar tot hun ontzetting vloog juist op dat moment de deur voor
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hun neus open en een lakei verscheen op de drempel. Het pak van de man maakte een
onweerstaanbaar oubollige indruk.
Hij keek ontzet naar de beide aanstormende Rotterdamse politetreambten, en riep:
"Wat hamer! Y{at zijt gijlieden voor .Iokers? En wat heeft die vreemde uitdossing te
tretekenen!?'
'Dat moet jij nodig zeggen!" brulde Van Dam. "Opzij man, in naam der wet! Politie!"
Hij wierp de lakei als een baal stro van zich af en stormde de gàng in, op weg naar de
buitenderrr.
Bruins dacht razendsnel na- Hoe sprak je iemand uit de zewentiende eeuw aan? Hij
dacht terug aan pater Molkenboer OFM, zijn leraar Nederlands op de middelbare
school, die trij voorkeur uit Vondel voordroeg' meer speciaal uit Uoseph in Dothan''
Hoe klonk dat ook alweer? Ineens schoten hem enkele flarden van het vierde bedrijf
te binnen.
Hij hielp de uit het veld geslagen lakei overeind, greep een stoel en zei:.'[{om, zet w
hier. Gemak is nimmer te versmaden. Nu, zit gij wel? Ik wil weten: in welk jaar leven
we thans, goede man? Zeg het mij."
'Eh, wat bedoelt gij?" vroeg de l,akei verbluft.
'Tat spreekt giij binnensmonds. Snel, de datum en het jaar! Noem ze mij! Of moet ik u
soms laten opkluisteren in de Gewangenpoort, en zal ik u daar de zware tortuur laten
a.anleggen?'
Dat hielp, 'Eh, welaan, 't is vandaag ma,andag 17 nowember, van het jaar des Heren
1623. Maar..."
"Zwiig,, glj vermetele, en luister! Ik keek zojuist door dat venster naar buiten,
en...eh..."
Bruins groef in zijn geheugen, Hoe ging het ook al weer verder bij Vondel? Oh ja! Hij
vervolgde "... en ik zie er gewapenden genaken meer en meer!"
"Gewapend, edele heer?" stamelde de lakei ongerust. '§panjaarden soms? Of papen?
I-oevesteiners misschien? Wat is er ga,ande?"
Bruins zat er nu goed in en citeerde Vondel naar hartelust; het ging hem steeds beter
af, vond hij. Pater Molkenboer kon tevreden zijn.
"lk wil nog mijn gissing staken, totdat ze ons naderen. Het is nu de tijd van het jaar"'
En hij voegde er aan toe: 'Maar gelukkig is prins Maurits ver van hier. Hij is veilig,
en hoeft niet te vrezen."
De lakei schrok. 'l\ee, nee, dat is onze prins helemaal niet... ik .. eh..."
'Wat zegt gij, Judas, eh, ik bedoel natuurlijk beste vriend? Wat ontstelt u het
gemoed?" vroeg Bruins ongerust.
'Wel, ik was juist op weg naar de poort. Prins Maurits kan ieder moment terugkeren
l,an... Maar nee, ik zou zwijgen, mijn lippen zijn verzegeld."
'Geen nood. Ik weet daar al alles van. Het sctrijnt dat God ons raadt op dees
gelegenheid,"
Bruins was intussen Van Dam geheel uit het oog verloren. Snel vroeg hij: 'Wilt gij uw
heer behulpzaam zijn?"
'Ach, ja, natuurlijk. Zeker. Ik wil. Maar wat...?'
"Ik merk, gii ziit er al eendrachtig toe gene en. Vliedt achterlangs naar de
nachtwactrt. Twee soldaten, Iopend voorbij de Ridderzaal Haal ze snel, en breng ze
naar de Stadhouderspoort. Wel lakei, ga voort heen, want de vijanden g€naken vast.
Spoed, trid ik u!"
De lakei stond op en rende er vandoor.
Bruins momtrrelde: 'En dan durven ze te beweren dat het literatuuronderwijs geen zin
meer heeft!" En hij rende door de gangen achter Van Dam aan.
De brigadier stond in de deuropening, verdekt opgesteld in de schaduw van het
portaal, en hield de gevel aan de owerzijde scherp in het oog,
"Luuc," fluisterde Bruins. 'rye zitten midden in die moordaanslag op prins Maurits
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hier. Het is waanzinnig, maar het is niet anders. Dit is het jaar 1623!" Hij hijgde nog
na van het rennen. 'Wat gebeurt hier?'
Van Dam had maar half geluisterd, want zijn aandacht was wolledig op de situatie
vóór hem gevestigd.
'Wat? Oh, 1623, zegt u? Nou, àl zaten we bij de Neanderthalers chef, dat zal me nu
ëven een zorg wezen! AIIes wijst hier op een gewapende aanslag op een belangrijk
persoorr, en zolang ik in de buurt ben moet het wel heel gek lopen wil die slagen!"
Hij zweeg, want in de werte kwam duidelijk hoorba-ar een karos aanrijden, getrokken
door twee paarden. Ergens sloeg een torenklok negen uur.
"Luister! Negen uur! Het is zover! Kijk, Van Dam, daar heb je Maurits! Dus dan zijn
die lui aan de owerkant de zoons van,.,rl
De brigadier besloot dat de tijd van prateïr was afgelopen en het moment van
handelen was aangebroken. Koeltrloedig stapte hij uit zijn dekking naar voren en
spande de haan van zijn pistool, dat hij met twee handen stewig bij de kolf vastgreep.
Hij plantte zijn voeten iets uit elkaar op de grond en richtte zijn wapen.
Bruins schreeuwde nog iets, maar de hel avas reeds losgebarsten.
Hoeven kletterden op de kasseien, rÀr'ielen ratelden, tu-ig rammelde en de koetsier
schreeuwde iets Gnverstaanbaars tegen Van Dam, die midden op tret plein stond en
geen centimeter van zijn plaats week
Toen ineens... er klonken schoten, glas rinkelde... kreten, toen nog meer schoten,
kreten wan pijn, van schrik" Van Dam vuurde, wuurde nogmaals, zag Bruins. Dit sras
de brigadier op zijn best, wist hij.
Paarden steigerden en raakten werward in het tuig, het karos klapte te€en de zijkant
van de poort, een wiel brak af, en het rijtuig kwam krakend en piepend midden op
het plein tot stilstand.
De kruitdamp verwoei. Bruins zag Van Dam plotseling op ééír knie zakken,
razendsnel zijn wapen herladen en opnieuw richten. Weer klonken er wier, vijf
schoten. fte inspecteur hoorde de kogels zich scheurend een lveg lranen door het lak-
en leerwerk van de koets, en inslaan aan de overkant van het plein' Rauwe
pijnkreten weerklonken,,, eeïr 211'arte schadulv struikelde vanachter een pilaar naar
voren en klapte tegen de grond... een geweer viel uit een raam naar beneden...
gekreun... toen u/eer twee schoten, kort achter elkaar... nogmaals rinkelde er glas op
straat... enkele eindeloze seconden verstreken'.. toen, iÍreens, stilte'..
Bruins stapte lrel'end naar voren. 'ï,uuc! Alles in orde?"
Van Dam stond op, blies de rook uit zijn pistoolloop en knikte bedaard. Van achter
zijn broekriem ha,alde hij een vers magazijn te voorschijn.
"Nou, met mij wel chef, maar van die andere sÍruiters durf ik dat niet zo zeker te
zeggenl Die zijn nu op bezoek bij pierlala!"
Een ruwe, hartelijke laeh volgde op zijn woorden. De gehavende deur wan het karos
werd met enige moeite opengeduwd en een doorgroefd gelaat met een duidelijk
militair voorkomen verscheen in beeld.
"Gij daar, waarde Sinjeur!" Hij wees naar Bruins. 'Tlebt gij uw rronderlijk wapen
afgel'uurd op deze sctranuiten? Kom, geef antwoord, goede man!"
'Eh, nee, excellentie," stamelde Bruins. 'T'{ee, dat was ik niet. Eh,.. ik bedoel... bent u
ongedeerd?"
"Mij mankeert niets, aI scheelde het weinig. Gij zijt de schout, hm!?"
Bruins aarzelde. "Eh, ja, ik ben min of meer de schout, dat is te zeggen, ik lren
inspecteur van de Fàotterdamse politie, hoofdinspecteur om precies te ziin, maar daÍ
is nu niet zo belangtijk .."
Hij draaide zich om eir keek naar Lucas van Dam, die met zijÈ rectrtervoet juist het
bewegingloze lichaam dat woor hem lag, omwentelde, In zijn reehterhand hield hij
nog ste€ds zijn pistool.
Prins Maurits steeg uit eu liep op Van Dam toe. 'Wat een wonderlijk musket hebt gij
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daar. Dat wil ik straks wel ewen nader bekijken."
Hij wees naar het lijk 'En, is hij dood, de aterlingP"
'Als een pier, majesteit! Voor hem hoeft u hierna"ast geen nieuw schavot te leten
bouwen! Dat sclreelt me effe een partij houtl'
Hij wees naar bowen, waar drie lijken in schilderachtise houdingen uit de ramen
hingen. 'En voor hen ook niet!"
De stadhouder lachte trulderend. 'Tlaha! Een uitnemende grol! Gij zijt me er een! De
beul kan wel naar e€n ander ambacht gaan uitkijken met u in de buurt! Gij hebt
reeds aI zijn bloedig lrandwerk geklaard!"
Het was duidelijk dat deze in vele campagnes geharde veldheer en militair een rauwe
grap wel kon waarderen.
Hij beukte Van Dam op de schouders en vervolgde'ï(om mee, goede vriend, dan
nemen we een kruik bier op de gelukkige aÍIoop! Gij krijgt duizend dukaten in
klinkende munt en ik bevorder u hoofdcommandant van de Haagse schutterij. Lijkt u
dat wat?"
"Nou," mompelde Yan Dam, "dat klinkt niet gek. Ik vreet alleen niet of mijn vrouw
naàr Den Haag wil verhuizen..."
"Van Dam!" siste Bruins. 'l(om mee! We moeten hier onmiddellijk weg!"
In de verte, zag hij, kwam de tweekoppige wacht aangesneld, met de lakei voorop.
Aclrter het getravende karos doken andere nieuwgierigen op, \vaaronder de koetsier.
Eamen werden opengeschoven en hoofden naar buiten gestoken, Nog even, en dan
was het misschien niet meer mogelijk om...

