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“De hoop, welke men van tyd tot tyd de Orange parthy heeft zien voeden, 

dat, wanneer de Stadhouder in de Provintie kwam, dan alles in den vorigen 

stand van onderwerping en overheersching zoude worden gebracht, en de 

Regenten en Ministers, die thands het bestuur der Provintie regelen, van 

hunne posten zoude worden verlaten; de vyandelyke en verfoeilyke aanslagen 

en oproerige ondernemingen tegen en in verscheide Steden, en waar van de 

zaden in Gouda gelegt, van tyd tot tyd meer en meer uitbotteden, hebben den 

Commandant toegeschenen, zulke geduchte voorboden te zyn, dat, wanneer 

den Stadhouder of zyne Famillie heimelyk of op ‘t onverwachts in de Provintie 

mocht komen; dat de aangelegde plans tot een generaal oproer in ‘t werk 

zouden worden gesteld, en ingevolge de oproeping van den Stadhouder by zyn 

manifest aan die genen die zyn parthy aankleven, gedaan, hy van zoodanige 

menigte zoude zyn gevolgd en omringd geworden, dat, wanneer men zyne komst 

niet in ‘t begin verhinderde, dezelve bij verdere indrang in de Provintie niet wel 

gestuit zoude hebben kunnen worden, en  de ysselykste gevolgen van Moord en 

Plundering, waar mede die parthy zich overal tracht te souteneren, met zig 

zouden hebben omgevoerd.” 
 

Mr. Cornelis Johan de Lange, vrijheer van Wijngaarden en Ruigbroek, schepen 

en raad van de stad Gouda, commandant van het Goudse vrijkorps, 15 juli 1787. 
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“Vergun my derhalven, dat ik Ulieden uit de geschiedenissen onzes 

Vaderlands, niet zo als die Ulieden door gehuurde Schryvers of 

onkundige,  of met vooroordeelen bezette menschen maar al te dikwerf 

worden voorgesteld, maar zo als de zaken waaragtig gebeurd zyn, met 

weinige woorden, en in een eenvoudigen en verstaanbaren styl moge 

voordraagen, hoe het ‘er eigenlyk meede gelegen is, en wat men Ulieden, 

met ons allen, met Neerlands Volk steeds heeft voorgehad.” 

 

Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het Volk van Nederland 

(oorspronkelijk anoniem patriots geschrift, verschenen september 1781) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie voorkaft: 

 

“De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis. 1787.” 

 

Schoolplaat uit 1911 van J.J.R. de Wetstein Pfister, uit de serie: 

“Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis”, van J.W. de Jongh en H. Wagenvoort. 
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Het voortschrijden der Beschaving in de Twintigste Eeuw 

 

 

 

“Als klerk dient U zich beschaafd te gedragen. Gij dient den klant uiteraard 

steeds voorop te stellen en dezen tijdig en volledig van dienst te zijn.” 

 

Werkinstructie kantoorbeambten, 1936. 

 

 

 

“New! Onze Business Principals vormen de bottomline voor iedere bij het 

primair proces betrokken medewerker. Missie: Client Focus en Operational 

Excellence. Kortom, focusbeleid met positief-kritische mensen zoals jij!” 

 

Extern adviesbureau Baked Air; aanjager veranderingsproces, 2000. 
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“Nymegen den 28 Juny 1787. 

 

Wel Edele Gestrenge Heer. 

 

Waare zugt voor het Vaderland en voor de belangens van myn Huis, 

onafscheidbaar van die van den Staat, doen my de reize naar 

‘s Gravenhage onderneemen, voor weinige daagen; Ik heb niet willen 

nalaaten UWEG. daar van te informeeren, en blyve met agting, 

 

Uwe Dienstwillige Dienaresse, was geteekend: WILHELMINE.” 

 

Brief van H.K.H. aan den Heer President Burgemeester der Stad Nymegen. 
 

 

Proloog 
 

 

De oostelijke grens van de Krimpenerwaard, waar het op zomerse dagen aangenaam fietsen 

is, wordt gevormd door het schilderachtigste riviertje dat Zuid-Holland rijk is: de Vlist. 

Een smalle weg kronkelt met het watertje mee, reden voor haastige automobilisten deze route 

te mijden. Wie, op zijn gemak voortfietsend en genietend van het fraaie polderlandschap, de 

Vlist in zuidelijke richting volgt, belandt in het prachtige oude stadje Schoonhoven. 

Doorkruist men Schoonhoven van noord naar zuid, dan passeert men de zestiende eeuwse 

Bartholomeüskerk, om uiteindelijk door de historische Veerpoort de oever van de rivier de 

Lek te bereiken. 

Aangezien de stadswallen bij de Veerpoort nog nagenoeg intact zijn heeft men heden ten dage 

vanaf de rivier een uitzicht op de stad dat weinig verschilt van de aanblik, die het een paar 

honderd jaar geleden bood. Als men dan niet teveel op het verkeer let, dat vanaf  de pont de 

oever oprijdt, kan men zich met enige fantasie voorstellen hoe in vroeger dagen burgers van 

Schoonhoven op de wallen stonden en over de rivier uitkeken. 

 

Zó stellen wij ons dan voor, dat op een zomerse middag van het jaar 1787 (om precies te zijn: 

donderdag 28 juni) daar op de stadswal bij de Veerpoort twee mannen aandachtig naar de 

rivier staarden. 

De langste van de twee was onmiddellijk te herkennen als een man van aanzien en gewicht. 

Hij was onberispelijk gekleed in een donkergroene rok, kort gesneden in het middel, een vest 

met brede opslagen en een nauwe, gestreepte kniebroek. Hij droeg een witgepoederd 

staartpruikje, met een grote strik in de nek. Een driekante steek had hij onder zijn arm. 

De ander was eenvoudiger gekleed, hoofdzakelijk in het zwart. Hij droeg geen pruik, maar 

zijn lange haar was achterover gekamd en hing hem tot op de kraag. 

Gespannen staarden beide mannen naar de overzijde van de rivier de Lek, waar een 

indrukwekkende stoet zich gereed maakte om op de veerpont in te schepen. Twee grote 

koetsen, ieder met zes paarden bespannen, plus nog een iets kleiner rijtuig. Talloze 

nieuwsgierigen hadden zich in de nabijheid van de Veerpoort verzameld in afwachting van de 

aankomst van dit hoge bezoek. Hoe hoog precies wist niemand. Reeds dagen deden geruchten 

de ronde dat een lid van de stadhouderlijke familie, wellicht de prins zelf, van plan was naar 

Den Haag te reizen teneinde daar de leiding van de Oranjepartij in handen te nemen… 

Het leek een waagstukje om via Schoonhoven te reizen, een stad die als zeer patriots bekend 

stond. 

“Maar ze is het toch wel degelijk!” Voldoening stond te lezen op het gezicht van de langste 

van de twee mannen, Ernst Schlundt Kleyngeldt, bestuurslid van de Oranjesociëteit van 

Gouda. “Hare Koninklijke Hoogheid Wilhelmina, prinses van Oranje!” 
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“Ja. Bang is ze niet,” zei de ander, Frederik Verhoef geheten. “Wat zou er gebeuren als ze zo 

meteen hier arriveert? Zou ze kunnen doorreizen?” 

“Hier in Schoonhoven wel, denk ik,” antwoordde Kleyngeldt, zijn steek opzettend. “Militair 

gezien stelt het hier niet veel voor. Veel geschreeuw, maar weinig wol. Nee, de moeilijkheden 

komen straks pas. Nu, ik zou zeggen: doe wat je moet doen. Je weet wat de bedoeling is. 

Succes!” 

“En u dan?” vroeg Verhoef. “Gaat u niet mee?” 

“Natuurlijk niet, idioot! Ik blijf hier om de prinses te verwelkomen. Daarna sluit ik me bij het 

reisgezelschap aan  om ze te begeleiden… Duidelijk?” 

Hij keek Verhoef na die van de wal was afgedaald en in een gereedstaande sjees was gestapt. 

Weldra was de man in noordelijke richting verdwenen. 

Hij glimlachte vaag en richtte zijn blik weer over de rivier, waarover de pont met het 

reisgezelschap van Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje, de stad Schoonhoven 

naderde… 
 

 

 
 

De Veerpoort te Schoonhoven. 
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“Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te 

bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een 

verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van 

het door de regering te voeren beleid gegeven.” 
 

Grondwet en statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 65. 

 

 

Hoofdstuk 1. “Leve de Koningin!” 
 

 

De Rotterdamse stadswijk Kralingen wordt door de bewoners ook wel, niet zonder 

verwaandheid, de hoofdstad van Rotterdam genoemd. Hoewel in de oorlog zwaar getroffen 

kent de wijk nog altijd enkele buitengewoon fraaie buurten, met name in de zuid-oostelijke 

hoek. 

Hier bevindt zich ook de Hoflaan, lopend van de Oudedijk naar de Honingerdijk. Aan het 

eind, tegenover de Lambertuskerk, is een klein politiebureau gevestigd in een stijlvol laat-

negentiende eeuws pand. 

Niet lang geleden, om precies te zijn op de derde dinsdag van september van het jaar 2000, 

had de hoofdbewoner van het pand, een zekere inspecteur D.J. Bruins, met zijn van huis 

meegenomen lunch plaatsgenomen voor een televisietoestel om langs deze weg de laatste 

prinsjesdag van deze eeuw mee te beleven. 

De stoel naast hem kraakte toen zijn assistent, brigadier L. van Dam, zijn aanzienlijke gewicht 

er op neerliet, om vervolgens een geweldig pak boterhammen te lijf te gaan. 

Terwijl de beide politiefunctionarissen kauwden, en hun brood met verschillende koppen 

koffie wegspoelden, weerklonk door het vertrek de bekende geaffecteerde stem van de 

koningin: “Mede door de komende invoering van de euro zijn de betrekkingen met de ons 

omringende landen hartelijker dan ooit. Om dit te bestendigen is het van zeer veel belang dat 

de nieuwe ambassadeurs, die binnenkort benoemd zullen worden, van kwalitatief het hoogste 

niveau zullen zijn, en – vooràl – van ónbesproken gedrag!” 

Ze pauzeerde even en wierp een kille blik op de voorste rij van haar publiek, waar haar zoon 

ongemakkelijk voor zich uit keek. 

Van Dam stootte zijn meerdere aan. 

“Wat kijkt ze giftig, boss! Zouden ze ergens ruzie over hebben?” 

“Wie weet,” zei Bruins met volle mond. “Misschien staat dat komende huwelijk van die 

knaap op losse schroeven. Hij zou toch gaan trouwen? Gaat dat nou nog door? Jij leest toch al 

die pulpbladen? Hoe zit ‘t nou?” 

Van Dam haalde de zoveelste boterham uit zijn lunchpakket en inspecteerde nauwgezet het 

beleg. 

“Worst,” prevelde hij. “Eh, tja, de ene week gaat ‘t door, de andere week weer niet. En hoe 

die prins zich ondertussen amuseert is ook niet helemaal duidelijk. Hij staat vaak op fotootjes 

met meisjes die zo’n zwart balkje over hun ogen hebben. Ik denk dat z’n moeder dat niet goed 

kan hebben.” 

Bruins maakte van zijn lege broodzak een prop, wierp die in een papierbak en begon een 

appeltje te schillen. 

“Wat ze daar zei over die ambassadeurs is interessant,” zei hij. “Heb je gehoord wie er ook op 

de nominatie staat om benoemd te worden? Onze eigen Van Galen!” 

“Hè? Onze hoofdcommissaris?” vroeg Van Dam verbaasd, een sinaasappel tussen zijn handen 

heen en weer rollend. “Maar die zit hier toch nog maar tamelijk kort? En eigenlijk toevallig, 

omdat Berestein voor een rustkuur in Ootmarsum zit.” 

