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Hoofdstuk 1 

 
“Vooruit, nu of nooit,” 

fluisterde hij. 
 
De Heks van Bleskensgraaf (1993) 
 

 

Gezeten in een “niet-roken” coupé van de Intercity die om 14.37 uur uit Rotterdam richting 

Zwolle was vertrokken, moest ik onwillekeurig terugdenken aan mijn belevenissen in 

Zeeland, op de kop af twee jaar geleden, toen ik – net als nu – op 24 december, de dag voor 

Kerstmis, in de trein was gestapt om familie te bezoeken. 

Hoe die reis werd onderbroken en in een macaber avontuur eindigde heb ik elders verhaald. 

Deze keer was er gelukkig niets dat er op duidde dat ik mijn doel niet zou bereiken. En ik was 

er van overtuigd dat mij in Drenthe een paar aangename dagen te wachten stonden bij mijn 

oom Anton (eigenlijk geen echte oom, maar een neef van mijn vader), die sinds enkele jaren 

een oud landhuis bewoonde ergens in de buurt van Ruinerwold, in de fraaie Drentse natuur. 

Terwijl de trein met hoge snelheid het station Gouda voorbijdaverde haalde ik de brief uit 

mijn binnenzak. 

Hij was gedateerd 20 december 1998, en luidde als volgt: 

 

“Beste Manfred, 

 

Zoals je weet heb ik vorig jaar Villa ‘Lohengrin’ bij Ruinerwold van mijn broer Johan geërfd. 

Ik was eigenlijk nooit van plan geweest op mijn leeftijd (81) nog te gaan verhuizen, maar 

wonen in Drenthe in zo’n fraai landhuis trok me toch wel aan. En ik heb er tot nu toe geen 

spijt van. Het landschap fascineert me; de hele provincie heeft, met zijn ruige karakter en zijn 

Hunebedden, een onweerstaanbare, ietwat geheimzinnige uitstraling, waarin het verleden 

soms bijna voelbaar is.  

Maar ja, je zit er uiteraard toch wel erg eenzaam. Drie maal in de week komt er een 

huishoudster, de andere dagen kook ik zelf, of eet buitenshuis. Ik weet niet of jij met de 

Kerstdagen iets te doen hebt, anders zou ik zeggen: kom logeren. Kamers genoeg. 

Neem op Kerstavond de Intercity uit Rotterdam, die om 16.42 uur in Meppel arriveert. Daar 

vandaan moet je, dacht ik, een treintaxi kunnen nemen. 

We kunnen dan uitgebreid van gedachten wisselen over je proefschrift over Reimerswaal. 

En er is nog iets dat je misschien interessant zult vinden: op Kerstavond is het precies 100 

jaar geleden dat de eerste bewoner van het Huis stierf: Sebastiaan Franken, mijn 

overgrootvader (dus jouw betovergrootvader). 

Ik weet niet of je weet hoe hij stierf, anders zal ik het je dan wel vertellen. Het is een boeiend, 

of eigenlijk moet ik zeggen: een beklemmend verhaal, dat ik als jongen vaak door mijn 

grootvader heb horen vertellen. 

Die grootvader was Jonathan Franken, die dus een zoon van die bewuste Sebastiaan was, en 

die bij diens dood aanwezig was. 

Hij is zelf in 1928 overleden, toen ik nog een ventje van elf jaar was, maar ik kan hem mij nog 

goed herinneren. 

Wat is nu het geval? Bij de nalatenschap van mijn broer Johan, de vorige bewoner van het 

huis, vond ik tussen zijn papieren een brief van niemand minder dan diezelfde grootvader 

Jonathan! De inhoud houdt me al maanden bezig. 

Grootvader onthult daarin het bestaan van een verborgen kluis, die zich hier, ergens in villa 

‘Lohengrin’, moet bevinden. Wat er in die kluis staat of ligt staat er niet bij. Maar de brief 
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bevat de uitdrukkelijke waarschuwing NIET naar de kluis te gaan zoeken, en, mocht iemand 

hem toch toevallig ontdekken, in elk geval NOOIT open te maken. 

Waarom niet? Daar geeft de brief geen uitsluitsel over, al heb ik inmiddels wel enige 

vermoedens. 

Op de achterkant van de brief stond nog een aantekening, die onmiskenbaar van aanzienlijk 

recentere datum was, en nagenoeg zeker door mijn broer erop is gezet: “Kluis ontdekt achter 

boekenkast in huiskamer. Geprobeerd te openen, maar vergeefs. Misschien maar beter ook.” 

Dat mijn broer die kluis niet open kreeg is niet zo vreemd, want hij bezat de sleutel niet… 

Maar die heb ik wel! Die heb ik al bijna vijftig jaar (zonder het te weten) in mijn bezit. 

Bij de dood van mijn vader, Willem Franken, die in 1950 stierf, kreeg ik bij de verdeling van 

zijn bezittingen een fraai kistje, waarin allerlei medailles en enkele onderscheidingen uit de 

oorlog zaten, en ook een paar losse sleutels, waarvan niemand de bestemming wist. Ik ben er 

nagenoeg zeker van dat een van die sleutels past op de deur van de kluis. 

Nu, dat kan eenvoudig nagegaan worden, zou je zeggen. Maar ten eerste was het een enorm 

karwei die kluis weer tevoorschijn te brengen, want hij bevindt zich inderdaad achter de 

boekenkast, die ik eerst helemaal heb moeten leegruimen. En dan: Je kunt je afvragen of 

openmaken wel verstandig is. Die waarschuwing van mijn grootvader zal toch wel niet voor 

niets geweest zijn?  

Aan de andere kant ben ik natuurlijk wel buitengewoon nieuwsgierig. En goed beschouwd: 

wat zou het eigenlijk voor kwaad kunnen? Waarschijnlijk vinden we wat goed geconserveerde 

spinnewebben en wat boeken of papieren… 

Maar toch zou ik het prettig vinden als jij erbij bent als ik hem openmaak. Je weet nooit wat 

er gebeurt. Helemaal op mijn gemak ben ik ook weer niet. Of zal ik hem toch maar dicht 

laten? Ach, onzin. Laat ik me niet volkomen nodeloos ongerust maken. 

 

Ik reken op je komst, de 24
e
, en dan zullen we samen eens gaan kijken wat er voor engs in die 

kluis zit. 

Tot spoedig ziens, en groeten, 

 

Je oom, 

 

Anton W. Franken.”  

 

*   *   * 

 

Het ANWB-bord op de viersprong aan de oostelijke kant van Meppel gaf aan: Haakswold – 

3,2 km., Ruinerwold – 4,7 km. (richting Ruinen). 

Volgens mijn plattegrond moest er halverwege Haakswold en Ruinerwold een weg naar 

rechts zijn, in de richting van Rogat en De Wijk, die na ongeveer een halve kilometer het 

riviertje de Wold Aa kruiste. Daar, nabij die kruising, iets van de weg af, lag villa 

‘Lohengrin’. 