IntusseÍr, Íriet ver daar vandaan, ma.ar in een heel andere tijd...

Zenuwachtig prutste prof C. Corpeleyn aan de metalen voelsprieten die aan de
trovenkant van het Apparaat zaten bevestigd. Niet dat het veel hielp, maar iets beters
schoot hem zo een-tureedrie niet te binnen. Waarom was dat licht toch ineens
weggevallen, en veel erger: waar wareír Bruins en Van Dam getrleven?
De befaamde astronoom haalde een zakdoek ter grootte van een tafellaken te
voorschijn en depte zich het voorhoofd. Iangzaam begon hij een reeks knoppen in te
drukken, naar hij hoopte in de omgekeerde volgorde. Misschien dat daarmee...
Hij durfde er nauwelijks ook maar aan te denken vrat er met de beide fàoÍÍerdamse
politietreamtrten kon zijn gebeurd. 'Waren ze door het felle licht tot stof verkoold, in
het brandpunt van de straling .r,erdàmpt, of waren beiden gewoon tot atomen
ontbonden en zweefden ze nu als een wolk losse deeltjes door de zaal?
Onwillekeurig keek de z*'eteade geleerde even nàar boven, naar het plafond, alsof
ieder moment enige Bruins-atomen zich als een Rotterdamse fall-out op zijn
glimmende schedel zouden neerzetten. Maar nee, hij zag niets.
Of... zouden ze wellicht... Corpeleyn staarde met holle blik voor zich uit, want hii
durfde zijn eigen gedachten nauwelijks te verÍ'olgen. Zoraden 2e...
In zijn herinnering zag hij Bruins en Van Dam weer over elkaar struikelen, naar
achteren vallen, en.r'erd*,ijnen in het historische beeldpanorama.
Want jà, daar had het toch het meeste op geleken. Ze waren letterlijk IN dat
historische beeld van 1623 verdwenen, àlsof ze door een onziclrtbare muur waren
gegiaan. Direct erna was het felle Iicht gedoofd.
Als hij er nu in kon slagen om... nerveus rommelde hij a-an de knoppen, en trachtte
zich de juiste trandelingen te herinneren.
Ineens begon het Apparaat zac}:rt te trillen en te zoemen, en daar... daar *'as het
lichtschijnsel weer, eerst zwak, maar al snel steeds sterker. Er vormde zich een soort
wolk, waarin een beeld verscheen.
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Corpeleyn, die in zijn jeugd veel stripverhalen over ruimtevaart had gelezen, en in
zijn verbeelding het Apparaat al "bliep bliep" hoorde ze.gge§, staarde gefascineerd
voor zich uit. "Gewoon bizar!" mompelde hij.
Het interieur van een zaal verscheen, leeg en verlaten, maar tot zijn grote opluchting
was het wel dezelfde zaal als die van een half uur geleden.
Naarmate het Iiehtschijnsel feller werd, kon hij meer onderscheiden. Er was, zo
merkte hij, geen enkele beweging v/aar te nemen, hoewel...
Hij kon nu het uiteinde van de zaal goed onderscheiden. Er ging een deur open. Wie
of wat moeht dat wezen? De zwaar beproefde astronoom keek met ingehouden adem
toe, Maar,,, zag hij dasr niet... daar, op de drempel., of,,, ja, toch...