“Nou ja, hij is ambitieus,” zei Bruins. In zijn stem klonk enig sarcasme toen hij vervolgde: 

“En ik moet toegeven: hij heeft een geweldige staat van dienst. Vorig jaar heeft hij het hele 
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korps van Gouda gereorganiseerd. Werkelijk iedereen is daar van functie veranderd. Laten we 

hopen dat hij gauw ergens ambassadeur wordt, voordat hij hier ook begint. Het kan mij niet 

gauw genoeg zijn. Ik had er wat voor gegeven als hij hier nooit verschenen was.” 

Hij wierp het klokhuis van zijn appel met kracht door het openstaande raam naar buiten alsof 

het een handgranaat was. 

Van Dam staarde zijn meerdere verbouwereerd aan, wilde wat zeggen, maar bedacht zich. Hij 

wist dat Bruins het aan Van Galen te danken had dat zijn bevordering tot hoofdinspecteur
1
 

weer ongedaan was gemaakt. Dit in het kader van een door Van Galen opgezet grootschalig 

project, genaamd P.I.E.K. (Politie: Innovatief, Energiek & Krachtdadig), dat de opvolger was 

van B.E.R.G. (Boeven En Randfiguren Grijpen), en dat wekelijks een nauwelijks te becijferen 

hoeveelheid tijd en papier vergde. Het aantal vergaderuren en verslagbesprekingen had er 

reeds toe geleid dat de politie nog slechts bij meervoudige roofmoorden en grootschalige 

calamiteiten in actie kon komen. 

Verder was Van Galen de bedenker van het Fleksplan, een idee om op kantoormeubilair te 

bezuinigen. Daardoor moesten Bruins en Van Dam het voortaan samen met één bureau doen. 

Van Dams bureau stond nu tijdelijk in een schuurtje, in afwachting van het moment dat de 

hoofdcommissaris een eervolle benoeming elders zou krijgen, en alles weer netjes op zijn 

oorspronkelijke plaats kon worden teruggezet. De nijvere brigadier had, als Bruins aan het 

werk was, geen keus dan wat te stofzuigen of boodschappen te gaan doen. 

Even heerste stilte in het vertrek, afgezien van het bekakte stemgeluid van de koningin. 

Toen merkte Van Dam op, om zijn meerdere een hart onder de riem te steken: “Nou ja, wie 

weet hoe gauw hij hoog en droog ergens in het buitenland zit. Vooropgesteld natuurlijk dat hij 

van onbesproken gedrag is. Zouden ze dat nog officieel nagaan?” 

“Ik dacht van wel,” zei Bruins. “Daar schijnt Beatrix nogal streng in te zijn. Benieuwd of ze 

iets vinden, afgezien van het feit dat-ie een spraakgebrek heeft. En een leesbril. Maar daar 

staat tegenover dat hij, voor zover ik weet, van adel is. Officieel heet hij, volgens mij, baron 

Van Galen & Sluypwijk. Met zo’n naam gaan veel dingen vaak wat gemakkelijker.” 

Hij richtte zijn blik weer op het TV-scherm, waar de voorlezing van de troonrede inmiddels 

ten einde was. Een oude heer met wit haar kwam moeizaam overeind, stak plechtig een arm in 

de lucht en riep met krakende stem: “Leve de Koningin!” 

Een kurkdroog, emotieloos en zonder het geringste spoortje enthousiasme uitgebracht: 

“Hoera, Hoera, Hoera” galmde hol door de Ridderzaal. 
 

                                                           
1
 Zie: De Herstmoorden. Een Rotterdamse thriller (1995). 
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”For never was a story more woe 

Than this of Juliet and her Romeo.” 

 

W. Shakespeare, Romeo and Juliet, 

Act V, Scene III. 
 

 

Hoofstuk 2. Het verleden leeft 
 

 

Er heerste een weldadige rust in de studiezaal van het Goudse Gemeentearchief. Verspreid 

over enkele tafeltjes zat een handvol bezoekers, meest wat oudere dames en heren, 

geconcentreerd in vuistdikke folianten te lezen. Geritsel van pagina’s die bedachtzaam 

werden omgeslagen en het lichte gekraak van lederen boekbanden die werden gesloten waren 

de enige geluiden die men vernam. Verder verbrak niets de stilte van het Goudse verleden, dat 

hier in perkament, papier en inkt lag opgeslagen, geduldig wachtend op de onderzoeker die 

het weer tot leven wenste te wekken. 

De solide muren van het eerbiedwaardige pand waren van vloer tot plafond met archiefkasten 

en boekenplanken bedekt, en hielden alle geluiden van het drukke, lawaaiige heden 

daarbuiten resoluut tegen. 

In een hoek van de zaal zat een forsgebouwde vijftiger met strak achterovergekamd haar en 

gekleed in een tijdloos costuum van onbestemde snit en kleur, in een vlot tempo 

aantekeningen te maken. Blijkbaar was hij een zuinig mens die moeilijk iets kon weggooien, 

want als notitiepapier benutte hij de lege achterkanten van een forse stapel recente PIEK-

memo’s van de Rotterdamse politie. 

De laatste maanden had Bruins eindelijk weer eens wat tijd gevonden om een oude hobby 

nieuw leven in te blazen, namelijk het uitzoeken van zijn familie-stamboom, een liefhebberij 

die hij met vele andere mensen deelde, maar die helaas nogal wat tijd vergde. 

In eerste instantie was hij vol goede moed met zijn familie aan vaderskant begonnen, maar na 

een aanvankelijk heel aardig begin begon de sociale status van zijn voorvaderen tot zijn 

teleurstelling pijlsnel te dalen. Via een negentiende eeuwse beurtschipper leidden zijn 

naspeuringen hem naar een achttiende eeuwse dagloner, om tot slot een voorlopig dieptepunt 

te bereiken bij een zekere IJsbrand Bruynsz, die in 1643 te Rotterdam bleek te zijn 

veroordeeld tot 30 jaar rasphuis. Het had de inspecteur verder aan moed ontbroken om de 

reden van deze uitzonderlijk zware straf te achterhalen. 

Nee, dan zijn familie van moederszijde, De Metz geheten. Die had hem al snel naar Gouda 

gevoerd, waar de wortels vele eeuwen terug bleken te reiken. En wat voor wortels! Enkele 

generaties slagers maakten, teruggaand in de tijd, al snel plaats voor boekhandelaren en 

stroopwafelbakkers, en thans was hij, op het einde van de achttiende eeuw, tot zijn niet 

geringe genoegen, aangeland bij enige welgestelde Goudse pijpmakersbazen en 

tabakshandelaren, woonachtig op deftige adressen aan de Lange Tiendeweg en aan de Gouwe. 

Vooral een zekere François de Metz (1752 – 1787), een pijpenfabrikant, was het blijkbaar 

voor de wind gegaan, want het notarieel archief vermeldde met een zekere regelmaat de aan- 

en verkoop van steeds grotere panden en werkplaatsen. Ook enkele tuinen buiten de stad 

behoorden aan deze François de Metz, ontdekte Bruins. Tot slot bleek deze fabrikant 

regelmatig aanzienlijke sommen geld uit te lenen aan diverse Goudse regentenfamilies, die 

blijkbaar op deze manier hun geldverslindende levensstijl trachtten op te houden. Kortom, 

François de Metz was een vermogend en succesvol man die een vooraanstaande positie 

bekleedde in het Goudse economische leven op het einde van de achttiende eeuw, 

concludeerde Bruins tevreden. 

Van enige vorm van politieke macht kon echter geen sprake zijn geweest, want De Metz, 

hoewel vermogend, behoorde tot een katholieke familie, en rond die tijd waren katholieken 
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uitgesloten van politieke ambten, ja zelfs van alle overheidsfuncties, tot het laagste 

gemeentebaantje toe, wist de inspecteur van zijn geschiedenislessen op de lagere school. 

Hij legde zijn pen neer, keek op van zijn documenten en besloot dat hij nu wel even de tijd 

kon nemen om een sigaar te roken; met een tabakshandelaar als voorvader min of meer een 

plicht, bedacht hij glimlachend. 

De heer schuin tegenover hem leek ook aan een pauze toe te zijn, want hij stond eveneens op, 

schoof zijn stoel naar achteren en liep naar de uitgang van de studiezaal. 

Bruins hield beleefd de deur voor hem open en liep achter hem aan naar de koffieruimte. Hij 

zag wel dat hij hier met iemand van beschaving en welstand van doen had. Zijn getrainde 

politieblik signaleerde een peperduur driedelig Engels costuum, een fraaie stropdas met 

daaronder een hagelwit overhemd, en schoeisel van Italiaans ontwerp. De man toetste een 

knop van het koffie-apparaat in, en toonde daarbij een forse gouden zegelring met 

familiewapen (althans, zo stelde Bruins zich dat met enige fantasie voor). Zou het mogelijk 

zijn, zo peinsde de inspecteur, dat hij zich door een heraldisch tekenaar ook een familiewapen 

kon laten aanmeten, bijvoorbeeld een gekruiste bolknak met Goudse pijp op een veld van 

stroopwafels? Hij dacht aan de mogelijke reactie van Lucas van Dam en zette het idee 

voorlopig uit zijn hoofd. 

“U bent hier ook voor stamboomonderzoek?” informeerde Bruins, de brand in een sigaar 

stekend. “Overigens, heeft u er bezwaar tegen als ik rook?” 

“Nee, nee, niet in het minst, meneer, eh…” 

“Bruins is de naam, D.J. Bruins, uit Rotterdam.” 

“Aangenaam, meneer Bruins. Mijn naam is prof.dr. Frederik Willem, baron de Balck van 

Buytelen Ophorst, historicus, classicus en genealoog, uit Den Haag.” 

De baron deed een greep in zijn binnenzak. “Mijn kaartje.” 

Of je een emmer leeggooit, dacht Bruins, geïmponeerd het dichtbedrukte stukje karton 

bestuderend. Zelf had de inspecteur, beroepshalve, slechts enkele valse visitekaartjes bij zich, 

met namen als: Dominee K. Ackerlack, Theoloog, en Drs. J. Tegel, Occultist. Hij vroeg: “U 

doet zeker ook naspeuringen naar uw familie?” 

De baron aarzelde. “Eh ja, dat is te zeggen, niet voor mezelf, meneer Bruins, ik doe onderzoek 

in opdracht, maar die is vertrouwelijk van aard, en ik wil natuurlijk niet…” 

“Uiteraard,” haastte Bruins zich te antwoorden. “Ik was slechts nieuwsgierig; een 

beroepsgewoonte van me.” 

“Oh, wat is dan uw professie, amice?” 

“Ik werk bij de politie, bij de recherche,” mompelde de inspecteur bescheiden, een enorme 

rookwolk producerend. “En nu onderzoek ik de Goudse familie De Metz, mijn voorvaderen 

van moederskant. Ik ben al tot het einde van de achttiende eeuw doorgedrongen.” 

Hij blies een laatste rookwolk uit en doofde zijn sigaar.. 

De Balck stond op en zei: “De Metz, zegt u? Dat is toevallig! Die naam kwam ik hier nog 

geen week geleden tegen. Gaat het wellicht om een zekere François de Metz?” 

“Ja, dat klopt!” knikte Bruins verrast. “Wat weet u van hem?” 

“Welnu, als ik het me goed herinner kwam ik zijn naam tegen op een lijst van Goudse 

patriotten – om meer exact te zijn: vrijkorporisten – die in 1787 betrokken waren bij die 

bekende aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen aan de Goejanverwellesluis. Zegt u 

dat iets?” 