Ik schatte de totale afstand op zo’n vier kilometer in totaal. 

Op enige vorm van openbaar vervoer hoefde ik vandaag niet meer te rekenen, was me al 

gebleken toen ik in Meppel het NS-station uit kwam lopen. Een bord had aangegeven dat er 

normaal drie keer per dag een bus naar Ruinen vertrok, maar dat de laatste rit vanwege 

Kerstavond was komen te vervallen. Ook een taxi was in geen velden of wegen meer te 

bekennen. Nu, dat had mijn oom wel wat beter kunnen aangeven in zijn brief. 

Het was koud en donker, en er stond een harde oostenwind, maar het was droog, hoewel er 

voor de avond neerslag was voorspeld, sneeuw waarschijnlijk. De keuze was daarom simpel 

geweest: ik zou gaan lopen. 
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Nu, aan de rand van Meppel, waar een straatlantaarn nog voor enig licht zorgde, raadpleegde 

ik voor de laatste keer mijn plattegrond, borg de kaart in mijn zak en zette er de pas in. Vier 

kilometer in de nu snel vallende duisternis: een uurtje lopen voor een geoefend wandelaar.  

Al snel verdwenen de laatste verlichte straten van Meppel achter me, en werd ik omsloten 

door de duisternis en stilte van het Drentse land. 

 

Al na tien minuten wandelen merkte ik dat de oostenwind flink begon aan te wakkeren, en 

niet veel later kwamen de eerste sneeuwvlokken uit een loodgrijze lucht naar beneden 

dwarrelen, veel eerder dan de weerman van het KNMI toch duidelijk had voorspeld. 

Sneeuw op Kerstavond… wie wenst zich dat niet, als je tenminste in een gemakkelijke stoel 

in een warme huiskamer bij de open haard zit, een glas dampende bisschopswijn en een 

schaal verse truffels binnen handbereik. De kerststal, gevuld met een vrome beeldengroep en 

geflankeerd door kaarsen, staat onder de kerstboom. Daarachter, door het raam, is de 

neervallende sneeuw goed zichtbaar in het licht van de straatlantaarns. 

Maar hier, buiten in de kou, twee kilometer buiten Meppel? Ik bedacht dat een Kerst zonder 

sneeuw mij dit jaar heel goed zou zijn uitgekomen. Het zicht werd er trouwens ook niet beter 

op.  

Niet dat ik me ongerust maakte of zo – wat kon er immers gebeuren? – maar het was nu 

werkelijk aardedonker om me heen, want de grijze wolkenmassa had het licht van de maan of 

sterren onmogelijk gemaakt. 

Als stadsmens sta je er eigenlijk nooit bij stil wat echte, volkomen, alles omvattende 

duisternis is, want zelfs midden in de nacht is er altijd wel licht, van straatlantaarns, 

autokoplampen, reclameborden, continu-productiebedrijven, haventerreinen, bewaakte 

bouwputten, verlichte huiskamers, cafés met een nachtvergunning, enzovoort. 

Maar hier was het: een inktzwarte nacht, en bovendien doortrokken van een doodse stilte, 

mede bewerkstelligd door het pak sneeuw dat zich begon te vormen, want de sneeuwval werd 

nu snel heviger in omvang. 

Gelukkig droeg ik een breedgerande, gevoerde hoed en had ik zware leren schoenen met 

dikke zolen aan. Voorzichtig liep ik verder. Trouwens, ik had verder niet veel keus.  

In een iets behoedzamer tempo ging ik verder, en passeerde even later het dorpje Haakswold. 

Nou ja, dorpje, veel meer dan een paar losse huizen, waarvan de blinden stevig waren 

gesloten, was het niet. Een hond sloeg aan, en zweeg pas weer, toen ik het gehucht al lang 

voorbij was.  

Het was nu zaak om vooral de afslag naar rechts niet te missen, anders zou ik zeker niet op 

tijd bij villa ‘Lohengrin’ arriveren. Ik moest mezelf bekennen dat de situatie me toch 

enigszins op de zenuwen begon te werken; daarbij gevoegd de toch wel duistere brief van 

mijn oom, zinspelend op geheimzinnige familiegeschiedenissen… Mij bekroop het gevoel dat 

ik de komende uren nog heel wat… maar waar bleef nou toch die afslag? 

Tot mijn opluchting bleek het vinden daarvan echter geen enkele moeite te kosten. Voor me 

uit, aan de rechterkant van de weg, doemde een winkelpand op met een helder verlichte 

etalage. In het schijnsel daarvan zag ik duidelijk een nogal smalle, maar goed geasfalteerde 

landweg die naar het zuiden voerde. Een ANWB-paddenstoel wees de richting aan. 

Onder de luifel van de etalage staand nam ik even de tijd om de sneeuw van mijn hoed te 

vegen en van mijn schouders te kloppen. 

Ik waande me honderd jaar terug in de tijd. De winkel was gehuisvest in een fraai achttiende 

eeuws pand. Een tweetal antieke straatlantaarns wierp een stemmig licht op de gevel. De sfeer 

van een eeuw terug werd nog versterkt door het ontbreken van auto’s. Het was dan ook 

onwezenlijk stil. Maar de etalage maakte de meeste indruk. 
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“Portretschilder Joost Vanderdecken – sinds 1896” meldden de op het glas geschilderde 

gouden letters. Daaronder stond, in een kleiner lettertype: “Von Falkenbergweg 6, hoek Van 

Straatenlaan; voor al Uw portretten”.  

Onwillekeurig moest ik glimlachen. Joost mocht weten hoe een schilder hier de kost kon 

verdienen. Dat hij zijn vak verstond, daaraan viel niet te twijfelen. In de etalage stonden enige 

fraaie portretten uitgestald, mooi verlicht door enkele gaslampen van een ouderwetse soort. Ik 

moet zeggen dat de kwaliteit bijzonder goed was, levensecht. De statige uitstraling werd nog 

versterkt door de formele kleding van de geportretteerden: heren in driedelige kostuums, 

jacquet of rok, dames in het lang, met veel juwelen. Het geheel had op mij een betoverende 

uitwerking, deze ruime uitstalling van aardse rijkdom en schoonheid, in al zijn verlokkingen. 

 

Ik trok mijn jas recht en zette mijn hoed weer op. In het schijnsel van de lampen zag ik dat het 

vrij plotseling was gestopt met sneeuwen. Ook merkte ik dat de wind was gaan liggen en de 

bewolking begon te breken. Hier en daar flonkerde al een ster aan het firmament. 