Inspecteur Bruins greep Van Dam bij de schouders vast, en boog beleefd naar de
prins van Oranje.
'Pardon, ercellentie. Ik vrees dat het afscheid naakt!"
"\ aarom!?" zei de verblufte sta.dhouder. 'Waarheen rvilt gij vlieden? We zouden toch
een kruik bier drinken op de goede aÍloop, en..."
"Sorry' excellentic, nu even niet," hield Bruins de boot af. Hij loog snel: 'Er zit
waarsehijnlijk nog een verdachte in dat andere gettouvr', daar aan de overkant. Dat
moeten ïrre eerst na-cheeken."
'Wat bedoelt ge?'
"Eh... uitzoeken, bedoel ik, Dus eh... Vaer wel, mijn geliefde stadhouder; verwacht ons
in de kroeg een and're keer."
Bruins hoopte dat pater Molkenbcer hem dit misbruik van Vondel zou willen
vergeven. Hij wachtte niet oI, een antwoord, maar liep, Van Dam met zich
mecslepend, terug naar het portaal.
"Maar chef," stribbelde brigadier Van Dam tegen. 'Duizend dukaten! En dan...
eindelijk eens promotie! Ik bedoel..."
'Luister Luuc! We moeten proberen terug te komen, Dit gaat helemaal mis. We hebben
zojuist volgens mij de loop l'an de geschiedenis veranderd. Misschien kunnen 'w'e wel
helemaal niet meer terug, is onze tijd daardoor totaal veranderd. Wie weet!?"
Van Dam aarzelde nog steeds. Bruins ademde zlrlaar en besloot het ot'er een andere
boeg te gooien.
"Morgen is het toch ra'ocírsdag, niet? Wat kookt je vrouw dan?"
'8h... woensdag hè? Nou, andijvie met een gehaktbal, denk ik."
"Nou, dat Ioop je dan mooi mis," zei de inspecteur keihard, '\rant dat hebtren ze hier,
in de zeventiende eeuw' dus niet!"
De trouwe brigadier verbleckte en zï,e,eg, en Bruins begreep dat hij het pleit
gewonnen had,
'ï(om, snel terug naar die zaal voordat we straks een stelletje van die hellebaardiers
van Maurits achter ons aan krijgen!"
Na twee gangen doorgesneld te zijn stiet Bruins de dubtrelde deuren open en keek de
donkere en verlaten ruimte in.
Of nee... in een hoek leek vaag een licht te schijnen, dat langza.am maar zeker sterket
werd. Daar stond het Apparaat!
'Wat nu, chef?" vroeg Van Dam.
Bruins aarzelde. Hij wist het evenmin.
"Geen idee. Laten we in de buurt van dat licht gaan staan, en hopen dat we op de een
of andere manier---"
Hij hief luisterend het hoofd op.
'lIé! Daar roept geloof ik iemand mijn naam. Hoor jij het ook?'
Bruins deed een sta'p naar voren, en ook Van Dam spitste de oren.
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'TIet komt zo te horen vanachter dat lichtschijnsel vandaan, chef."
De beide politiemannnen traden voorzichtig een paa.r stappen naar voren, tot in het
lichtschijnsel, dat hen als een wolk omringde.

'Bruins! Bruins! Ben jij het? En Van Dam! Hierheen! Ik ben het, Corpeleyn! Loop door
het licht heen!"

Het duizelde Bruins toen hij, met naast zich Van Dam, doorliep zonder ook maar iets
te kunnen zien. Het leek eeuwen te duren, maar tegelijk voelde hij zich in enkele
seconden naar een andere tijd transformeren.
De beroemde speurder staarde verlezen in het bleke, gespannon gelaat van prof. C.
Corpeleyn, en wilde iets zegg€n.
Maar juist op dat ogenblik werd achter hem de deur geopend. Eén vreselijk ogenblik
verwachtte Bruins dat een formatie hellebaardiers de zaal in zou stormen' om in
opdracht van Maurits orde op zaken te stellen.
Maar nee, een eenzame oudere heer met een droefgeestige hangsnor betrad het
vertrek. Weliswaar droeg hij een driedelig costuum waarvan het fabricageproces
ergens in de jaren vijftig (van deze eeuw) moest hebben plaatsgevonden, sctratte de
inspècteur, m&&r over zijn rechter wenkbrauw zat een pleister geplakt die
onmiskenbaar bij het jaar 1997 hoorde. Aan zijn gestreept vest ontbraken enkele
knopen, en ook zijn stropdas Ïring op half zeven.
'Hèhè!" pufte hij. 'Eindelijk heb ik je gevonden, Bruins. Ik hetr me een half uur tret
klaplazarus zitten trellen, maar je was onbereikbaar. Is je zaktelefoon soms kapot? En
niemand wist waar je uithing!"
"Meneer Bulgersteyn, u hier?" zei Bruins verrast.
'l\ee, me neefuit Spangen, nou goed?'
Hij schoof z'n stropdas recht.
"Nou, ik ben weer op vrije voeten, zoals ie ziet. ile fijne Haagse collega's hebben me
zojuist uit hotel 'De Houten Lepel"s vrijgelaten. Ik heb daar zowat zes uur gezeten! EÍr
dat alleen omdat ik een of andere oranjegezinde ouderling een klap op z'n bolus heb
gegeven."
Hij nam Bruins aandachtig op, 'Ifuijg de Haagse hik! Wat is er met jou gebeurd!? Je
ziet emit àls een vuil hemd!'
"Dat is een lang verhaal, dat vertel ik Iater nog wel eens. Eerst dit, meneer
Bulgersteyn, nou u toch hier lpnt, ik wil u iets vragen over prins Maurits, de
stadhouder. Wanneer precies werd hij, eh,,, ik bedoel: in welk jaar is hij gestorven?"