Bruins moest diep in zijn geheugen graven om dit dramatische voorval uit de vaderlandse 

geschiedenis te kunnen reproduceren, en kwam uiteindelijk uit bij de boeiende 

geschiedenislessen van broeder Cajetanus in de zesde klas van de lagere school. 

Ineens zag hij het klaslokaal in het oude schoolgebouw van de St. Bavo aan de Waterloostraat 

te Kralingen weer glashelder voor zich. In de hoeken stonden enkele afgedankte 

heiligenbeelden uit de nabijgelegen parochiekerk. Niet zelden ontbrak er een hand of voet, of 
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was een attribuut gedeeltelijk afgebroken. Zo had Bruins gedurende een vol jaar tegen een 

Heilige Antonius van Padua met een gehalveerd Kind Jezus, gezeten op een zwaar gehavend 

boek, aangekeken. Aan de wanden hingen kleurige historieplaten, met intrigerende titels als: 

“De Noormannen voor Dorestad” en: “Overwintering op Nova Zembla”. 

De in een zwart costuum met witte boord geklede broeder was een geboren verteller, en had 

bij de aanvang van de les van een oude krant (de “Maasbode”, herinnerde Bruins zich) een 

steek gevouwen en die op zijn hoofd geplaatst. De aanwijsstok hanteerde hij als een musket. 

Aldus als een Goudse vrijkorporist uitgedost deed hij een daverend “Halt!” door het 

klaslokaal schallen. 

Jaja, mijmerde de inspecteur, die nu geheel sentimenteel was geworden, zulk een ouderwetsch 

aanschouwelijk onderricht, je klassikaal bijgebracht door een bevlogen verteller met hart voor 

zijn vak, onthield je naar zijn smaak toch een stuk beter dan dat hedendaagse, zelf-

ontdekkende, geïndividualiseerde projectonderwijs via het computernetwerk van het  

studiehuis, dit alles aangestuurd door een procesbegeleider die zelf van toeten noch blazen 

wist, en waarschijnlijk was afgestudeerd op een rapport vol leeg gezwets, lariekoek en 

gebakken lucht, getiteld: “Implementatie van kennismanagement op de lange termijn; een 

case-study”. 

Met een zucht keerde Bruins terug naar het naakte heden. 

“Nou, ik moest wel even nadenken, maar ik geloof dat ik het weer weet. Die aanhouding 

gebeurde toch tijdens die twisten tussen patriotten en orangisten? En als ik het me goed 

herinner leidde dat incident enkele maanden later tot de inval van een compleet Pruisisch 

leger, waarmee de nederlaag van de patriotten een feit was.” 

“Precies. Nu, meneer Bruins, u moet er, denk ik, maar eens de “Nieuwe Nederlandsche 

Jaarboeken” van  zomer 1787 op naslaan. En raadpleegt u ook eens het dagboek van de 

Goudse regent Willem van der Hoeve over die periode; het dagboek is trouwens in druk 

uitgegeven. U zult er uw voorvader De Metz regelmatig in aantreffen, helaas in voor u 

ongunstige zin, want die Van der Hoeve was de leider van de Oranjepartij in Gouda. Nou, dan 

begrijpt u het wel.” 

Bruins krabbelde verheugd de beide vindplaatsen op de achterkant van zijn sigarendoos. 

Nou, reuze bedankt, baron eh…” Hij bestudeerde het kaartje. 

“Zegt u maar gewoon De Balck, meneer Bruins, dat is korter. Geen dank, zou ik zeggen. Het 

doet me plezier u enigszins geholpen te kunnen hebben bij het ontrafelen van uw familie-

geschiedenis.” 

De edelman aarzelde. “Overigens, weet u toevallig uit uw hoofd het jaar van overlijden van 

De Metz te noemen, want ik bedenk geloof ik ineens iets dat voor u wellicht van belang kan 

zijn.” 

“Jazeker, dat was eh… verrek, dat vond plaats in het jaar 1787; wat zou dat kunnen 

betekenen, denkt u?” 

Wel, misschien niets zou ik zo zeggen, meneer Bruins, alleen dat ik me nu weer exact 

herinner dat ik in de lokale trouwregisters ben tegengekomen dat zijn weduwe, Jacoba 

Cornelia van Leeuwenhoek, twee jaar later is hertrouwd met een zekere Kleyngeldt.” 

“En wat is daar zo vreemd aan,” vroeg Bruins. “Zoiets gebeurt toch wel meer.” 

“Zeker. Maar die Kleyngeldt, voluit Ernst Schlundt Kleyngeldt geheten, behoorde in 1787 tot 

de meest rabiate aanhangers van de Oranjepartij. Volgens mij reisde hij zelfs mee in het 

gezelschap van prinses Wilhelmina. Maar dat is verder aan u om uit te zoeken.” 

De Balck dronk zijn koffiebekertje leeg. “Zo ziet u maar weer. Liefde loopt vaak dwars door 

de meest heftige partijstrijd heen; wat dacht u van de Capulets en de Montagues in Verona? 

Dus als u van plan bent een mooi historisch drama te schrijven: ziehier uw materiaal.” 

Hij raadpleegde zijn horloge. “Oh, ik moet er vandoor, anders mis ik mijn trein naar Den 

Haag. Nu, ik wens u veel succes met uw verdere onderzoekingen.” 
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De baron wierp zijn plastic bekertje in een afvalbak, greep zijn tas, hoed en jas en verdween. 

Pas nu realiseerde Bruins zich dat hij zich op een beschaafde manier had laten inpakken door 

de baron. De man had beleefd alle informatie over zijn eigen naspeuringen geweigerd, maar 

had dit gecamoufleerd door hem enige nuttige bronnen aan te reiken. Dit had Bruins van zijn 

oorspronkelijke vraag afgeleid, namelijk de vraag naar het onderzoeksdoel van de baron. 

“Nou ja, wat dan nog,” dacht Bruins en haalde zijn schouders op. “Ik ben hier tenslotte voor 

mijn persoonlijke genoegen, en niet voor mijn werk.” 

Hij borg het visitekaartje op in zijn sigarendoos en haastte zich terug naar de studiezaal, 

teneinde direct de nieuwe gegevens te gaan raadplegen. Zijn voorouder, François de Metz, 

patriot, vrijkorporist en ook nog eens direct betrokken bij een roemruchte gebeurtenis uit de 

vaderlandse geschiedenis? Een man, verwikkeld in een aangrijpende liefdesgeschiedenis? Een 

vrouw, hertrouwd; wat was er van haar geworden, maar vooral: wat had  haar tot de stap van 

dit tweede huwelijk gedreven? Liefde, dwang, geld? Inspecteur Bruins voelde zijn 

speurdersbloed kriebelen. 
 



13 

 

“It is now rendered necessary that I give the facts – as far as I 

comprehend them myself. They are, succinctly, these:” 

 

E.A. Poe, The facts in the case of  M. Valdemar. 
 

 

Hoofdstuk 3. Tamboerstraat 
 

 

Een late middagzon bescheen de oude, hoge platanen van de RK Begraafplaats aan de Nieuwe 

Crooswijkse Weg, en overgoot de in bonte herfstkleuren getooide bladeren met een zachtgeel 

licht. 

Een lichte bries voerde de eerste koude lucht met zich mee, een aankondiging van de winter 

die niet lang meer op zich op zich zou laten wachten. Inspecteur D.J. Bruins liet de gevallen 

herfstbladeren onder zijn schoenen ritselen toen hij rechtsaf sloeg en de Tamboerstraat in liep. 

Onder zijn arm hield hij een in kreukpapier verpakte fles oude jenever geklemd, want hij was 

op weg naar Laurens Erasmus Bulgersteyn, de befaamde Rotterdamse stadshistoricus, om van 

deze de benodigde historische feiten voor zijn onderzoek te vernemen. 

Het duurde even voor er op zijn aanbellen werd opengedaan; wellicht dat Bulgersteyn in de 

namiddag de gewoonte had een uiltje te knappen, dacht Bruins glimlachend, terwijl hij het 

halletje in stapte en de deur met enige kracht achter zich in het slot duwde. Hij keek omhoog 

in het half-duistere, kale trappenhuis. 

“Ben jij dat, Bruins?” klonk een wat slaperige stem. “Krijg de Schiebroekse slaapziekte! Ik 

had juist effe m’n ogen dichtgedaan. Kom boven, je weet de weg.” 

De inspecteur begon de steile trappen te bestijgen, en niet veel later kon hij, licht buiten adem, 

de historicus de hand schudden. “Alles goed met u, meneer Bulgersteyn?” informeerde hij 

beleefd. 

“Af en toe een beetje juk op me rug. Goh, dat is effe lang geleden… ben je intussen al 

commissaris geworden?” 

Bruins negeerde de laatste opmerking door Bulgersteyn de fles oude klare in de handen te 

drukken. Hij hing zijn jas en hoed aan de kapstok en zei: “Lang geleden, zegt u? Ja, 

inderdaad, de laatste keer dat we elkaar spraken was tijdens die vreemde gebeurtenissen rond 

de persoon van Hellenborgh, uit Gouda.
2
 Weet u nog?” 

“Ja, dat zou wel kunnen,” mompelde Bulgersteyn afwezig, want hij had intussen zijn leesbril 

opgezet om het etiket te bestuderen. 

“Zo, Bruins, dit is wel een heel goed merk, dat betekent zeker dat je het nodige wilt weten…” 

Hij liep de voorkamer in en begon in een buffetkast rond te scharrelen, op zoek naar glazen. 

“Ga intussen lekker zitten, dan schenk ik wat van dit vuurwater voor ons in.” 

Met enige voorzichtigheid volgde Bruins de welgemeende uitnodiging op, want de fauteuil 

waarin hij plaatsnam zag ernaar uit dat die al sinds generaties zijn diensten aan de familie 

Bulgersteyn had aangeboden. De springveren lieten, toen hij ging zitten, een somber 

geweeklaag horen. 

Hij pakte zijn glas aan, proostte en nam een slok. Ook Bulgersteyn sloeg zijn borrel 

achterover, vulde zijn glas voor de tweede keer en plaatste de fles onder handbereik naast zijn 

stoel. 

“Aaahh!! Zo, dat fietst er wel effe in, zeg! Heerlijk! Nou, voor de draad ermee. Door de 

telefoon zei je dat een van je voorvaderen bij de aanhouding van prinses Wilhelmina 

betrokken is geweest. Reed ze soms te hard met haar koets, of zat die voorvader van je niet bij 

de verkeerspolitie?” 

                                                           
2
 Zie: Het graf van de Gehangene. Fantastische vertelling (1997). 
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Bruins glimlachte. “Nee, niet bij de politie. Ik heb pas onlangs ontdekt dat hij een enthousiast 

aanhanger was van de partij der patriotten, en dat hij zelfs een vooraanstaand lid was van het 

Goudse vrijkorps, een organisatie van gewapende patriotten. En het was die club die de 

aanhouding heeft uitgevoerd.” 

“Nou, laat onze Beatrix het maar niet horen, want die is tegenwoordig reuze streng in dat 

soort dingen. Ze is in staat je er alsnog voor over te plaatsen naar Rotterdam-Zuid!” 

“Dat bedoel ik nou precies! Die patriotten streden toch voor herstel van het land? 

Vaderlandslievend dus; waarom dan die conflicten met Oranje? Ze verhinderden prinses 

Wilhelmina in 1787 naar Den Haag te reizen. Wat hadden ze nou eigenlijk van zo’n reis te 

vrezen?” 

“Nou, ik hoor het al, ik heb heel wat uit te leggen. Maar goed, voor wat, hoor wat.” Hij 

schonk de glaasjes nog eens vol en vroeg: “Onderzoek je dit trouwens louter voor je plezier, 

of zit er soms weer meer achter?” 