“Nog even, en ik kom een kudde schapen en een stelletje herders in een stal tegen,” dacht ik 

opgewekt. Dat zou trouwens in Drenthe heel goed kunnen…  

Mijn sombere stemming was nu geheel verdwenen. Met de verse sneeuw knerpend onder 

mijn schoenen vervolgde ik met stevige pas mijn weg over de smalle, wat bochtige landweg 

die voor mij lag. Onder het lopen keek ik nog éénmaal om, maar de etalage zag ik al niet 

meer. 

 

Dat de Wold Aa op mijn kaart als een rivier stond aangeduid, leek wel wat overdreven. Bij 

een rivier dacht ik uiteraard aan iets ter grootte van de Nieuwe Maas, ruim 500 meter breed, 

en niet aan een stroompje van nog geen twee meter. 

Ik stak het houten bruggetje over, en verliet de weg door linksaf het voetpad langs het water te 

nemen. Na een paar honderd meter arriveerde ik, toch nog onverwacht, bij het gietijzeren hek 

van villa ‘Lohengrin’, het statige landhuis van mijn oom Anton Franken. 

In de gevelspits stond als bouwjaar 1890 aangegeven. De architect had er alles aan gedaan om 

het pand een voornaam, en daardoor ook wel een enigszins somber en gesloten aanzien te 

geven: de hoge, brede ramen gingen deels verborgen achter groene, houten luiken; een breed 

bordes en een hoge, natuurstenen onderbouw nodigden niet uit tot zomaar even binnenlopen 

(als de bezoeker over het grind van de lange oprijlaan zo ver was gekomen), en het 

donkergrijze mansarde-dak plus het nodige lijst- en sierwerk deden de rest. Een voornaam 

huis met een beladen verleden? Deze avond zou ik er ongetwijfeld meer over te weten komen. 

Ik opende het hek, liep het grindpad over en besteeg het bordes. Ergens ver weg sloeg een 

kerkklok zes uur. Ik was precies op tijd. Ik belde aan. 



 7 

Hoofdstuk 2 

 
“And in sooth some who beheld the portrait 

spoke of its resemblance in low words, 

as of a mighty marvel, and a proof… of the 

power of the painter…” 
 
Edgar Allan Poe, The Oval Portrait 
 

 

Na het eten en de afwas gingen mijn oom en ik in de huiskamer van villa ‘Lohengrin’ zitten, 

waar het zacht knetterende vuur in de open haard een warme gloed verspreidde. 

Mijn oom zette een CD op. Ik had op Kerstavond iets van Bach verwacht, of een “Concerto 

Grosso” van Corelli, maar het was muziek van de Britse componist Vaughan Williams: 

“Fantasie op een thema van Thomas Tallis”. 

Zwijgend staarde ik naar een duistere hoek van het vertrek, waar zich de geheimzinnige kluis 

bevond, terwijl mijn oom omslachtig zijn pijp zat te stoppen. 

Tenslotte kuchte ik. “Eh… had ik u nu goed begrepen dat uw overgrootvader hier precies 

honderd jaar geleden is overleden?” 

Mijn oom knikte zwijgend, terwijl hij een lucifer aanstreek, en zijn pijp begon aan te steken. 

“Inderdaad. Tja, dat was dus die bewuste Sebastiaan Franken.” Hij gooide zijn lucifer in de 

haard. 

“Kerstavond 1898. Hier, in deze kamer. En volkomen onverwacht, hoewel hij al rond de 

tachtig was. Dus zo ongeveer even oud als ik nu ben.  

Zijn dood was een mysterieuze gebeurtenis, zoals ik je geschreven heb. Maar vóór je daar wat 

meer over te vertellen moet ik je eerst een idee geven van wat voor figuur die Sebastiaan 

Franken was. Hij was, eh… nou ja, laten we maar zeggen: geen al te prettig mens. 

Jammer om ’t van je eigen voorvader te moeten zeggen, maar het is niet anders. In die dagen, 

dus midden vorige eeuw, was Drenthe een zeer gesloten gemeenschap. Nu nòg een beetje 

trouwens, maar toen helemaal. De veenarbeiders werkten en leefden in primitieve, haast nog 

middeleeuwse omstandigheden, en werden door de bezittende klasse op voor ons 

onvoorstelbare wijze onderdrukt en uitgebuit. 

Sebastiaan Franken was zo’n dorpstiran, gehaat door zijn arbeiders en plaatselijke 

boerenbevolking van Ruinerwold en omstreken. Hij heeft een enorm fortuin hier verdiend, en 

besloot uiteindelijk een kapitale villa te bouwen, waarvoor dan wel, jammer genoeg, een paar 

plaggenhutten, die precies op de beoogde plek stonden, ontruimd moesten worden. 

De arme drommels die de schamele optrekjes bewoonden werden er simpelweg uitgezet. Ze 

moesten maar zien waar ze bleven. En ze zijn inderdaad met hun gezinnen weggetrokken, 

meewarig door de machteloze bevolking van Ruinerwold nagestaard. Eén van hen, een 

turfsteker, heeft op het marktpleintje een woedende vervloeking aan het adres van Sebastiaan 

Franken uitgeschreeuwd. De duivel zou hem halen, en eens, op een dag, zou hij “zichzelf 

tegenkomen”. Daarna zijn ze weggegaan, en niemand weet waar ze gebleven zijn. Het verhaal 

gaat dat ze hebben aangemonsterd op een schip, dat, met een onbekende bestemming 

vertrokken, vergaan is bij Kaap de Goede Hoop.” 

Hij zweeg even. Traag kringelde de rook uit zijn pijp omhoog. Toen vervolgde hij: 

“Sebastiaan trok zich van al die vijandigheid geen zier aan. Hij bouwde villa ‘Lohengrin’ op 

deze plek, en betrok het huis in 1890, midden in het oude Drentse land, en omringd door een 

boerenbevolking die hem hartgrondig haatte. Des te merkwaardiger dus, dat er een aantal 

jaren later, toen hij tachtig jaar werd (dat was in 1898), een deputatie van de bevolking van 

Ruinerwold aan zijn deur kwam om hem te feliciteren, en zelfs een cadeau aan te bieden. Dat 
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zou een geschilderd portret worden, te vervaardigen door een nog jonge, onbekende 

kunstschilder uit het naburige gehucht Haakswold, die daar twee jaar terug een atelier was 

begonnen…”  

“Was dat misschien een zekere Joost Vanderdecken?” onderbrak ik. “Onderweg hier naartoe 

kwam ik namelijk langs…” 

“Hm. Zou kunnen. Ik weet het niet, die naam zegt me in ieder geval niets… Waarom vroeg je 

dat?” 

Ik vond het wel wat vreemd dat de naam Vanderdecken mijn oom niets zei; de kunsthandel 

onder die naam bevond zich immers nog steeds vlakbij? 

Toen bedacht ik dat mijn oom ook nog maar sinds kort in deze streek woonde, en op zijn 

leeftijd natuurlijk niet meer dagelijks de hele buurt afliep. Mijn onderbreking scheen hem 

trouwens licht te hinderen; zoals wel meer bij oude mensen het geval is vertelde hij graag zijn 

hele verhaal aan één stuk, bedachtzaam, zonder in bijzaken te vervallen. 