'Maurits? In eh... hm, in 1625 dacht ik. Jazeker, in 1625!"
'Thrs.,," Bruins haalde diep adem. "Juist ja. Ik meen wel eens gelezen te hetrben dat hij
werd vermoord. Klopt dat?"
De Rotterdomse historicus plaltte een trolknak in zijn mondhoek en stak er de trrand
in.
"Goede troeken koop je in een goede boektrandel, Bruins, en niet in de een of andere
dumpzaak of bij de man van de S.RV. .le woont toch achterin Kralingen? Ga dan naar
Amesz Boekhandel in de Voorschoterlaan, dan krijg je wat goeds in je handen
gestopt. Ja!?"
'Ua, ja, maar hij werd dus niet vermoord? Daar is het me nu even om te doen. Hoe is
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hij dan aan zijn einde gekomen?'
'Misschien aan de Spa.anse spuitpoep, maar in ieder geval is hij in zijn bed overleden,
in 1625. Van moord was geen sprake."
Hij blies een zware rookwolk hemelwaarts.
"Z'n vader, Willem van Oranje, die werd wèl vermoord, in 1584 om precies te zijn, door
Balthasar Gerards. In 1[t15 vond de slag bij Waterloo plaats, en in de vroege ochtend
van 1O mei 1{XO overschreden sterke Duitsche troepeenh€den de Nederlandsche grens
om..."
"OK, OK, ik vat de boodschap," zei Bruins. "Maar is er in 1623 ook niet iets met
Maurits gebeurd?"
De oude Bulgersteyn knikte. "Ja, da's waar. Je weet dus gelukkig nog wel iets van de
vaderlandse geschiedenis. In 1623 werd er een aanslag op het leven van Maurits
gepleegd. Die mislukte. Dat gebeurde trouv/ens hier wlak om de hoek' De een of
andere lijfwacht knalde een paar man Íreer..."
"Het waren er vier," mengde Van Dam zich tot verrassing van Bulgersteyn in het
gesprek 'Drie op de eerste etage achter de ramen' en één op de begane grond aehter
een pilaar."
'Ikijg de Overmaasse Mazelen," zei Bulgersteyn, enigszins van zijn stuk gebracht.
'TIoe weet jij die details, brigadier?"
KaIm legde Van Dam uit: '${ou, ik heb ze persoonlijk volgens de regels van de kunst te
grazen genomen; les drie van de cursus 'Tl,odyguard VIP'. Het was een eitje' Eerst die
lui op de eerste etage, en daarna die vent achter die paal. Dat was trouwens een knap
schot, al zeg ik het zelf. Ik moest dwars door die houten koets heen schieten, zonder
die goser die er in zat - een ouwe a'ent in een soort zv/artepietenpak - te raken."
Hij grinnikte. 'T.{ou, die koets zal onderhand wel naar de Hoofdweg zijn afgevoerd,
want de vellen hingen erbij."
'ïIooftweg?" r'roeg Corpeleyn.'Wat heeft P.C. Hooft er mee...?"
'Autosloperij I-ekkerkerker," legde Van Dam uit. 'Aan de Hoofdweg. Da-ar werkt m'n
zwager Henk, die..."
Bulgersteyn staarde ongerust naar Van Dam, keek toen na.ar Bruins, en toen weer
naar Van Dam.
"Oh ja, nog 6en vraagje, meneer Bulgersteyn," besloot Van Dam. Hij trok de
Rotterdamse stadshistoricus iets terzijde en vroeg zactrtjes: "Is het waar dat ze in de
zeveÍrtiende eeuw nog geen andijwie met een gehaktbal kenden?"
De mond van Bulgersteyn zakte langzaam open van verbazing. Tenslotte zei hij op
bezorgde toon: 'Yolgens mij, Van Dam, is het voor jou als fiotterdammer erg
ongiezond om te lang in Den Haag te zijn. Al die historie hier. Ga snel terug naar het
lreton en sta.al, neern de metro naar de Waterloostraat en sla,ap morgen eens lekker
uit!"

Bruins had nict lànger naar deze conversatie geluisterd. Afwezig keek hij voor zich
uit.
"Het was dus allemaal echt," mompelde hij in zic:,h zelf. 'Vanavond heb ik de
Vaderlandse Geschiedenis veranderd."
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'Tntth is a daughteÍ of time

Ilorace Walpole, Collected Poems (7755)

ffiruÍhxtuh 4. 6nuhu

De volgende dag was het helder winterweer. Bruins zat juist voor de zoveelste keer
een dik standaardlverk over Vaderlandse Gesehiedenis te lezen. Naast hem lag nog
een hoge stapel geschiedenisboeken, aÍ'homstig uit de Gemeentebibliotheek.
Maar in geen enkel r.l'erk, hoe oud heÍ ook rvas, werd vermeld dat Maurits in 1623 was
vermoord. Wel stond overal in dat hij in 1625 op natuurlijke wijze was gestorven. De
meeste boeken maakten wel melding van een aanslag in 1623, ma.ar over het algemeen
werd die niet al te uitvoerig behandeld. Slechts één werk noemde onder de figuren
die de àanslag hadden helpen verhinderen enkele 'buitenlandse soldaten wan de
prinselijke lijfwacht". De hoofdinspeeteur glimlachte. Hij vond dat het min of meer
klopte. Tenslotte ïraren hij en Van Dam geen ingezetenen van de Republiek der
Zeven Verenigde kovinciën.
Hij sloeg de dikke turf (Vaderlandsche Historie" door professor Geytebreyer, uitgave
van 189<1) dicht, en begon door zijn kamer te ijsberen,
Volkomen krankzinnig, dacht hij. Dat boek is meer dan honderd jaar oud... Hoe kan
dan iets wat ik gisteren heb gedaan hierin verwerkt zijn? Eergisteren moeten al die
boeken inhoudelijk net wàt anders zijn gev/eest. Nou ja, in werkelijkheid heeft mijn
ingrijpen natuurlijk niet gisteren, maar 374 jaar geleden plaatsgevonden, maax voor
mezelf was het ge\tr'oon gisteren...
En dan te bedenken dat de consequenties nog tamelijk te owerzien zijn. Tenslotte is
Maurits tïree ja-ar na de aanslag alsnog overleden, dus wat scheelt 't eigenlijk? Maar
stel je voor dat we die UFO nog zo'n vijftig jaar bewaren... Dan is het een koud
kunstje om de moord op de gebroeders de Witt te verhinderen, en dan zouden de
gewolgen helemaal niet meer te overzien zijn.
In diepe gedachten vsrzonken bleef hij voor het ra.am staan. Een andere historische
gebeurtenis kwam in zijn gedachten. Veronderstel nu eens, mompelde hij, dat we dat
appara-at in dat graf van Hellenborgh vier jaar geleden hadden gevonden' dan
hadden we kunnen ingrijpen bij de onthoofding van Oldenbarnevelt, om ma-ar iets te
noemen; om nog maar te zwijgen van de executie van Hellenborgh zèlf. Wellicht
hadden vier jaar geleden de bewoners van Arminius de gebeurtenis kunnen
gadeslaan, en...
Met een ruk kwam zijn gedachtengang tot stilstand. In zijn brein leek iets te
exploderen. Vier jaar geleden!?
Bewegingloos stond de trefa-amde speurder in het vertrek.
"'t Zal toch niet waar zijn," prewelde hij voor zich heen. 'Ts zoiets mogelijk? Gekker
dan wat gisteren is gebeurd kan 't niet, zol'r je zeg:geÍr, maar stel je voor..."
Opgewonden ging hij achter zijn computer zitten en begon gegevens in te tikken.
'Flauwe.kul," hield hij zich voor. "Maar niettemin..."
Binnen korte tijd had hij gevonden wat hij zocht. Hij knikte tevreden: hij had zich
niet vergist.
Daarna pakte had de telefoon een draaide een nummer.
'Goedemiddag! Met het Goudse Gemeentearchief? Is meneer Bosveld in de buurt?'
In de volgende minuten voerde Bruins een gesprek met een oude bekende,
Adriaan Bosveld, werkzaam bij Nationale-Nederlanden, een amateur-historicus, en
als zodanig geregeld trezoeker van het archief van Gouda. Zijn Iaatste ontmoeting
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met Bruins was alwecr lang geleden. In 19eO hadden zij samen een z€er ongewone
zaak tot klaarheid gebracht.a
Na opgehangen te hetrben bleef de speurder enige tijd, als uit steen gehouwen, achter
zijn bureau voor zich uit staren.
Tenslotte strekte hij langzaam zijn arm uit om andermaal de telefoon ter hand te
nemen.
Hij draaide het nummer van het Astronomisch Instituut te l-eiden, en vroeg met
spoed professor C. Corpeleyn te spreken.