“Tja, ik begon er aanvankelijk aan gewoon als tijdverdrijf. We zijn bij de politie weer eens 

gereorganiseerd, en het gevolg is dat Lucas van Dam en ik het voortaan nog maar met één 

bureau moeten stellen. Het Fleksplan wordt die truc genoemd, gewoon een ordinaire 

bezuinigingsmaatregel, als het het mij vraagt. Daarnaast is er nog zoiets als 

Arbeidstijdmanagement en Werkpatroon.
3
 Daardoor heb ik ineens om de week een middag 

vrij. Daar staat geloof ik tegenover dat m’n pensioen fors wordt gekort; dat gaat voor een deel 

van eindloon naar middelloon, wat dat in vredesnaam ook mag betekenen. Niemand die het 

precies snapt.
4
 Maar goed, om die vrije middag toch enigszins nuttig te besteden ben ik maar 

eens aan het uitzoeken van mijn stamboom begonnen, en dat bracht me naar Gouda… 

Vandaar.” 

“Hm. Volgens mij hebben die bazen van jou behoorlijke last van de beruchte Hillegersbergse 

hersenbibbers. Wat een gezwam zeg! Betaal ik daar nou m’n belastinggeld voor! Nou ja…” 

Hij dacht even na. “Maar wat bedoel je precies met dat aanvankelijk?” 

Bruins fronste de wenkbrauwen.  “Wat ik zei: eerst ging het me alleen om een eenvoudig 

stamboomonderzoek, maar sinds enkele dagen weet ik dat zo zeker niet meer. Mijn voorvader 

– hij heette François de Metz – stierf nog geen drie maanden na de aanhouding.” 

“Zo! Hm… De Metz, zeg je?” De bejaarde historicus vulde nadenkend zijn glas nog eens bij 

en wees naar een fikse stapel boeken op het tafeltje voor hem. “Je zal er van staan te kijken 

hoeveel personen er bij die gebeurtenissen allemaal betrokken waren: uiteraard de stadhouder 

en zijn vrouw, verder figuren als Bentinck en Van Hogendorp, dan een hele reeks regenten in 

diverse regeringscolleges, militaire bevelhebbers, en tot slot de diverse Goudse kopstukken, 

zoals De Lange van Wijngaarden, Couperus, Verzijl, en eh… jazeker, ook een De Metz, ook 

uit Gouda… Nou, ik kan je dus geloof ik wel verder helpen. Krijg de Goudse griep! Ja, die 

naam ben ik diverse keren tegengekomen toen ik vanmiddag die stapel boeken voor je aan het 

doornemen was. Er was trouwens iets met die De Metz… Hm. Kan er even niet opkomen.” 

Bulgersteyn stond met veel gekraak van gewrichten op en begon door de kamer te ijsberen. 

“Politieke strijd in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, dat was geen kattepis Bruins! Als 

ik tegenwoordig ‘s avonds niet in slaap kan komen, dan zet ik Den Haag Vandaag op, en in 

                                                           
3
 Voluit: Regulering Arbeidstijd Management Politie (RAMP). Verderop in deze vertelling – zie hoofdstuk 4, 

Operational Excellence - zal de lezer nog uitgebreid over deze RAMP-modernisering worden geïnformeerd. 
4
 Telefonische navraag bij een der TOP-pensioenjuristen van Metropool Verzekeringen te Rotterdam, mr. H.O.L. 

van Laerh, verschafte Bruins de volgende informatie: “Door het Verbod op Uitstelfinanciering zien we in het 

pensioenlandschap een verschuiving naar middelloon. U kunt uw horizon verbreden door het aangaan van een 

aanvullende vrijwillige module, bijvoorbeeld met gedeblokkeerd BSR-geld – Witteveen biedt die ruimte – en zo 

uw ambitieniveau aanpassen, mits binnen fiscale grenzen. In het kader van 2b PSW is straks door u wellicht ook 

uitruil te overwegen. In dit verband een vraagje: heeft u een onbepaalde vrouw?” Bruins, die ernstig vermoedde 

dat het gesprek nu de verkeerde kant op ging en wel erg privé werd, verbrak de verbinding. 
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de meeste gevallen haal ik dan niet eens m’n bed meer, maar val ik al in die stoel in slaap. 

Maar toen…” 

Hij greep een dik boek en bladerde erin. Zijn ogen glinsterden. “Zoals je weet was de 

zeventiende eeuw een tijd van voorspoed voor de Republiek; onze beroemde Gouden Eeuw. 

Maar in de achttiende eeuw ontstond er door allerlei oorzaken stagnatie, zowel economisch 

als politiek. De regentenelite had formeel de politieke macht in handen en speelde elkaar de 

baantjes toe, maar de stadhouder had door een complexe combinatie van functies en 

bevoegdheden ook een flinke vinger in de pap. Vanaf 1766 was dat Willem V. 

Die Willem V was zo behoudend als een deur. De gegoede middenklassen – denk aan 

ondernemers, fabrikanten, handelaars, middenstanders, intellectuelen, en dissenters als 

katholieken en remonstranten – wilden rond 1780 de tent openbreken en het bestel 

hervormen. Maar Willem V weigerde daaraan mee te werken. Ook veel van die regenten 

zagen in hun eigen belang de stadhouder liever gaan dan komen. Ze verbonden zich met de 

ontevreden middenklassen en vormden de partij van de patriotten. Voor deze club was Oranje 

het symbool van verstarring geworden; hij moest weg. Dat lukte na veel vijven en zessen in 

1785.” 

Bruins knikte. “Hij moest gedwongen naar Nijmegen vertrekken, is het niet?” 

“Precies. Maar let op, want nou had je de stront pas goed aan het roeren! Die middenklassen 

wilden verder, die wilden inspraak, medezeggenschap, democratie in wording dus, om het zo 

maar eens te zeggen. Dat vonden veel van die regenten weer veel te ver gaan; die vreesden 

gewoon voor hun baantjes, snap je!” 

“Die keerden dus terug in het kamp van Oranje?” 

“Je slaat de spijker op zijn kop! Een fiks aantal van die gepoederde pruiken-koppen zocht dus 

weer vrolijk contact met Oranje, waarbij ze tegelijk via het strooien van munten en het 

uitdelen van jenever het lage volk aan hun kant trachtten te krijgen. Nou, dat lukte prima, het 

Oranjevolk vulde de straten, scheldend op de patriotten. Overal in de Republiek liepen de 

spanningen behoorlijk op.” 

Bulgersteyn ging zitten. “Overigens is er op zich niks mis met het uitdelen van jenever…” 

“En door die spanningen gingen de patriotten zich bewapenen?” wilde Bruins weten. 

“Ja dat klopt. Burgerbewapening, een programmapunt van de patriotten. In de praktijk kwam 

het al snel neer op het formeren van vrijkorpsen om zich tegen het opgehitste oranjegrauw te 

verdedigen. Jouw voorvader, François de Metz, was kapitein in het Goudse vrijkorps. Want 

ook Gouda kende in 1787 een sterke Oranjebeweging. Die werd geleid door Frederik Willem 

van der Hoeve.” 

“Hé, Van der Hoeve?” onderbrak Bruins. “Die naam ben ik al eerder tegengekomen. Was hij 

soms familie van een zekere Willem van der Hoeve, een Goudse regent die een dagboek heeft 

bijgehouden?” 

Bulgersteyn grijnsde. “M’n complimenten, Bruins, je zit op het goede spoor. Het was z’n 

zoon.” 

Bruins noteerde het een en ander. Gaandeweg het gesprek ontwikkelde zich bij hem steeds 

meer het gevoel dat hij met een nieuwe zaak bezig was, en niet meer met een stukje 

vaderlandse geschiedenis. Hij luisterde verder. 

“Toen Willem V bij Amersfoort zelfs een leger begon op te bouwen – ja, ja, onze eigen 

Oranje-stadhouder, zie je het voor je – om zijn macht te heroveren, werden de vrijkorpsen 

ingezet om de grens van de provincie Holland te bewaken. Dat gebeurde aan de beroemde 

Hollandse Waterlinie. De Goejanverwellesluis is daar een post in. Daar lag je voorvader dus 

als het goed is juni 1787 in stelling.” 

“Allemachtig! Op de rand van een burgeroorlog dus!” 

“Ja, en met de Oranjepartij in een nou niet zo frisse rol, als ik het zo mag zeggen.” 



16 

 

Bruins stak een sigaar op en blies een rookwolk uit. “Ik geloof dat ik de situatie nu aardig in 

beeld heb.” 

“Nou, wacht nog maar even met je conclusie. Een aantal regenten die niet opportunistisch 

waren en wel hervormingen wilden was de Patriottenpartij trouw gebleven, maar ze vormden 

een minderheid. Veel regenten hoopten in stilte op een herstel van Oranje in zijn ambten, 

want met een Oranje in Den Haag aan de macht zou iedere ontwikkeling in de richting van 

democratie geen schijn van kans meer krijgen! En met herstel bedoel ik: een conservatieve 

contra-revolutie ontketenen.” 

“Die Goudse vrijkorporisten lagen dus in stelling aan de Goejanverwellesluis met de kans van 

voren te worden aangevallen door het stadhouderlijke leger, of van achteren door een 

orangistische contra-revolutie.” 

“Of door allebei tegelijk! Saai was het in die dagen in ieder geval niet, dat zul je toch moeten 

toegeven. Kun je je voorstellen dat ze een beetje nerveus waren?” 

Bulgersteyn stond weer op en begon andermaal door de kamer te drentelen. 

“Maar je voorouder en zijn vrienden hadden één geluk; de leiders van de Oranjepartij in Den 

Haag waren nogal een stelletje bange schijters. Uit zichzelf durfden ze niks te beginnen. Kort 

en goed ontbrak het die club aan een daadkrachtig persoon die ze ter plaatse een schop onder 

hun fluwelen of satijnen reet zou geven om tot actie over te gaan. Dat is het leuke van 

geschiedenis. Soms is zo’n persoon aanwezig, soms ontbreekt-ie heel duidelijk.” 

“Aha,” zei Bruins. En als die persoon er ter plekke niet is…” 

“… dan moet de persoon die zo’n schop kan uitdelen naar die plek toe.” 

Bulgersteyn knikte. “Zo simpel lag ineens de zaak, zomer 1787. Willem V was zelf niet 

bepaald de man om te paard, aan het hoofd van 

een tot de tanden gewapend gevolg, naar Den 

Haag te galopperen en daar de leiding van de 

Oranjepartij op zich te nemen. Daar was hij veel 

te traag en te onbeholpen voor. En besluiteloos. 

Zijn vrouw was uit ander hout gesneden, en moet 

ongetwijfeld iets tegen hem gezegd hebben  in de 

trant van: ‘Als jij te bescheten bent, ga IK wel, 

lummel!’ Jaja, die had tenminste haar onder haar 

oksels, ik bedoel op haar tanden.” 

Bruins produceerde een verse rookwolk en 

mompelde zacht voor zich uit: “En zo brak 

donderdag 28 juni 1787 aan. De prinses vormde 

een klein reisgezelschap, stapte in haar koets en 

reed zonder aarzelen naar Den Haag.” 

“Ja, dat is wat er gebeurde.” Bulgersteyn bladerde 

in een lijvig boekwerk over het Oranjehuis en 

toonde Bruins een afbeelding die naast het 

titelblad was opgenomen. 

 “Kijk, dat is ze nou. Pfff, wat een knappe griet, hè. Die slapjanus van een Willem V bofte 

maar…” Er klonk een lichte afgunst in zijn stem. “Deze plaat is uit 1787; ze was toen 36 jaar. 

Nou, als ik toen had geleefd, had ik haar vast en zeker ook aangehouden!” 