Ik besloot er daarom niet verder op in te gaan, en zei: “Het was maar een losse gissing, oom, 

meer niet. Gaat u verder.”  

“Hrrm. Ja. O.K., waar was ik gebleven? O ja, dus dat portret werd vlak voor Kerstmis hier 

afgeleverd. Op Kerstavond zou het in het bijzijn van zijn familie en enkele vrienden worden 

onthuld. Het resultaat bleek niet minder dan verbluffend. Kennelijk was de schilder een 

zeldzaam kunstenaar. Het schilderij toonde mijn overgrootvader zittend in zijn met rood 

fluweel beklede fauteuil, tegen een achtergrond van zachtgroene gordijnen, met zijn gezicht 

naar de toeschouwer gekeerd. En volgens ieder die het schilderij heeft gezien was de 

gelijkenis dermate verbijsterend dat een kleurenfoto met een moderne camera geen beter 

resultaat had kunnen opleveren. Werkelijk wat je noemt levensecht; echt duivels goed.” 

Mijn oom deed peinzend een paar trekken aan zijn pijp. 

“Wat er verder die Kerstavond precies is gebeurd valt vandaag de dag niet meer te 

achterhalen. Ik moet ’t jammer genoeg doen met de verhalen die ik in mijn jeugd van mijn 

grootvader heb gehoord. Dus van Jonathan Franken, de jongste zoon van de oude Sebastiaan. 

Mijn grootvader stierf toen ik elf jaar oud was. Ik heb later nooit meer iemand anders kunnen 

spreken die er toen bij is geweest… Wat mijn grootvader me heeft verteld, voor zover ik me 

dat kan herinneren, is het volgende.”  

Hij blies een lange straal rook voor zich uit. “De oude Sebastiaan was om een of andere reden 

dermate door zijn eigen portret, dat zo fantastisch op hem leek, gefascineerd dat hij de rest 

van de avond nagenoeg niets meer heeft gezegd. En naarmate het middernachtelijk uur 

naderde werd hij steeds stiller en bleker. Rond een uur of twaalf ging iedereen naar bed. 

Maar in het holst van de nacht werden de gasten uit hun slaap gewekt door angstaanjagende 

geluiden, afkomstig uit overgrootvaders kamer. Ze hoorden hem schreeuwen. 

Natuurlijk kwamen ze meteen hun bed uit en gingen poolshoogte nemen… maar het was te 

laat. In de kamer heerste een chaotische wanorde. Overgrootvader zelf lag op de grond… hij 

was dood. Zijn gezicht was verwrongen in een uitdrukking van onmetelijk afgrijzen.” 

Mijn oom nam zijn pijp uit zijn mond en keek somber voor zich uit. 

“Wat was er gebeurd? We zullen het nooit zeker weten. De doodsoorzaak luidde later 

officieel: hartaanval. Maar vanwaar dan die chaos in zijn kamer? Het wekte de indruk alsof er 

een hevige worsteling had plaatsgevonden.” 

Hij stond op en liep naar zijn boekenkast. “Natuurlijk kan ik óók geen sluitende verklaring 

geven voor wat er is gebeurd, maar ik heb wel zo mijn gedachten erover. Die gedachten 

werden wat meer concreet toen ik dit eenmaal had gelezen.” 

Hij pakte een dik boek van de plank. “Het leest niet zo gemakkelijk, want het is een 

wetenschappelijke studie, en nog in het Duits ook.” 

Hij liet mij het werk zien. “Der Doppelgänger. Door Prof. Heinz Hornberg. Het behandelt het 

volksgeloof dat de ziel zich tijdelijk van het lichaam kan scheiden, wat er toe kan leiden dat 
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men op een bepaald moment zichzelf tegenkomt. In de meeste gevallen kondigt zo’n 

verschijning – van je ‘dubbelganger’ dus – de dood aan! Het is een veel gebruikt thema in de 

literatuur. Denk maar aan Stevenson, Dostojevski en Edgar Allan Poe.” 

Hij bladerde in het omvangrijke boekwerk. “Het portret was klaarblijkelijk dermate 

levensecht, dat Sebastiaan, onze voorvader, zijn dubbelganger gezien heeft, of menen te zien. 

Op een of andere manier heeft dat een fataal gevolg gehad. Maar ja, vraag me niet naar de 

details, want die weet ik net zo min als wie ook.” 

Hij zette het boek weer op zijn plaats. “Wat me echter uit grootvaders verhaal – waar ik als 

klein ventje natuurlijk ademloos naar heb geluisterd – het meest is bijgebleven is het 

slotgedeelte. Dat gaat over dat schilderij. Grootvader had het, na de begrafenis van zijn vader, 

nog eens aandachtig bekeken, en deed een verbijsterende, om niet te zeggen angstaanjagende 

ontdekking: het portret was veranderd! De afgebeelde figuur keek niet langer meer de 

toeschouwer aan, maar had de blik afgewend, terwijl de ogen waren neergeslagen! 

Grootvader voegde er altijd aan toe dat hij niet wist of hij de enige was die deze verandering 

was opgevallen. Wel heeft hij jarenlang een onverklaarbare angst voor het portret gehad. Hij 

heeft het zelfs willen vernietigen, maar ja, een portret van zijn eigen vader? Hij kon het niet 

opbrengen, en besloot uiteindelijk om het weg te bergen, achter slot en grendel. Dat is 

gebeurd, en sindsdien weet niemand meer waar het is gebleven. Alleen dat het wél ergens hier 

in huis moet zijn.” 

Hij stak zijn pijp weer in zijn mond en rookte zwijgend. Ik was rechtop gaan zitten. 

“Ergens hier in huis? Maar dan… U denkt toch niet…?” 

Een droefgeestige glimlach trok over het gezicht van mijn oom. “Natuurlijk. Als we straks die 

kluis open maken, wat anders zullen we dan vinden dan dat schilderij?” 

 

*   *   * 

 

“Kijk, dit is hem,” wees mijn oom. “Een kluis kun je ’t eigenlijk niet noemen. Het is gewoon 

een muurtje, dat vóór de bestaande muur is gemetseld. Met een deur erin, waardoor je in feite 

dus een grote manshoge kast hebt gebouwd. Maar er zat behang overheen, en daar weer voor 

stond een boekenkast, dus als je niet op de hoogte bent kom je er nooit achter dat je hier een 

geheime bergruimte hebt. En hier hebben we de bewuste sleutel. Wel…” 

Nerveus nam hij de sleutel van de ene in de andere hand. “We gaan hem nu maar eens open 

maken, zou ik zeggen.”  