Corpeleyn, die geen auto had, arriveerde om half twee op het station van Gouda,
waar Bruins hem in de tral opwachtte'
Samen began'en beide beroemde mannen zich in de richting van het centrum van
deze prachtige, typisch Hollandse provinciestad.
"Maar zèg dan wie of wat je daar ver*'acht te vinden," zei Corpeleyn voor de zoveelste
keer, went Bruins was tot den toe niet aI te mededeelzaam geweest. Nu evenwel
haalde de inspecteur een stuk papier tevoorschijn.
"Eerst moet je dit lezen. Een kopie van een krantenbericht uit 19O3' Vier jaar geleden
dus. Tcen -;rerd op de markt van Gouda, dus precies hier, waar we rlu lopen, een
vreemde zrflerver aangetroffen, van wie men tot op de dag wan vandaag niet weet wie
hij is of waar hij vandaan komt. Alleen dat hij aan geheugenverlies lijdt, of heeft
geleden, en dat hij truitengewoon begaafd moet ziin. Vier jaar geleden! Doet dat geen
trelletje bij je rinkelen?" En toen de ander zich peinzend op de kale schedel kratrde,
voegde hij er aan toe: 'Vier jaar geleden, dus: in het jaar 1619, vanaf Arminius gezien!"
De mond van de spiraalnevel-exp€rt z&kte open.
"Ik begin het te begrijpen, geloof ik,.." stamelde hij. "Maar... dat kan niet'.' Hoewel..-
misschien hebben ZLI het gekund!... Dat zou... Dat zou... Ik weet niet wat ik zeggen
moet. Waar lopen we eigenlijk naar toe?"
'ïIier naartoe." Brrrins lvees op de deur van het Goudse Gemeentearchief. 'We zijn er.
Ze weten dat ik kom."
Hij lrcIde aan, en een hekend figuur deed open. 'Adriaan! Daar zijn we. Is onze vriend
te spreken?"
Adriaan Bosveld knikte. "Op zijn kamer. Hij verwacht jullie. Kom màar mee."
In een zijkamertje op de eerste verdieping bevond zich een kleine, tengere man, in
een donker kostuum gekleed. Zijn donkere, hier en daar wat gpijzende haar was
aehterover gekamd, en hij droeg een bijkleurende snor en puntbaardje.
Bruins bleef even a,arzelend staan, en merkte toen dat de man hem op een bijzondere
wijze aankeek, atsof hij trachtte de gedachten wan de inspecteur te lezen. Toen stapte
hij resoluut naar voren, en stak zijn hand uit.
'Dag meneer Hellenborgh! Het is me een eer u hier te mogen ontmoeten!"
Secondenlang hielden beide mannen elkaars handen in een vaste greep, een gapende
afgrond van ruimte en tijd overbruggend.
'Tlellenborgh!" Het was nu de beurt aan Corpeleyn. Hij was I'uurrood van opwinding.
'ïJ.., U bent het werkelijk? Is dat mogelijk?"
De donker geklede man keerde zich naar hem toe en glimlachte.
"Zeker. Ik ben het. Het doet mij genoegen ook u de hald te kunnen drukken, waarde
collega!"
Sprakeloos bleef Corpeleyn de hand schuddden van de zeventiende-eeuwse
astronoom, alsof hij er geen genoeg van kon krijgen. Toen stotterde hij:

a Zie 'Gasten op Kerstavond" (1990) r'an dezelfde auteurs.
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"Maar... Maar vertelt u toch! Hoe komt u hier? Is dit het werk van de Arminianen? U
was toch ter dood veroordeeld? Wat is er gebeurd?"
"Laten we ga,àrl. zittea." Hellenborgh gebaarde naar enkele stoelen. 'Rookt u? Ikzelf
ben er de Iaatste paar jaren nogal aan gewend geraakt."
Hij Iiet een doos'§chimmelpenninck" rondgaan.
"Ik ben bang dat sommige punten niet volledig duidelijk zullen worden, Dat kan
eenvoudig niet. Maar ik zal u vertellen wat verteld kan worden,"
Hij boog naar voren toen Bruins hem een J:randende lucifer voorhield en zoog zijn
sigaar aan. Toen leunde hij achterover in zijn stoel en begon te vertellen.