Hij knipoogde naar Bruins: “Om samen een koppie thee te drinken in een prieeltje aan de 

Vlist, begrijp je.” 

De bejaarde historicus sloeg enige pagina’s om. “Kijk hier, nog een afbeelding, een 

levensgroot schilderij uit 1778… tjonge tjonge, toen was ze pas 27 jaar… krijg de 

Crooswijkse kriebels… schitterende illustraties, vind je niet… even kijken of dit boek nog 

verder in de tijd teruggaat.” 
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“Eh, meneer Bulgersteyn,” onderbrak Bruins. “Misschien dat u dat een andere keer…” 

Hè, oh ja, sorry. Je kwam natuurlijk voor wat anders. Waar was ik gebleven?” 

Hij legde het boek terzijde en krabde zich de schedel. “Welnu, vergezeld door een paar van 

die hofknapen reisde ze vanuit Nijmegen via Tiel naar Nieuwpoort aan de Lek. Daar stak ze 

met een pont de rivier over naar Schoonhoven.” 

Hij tastte naar de kruik met oude klare. “Ze moeten daar aardig wat bekijks getrokken hebben. 

Stel je voor: een rustige donderdagmiddag in zo’n Hollands provinciestadje, en daar arriveert 

me met de pont de prinses van Oranje, de vrouw van de stadhouder! Er werd haar daar, voor 

zover ik weet, ook geen strobreed in de weg gelegd. Er was iemand van de Goudse 

Oranjesociëteit die hen opwachtte om ze verder richting Den Haag te begeleiden. Een zekere 

Ernst Schlundt Kleyngeldt.” 

“Ah ja. Die naam is me al bekend,” reageerde Bruins. “Bij het uitzoeken van mijn 

familiegeschiedenis kwam ik zijn naam tegen… Dus begrijp ik het goed dat hij uit Gouda 

naar Schoonhoven was gekomen om het gezelschap te escorteren?” Hij had een atlas 

opengeslagen en volgde met zijn vinger de diverse reisroutes. 

“Jazeker. Toen de hele club vanuit Schoonhoven de reis hervatte was hij er bij. De reis ging 

verder over de oever van de Vlist… een kalme zonnige middag in het weidse Hollandse 

landschap… zie je het voor je? Rust en stilte, alleen het hoefgetrappel van de paarden op de 

verharde zandweg die voerde over de dijken van de Vlist was te horen.” 

Bij wijze van illustratie roffelde de historicus met zijn vingertoppen op de houten 

stoelleuning. 

“Tja… en toen gebeurde het. Een paar kilometer verderop, langs de Vlist. Een detachement 

van het Goudse vrijkorps van de patriotten lag daar in een hinderlaag en versperde de weg. De 

befaamde aanhouding! Het hele zootje werd staande gehouden. Dus de prinses en haar hele 

gezelschap, bestaande uit baron Bentinck, een zekere kolonel Stamford, en verder de graaf 

Van Randwijck en wat hofdames… en Kleyngeldt natuurlijk.” 

“Juist… maar die moest hen toch escorteren? Dat heeft-ie dan echt voortreffelijk gedaan,” zei 

Bruins met gefronste wenkbrauwen. “In feite heeft hij ze dus regelrecht naar die hinderlaag 

geloodst. Hm… is dat niet raar? Hij kwam toch uit Gouda? Je zou haast zeggen dat hij dan 

toch geweten moet hebben dat het gezelschap langs de Vlist niet ongehinderd zou kunnen 

passeren. Op de heenweg naar Schoonhoven moet hij toch langs de Vlist zijn gereisd en er de 

vrijkorporisten in hinderlaag hebben zien liggen; dat moet hij toch gemerkt hebben?” 

Er viel een korte stilte. Bulgersteyn nam zijn glaasje ter hand, maar zette het weer neer. Hij 

staarde even zwijgend voor zich uit. 

“Ja, dat is gek… nou je ‘t zegt. Hij moet natuurlijk ook geweten hebben dat je er bij 

Haastrecht óók niet door kon. Het was wel een orangistisch dorp, maar juist om die reden 

werd het door de patriotten scherp in de gaten gehouden. Enfin, na de aanhouding werd het 

hele reisgezelschap omringd door die vrijkorporisten, en zo ging het stapvoets verder langs de 

Vlist naar Haastrecht. En daar stond je voorvader, De Metz, met een afzonderlijk detachement 

klaar om het gezelschap langs het dorp te loodsen, naar rechts, richting de 

Goejanverwellesluis. Daar bevond zich het hoofdkwartier van de Goudse patriotse regent 

Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden, de commandant van het Goudse vrijkorps.” 

“Aha. Dus De Metz, of burgerkapitein Charles-François de Metz om het volledig te zeggen, is 

de man die prinses Wilhelmina naar de Goejanverwellesluis in Hekendorp heeft gebracht,” zei 

Bruins opgewonden. “En haar medereizigers natuurlijk. Wat is er daar met ze gebeurd?” 

“Nou ja… eigenlijk niks,” zei Bulgersteyn. “Ze zijn een paar uur vastgehouden tot er een paar 

hoge pieten van de Staten van Holland kwamen, die Hare Hoogheid te verstaan hebben 

gegeven dat ze niet verder mocht reizen. Ze was spinnijdig, want haar hele plan was hiermee 

in het water gevallen, maar moest zich erbij neerleggen. Dus uiteindelijk heeft ze onverrichter 

zake de terugreis naar Nijmegen aanvaard.” 
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Bruins was opgestaan en begon rond te ijsberen. “Nou goed, tot zover de Vaderlandsche 

Geschiedenis. De rest is bekend: Wilhelmina was zo over de rooie dat ze bij haar broer haar 

beklag deed, de koning van Pruisen. Die vond dat zijn zuster beledigd was en zond direct een 

enorme troepenmacht die een resoluut einde maakte aan de macht van de patriotten in de 

Republiek. Einde hervormingen, einde moderniseringen… Hm…dat zou dus nièt zijn gebeurd 

als die patriotten haar aan de Vlist rustig hadden laten passeren… Moet je nagaan: als je er 

lang over nadenkt had dus de Oranjepartij van die aanhouding alleen maar voordeel: prinses 

beledigd, Pruisen grijpt in. Want wat wilde prinses Wilhelmina in Den Haag nu eigenlijk 

exact gaan bewerkstelligen?” 

“Nou, voornamelijk de Oranjepartij een hart onder de riem steken. En met kracht de belangen 

van haar man bepleiten, en proberen weifelende regenten weer naar het kamp van de 

stadhouder terug te halen om zo de patriotten in de oppositie te dringen, waarna in de diverse 

regeringscolleges…” 

“Dat klinkt me allemaal tamelijk moeizaam in de oren,” onderbrak Bruins. “En die actie zou 

dus zeker niet het definitieve einde van de patriotten hebben betekend, alleen weer een nieuwe 

ronde in de partijpolitieke strijd. Maar een grootscheepse militaire invasie, dat is wel even wat 

anders!” Hij keek de historicus doordringend aan. 

“Zouden ze… zouden ze hun eigen prinses wellicht om die reden hebben misleid en die hele 

aanhouding zelf, buiten haar medeweten om, bewust uitgelokt hebben?” 

“Krijg de Stolwijkse stuipen!” In één teug sloeg Bulgersteyn zijn glaasje naar binnen. “Zou 

dàt de reden zijn dat die Kleyngeldt…” 

Hij zweeg even, en vervolgde toen: “Laten we oppassen met allerlei overhaaste conclusies, 

maar… wist je dat Kleyngeldt dikke maten was met James Harris?” 

“En wie was dat?” 

“James Harris was de Engelse gezant bij de Republiek, en Engeland moest absoluut niets 

hebben van al die patriottische democratie-ideeën. Harris was een geboren intrigant, en het 

brein achter diverse duistere plannen en complotten. En een operatie als deze paste precies in 

zijn straatje. Hij bleef zelf achter de schermen, en bediende zich van figuren als Kleyngeldt.” 

“Aha! Zie je wel? Dat wordt het inderdaad steeds minder onwaarschijnlijk dat hij die 

vrijkorporisten gewoon heeft laten waarschuwen! Wat zei die baron De Balck van 

Huppeldepup ook alweer tegen me? Kapitein De Metz, de centrale figuur bij de patriotten in 

die hele aanhouding, is kort daarop overleden, in datzelfde jaar 1787. Daarna is zijn weduwe 

hertrouwd… En weet u met wie? Houd u vast: met Ernst Schlundt Kleyngeldt! Ik begin me 

nu onderhand af te vragen hoe De Metz aan zijn einde is gekomen… 

Ik krijg sterk het gevoel dat er veel meer aan vastzit. Die hele zaak stinkt als dubieuze kaas in 

een goedkoop Kerstpakket. Als het waar is wat ik nu allemaal begin te vermoeden, dan… 

Laat ik oppassen met voorbarige conclusies, maar tussen ons gezegd en gezwegen: er is 

verraad in het spel! Verraad aan de Vlist… Ik zou zelfs zeggen: landverraad!” 
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“Zeer Goede Vriend! 

 

Myn Brief gedateerd Gouda 20 September 1787, was wel om UE. een 

korte schets na waarheid op te geven, egter kon ik, de Namen van die 

Persoonen die hun Huizen geplunderd zyn niet juist opgeven, maar nu 

zal ik die gene die veel en het meeste geleden hebben, zoo UE. melden 

als geschied is, en wel van Maandag den 17 September tot Vrydag den 

21 daar aanvolgende.” 

 

Uit: “Tweede Extract uit een aanmerkenswaardige Brief van een 

Vriend te Gouda aan zyn Vriend te Middelburg, gedateerd Gouda 

den 22 September 1787” (naam auteur onbekend). 
 

 

Intermezzo 
 

 

Als dezelfde fietser, die wij in onze Proloog in zuidelijke richting langs de Vlist lieten rijden, 

zijn tocht in omgekeerde richting zou maken, zou hij na verloop van tijd het punt bereiken 

waar de Vlist in de Hollandsche IJssel uitmondt. Hier ligt het schilderachtige dorp Haastrecht, 

waar wij de IJssel oversteken – de brug dateert van 1883 – om daarna linksaf te slaan. In de 

verte zijn de torens van Gouda reeds zichtbaar, waarbij de spits van de Gouwekerk het eerst 

de aandacht trekt. 

Ruim 200 jaar geleden was de omvang van Gouda beperkt tot wat nu het oude centrum is, 

binnen de singelgordels gelegen. Van de huidige buitenwijken was nog geen sprake, en ook 

de Gouwekerk was er nog niet, zodat het silhouet van de stad werd gedomineerd door de 

stompe toren van de middeleeuwse St. Janskerk, het spitse geveltorentje van het fraaie 

stadhuis, en verder door enige stadsmolens op de wallen. 

Over de dijk waarover wij thans fietsen trok in september van het jaar 1787 een geduchte 

troepenmacht richting Gouda. En het waren geen Nederlandse troepen. 

Bood in 1940 het Nederlandse leger nog dagenlang wanhopig weerstand tegen een superieure 

tegenstander, anderhalve eeuw eerder waren de vaderlandse militaire prestaties tegen 

diezelfde tegenstander helemaal bedroevend. Niet zo vreemd overigens; de meeste geregelde 

troepen stonden namelijk al onder het bevel van de stadhouder, terwijl de patriotse 

vrijkorpsen nooit als een volwaardige legermacht bedoeld waren geweest. 

Zonder noemenswaardige tegenstand derhalve rukte een volledig uitgerust Pruisiche leger van 

20.000 man onder commando van de hertog van Brunswijk ons land binnen, met het doel de 

democratische regering zoals die zich had gevormd in met name het gewest Holland en in de 

stad Utrecht, uit te schakelen, en de Oranjeheerschappij in de persoon van stadhouder Willem 

V, in al zijn functies te herstellen. 