Nu was ik beslist niet van plan geweest me zenuwachtig te laten maken, maar ik moest 

toegeven dat ik zo langzamerhand wel barstte van nieuwsgierigheid. Had mijn 

overgrootvader, Jonathan Franken, speciaal die goed-gecamoufleerde ruimte laten aanleggen 

alleen maar om een schilderij aan het oog te onttrekken? Of zat er nog iets anders in die kast? 

Zo ja, dan rees de vraag of het wel verstandig was om hem open te maken. Hoewel, wat voor 

gevaar kon er tevoorschijn komen uit een al honderd jaar afgesloten ruimte? 

Doch reeds had mijn oom de bewuste sleutel in het slot gestoken. Een korte klik. En de deur 

ging moeiteloos open. Onwillekeurig hield ik even mijn adem in, terwijl mijn oom in de 

donkere ruimte rondtastte. 

Ik kuchte. “En?... Is het, eh…?” 

“Inderdaad.” Voorzichtig trok mijn oom iets tevoorschijn. “Wat we al dachten. Een 

geschilderd portret. Maar groter dan we dachten. Help eens even.” 

Samen tilden we een schilderij in een zwaar vergulde lijst uit de kast, en droegen het naar het 

midden van de kamer, zodat het lamplicht er beter op kon vallen. Het was inderdaad een groot 

stuk. Bijna manshoog. Het stelde een oude man in een leunstoel voor, die zijn blik op de 

toeschouwer hield gevestigd. 
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Ik staarde bewegingloos naar het gezicht… en het gezicht staarde naar mij. Mijn mond zakte 

open van ongeloof en verbijstering. Dat was toch niet mogelijk? Ik keek… in het gezicht van 

mijn oom. Het portret leek precies op hèm. Maar dan ook sprekend. Ik ademde diep en keek 

voorzichtig opzij, maar mijn oom had het zelf al gezien.  

Hoezeer ik ook van mijn stuk was, het was niets vergeleken bij de emoties waaraan hij 

overduidelijk ten prooi was. In starre ontzetting staarde hij naar zijn evenbeeld. Hij was 

doodsbleek. Onuitsprekelijke vrees stond op zijn gezicht te lezen. Zo verstreken enkele 

minuten. 

Tenslotte hoorde ik hem prevelen: “De Dubbelganger… Ik heb mijn dubbelganger gezien… 

Het is gedaan met me. Tenzij… Manfred, vlug. Help me.” 

Ik schoot toe. Samen tilden we het vreeswekkende schilderij op en droegen het terug naar de 

geheime bergkast. 

“Ziezo… waar is de sleutel? Op slot dat hok!” zei mijn oom hijgend. “Hadden we maar 

nooit…” Het slot klikte. 

Hij strompelde terug naar zijn stoel en liet zich neervallen. “Dat was dus het portret van 

Sebastiaan Franken. Maar die heeft bij mijn weten totaal niet op mij geleken. Waar komt dit 

ding dan vandaan? Hoe is dat mogelijk?” 

“Misschien…” zei ik na lang nadenken, “misschien is het úw portret omdat u de eigenaar van 

dit huis bent, en dus ook van dat schilderij. Zou het misschien niet zó kunnen zijn, dat het 

destijds met kwade bedoelingen aan Sebastiaan is gegeven? Uit wraak voor zijn tirannie? 

Blijkbaar heeft het inderdaad een duivelse, dodelijke uitwerking op hem gehad. En waarom? 

Vanwege dit vermaledijde huis natuurlijk, gebouwd ten koste van een stel ongelukkigen. Het 

schilderij beeldt eenvoudig de bezitter ervan af. Nou ja, wat heet eenvoudig? Uw grootvader 

moet het geweten hebben. Vandaar dus die waarschuwing om het achter slot en grendel te 

laten.”  

“Precies; en die wij dus in de wind geslagen hebben,” zei mijn oom bitter. “Wat heb ik 

gedaan? Idioot die ik ben. Wat hangt me boven het hoofd? Ik moet dat vervloekte ding zien 

kwijt te raken. Hoe eerder hoe liever. Als het tenminste nog niet te laat is.” Zijn stem beefde. 

Ik gaf geen antwoord. Nog geruime tijd bleven we zwijgend bij de langzaam uitdovende 

haard zitten tot de laatste sintels opgebrand waren. Toen begon de klok twaalf uur te slaan. 

Het klonk mij in de oren als het luiden van een doodsklok. 

 

*   *   * 

 

Nadien kon ik, in bed liggend, de slaap niet vatten. Was het allemaal toeval? Was mijn oom 

toevallig het evenbeeld van zijn overgrootvader of was er een andere oorzaak dat het portret 

sprekend op hèm leek? 

En wat was er precies gebeurd met de oude Sebastiaan Franken, nu honderd jaar geleden? 

Was hij vermoord door iemand die zijn kamer was binnengedrongen? Had dat schilderij er 

iets mee te maken? De Dubbelganger… 

Ik draaide mij om in bed en moest, ondanks de emotie, glimlachen. In mijn fantasie zag ik dat 

schilderij midden in de huiskamer staan, en de oorspronkelijk afgebeelde figuur, Sebastiaan 

Franken, langzaam oprijzen uit zijn zetel en uit het portret stappen… 

Nu heb ik wel vaker te kampen met het probleem dat ik een eenmaal in gang gezette fantasie 

moeilijk kan stopzetten. Maar de beelden die zich nu aan mij opdrongen waren even 

onontkoombaar als schrikaanjagend. 

Ik zag het vreselijke fantoom, afkomstig van het geschilderde portret, zich langzaam maar 

doelbewust door de kamers en gangen van dit huis, deze villa, bewegen. En de trap op… 

Dezelfde villa, waarin ik nu te gast was. En waarin zich, beneden, nog steeds datzelfde portret 

bevond, maar nu met mijn oom Anton erop afgebeeld. 
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Het was nu weer achter slot en grendel weggeborgen. Zou dat afdoende zijn? Ik had het 

gevoel dat er hier, in dit huis, van alles kon gebeuren. De hele sfeer was vanaf het begin 

onheilspellend geweest. Dit hele huis zelf deugde eigenlijk niet, zo bedacht ik. 

Op een of andere manier moest de oude Sebastiaan Franken geweten hebben wat hem boven 

het hoofd hing. Hij wilde zich verzetten tegen… Ja, tegen wat? Een indringer. De 

dubbelganger, die in het holst van de nacht zijn kamer binnenkwam om hem te… 

Maar nu was het welletjes, besloot ik. De onzin. Maar niettemin lukte het me niet het idiote 

beeld kwijt te raken. En evenmin lukte het me de slaap te vatten. 

Ik lag nu plat op mijn rug, en sloot de ogen. Rondom, zowel binnenshuis als buiten, heerste 

absolute stilte. 