"Mijn naam is Hiëronymus Hellenborgh. Ik ben geboren in 1573 te Rotterdam. Na mijn
studies aan de hogescholen van l-eiden en Parijs treb ik een reis naar Italië gemaakt,
en te Pisa kennis gemaakt met Galileo Galilei, u ongetwijfeld welbekend. Hij bracht
mij op de hoogte van theorieën die voor u misschien weinig opzienbarend zijn, maar
voor die tijd revolutionair. Met name steunde hij de door Cotrrernicus gepropageerde
opvatting dat de aarde om de zon draaide, en niet de zon om de aarde. Deze
denkbeelden werden door mij onmiddellijk overgenomen, hoewel ik al voorzag dat
dit allerlei problemen op godsdienstig gebied zou opleveren,
Voor de meeste mensen is het trijna onmogelijk een van jongs af aan bijgebraehte
godsdienstige opvatting te veranderen of bij te stellen, Wetenschappelijke
ontdekkingen die met die opvattingen in strijd lijken, leiden niet tot aanpassing van
het geloof, maar worden botweg verworpen. Ik heb ontdekt dat dat in deze tijd een
nog steeds voorkomend verschijnsel is. Teruggekeerd in Holland heb ik mij te Gouda
gevestigd en begon astronomische waarnemingen te cloen, Op een heldere nacht in
het jaar 1615 ontdekte ik een groep zich snel verplaatsende hemellichamen, die ik
aanvankelijk aarzag voor meteorieten. Maar dat vraren het niet. De volgende avond
was ik opnieuw op mijn post bij de telescoop en zag nu enkele glanzende ronde
schijven die laag aan de horizon zichtbaar waren. Ik geraakte in grote opwinding,
want ik meende dat deze vliegende voorwerpen aÍkomstig waren van de planeet
Venus, de zusterplaneet van de aarde, die ik juist diepgaand aan het bestuderen was.
Wat moest ik doen? Kon ik in verbinding met hen treden? En zo ja, hoe? Uw
hedendaagse communicatiemiddelen waren mij onbekend.
Maar wat ik niet wist was, dat ik onbewust het juiste communicatiemiddel al bezat.
En dat, vóór mijn ontdekking, de onbekenden uit de ruimte re€ds van mijn
onderzoekingen op de hoogte waren,
En zo gebeurde tret dat, terwijl ik trachtte een zo seherp mogelijk beeld van de
vliegende objecten te krijgen, plotseling iets onderging dat ik in mijn leven
weliswaar al vaker had meegemaakt, maar nog nooit in die mate.
Het is een versctrijnsel dat door buitenstaanders als 'helderziendheid' wordt
omschreven: plotseling van dingen op de hoogte zijn die zich elders, vaak op grote
afstand, woordoen.
Wat nu óók gebeurde. Maar dan in buitengemeen veel heviger màte, Het was alsof er
een stem in mijn brein weerschalde. Geluidloos, maar het refl taat was even
indringend als een gesproken mededeling. De 'stem', om dat woord maar te
gebruiken, deelde mij mede, dat de vliegende voertuigen niet van Venus afhomstig
waren, maar varl een oneindig veel verder verwijderd punt in de ruimte. Het tretrof
een planeet die niet tot ons zonnestelsel trehoort, maar tot dat van een stër, rvclks
licht er 374 jaar over doet om ons te bereiken. De ster in kwestie heb ik, als eerbewijs
aan een eminent theoloog, Arminius genoemd.
In zekere zin zijn Arminius en onze aarde vergelijkbare planeten, zij het dan dat
Arminius zo'n 1O miljoen jaar ouder is. Kosmisch gezien is dat niet veel, ma-ar het
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betekent wel dat de evolutie daar veel verder dan bij ons is gevorderd. Toen met
verstand en intelligentie begaafde wezens er in waren geslaagd een zekere
beschaving tot stand te brengen was men hier op aarde ternauwernood in staat vuur
te maken. En men was elaar al tot verre ruimtereizen in staat toen onze voorouders
nog als holbewoners rondliepen.
Nu moet u beseÍfen dat reizen door de interstellaire ruimte zeker niet een kwestie is
van opvoeren van de snelheid. Er doen zich problemen woor die u zich nauwelijks
kunt voorstellen. Aanvankelijk slaagden de Arminianen er in zelfs de lichtsnelheid te
owerschrijden. De gevolgen daarvan zijn echter verschrikkelijk. Ruimteschepen
komen dan terecht in de hyper-ruimte, of halfruimte, waaruit ze slechts terugkeren
met stàmelende en waanzinnige bemanningen aan boord. Als ze aI terr.rgkeren...
Dan is er het nog klemmender punt van de communicatie. AIs een schip zich over een
afstand van bijvoorbeeld vijf lichtjaren van zijn startpunt heeft verwijderd is
radiografische communicatie uiteraard onmogelijk. Het zou vijf jaar duren voordat
een boodschap zijn bestemming had lrcreikt, en nog e,ens vijf jaar voordat men het
antwoord zou ontvangien!
Er diende dus gezocht te worden naar een andere communicatiemogelijkheid, en
deze werd op bijna vanzelfsprekende wijze gevonden... Vanzelfsprekend als u ervan
uitgaat dat wij als mensen niet hct eindproduct van de evolutie of schepping zijn. Er
is een hogere soort intelligente wezeÍrs denkbaar, die vermogens hebtren die bij ons'
mensen, slechts in zeer primitiewe vorm, of helema-al niet, aanwezig zijn. Wat ik
bedoel is: telepathie!
Sommigè menscn t ezitten dat vermogen nu al in meerdere of mindere mate.
Gedactrtenowerbrenging over girote afstand, zonder tijdverlies, Maar in de toekomst,
niet over enkele honderden jaren, ma&r àls we tienduizenden jeren verder zijn, zal
het een algemeen voorkomend werschijnsel zijn, Net zo gewoon als spreken. Op die
manier konden ook de Arminiancn ovcr de mecst onmetelijke afgronden van ruimte
en tijd waarnemingen doen, En dat niet alleen! Ze slaagden er zelfs in apparatuur te
vervaardigen die in staat was telepathisch overgebrachte beelden en informatie te
visualiseren in driedimensiona-le ruimtelijke beelden, dus zonder enig scherm, door
een soort akoestisch-visuele stereo-projectie, Dergelijke apparaten, telepathors,
hebben de functie van ruimtebemanningen overgenomen...
Met als enig nadeel dat de telepathors zèlf, omdat het geen levende wezens zijn, geen
informatie Iangs telepathische weg kunnen uitzenden; alleen ontvangen... tenzij aan
de andere kant van de lijn óók een telepathisch begaafde aanwczig is... zoals ik. In
andere gewallen geschiedt de overbrenging der waargenom€n beelden met de
lichtsnelheid, en doet er dus 374 jaar over om de afstànd Aarde - Arminius te
overbruggen. Ik hoop dat het u niet duizelt."
Hellenborgh pauzeerde even. Zijn sigaar was gehcèl opgerookt. Bruins merkte dat
Corpeleyn, die constant aan de lippen van zijn historische collega had gehangen, zijn
eigen sigaar nà het eerste trekje had laten uitgaan, uit angst dat hij ook ma^ar één
woord zou missen. Ook de hoofdinspecteur zelf voelde zich overspoeld door emoties.
Het Iee.4 ge€n twijfel of hier zat een man die een stuk van de geschiedenis had
overgeslagen, terwijl hij, Bruins, juist zèIf met zijn brigadier fysiek in contact had