Dus terwijl in 1940 de Oranjevorstin de wijk naar het buitenland nam, deed zich in 1787 de 

omgekeerde situatie voor: de Pruisen werden door de Oranjegezinden met gejuich ingehaald, 

en de patriotten namen massaal de vlucht naar het buitenland. 

Het Goudse vrijkorps, in wezen niet meer dan ruim 100 in uniform gestoken en bewapende 

patriottische burgers, vluchtte van zijn stelling aan de Goejanverwellesluis (bij het huidige 

Hekendorp, waar de Wiericke via een sluis uitmondt in de IJssel, halverwege Haastrecht en 

Oudewater) op de nadering der Pruisen terug naar de stad, met de bedoeling de verdediging 

tegen de vijandelijke troepen te organiseren. 

Daar kwam weinig van terecht. De meeste vrijkorporisten gingen meteen naar huis omdat zij 

bang waren dat het oranjegezinde grauw hun woningen zou aanvallen. Oorlog en 

burgeroorlog liepen dwars door elkaar. 

Deze vrees was terecht. De stad was door het nieuws van de naderende Pruisische legermacht 

dusdanig in rep en roer geraakt dat de meeste manschappen nog slechts met de grootste 
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moeite hun huis konden bereiken. Het was overal hetzelfde in de straten van Gouda: schelden, 

duwen, trekken, nalopen, het eerste handgemeen, steeds meer drankmisbruik bij het door de 

straten trekkende joelende gemeen, de oranjelinten op hoed en borst gespeld. 

De weinige personen die zich van het gewoel afzijdig konden houden en de moed hadden op 

straat te blijven en toe te kijken, konden echter zien dat enige lieden volgens een naar het 

scheen vooropgezet plan onder het gemeen rondgingen, kruiken jenever uitdeelden, de 

grootste herriemakers verder ophitsten, oranje linten gratis weggaven, en zelfs mensen geld in 

de handen drukten. Hun kleding was onopvallend, maar goed was te zien dat ze tot de meer 

aanzienlijke families behoorden. De onrust groeide met het kwartier. In de lucht hing een 

sfeer van komend geweld; het grauw wilde plunderen, verwoesten, met de patriotten 

afrekenen! 

Een der officieren van het vrijkorps, kapitein Charles-François de Metz, was nauwelijks thuis 

of de eerste steen vloog reeds door de ruit van zijn voorkamer. Buiten, bij de invallende 

duisternis, spookachtig verlicht door flambouwen, zag De Metz een ordeloze hoop tierende 

figuren, met daartussen enige wat beter geklede lieden, die kennelijk de leiding hadden, en 

van wie hij enkelen herkende als leden van de Oranjesociëteit. 

Gelukkig, zo dacht hij, was hij er bijtijds in geslaagd zijn vrouw en kinderen bij familie in 

Stolwijk onder te brengen. Ook zijn belangrijkste bezittingen en papieren waren daar… Een 

tweede ruit vloog in scherven, terwijl onder gejuich van het gepeupel zware slagen op de 
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voordeur begonnen neer te komen. 

De Metz was allesbehalve bang uitgevallen. Zonder aarzelen greep hij zijn sabel, stak twee 

pistolen achter zijn broekriem, stormde in hemdsmouwen naar de voordeur en rukte deze 

open. 

De onverlaten die op het punt stonden de deur te forceren deinsden geschrokken achteruit. Op 

verweer hoefden ze niet te rekenen, hadden de Oranjeleiders hen immers verzekerd. Ze 

aarzelden. 

“Opgedonderd!” brulde de onverschrokken burgerkapitein. “De eerste die hier een voet over 

de drempel zet vertelt het nooit meer na!” 

Even leek dit krachtdadig optreden te werken, maar een der leiders van de orangisten drong 

naar voren, en schreeuwde: “De patriotten onder! Dood aan de Kezen!” In zijn hand was een 

geladen pistool. 

Razendsnel hief De Metz zijn sabel, maar het was al te laat. De knal van het schot 

weergalmde tegen de gevels, en dodelijk getroffen stortte François de Metz neer op de 

drempel van zijn woning. Onder triomfantelijk gehuil drong de menigte zijn huis binnen… 

 

*   *   * 

 

De schutter, onherkenbaar gekleed in een lange donkere mantel met dubbele opstaande kraag, 

bleef alleen op straat achter. Hij herlaadde zijn pistool en borg het weg onder de panden van 

zijn jas. Hij trok zich de driekante steek diep in de ogen en raadpleegde toen zijn horloge. 

“Alles precies volgens plan,” mompelde hij tevreden. Hij borg het uurwerk weg in zijn 

geborduurd vest en keek naar het roerloze lichaam van De Metz. 

Hij prevelde: “Die aanhouding, dat was een groot succes, De Metz, nog groter dan ik ooit had 

durven dromen. Ik moet nu gaan, want er moet nog veel worden gedaan vannacht.” 

Hij begon naar het einde van de straat te lopen, waar zijn handlanger al met een sjees 

klaarstond. Overal om hem heen klonk nu het geluid van brekend glas, gejoel, angstig 

geschreeuw, rennende voetstappen, dronken stemmen. De meegevoerde flambouwen wierpen 

hun licht op gebroken glas en op woest op straat gesmeten inboedels. Met een sinistere grijns 

op het gelaat stapte de moordenaar van Charles-François de Metz in de sjees en verdween in 

het duister van de nacht… 
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“Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich 

Gottes eingehen.” 

 

J.S. Bach, Recitativo uit de cantate: “Weinen, 

Klagen, Sorgen, Zagen”, BWV 12. 
 

 

Hoofdstuk 4. Operational Excellence 
 

 

Enkele dagen na zijn onderhoud met Bulgersteyn, op een heldere oktobermorgen, betrad 

Bruins in alle vroegte met lood in de schoenen het Hoofdbureau aan het Haagseveer. Het was 

weer tijd voor de tweewekelijkse PIEK-vergadering, waar alle inspecteurs van de Afdeling 

Moordzaken onder leiding van hoofdcommissaris Van Galen de planning voor de komende 

periode moesten indienen, en de resultaten van de vorige planning bespreken. 

De inspecteur had door list en bedrog de voorgaande drie besprekingen weten te omzeilen, 

maar nu was er geen ontkomen meer aan. In zijn tas torste hij een omvangrijke hoeveelheid 

papier mee, voornamelijk computerprints, die hij door zijn veertienjarige neefje – een pienter 

ventje dat met groot gemak de software van PIEK had doorgrond – had laten vervaardigen. 

Bruins zelf werkte nooit op een PC, en de enkele keer dat hij het noodgedwongen toch moest 

doen liep zijn programma steevast in onwaarschijnlijk korte tijd muurvast, waarna de 

inspecteur, in grote toorn ontstoken, het apparaat zonder meer uitschakelde en een wandeling 

van minstens anderhalf uur door het Kralingse Bos ging maken om weer tot rust te komen. 

In de vergaderzaal trof hij deze keer slechts zijn collega’s Jansen en De Vries (deze namen 

zijn uiteraard, om veiligheidsredenen, gefingeerd). De anderen hadden zich met 

gebruikmaking van soms wel èrg doorzichtige excuses aan de bijeenkomst weten te 

onttrekken. Beide mannen waren nog volop bezig hun lijstwerk, voor zover mogelijk, te 

ordenen. Hun gezichten vertoonden een ongelukkige uitdrukking. 

Jansen loosde een diepe zucht, die uit zijn tenen leek te komen. “Vorige week heb ik nog een 

drievoudige moordzaak ontrafeld…” Hij schudde mismoedig het hoofd. “Maar dat was 

kinderspel, hierbij vergeleken. Waarom doen we dit? We lijken wel gek.” 

“Tja, nog even volhouden,” zei Bruins. “Met wat geluk is Van Galen volgende maand 

vertrokken. Hij is kandidaat om ambassadeur van het Koninkrijk te worden in België of 

Luxemburg.” 

“Veel te dichtbij,” mopperde De Vries. “Is er niks vrij ten zuiden van de evenaar?” 

Op dat moment klonken kordate voetstappen op de gang, en hoofdcommissaris J.J.G. van 

Galen (officieel: Jozias, baron Van Galen & Sluypwijk) verscheen op de dorpel. Hij was een 

magere, bleke, humorloze carrièrejager, met de bekende neiging om met de successen van 

zijn ondergeschikten naar buiten toe zelf te pronken, maar bij tegenspoed diezelfde 

ondergeschikten de schuld te geven. 

Zonder iemand te groeten ging hij aan het hoofd van de tafel zitten, en keek humeurig rond. 

“Waar is Kwakkernaat? Die was er vorige keer ook al niet. Toch niet wéér verkouden?” 

“Eh, nee… Hij belde dat-ie per ongeluk in de verkeerde trein is gestapt,” zei Bruins ernstig. 

“Hij zit nu in de Internationale D-trein naar Keulen. Kan gebeuren. Met een beetje geluk is hij 

vóór de avondspits weer terug.” 

“Hm. Dat zal ik in z’n beoordeling verwerken,” bromde Van Galen. “Voordat we aan PIEK 

beginnen eerst iets anders: ik wil het schema van jullie hoe de werktijden moeten worden 

vastgesteld in het kader van het project Regulering Arbeidstijd Management Politie, kortom ik 

wil jullie RAMP-schema. Volgens mij heb ik dat van jou nog niet gehad, Bruins!” 

“Eh… nee. Ik heb ‘t geloof ik niet opgeschreven,” stamelde de inspecteur. “Maar ik heb u 

toch gevraagd of ik voortaan de woensdagmiddag vrij kon krijgen?” 
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“Kan ik me niet herinneren,” zei de commissaris. “Enige speciale reden voor juist de 

woensdagmiddag?” 

Dat gaat je geen donder aan, dacht Bruins, maar hij antwoordde netjes: “Archiefonderzoek. Ik 

zit mijn stamboom uit te zoeken, en ‘s woensdags is de handigste dag om in het archief van 

Gouda te werken.” 

Van Galen maakte een aantekening. Toen krabde hij zich de schedel en staarde Bruins 

peinzend aan. “Gouda zei je? Dat is warempel mijn vorige standplaats. Komt je familie daar 

soms vandaan?” 

“Inderdaad. Nou ja, van mijn moeders kant dan. De familie De Metz was nogal vooraanstaand 

in het Gouda van de achttiende eeuw. Dat maakt het zoeken wel wat gemakkelijker.” 

“Zozo… De Metz hè, uit Gouda? Doet geen bel bij me rinkelen, moet ik zeggen. En ben je al 

opgeschoten?” 

“Nou en of!” zei Bruins. “Ik ben trouwens een paar boeiende raadselachtige zaken op het 

spoor gekomen, dus wat wil ik nog meer! Een van mijn voorvaderen was kapitein bij een 

Gouds vrijkorps. Van de patriotten. Weet u wel, de tegenstanders van de Oranjepartij uit die 

dagen. Hij stierf in 1787, tijdens de Pruisische invasie, onder omstandigheden die mij steeds 

verdachter voorkomen. 

“Hm, ja, interessant,” gaf Van Galen toe. “Bedoel je soms dat hij is vermoord?” 

“Daar kan ik nu nog niets zinnigs over zeggen,” zei Bruins. “Maar ik zal er achter komen of 

mijn naam is vrouw Jansen. Toevallig heb ik bij mijn onderzoek kennis gemaakt met een 

professioneel genealoog die daar ook aan het werk was. Die man was ook bezig een bepaalde 

familie na te trekken. Maar dan iemand van de andere partij, de oranjegezinden. En laat nou 

nèt die bewuste figuur, hoe heette hij ook alweer… Kleyngeldt was het, laat die nou later 

getrouwd zijn met de weduwe van De Metz! U ziet: de wereld is klein.” 