Toen spitste ik mijn oren. Wat was dat voor gerucht? Verbeelding? Maar daar was het weer: 

trage voetstappen. Mijn oom was gelijktijdig met mij naar bed gegaan, maar nu hoorde ik hem 

toch duidelijk over de gang lopen en zijn kamer binnengaan. Ik draaide mij weer om in bed en 

lag plotseling roerloos. Mijn handen beefden onder de dekens. Want het drong tot mij door, 

dat ik hem niet eerder uit zijn kamer had horen komen… Wie of wat was er dan bij hem naar 

binnen gegaan? 

Het volgende moment was ik uit bed gesprongen, verliet mijn kamer en stormde de gang 

door. Ik rukte de deur van de slaapkamer van mijn oom open en… 

Mijn oom zag er kalm en rustig uit. Hij lag niet in bed maar zat in een stoel. Er was geen 

enkele wanorde. Niets wees op iets onregelmatigs. 

Hij leek in diepe slaap. Voorzichtig raakte ik zijn schouder aan. Hij bewoog niet. 

Ik richtte mij op. De stilte in deze villa, midden in de Godvergeten eenzaamheid, was bijna 

tastbaar. En in deze stilte, in de Kerstnacht, stond ik daar alleen. Volkomen alleen. Want mijn 

oom was dood. 

 

*   *   * 

 

Vele uren later, nadat het lichaam van mijn oom door een ambulance was weggehaald en 

overgebracht naar het mortuarium van een ziekenhuis te Meppel, en mijn verklaring over zijn 

dood genoteerd was door een slaperige inspecteur Morsmans van de regiopolitie Zuidwest 

Drenthe, zat ik alleen in de huiskamer van villa ‘Lohengrin’. Het was kwart over vier in de 

nacht. Ik huiverde, maar niet alleen van de kou. 

Het verhaal van het schilderij had ik niet aan de inspecteur verteld. 

Er was trouwens nog iets, dat ik hem evenmin had verteld. 

Toen ik, na mijn lugubere ontdekking, de politie had gebeld, merkte ik in de kamer iets op dat 

me geruime tijd als aan de grond genageld deed staan. Ik zag tot mijn afgrijzen dat de deur 

van de bergkast, die we een paar uur geleden stevig op slot hadden gedaan, nu open stond! 

Na enigszins van deze schok hersteld te zijn had ik het schilderij tevoorschijn getrokken. 

Eerder op de avond had het een oude man voorgesteld, die een treffende gelijkenis met mijn 

oom vertoonde, gezeten in een met rood fluweel beklede fauteuil, tegen een zachtgroene 

achtergrond. Die achtergrond en fauteuil waren onveranderd gebleven… maar de fauteuil was 

nu leeg! Er zat niemand meer in. De “Doppelgänger” van mijn oom Anton was spoorloos 

verdwenen! 

Ik huiverde opnieuw. De ontdekking had me een hol gevoel van angst bezorgd. Ik moest zien 

dat ik hier wegkwam, weg uit dit oord des onheils. Maar hier, midden in de ondergesneeuwde 

eenzaamheid, ver van de bewoonde wereld en in het holst van de nacht, zat ik even geïsoleerd 

als op een onbewoond eiland. Ik zou moeten wachten tot het dag werd. Tot zolang kon ik, 

alles bij elkaar genomen, het beste maar proberen nog een paar uur te slapen. Ik besloot dus 

weer naar bed te gaan. Dat had ik niet moeten doen. 
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*   *   * 

 

Dat ik, na de huiveringwekkende gebeurtenissen van de afgelopen uren, niet meteen in een 

gezonde slaap viel, is begrijpelijk. Maar ik bemerkte, liggend in bed, dat naast de doorstane 

emoties nog een andere gewaarwording zich van mij begon meester te maken. Het was het 

waarschuwende instinct dat iedereen bezit, en dat je extra op je hoede doet zijn als er gevaar 

dreigt.  

Dat gevaar, zo voelde ik, was groot, maar ik had geen idee van welke aard het was, en hoe het 

zich zou manifesteren. Alleen wist ik dat het zeer nabij was, en dat ik uiterste waakzaamheid 

moest betrachten. 

Ik had het bedlampje aangeknipt en luisterde gespannen naar de intense stilte. 

Niets te horen. Of toch wel? Speelde de spanning mij parten of was daar wel degelijk enig 

gerucht? Het kraken van een traptrede? 

Maar dat was beslist onmogelijk, hield ik mij voor. De buitendeur was stevig op slot en 

bovendien… doch nu was het geluid onmiskenbaar: opnieuw kraakte de trap. 

Mijn keel werd kurkdroog. Ik gleed mijn bed uit, en draaide, zeer behoedzaam en geluidloos, 

de deur van mijn kamer op slot. Daarna kroop ik in een hoek, achter mijn bed, en wachtte, 

met hevig bonzend hart, op wat komen ging. 

Daar was het weer. Voetstappen. De trage, wat slepende tred van mijn oom Anton. Het geluid 

was nu achter de deur. Met uitpuilende ogen van ontzetting zag ik de deurkruk langzaam 

omlaag bewegen. En nog eens. Een zacht kuchje klonk. Daarna, na een lichte aarzeling, 

hoorde ik de voetstappen zich weer langzaam verwijderen. Weer kraakte de trap. 

Ik bleef volkomen bewegingloos zitten. Uur na uur. Tot het licht begon te worden. 
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Hoofdstuk 3 

 
“The rest is silence.” 

 
W. Shakespeare, Hamlet, Act V, Scene II 
 

 

Nu ik dit schrijf is het alweer half februari en ben ik nagenoeg gereed met mijn verslag van 

mijn huiveringwekkende belevenis op Kerstavond in Drenthe. 

Wat ik niet moet vergeten nog te vermelden is het volgende: 

Op Kerstmorgen had ik in alle vroegte mijn bagage bij elkaar gegaard, om daarna hals over 

kop villa ´Lohengrin´ te verlaten. 

En voorgoed, zo nam ik me voor. Ik had me gerealiseerd dat het duivelse oord nu mijn 

eigendom geworden was, aangezien oom Anton geen nakomelingen had. Zo snel de 

gelegenheid zich zou voordoen zou ik een makelaar bellen om het te koop te zetten. Hoe 

eerder ik het kwijt was hoe beter. 

En het schilderij? Dat moest daar maar blijven. Wie het vond mocht het, wat mij betreft, 

houden. En wilde men het vernietigen, wel, des te beter. 

Dat deed me, terwijl ik stevig door de sneeuw voortstapte richting Meppel, beseffen dat ik zo 

dadelijk door het gehucht Haakswold zou komen, waar ik – op de heenweg – het atelier van 

portretschilder Joost Vanderdecken had gezien. Was dat een nakomeling van de schilder van 

het portret van Sebastiaan Franken? Zou hij me er nog iets over kunnen vertellen? Hij zou nu, 

op Kerstmis, wel gesloten zijn. Maar ik wilde de zaak in elk geval nog een keer bij daglicht 

zien, en het adres noteren. Later kon ik dan nog wel eens schriftelijk of telefonisch contact 

met de man opnemen. 