gestaan met diens vorige levenstijdperk, en zelfs de loop der gebeurtenissen, tegen
wil en dalk, had beïnvloed. Als enige in de geschiedenis... Hij keek weer naar
Hellenborgh en merkte aan diens glimlach dat deze - letterlijk - zijn gedachten had
gelezen.
"Niet als enige, rvaarde heer hoofdinspecteur. De geschiedenis is nóg een keer
gewijzigd. Daardoor zit ik nu hier, in plaats van ergeÍrs in de Krimpenerwaard
begraven te Iiggen. Laat ik mijn verhaal vervolgen.
Resumerend: In het jaar onzes Heren 1615 vond het allereerste eontact plaats tussen
niet-aardse schepselen Gods en onze wereld, lvaarvoor zii rmij' Hiëronymus
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Hellenborgh, hebtren uitverkoren vanrÀr'ege de gelukkige combinatie van mijn
astronomische kennis en mijn telepathische begaafdheid.
Gedurende ongeveer zes maanden heb ik via de steeds aàn de nachtelijke hemel
zichtbare telepathors - u mag ze ook UFO's noemen - telepathische boodschappen
doorgekregen. Ik heb Iangs dezelfde weg trachten te antw'oorden, maar ik kan u niet
zeggen in hoeverre mijn berictrten hun doel hebben bereikt. Ook ben ik er niet in
geslaagd een visueel beeld in mijn brein te krijgen van mijn gesprekspartners.
Anders geze.gd: ik weet niet hoe ze errlit zien. 'IVel heb ik informatie die voor ons,
aardlrewoners, van groot belang is van hen verkregen. Ik zal die in de komende jaren
ook zoveel mogelijk trachten te publiceren, hoewel de essentie ervan eigenlijk aI
bekend is. De kern staat al op schrift."
Hij glimlachte toen hij de verbijsterde uitdrukking op het gezieht van Corpeleyn zag.
"IJ denkt aan Hubble en Einstein, vermoed ik. Maar ik bedoel iets anders: het
Evangelie, beste vrienden! En de Kersttroodsctrap, maar misschien is de tijd, na
zovele eeuwen, rijp om al die zaken eens opnieuw in moderne zin te formuleren. Doch
dit terzijde. Vooreerst wil ik mijn lotgevallen verder behandelen.
Ik besefte maar al te wel dat het zinloos zoar, zijrr aan mijn tijdgenoten iets uit te
leggen van mijn ervaringen. De meesten wisten destijds niet beter of de aarde was
het middelpunt van het heelal, en het uitspansel was een soort met lichtpuntjes
bezaaid dak, waar weinig van bekend was. Ik maakte er daarom een soort roman van,
geïnspireerd op Thomas More's "[Jtopia-'. Niettemin werden mijn geschriften en miin
sterrekundige waarnemingen met het grootste wantrouwen J:ekeken. Men vond er -
uiteraard - zaken in die met de Bijbel in strijd leken. Bovendien was ik door mijn
banden met de theoloog Arminius (naar wie ik onze ster hetr genoemd) in het
politieke kamp van Johan van Oldenbarnevelt, de eminente landsadvocaat, terecht
gekomen.
Na diens gevangenneming \verd ook ik te Gouda gearresteerd. Dit lot viel tevens mijn
medestanders Hugo de Groot, Hoogerbeets en Ledenberg ten de€l. Zij werden tot
levenslang veroordeeld, en datzelfde vonnis zou ik ook gekregen hetrben, ware het
niet dat ik door enkele fanatieke Contra-Remonstranten van ketterij, afgoderij en
duivelspraktijken werd beschuldigd. Mijn vonnis werd, evenals dat van
Oldenbarnevelt, gewijzigd in de doodstraf: ik moest op het marktplein van Gouda
worden gehangen.
De executie zou plaats hebben op 31 mei 1619, om twee uur in de namiddag. Die dag
had zich, in de loop van de ochtend, op de markt een talrijke menigte verzameld, en
rond het middaguur werd ik uit mijn kerker gehaald en onder zware bewaking naar
dè Grote of Sint .Ianskerk gebracht om mij daar, zo werd mij gelast, met God te
verzoenen, dus mijn laatste gebeden te doen, Tegen twee uur werd ik naar buiten
geleid en naer het marktplein gevoerd, waar de galg mij wachtte.
Toen gebeurde het.,.. Terwijl ik liep kreeg ik de indruk dat mijn bewakers en alle
omstanders steeds slechter zichtbaar werden. Het zonlictrt leek abnormaal helder, en
de mensen om mij heen leken als het ware te werdampen. Ze verdwenen lettedijk
voor mijn ogen, om geleidelijk voor wolkomen andere menselijke figuren plaats te
maken. Het licht nam af in sterkte, en hoewel het stadhuis en de Grote Kerk er nog
steeds stonden ïvaren de omringende gebouwen op veel plaatsen van uiterliik
veranderd. En de mensen!...
gekleed in volslagen vreemde, fantastische kleding... ik zag wonderlijke metalen
voertuigen, vele met twee, andere met vier wielen, zonder paarden.
Het leed geen twijfel of ik was nog steeds in Gouda, maar in een heel andere periode
van de geschiedenis.
De verklaring? Er is er maar één mogelijk. In 19OÍ!, wier jaar geleden dus, heeft een
Arminiaanse telepathor, die in 1619 op aarde was achtergebleven, eindelijk zijn
beelden van die tijd op Arminius doen aankomen. Immers is een teletr)athor slechts
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ëen apparaàt, en afhankelijk van de lichtsnelheid. De Arminianen van thans,
nakomelingen van de wezons met w'ie ik contact heb gehad (of wie weet dezelfden,
want ik heb er geen idee van hoe oud ze da-ar kunnen worden) hebben dus kennis van
mijn lot kunnen nemen. Door hun onbegrijpelijke vermogen om in een
binnenkomend lrceldpanorama in te grijpen, net als u, heer Bruins, dat heeft gedaan,
is de geschiedenis beïnvloed. Men schakelde eenvoudig de telepathor uit, en
verwijderde mij uit het beeld, als ik het zo zeggen mag. Ik kwam daardoor in het
heden terecht, terwijl de telepathor staan bleef op de markt van het Gouda van 1619!
De verbijsterde omstanders hebben zich er meester van gemaakt, in de waan dat ik
het zelf was! Men dacht dat door allerlei duivelskunsten ik mijzeU in een grote
metalen schijf had veranderd, en besloot dus onverwijld het vreemde voorqr'erp te
begraven, ver buiten de stad. Dat is ook gebeurd; de telepathor verdween in de
grond, en er kwam een z\r/are grafsteen op, met mijn n&am erin gebeiteld. Men
meende immers de duivelszoon Hellenborgh begraven te hebben. Mijn doodskist, die
aI klaar had gestaan, werd leeg aan de galg gehangen, zodat de toeschouwers toch
nog ièts te zien kregen. En zo ben ik al sinds vier jaar hier, onder de naam Van
Cralingen. Ik wilde dat voorlopig ook zo laten. De tijd is nog niet rijp om miin ware
identiteit te onthullen."
Hij zweeg. Een diepe stilte heerste nu in het vertrek. Het enige geluid kwam van
buiten, waar de wind door de takken van de voor de deur staande bomen ruiste.
Wat er in de loop der eeuwen ook is veranderd, en ooit nog zal veranderen, dacht
Bruins, dit geluid is al die tijd hetzelfde gebleven. Het was het geluid van de Tijd zelf.
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'De stem uan Mitch vervolgde:
Dit vaartuig komt van een andere
wereld, biljoenen kilometeÍs hier
vandaan, handerden lichtjaren."