“En de rotzooi is groot,” prevelde inspecteur Jansen, maar Van Galen leek niet verder 

geïnteresseerd in Bruins’ verhaal. 

“Nou succes ermee verder. Goed dan. Woensdagmiddag is jouw nieuwe vrije middag. 

Voortaan graag op tijd melden. En schriftelijk, via het daartoe geëigende RAMP-formulier. 

En mag ik je PIEK-planning?” 

Hij keek rond. “Daarna wil ik de vraag bespreken waarom die planning nu werkelijk nooit 

ook maar in de verste verte klopt met de daadwerkelijk gerealiseerde targets!” 
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“Ein flammender Vorhang fuhr hoch, von jähem, nie gehörtem 

Aufbrüllen gefolgt. Ein rasender Donner, der auch die schwersten 

Abschüsse in seinem Rollen verschlang, lie die Erde erzittern.” 

 

Ernst Jünger, In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines 

Stosstruppführers (1920). 
 

 

Hoofdstuk 5. Vuurwerk! 
 

 

“Dit zal z’n moeder geen plezier doen,” grinnikte brigadier Lucas van Dam, en toonde Bruins 

een royaal geïllustreerd weekblad. Hij las voor: “De afgelopen twee maanden werd een auto 

van het Hof enige malen geparkeerd aangetroffen voor het luxe-appartement van het nog 

minderjarige fotomodel Nathalie van der S., het succevolle Nederlandse meisje dat hard op 

weg is naar wereldfaam. Haar komeetachtige carrière, waarvan nog geen kleermaker ooit rijk 

is geworden, begon nu ruim een jaar geleden. Op de middenpagina bieden wij onze lezers 

exclusieve foto’s uit haar beginperiode.” 

Van Dam bladerde gretig verder en hield het weekblad dwars voor zich uit. “Nou, een slechte 

smaak heeft die knaap niet, dat is wel duidelijk.” 

“Je bedoelt de prins?” informeerde Bruins, die niet kon nalaten de mening van de brigadier 

aan de zijne te toetsen. Vanachter zijn bureau wierp hij een blik op de uitgeklapte foto, voor 

zover het kijken hem tenminste mogelijk was door de vuistdikke PIEK-rapportages die 

rondom hem in stapels lagen opgetast, en zijn brigadier bijkans aan het zicht onttrokken, 

temeer daar deze, bij gebrek aan een eigen werkplek, op de prullebak van de inspecteur had 

plaatsgenomen. 

“Precies! Nu, haar wil ik in de toekomst wel een lint zien doorknippen. U niet? Overigens is 

de prins niet persoonlijk bij haar gesignaleerd; die pers-jongens hebben alleen de een of 

andere peperdure hofslee gezien, lees ik hier. De ontbrekende informatie in dit artikel wordt 

opgevuld met moddervette suggesties.” 

Hij raadpleegde zijn horloge. “Let u trouwens wel op het FLEKS-schema? Nog een kwartier 

boss, en dan mag ik weer aan het bureau.” 

Bruins mompelde iets ondrukbaars. Van Dam grijnsde en verhief zijn omvangrijke lichaam en 

verliet het vertrek teneinde in het keukentje koffie te gaan zetten. 

Teruggekeerd met twee mokken waar de damp vanaf sloeg, trof hij zijn meerdere aan de 

telefoon. De brigadier keek Bruins vragend aan, omdat die geïrriteerd uit het raam keek en 

met zijn vingers op het bureau trommelde. 

“Problemen boss?” vroeg hij zachtjes, een der mokken op een PIEK-dossier plaatsend. 

De inspecteur legde zijn hand op het mondstuk en zei: “Ik heb die baron De Balck Enzovoort 

aan de lijn, je weet wel, uit Gouda, over wie ik je laatst vertelde. Hij zegt dat hij in de auto zit 

op weg hierheen, maar dat hij nu is vastgelopen op het Kleinpolderplein. File! Hij beweert 

vreemd genoeg dat ìk wellicht over informatie zou beschikken die hem verder zal kunnen 

helpen bij zijn genealogisch onderzoek, informatie van het grootste belang zelfs! En nu brand 

ik natuurlijk van nieuwsgierigheid!” 

“Aha, ik snap het, nou, laat mij maar even!” Hij plaatste zijn mok naast die van Bruins, blij 

iets nuttigs te kunnen doen. “Vraag eens wat voor merk auto hij heeft, en verder kleur en 

nummerbord.” 

Bruins herhaalde de vragen door de telefoon, terwijl Van Dam zijn GSM trok en een nummer 

intoetste. 

“Hallo? Motoragent Blok? Ben jij dat Bertus? Luuc hier, Luuc van Dam… nee, daar bel ik 

niet voor, dat betaal ik je volgende week terug… ja, echt… zeg, zit je nu op de A-16… mooi! 

Moet je luisteren…” 
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Hij greep naar de notitie die Bruins hem aanreikte en zei: “Scheur even op die buikschuiver 

van je naar het Kleinpolderplein, pik daar een donkerblauwe Aston Martin met kenteken AA 

en nog wat uit de file, zet je sirene aan en breng die bink met spoed hier naar de Hoflaan. 

Bruins zit op hem te wachten. Schiet een beetje op, dan ben je een hele lieve jongen!” 

Er klonk een knetterend antwoord, Van Dam zei “OK” en verbrak de verbinding. 

Bruins meldde de baron dat hulp onderweg was, en vernam vervolgens van Van Dam dat dit 

hem waarschijnlijk een kratje bier zou gaan kosten. 

 

 

*   *   * 

 

Van Dam had nog maar juist achter het FLEKS-bureau plaatsgenomen en wilde net een eerste 

slok van zijn nog steeds kokend hete koffie nemen (Bruins beweerde altijd gekscherend dat 

zijn brigadier koffie zette van het merk “Vesuvius”), toen een gillende politiesirene de stilte 

van de deftige Hoflaan verstoorde. 

“Bertus!” zei Van Dam, en nam zijn mok weer van de lippen. 

“De Balck!” zei Bruins. “Nu, dat is snel!” 

De beide politiefunctionarissen plaatsten hun mokken op het bureau en gingen naar buiten. En 

terwijl Van Dam met motoragent Blok de kansen van Excelsior op promotie naar de 

eredivisie besprak, liep Bruins door naar het duur glanzende voertuig dat iets verderop in de 

Hoflaan geparkeerd stond. Het raam aan de chauffeurszijde gleed naar beneden en een 

bekende stem klonk hem tegemoet. 

“Ah meneer Bruins! We zien elkaar sneller terug dan we gedacht hadden. Ik geloof dat onze 

onderzoeken meer raakvlakken hebben dan we aanvankelijk dachten.” De baron bleef nog 

even nagenietend zitten in de luxe rundlederen stoel. “Dankzij uw motoragent heb ik zojuist 

190 km. per uur kunnen rijden met dit karretje. Nu, wat vindt u ervan; fraai niet, wat?” 

Enigszins jaloers liet Bruins zijn blik over de donkerblauwe lak en het vele blinkende chroom 

van het koetswerk glijden, en keek toen naar zijn eigen morsige Kever, met bouwjaar 1963, 

die iets verderop geparkeerd stond. 

“Prachtige auto heeft u daar, meneer De Balck; als eigenaar zult u wel trots zijn op zo’n…” 

“Deze auto is niet van mij, inspecteur. Ik heb hem slechts in bruikleen van het Hof, moet ik 

helaas bekennen. In mijn persoonlijk leven bezit ik slechts een ouderwetsche herenfiets van 

het vooroorlogse merk KNOWA. Ik ben het vleesgeworden voorbeeld van verarmde adel.” 

Hij lachte minzaam. 

“Het is in opdracht van de Kroon dat ik dat archiefonderzoek verricht. Net als u ben ik dus in 

overheidsdienst. Noblesse oblige, zal ik maar zeggen, wat? Dit vervoermiddel is leuk 

meegenomen.” 

Hij liet zijn blik liefkozend over het interieur glijden, de handen op het stuur. “Mooi hè; alleen 

die klokjes op het dashboard tikken naar mijn smaak wel wat erg hard, maar wat wil je, 

allemaal handwerk, Engels vakmanschap, uit de jaren dertig… dat getik lijkt wel overal 

tegelijk vandaan te komen, ik denk…” 

Hij keek naar Bruins. “Oh sorry inspecteur, dat interesseert u natuurlijk niet. Maar dit…” – hij 

legde zijn hand op een buikig valies – “… dit zal u wèl interesseren.” 

Hij opende het portier, greep de naast hem staande tas, stapte uit en sloot het portier met een 

stevige klap. Toen gebeurde het. 

In het binnenste van het glanzende hofvoertuig begon, tot grote verrassing van Bruins, een 

wekker ratelend af te lopen. Een ondeelbare fractie van een seconde bleef hij verbijsterd 

stilstaan, toen greep hij de nietsvermoedende edelman in een flits vast aan de rand van diens 

groene jagersjas en trok hem met geweld naar het plaveisel. 
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Dat was geen seconde te vroeg, want een daverende explosie deed de ramen van het oude 

politiebureau, en van vele andere panden in de directe omgeving, uit hun sponningen vliegen. 

Een torenhoge steekvlam brak zich baan door het dak van de Aston Martin, grote brokken 

metaal de lucht in slingerend. Een orkaan van ijzer joeg over de hoofden van de beide 

mannen, die naar adem happend op de straat lagen en als door een mirakel niet geraakt 

werden. Loeiende vlammen verspreidden een krankzinnige hitte. 

Bruins duizelde, en voelde zich plotsklaps door een machtige arm vastgegrepen, over een 

schouder gesmeten en als een baal suikerbieten van het brandende wrak weggedragen worden. 

“Boss! Leeft u nog? Kunt u spreken?” hijgde Lucas van Dam, Bruins voorzichtig tegen een 

heg neerleggend. “Is dit soms een aanslag?” In zijn andere hand klemde hij een groot formaat 

pistool. 

“Jaja… ik ben er nog Van Dam, pfff, ja, ik leef; volgend jaar moet er immers weer een 

Kerstverhaal verschijnen. Zo gaat dat.” Hij wiste zich roet en stof van het gezicht. 

“Wat een knal… dit is me geloof ik al eens eerder overkomen,” prevelde Bruins nog wat 

versuft.
5
 

Hij keek om zich heen. “De Balck…. Waar is De Balck!? Is-ie…. Luuc!?” 

De brigadier wees naar opzij. Motoragent Blok stond gebogen over een roerloze gedaante, 

terwijl hij druk in een mobiele telefoon praatte. Ter hoogte van de Oudedijk klonken reeds de 

sirenes van ambulance en brandweer. 

 

*   *   * 

 

Nadat twee in witte jassen geklede ziekenbroeders de bewusteloze en in toestand van shock 

verkerende baron in de ambulance hadden geschoven – een eerste onderzoek had wonder 

boven wonder geen ernstige verwondingen aan het licht gebracht – en vol gas richting 

Dijkzigt waren vertrokken, liep Bruins, nog duizelig van de zware klap, terug naar het nu 

vrijwel uitgebrande wrak. In zijn linkerhand klemde hij de documentenkoffer die De Balck 

nog juist op tijd uit zijn automobiel had meegenomen. 