Ik had Haakswold inmiddels bereikt. Het schildersatelier lag, herinnerde ik me, op de hoek 

van de Van Straatenlaan en de Von Falkenbergweg, gemarkeerd door de ANWB-paddenstoel. 

Ik keek rond. De ANWB-paddenstoel was er. Maar de Van Straatenlaan had alleen aan de 

overkant bebouwing. Op de plek waar ik stond strekte zich een beboomd stuk grasland uit, wit 

besneeuwd. 

Verwilderd keek ik naar links en rechts, liep een stuk terug, het dorp weer uit, en toen 

nogmaals over de gehele (niet al te lange) Van Straatenlaan. Hier was het punt, de hoek met 

de Von Falkenbergweg. Maar ik kon er niet omheen: het pand was weg! Verdwenen. 

Ik moest mij, gisterenavond, vergist hebben. Maar dat was bijna onmogelijk. Ik zag het 

achttiende-eeuwse bouwwerk nog zó voor me. Was het toch een hallucinatie geweest? Zo ja, 

wat was daarvan de betekenis geweest?  

Waarom was ik – in mijn fantasie of in werkelijkheid – geconfronteerd met de plaats waar dat 

onheilsschilderij was gemaakt, dat voor twee mensen van de familie Franken noodlottig was 

geworden? Was het een waarschuwing voor mezelf geweest? Ik was zelf immers óók een 

Franken? Maar dan: een waarschuwing waarvoor? In elk geval vond ik het voldoende om mij 

in mijn besluit te sterken nooit meer één voet in villa ‘Lohengrin’ te zetten, of er zelfs maar in 

de buurt te komen. Weg hier! Hoe eerder ik terug in Rotterdam zou zijn, hoe liever. 

   

*   *   * 

 

Inmiddels ligt het hele morbide avontuur zo’n anderhalve maand achter me. Het is vandaag 17 

februari (“Aswoensdag”) 1999 en voor me ligt een brief van notariskantoor P. Pourbus, H. 

Memlinglaan 98, 1411 BR  Meppel. 
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“Geachte heer Franken, 

 

Conform uw mondelinge verkoopopdracht, zoals neergelegd bij ons kantoor op 29 december 

1998, hebben wij de eer u bijgaand de finale afrekening te doen toekomen. 

 

Voor de verkoop van villa ‘Lohengrin’, inclusief grond en overige opstallen, hebben wij ter 

bemiddeling makelaardij L. Blondeel te Meppel ingeschakeld. Gezien de – voor verkopers – 

gunstige situatie op de markt voor onroerend goed, bleek het betrekkelijk eenvoudig om snel 

een goede koper te vinden en een in onze ogen zeer gunstige prijs te bedingen. 

Voor een gedetailleerd financieel overzicht van de opbrengst en de kosten van verkoop 

verwijzen wij u naar cijferbijlage nummer 1. 

 

Conform uw aanvullende instructies, zoals neergelegd bij ons kantoor op 30 december 1998, 

zijn wij er toe overgegaan om tevens de gehele inboedel ter verkoop aan te bieden. 

 

Hiertoe hebben wij het veilinghuis Adriaan Isenbrant & Jan Provoost in de arm genomen. In 

de loop van de maand januari is e.e.a. onder de hamer gekomen. Ook hier zijn de 

opbrengsten, na aftrek van taxatie- en veilingkosten, zonder meer uitstekend te noemen, want 

zoals u waarschijnlijk wel zult weten is er een sterk groeiende markt voor antiek meubilair. 

Voor een gedetailleerd financieel overzicht van de opbrengst en de kosten van verkoop 

verwijzen wij u naar cijferbijlage nummer 2. 

 

Voor een correcte fiscale afhandeling van zaken kunt u bijlage 3 raadplegen. Naar wij hopen 

is e.e.a. daar voldoende duidelijk uiteengezet. 

 

Tot slot danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen. Ons kantoor had het voorrecht een 

aantal generaties lang voor uw familie de zaken te mogen behartigen. Uiteraard betreuren 

wij de tragische wijze waarop hieraan een einde is gekomen, maar (en dit is een persoonlijke 

opmerking) ik denk dat u er verstandig aan hebt gedaan tot verkoop van het huis over te 

gaan. 

Wellicht is het u niet bekend, maar ik weet dat sinds het einde van de vorige eeuw tot op de 

huidige dag onder de plaatselijke bevolking een sterke antipathie heeft geleefd tegen de 

bewoners ervan, i.c. de familie Franken. De reden is misschien in de archieven van ons 

kantoor te vinden, maar dit is niet de plaats hier nader op in te gaan. Ik persoonlijk bewaar 

aan de heer A.W. Franken de beste herinneringen. 

 

Inmiddels verblijf ik, 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Mr. P. Pourbus, notaris, Meppel”  

 

Ik wil al doorbladeren naar de financiële stukken, maar nu valt mijn oog op een P.S., 

onderaan de brief, gesteld in een kleiner lettertype. 

Met de brief in mijn hand loop ik naar het raam om beter licht te hebben. Wellicht is het de 

een of andere juridische haarkloverij; rechtsgeleerden zweren nu eenmaal bij voetnoten, 

aanvullende artikelen, aanhangsels, verwijzingen, kleine lettertjes en meer van dat soort 

onduidelijk spul. 
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Mijn appartement in het centrum van Rotterdam ligt aan het einde van een flauw gebogen 

kade; vanuit mijn raam kan ik in één oogopslag de hele lengte goed overzien. Ondanks het 

tijdstip – het loopt tegen vier uur in de middag – is het opmerkelijk rustig op straat. Op een 

enkele wandelaar na is er bijna geen teken van leven te bekennen. En op de hoek van de kade, 

helemaal aan het begin, zie ik een kleine bestelbus van Van Gend & Loos uit een zijstraat de 

kade opdraaien. Verder niets. 

Ik houd de brief naar het buitenlicht en lees: 

 

“P.S. 

 

Graag wil ik afsluiten met een naar alle waarschijnlijkheid voor u wat meer prettig bericht op 

het persoonlijke vlak, als ik zo vrij mag zijn. Het gaat om de volgende zaak. 

Zoals u weet heb ik uw opdracht zelf behandeld. U heeft mijn kantoor tot tweemaal toe 

persoonlijk bezocht, namelijk op 29 en 30 december. Wat mij opviel toen u in de stoel 

tegenover mijn bureau zat, was uw typische houding: het linkerbeen over het rechterbeen 

geslagen, de handen gevouwen, het hoofd een weinig naar links gebogen…”  

 

Daar hier het einde van het eerste vel papier is bereikt, blader ik door naar het tweede vel voor 

het vervolg. Ik heb nog geen idee waar het over gaat, maar, ik moet zeggen, mijn 

nieuwsgierigheid is gewekt. Vanuit mijn ooghoeken zie ik de bestelbus van Van Gend & Loos 

stapvoets over de nu verder geheel verlaten kade rijden. Ik lees verder: 

 

“Daarom herkende ik uw geschilderde portret direct bij het ordenen en opruimen van de 

inboedel. Houding, gezicht, kleding, alles. 