Charles Chilton: "Sprong in het IIeeIal'(1955)

ffiunfÈrtuk 5. Br Arminiuntn

Nu wij op het punt sta.an ons verslag af te ronden van de verbijsterende
gebeurtenissen die u zojuist gelezen hebt (zonder veel hoop dat iemand er iets van
zal geloven) beseffen wij...
Halt. Geschiedenis is geschiedenis, en mag niet worden herhaald. Met de voorgaande
tekst zijn rvij ons verha-al ook begonnen, en wij voelen er niets voor om in herhaling
te vervallen.
Dat dit een wàar verhaal is kunt u eenvoudig zelf nagaan door uw geschiedenisboek
of encyclopedie van de plank te halen en persoonlijk te constateÍen dat de moord op
Maurits nergens meer wordt vermeld, en simpelweg uit de historie is weggewist.
Maar hoe zit het met alle andere gesehiedkundige feiten? Kunnen die nu ook worden
beïnvloed? Zo ja, dan zijn de effecten, die tot in onze tijd kunnen doorwerken, niet te
overzien, en te ontstellend voor woorden.
U kunt evenwel, wat dat aangàat, gerust zijn.

Op een koude winterochtend, ruim een week later, bevonden zich op tret
astronomisch instituut van prof. dr. C. Corpeleyn te Ieiden, behalve de bebaarde
hoogleraar zelf, de Rotterdamse hoofdinspecteur van politie
D.J. Bruins en de mysterieuze medewerker vàn het Archief van Gouda, wiens ware
identiteit de lezers nu kennen.
Het gezicht'r'an Corpeleyn stond bedrukt. Hij had de avond tevcren een lang gesprek
met Hellenborgh gevoerd, en was tenslotte overtuigd van de juistheid van diens
zienswijze: de telepathor mocht niet op àarde blijven.
Niemand had er recht op, en de mogelijkheid de loop van de geschiedenis te
beïnvloeden schiep teveel gevaren die onoverzienbare gevolgen zouden hebben.

Zwijgend droegen de mannen het buitenaardse voorwerp naar buiten. Daar werd het
voorzichtig neergezet, en Hellenborgh liet zijn vingers langs de randen glijden. Ziin
wenkbrauwen gingen omhoog, en hij staarde de anderen verbaasd aan' Een flauw
zoemend geluid werd hoorbaar. De zeventiende-eeuu/er legde een ogenblik zijn oor
tegen het apparaat te luisteren, en richtte zich toen weer op,
"Ik voelde het aI... Het is in werking... ZIJ ziin het!... De Arminianen!... Pakt u de
telepathor vast, heer Bruins, en u ook, heer Corpeleyn! Aan de rand. Zo ja."
Terwijl korte lichtflitsen uit de telepathor schoten onderging Bruins een ervaring,
die hij later nog slechts trij benadering zou kunnen omschrijven. Alsof iemand trem
een korte poos inzicht gaf in de 'Absolute Waarheid en Schoonheid'.
Wat hij vernam over een afstand die ieder menselijk voorstellingsvermogen te boven
gaat was geen stem in menselijke zin, maar een plotseling opdoemend inzicht in de
zin van zijn trestaan, die trem in een stemmingi bracht alsof hij ergens op het strand
van een tropisch eiland naar muziek van Mozart lag te luisteren.
Naar Corpeleyn kijkend zag hij dat de sterrenkundige aan soortgelijke emoties ten
prooi was. Hoe lang duurde het? Minuten? Uren?
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Tenslotte lves het Hellentrorgh die het einde aankondigde. 'Te moeten nu loslaten,"
mompelde hij. 'Dit was rxrat de Arminianen ons nog te melden hadden, heren. We
moeten afseheid van ze nemen. Voorlopig, of voorgoed, dat weet ik niet."
Het volgende moment was alles al voorbij. Voor de anderen beseften wat er gebeurde
steeg de glanzende, uit de diepten van het Heelal aÍkomstige schijf Ioodrecht omhoog,
en was trinnen luttele seconden uit hun blikveld verdwenen.
'llij... hij is weg!..." steunde Corpeleyn. "Voorgoed weg!"
"Inderdaad." Bruins klopte hem troostend op de schouder. "Om de laatste regel uit 'De
Leeuw van Vlaanderen' van Hendrik Conscience te eiteren, zou ik willen zeggen:. IIii
is ten llemel weergekeerd!

Na een laatste blik op het zwerk gingen de drie mannen weer naar binnen.
Het was koud en bewolkt. Na verloop van tijd begonnen sneeuwvlokken neer te
dwarrelen.

Einit

Leo Knoops en Wim Knoops

Capelle a,/d Llssel en Rotterdam,
oktober - december 19O7
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lS Van de hand van dezelfde auteurs zijn verschenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - 1982)

2. Het Noodlot van St. Wijnandsklooster
(spookverhaal - 198Íi)

8. Drie Dode Directeuren
(assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 - 1984)

4, Foutloze Methode
(kort verha-al - 1985)

5. Onrust op St. Gregoria
(toneelstuk in drie bedrijven - 1986)

6. Het Kassandra Programma
(driedelig horrorfeuilleton - 1887)

7. Het Geraamte achter het Becldscherm
(assurantiethriller; RVS-trilogie deel 2 - 1988)

8, Terugkeer om Middernacht
(Eotterdams spookverhaal - 1989)

9. Gasten op Kerstavond
(Rotterdamse kerstnovelle - 19O0)

1O. De Vloek van de Kluizenaar
(assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 - 1991)

11. Het Testament van de Tempelier
(herstvertelling - 1992)

12, De Heks van Bleskensgraaf
(spookvertraal - 19O{l)

13, De Ondergang van St. Gregoria
(korte eenakter - 19gtt)

14. Het Veld van Eer
(spookverhaal - 18O4)

15. De Herfstmoorden
(Rotterdamse thriller - 19O5)

16, De Ruïne van de Abdijkerk
(spookverhaal - 1996)

17. De Terugkeer van graaf Evr'out
(kort historisch blijspel voor de jeugd in drie bedrijven - 1987)

18. Het Graf van de Gehangene
(fantastisehe vertelling - 1907)

Kerstsproo§es voor de jeugd

1, De kabouter (december 1995)
2. JuÍfrouw Gré (december 19O6)
3. De nieuwe dwergenkoning (december 19O7)
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