U moet weten, het portret bevond zich in de woonkamer, en stond tegen de muur naast de 

boekenkast. Ik neem aan dat het pas onlangs is geschilderd, want het oogt nieuw, met verse, 

glanzende verf. Wel is het gevat in een fraaie, antieke lijst. Wellicht een cadeau van uw oom? 

Ik moet toegeven: het schilderwerk is een verbluffend staaltje vakmanschap, werkelijk 

uitmuntend, dat zie je tegenwoordig niet meer. Levensecht zou ik zo zeggen, als twee druppels 

water. De kunstenaar heeft er uw complete ziel ingelegd, als ik me zo mag uitdrukken.  

Op kunstgebied ben ik natuurlijk maar een leek, en als ik niet beter zou weten, zou ik bijna 

beweren: alsof u weer op mijn kantoor voor het bureau zit! Uiteraard alleen de stoel is 

anders, maar ook die ken ik! Het is de oude, met rood fluweel beklede fauteuil waar uw oom 

altijd in placht te zitten (een erfstuk, neem ik aan) als ik bij hem op bezoek kwam. Die stoel 

stond in de woonkamer, voor de groene gordijnen. 

Maar om tot de kern van de zaak te komen: ik kon me niet voorstellen dat u dit portret, uw 

persoonlijk eigendom, ook van de hand wilde doen. Misschien is het u door het hoofd 

geschoten tijdens alle beslommeringen rond het overlijden van uw oom en het afwikkelen van 

zijn zaken?  

Ik heb daarom, met uw goedvinden, het veilinghuis opdracht gegeven dit portret, dat ik maar 

even “De Dubbelganger” zal noemen (nogmaals: de gelijkenis is treffend), buiten de verkoop 

te houden, en het aan u op te sturen. U zult het binnenkort kunnen verwachten. 

Naar ik stellig verwacht heb ik hiermee in uw geest gehandeld. 

Tot slot: het veilinghuis kon me, vreemd genoeg, niets meedelen over de schilder, een zekere 

Joost Vanderdecken. Dat is vreemd, want op de achterkant staat toch duidelijk: “Joost 

Vanderdecken, Drenthe, het jaar ‘98”.  

 

Hoogachtend, 

P.P.” 
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Langzaam laat ik de brief zakken en staar voor me uit. De brief glipt bijna uit mijn hand. Mijn 

dubbelganger… Mijn keel voelt kurkdroog aan. Vanderdecken… die winkel heb ik gezien; of 

toch niet? En dan die aanduiding van het jaar: ’98. Maar 1998 of… Ik durf niet verder te 

denken, en staar naar de brief als is het een door de rechter getekend doodvonnis. 

 

Het geluid van een dichtslaand autoportier doet mijn blik weer naar buiten dwalen, naar de 

straat beneden me. Verwacht ik bezoek? Of is het voor de buren? Dan, ineens, herken ik het 

dak van de auto. Een man in het loodgrijze uniform van Van Gend & Loos opent de laadklep, 

haalt een groot, plat pakket uit de wagen en sluit de deur met een smak. Met een ferme zwaai 

neemt hij het bruine pakket onder zijn arm en loopt de stoep op, naar de deur van mijn 

portiek. 

 

Met de laatste hoop ieder mens eigen wacht ik bewegingloos af. Misschien, zo gaat het 

vertwijfeld door mij heen, is het toch iets voor de buren. Het trappenhuis telt immers nog vijf 

appartementen. Seconden verstrijken… 

 

De bel rinkelt meedogenloos hard, en rinkelt andermaal. Er staat beneden duidelijk een 

persoon die de hele dag niets anders gewend is dan energiek aanbellen, ter bezorging van 

fikse pakketten. 

 

Ik blijf versteend staan, terwijl mijn hele huis weergalmt van het gebel, en reageer niet. Weer 

rinkelt de bel, met een satanisch genoegen, lijkt het wel, lang en dreigend. Er is nu alleen nog 

dat door merg en been gaande, afgrijselijke geluid. Het klinkt in mijn oren alsof het Laatste 

Oordeel voor de deur staat. 

 

 

 

 

 

Einde 
 

 

 

 

 

Leo Knoops en Wim Knoops 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, 

oktober – december 1998 
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Stamboom Franken 
 

 

 

Sebastiaan Franken 

  (1818–1898) 

| 

| 

| 

| 

      Jonathan 

  (1848–1928) 

| 

| 

 ------------------------------------------------------ 

|      | 

      Willem           Leonard 

  (1875–1950)       (1878–1940) 

|      | 

|      | 

    --------------------     | 

    |        |     | 

Johan         Anton         Adriaan 

(1913–1996) (1917–1998)     (1912–1980) 

       | 

       |  

       |     

       | 

           Manfred 

        (1955–….) 
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Lijst van publicaties 
 

Romans, novellen en toneelstukken 
 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

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

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

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

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

 Het Geraamte achter het Beeldscherm (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 2 – 1988) 

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

 De Vloek van de Kluizenaar (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 – 1991) 

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

 De Ondergang van St. Gregoria (korte eenakter – 1994) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 1994; ongewijzigd herdrukt in 2004, gevoegd achter “De Man uit Gent”) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

 De Terugkeer van graaf Ewout (kort historisch blijspel voor de jeugd in drie bedrijven – 1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

 Het Mamba Project (Rotterdams kantoordrama; Metropool-trilogie deel 1 – 1999) 

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

 Operatie ‘Zeemeeuw’ (stormachtig kantoordrama; Metropool-trilogie deel 2 – 2002) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1988 & 2001; publicatie 2002) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004; gevolgd door een ongewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 Het Klooster van Knarsel (postmoderne graal-roman – 2005) 

 Het Uranus Complot (historisch kantoordrama; Metropool-trilogie deel 3 – 2006) 

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 De Patriotten (opera in vijf taferelen – 2011) 

 Het Veemgericht (kerstvertelling – 2011) 

 De Zaak Pontius (paasverhaal – 2012) 

 De Man met de Baard (kerstvertelling – 2012) 

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2012) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 2014; iets gewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 

Kerstsprookjes en andere verhalen voor de jeugd 
 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 De man aan het raam (2006) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 De rijke verhalenverteller (2011) 

 De poppenkast (2012) 

 De nieuwe berg (2013) 
 

Bezoek onze website met kerstverhalen (en nog veel meer): www.knoops-producties.nl 

 

Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen 

Imprimatur: kardinaal-aartsbisschop Ignatio de Spada, hoofd van de Spaanse Inquisitie 
 

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


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