Brigadier Van Dam en motoragent Blok hadden inmiddels met gekleurde plastic band de 

Hoflaan tot aan de Oostzeedijk afgezet teneinde de toegestroomde nieuwsgierigen (want het 

zag er inmiddels tot aan de Vijverweg zwart van de Burberry-ruiten, blauwe broekrokken, 

meisjes met afgezakte kousen die hockey-sticks in de handen geklemd hielden, jongemannen 

met truien om de nek geknoopt, concern-trainees, penny-shoes, jagersjassen, merkkleding, 

blazers, en uiteraard de gebruikelijke korpsballen met een glas bier in de hand, kortom, het 

gewone Kralingse publiek) op veilige afstand te houden. De anders zo deftige en rustige 

Hoflaan bood een desolate aanblik. 

Voorzichtig stapte Bruins over de vele brokstukken heen, er zorgvuldig op lettend niets aan te 

raken wat straks het onderzoek naar de oorzaak van de ramp zou kunnen belemmeren. 

Hij bleef peinzend staan bij de achterzijde van de auto. De klep van de kofferbak was 

compleet weggeblazen en lag enkele meters verderop tegen een boom, maar opmerkelijk 

genoeg had de vuurzee de inhoud van de kofferbak maar gedeeltelijk aangetast, merkte Bruins 

toen hij wat nauwkeuriger toekeek. Een half geblakerde weekendtas was aan de linkerzijde 

opengescheurd en toonde de inspecteur een hoogst merkwaardige inhoud. 

Bruins keek snel om zich heen of er niemand op hem lette, en deed toen met zijn vrije hand 

een greep in de tas. Hij trok een hele verzameling exclusief damesondergoed te voorschijn, 

gevolgd door enige stropdassen en door nog enige andere attributen die hier helaas niet 

                                                           
5
 Zie: Drie Dode Directeuren. Assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 (1984). 
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vermeld kunnen worden, omdat we dit Kerstverhaal in principe voor de hele familie 

schrijven.
6
 

Wat moest een baron op leeftijd met een dergelijke collectie pikante lingerie, en met die eh… 

met die andere zaken, vroeg Bruins zich af. Was dit het bekende verhaal van de oude bok en 

het groene blaadje? Hij haalde nog enige stukjes minuscuul textiel uit de tas, en bedacht toen 

dat dit hem eigenlijk niets aan ging. Kon hij, zonder de rechtsgang te belemmeren, voorkomen 

dat dit straks aan de grote klok zou worden gehangen? Wellicht kon hij dit detail, dat 

waarschijnlijk niets met de aanslag van doen had, beter zelf discreet met De Balck 

afwikkelen. De man had het waarschijnlijk al zwaar genoeg nu. 

Vanuit zijn ooghoeken zag hij de jongens van de Explosieven Opruimingsdienst arriveren, 

gevolgd door een takelwagen van een sloopbedrijf. In een plotselinge opwelling propte de 

inspecteur het textiel in de weekendtas, trok die uit de wagen en liep snel terug naar het 

politiebureau. 
 

                                                           
6
 De meest ranzige geesten onder u die nadere details wensen kunnen zich persoonlijk tot inspecteur D.J. Bruins 

wenden; adres bij de schrijvers bekend. Of u antwoord krijgt valt te betwijfelen. 
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“Hij zit opgevouwen,” legde de detective uit, den schurk met een 

ijzeren greep naar boven trekkend, “wat deed ge daar, Dick?” 

“Ik nam eens een kijkje,” verontschuldigde zich de ellendeling. 

 

Godfried Bomans, De avonturen van Bill Clifford (1948). 
 

 

Hoofdstuk 6. Diezelfde avond 
 

 

“Het was nacht, stikdonkere nacht… Veertig rovers zaten rond het kampvuur,” mompelde 

Bruins, een oude mop uit zijn schooljaren citerend. Het was inderdaad een donkere, maanloze 

avond, volgend op een bewogen middag. De inspecteur dacht terug aan de schokkende 

gebeurtenissen van de afgelopen dag: een peperdure auto, waarschijnlijk eigendom van 

niemand minder dan prins Bernhard, volkomen verwoest en veranderd in een troosteloze 

geblakerde hoop schroot. En waarom? Was de wagen zelf het doelwit van een of andere 

gestoorde republikein geweest? Of was de inzittende, Frederik Willem, baron De Balck van 

Buytelen Ophorst, het beoogde slachtoffer? Dat laatste leek wel het meest waarschijnlijk, 

maar wat kon dan de reden zijn geweest? Had het te maken met het onderzoek van de baron 

in het Goudse Gemeentearchief? Bruins wist dat dit onderzoek in opdracht van de regering 

werd uitgevoerd… Dus er konden belangrijke dingen op het spel staan, zo belangrijk dat een 

zeker iemand er veel, zo niet alles aan gelegen was dat onderzoek te saboteren. Wie kon dat 

zijn? De Balck was nog niet aanspreekbaar, lag in shocktoestand in Dijkzigt, maar zijn 

papieren lagen op Bruins’ bureau. En welke rol moest de weekendtas met pikante inhoud 

worden toebedeeld? Speelde die in het geheel geen rol binnen dit drama, of… De vragen 

stormden op de beproefde inspecteur af. 

Op het Haagseveer had Bruins eerst uitvoerig aan commissaris Van Galen rapport uitgebracht. 

Hij had niet verzuimd erbij te vertellen dat in de chaos de complete PIEK-rapportage verloren 

was gegaan. 

“Helaas,” zo had de inspecteur ernstig uitgelegd, “zijn door de klap twee tot aan de rand 

gevulde koffiemokken, Amerikaans model, omgegaan, juist over de meest recente PIEK-

dossiers. Alles was zo doorweekt dat ik het heb moeten weggooien. Er zat niets anders op. 

Maar ik zal mijn neefje vragen… ik bedoel: ik zal zien of er nog wat hersteld kan worden.” 

De commissaris was er maar verder niet op ingegaan, en had slechts geïnformeerd naar de 

toestand van De Balck en diens papieren. 

“Alles ligt nog op de Hoflaan,” had Bruins hem gezegd, de vondst van de tweede tas discreet 

verzwijgend. “Vanavond nog ga ik alles doornemen om te zien waar die De Balck nou precies 

mee bezig is geweest. Het zal, denk ik, veel verduidelijken. Werkelijk een enorm geluk dat hij 

zijn koffer met papieren net op tijd nog uit de auto heeft gehaald. U hoort zo spoedig mogelijk 

van mij.” 

En nu was het zover. De klok van de tegenover het politiebureau gelegen St. Lambertuskerk 

sloeg acht uur toen Bruins de leeslamp aanknipte boven zijn FLEKS-bureau. Na de door 

brigadier Van Dam achtergelaten klokhuizen, losse nummers van Privé en andere troep 

verwijderd te hebben, spreidde hij de uit de dure aktentas van baron De Balck afkomstige 

paperassen over het blad uit en begon te lezen. 

Hij las geruime tijd en naarmate hij vorderde begon een krankzinnig idee, dat hij al eerder die 

dag had gekregen, steeds minder idioot te lijken. Vele raadsels uit heden en verleden kwamen 

in een heel nieuw daglicht te staan. Stukken van een puzzel vielen op hun plaats. Wacht eens 

even… waar was die stamboom? Hij bladerde terug door de papiermassa, vond wat hij zocht 

en zijn mond zakte open. Verbijsterd schoof de inspecteur de documenten van zich af en 

staarde geruime tijd voor zich uit. Dus zó zat het… Een denkbeeld doemde in hem op… een 
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theorie. Onwaarschijnlijk? Maar het verklaarde veel. Waarom die bomaanslag op baron De 

Balck? Hij voelde zich koud worden. 

Na zich enigszins van de schok hersteld te hebben, greep hij naar de telefoon. 

“Hallo, Van Dam? Met Bruins. Luister goed, ik heb geen tijd om alles gedetailleerd uit te 

leggen, maar ik ontdek net dat ik hier groot gevaar loop. Kom meteen naar me toe, parkeer 

aan de overkant en blijf in je auto de voordeur in de gaten houden. Als je iemand ziet die hier 

probeert naar binnen te komen, probeer hem dan te grijpen en te overmeesteren. Ik doe hier 

het licht uit en doe net of het hier verlaten is. Duidelijk? Opschieten dan!” 

Hij verbrak de verbinding en begon zorgvuldig alle lampen die brandden uit te doen en keek 

toen rond naar een geschikte plek om zich te verbergen. Zijn oog viel op het gordijn voor het 

raam, dat van het plafond tot de vloer reikte. Hij knikte. 

 

*   *   * 

 

Ruim anderhalf uur verstreek voordat inspecteur D.J. Bruins, in zijn duistere kantoor aan de 

Hoflaan de wacht houdend, een licht gerucht hoorde, dat iemand met een minder getraind 

gehoor dan het zijne zou zijn ontgaan. Hij twijfelde er geen seconde aan: er was een indringer 

in huis, en zeer waarschijnlijk een indringer die van wanten wist. Geen amateur maar iemand 

die de kneepjes van het vak kende. 

Geluidloos stond hij op en ging achter het gordijn bij het raam staan. En geen seconde te 

vroeg. Door de stof heen zag hij het schijnsel van een zaklantaarn. Hij wist dat hij in een 

levensgevaarlijke positie verkeerde. De onbekende zou ongetwijfeld niet aarzelen hem om 

zeep te helpen mocht hij hem ontdekken. Het was maar goed dat hij op dat ogenblik niet kon 

zien wat de inbreker wèl zag; deze had de zaklantaarn het vertrek laten rondschijnen en had 

de lichtbundel even laten rusten op het zware gordijn naast het venster… waar twee 

schoenpunten verraderlijk onder vandaan staken. 

Er verstreken enkele seconden, vol ondragelijke, wurgende spanning. Toen vielen diverse 

schokkende gebeurtenissen samen: de onbekende richtte een revolver op het gordijn, terwijl in 

de deuropening achter hem een reusachtige gestalte opdoemde. Met een daverende knal ging 

het schot af, doch het volgende moment had de enorme gestalte toegeslagen. Een met grote 

kracht gezwaaide ploertendoder trof de onbekende schutter op diens schedel met een 

weemakende klap. De man zakte ineen, en Van Dam sprong naar voren en rukte het gordijn 

opzij… om daarachter tot zijn stomme verbazing geen dode of zwaargewonde inspecteur aan 

te treffen maar een lege nis. Op de vloer stonden slechts de keurig gepoetste schoenen van 

Bruins, maar de befaamde inspecteur zelf stond er niet in. Deze had, zich bedienend van een 

oude truc van Havank, op zijn sokken achter het andere gordijn postgevat, en trad nu 

tevoorschijn. 

“Goed gedaan, Luuc,” zei hij kalm, hoewel toch enigszins beverig. “Doe eerst het licht maar 

eens aan.” 

De brigadier drukte op het lichtknopje, terwijl Bruins zich op zijn knieën liet zakken en zich 

boog over de op de vloer liggende, geheel in het zwart geklede gestalte. Snel onderzocht hij 

de verslagene, maar spoedig bleek dat de klap van Van Dam geen fatale schade had 

toegebracht. 

“Nou, hij is gelukkig niet dood,” zei Bruins opgewekt, “maar hij zal nog dagen barstende 

hoofdpijn hebben. Laten wij nu zijn gezicht eens bekijken…” 

Hij trok de van kijkgaten voorziene bivakmuts van het hoofd van de bewusteloze en knikte. 

“Net wat ik dacht.” 

Hij hoorde hoe de adem van Van Dam stokte, en draaide zich om. “Dat had je niet gedacht 

hè?” 
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Van Dam schudde, nauwelijks tot spreken in staat, zijn hoofd. Stilte heerste in het vertrek, 

terwijl de beide politiemannen neerkeken op de roerloze gestalte van hoofdcommissaris J.J.G. 

van Galen. 
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“Historians spend much of their time living in the past.” 

 

A.J.P. Taylor, A Personal History (1983). 
 

 

Hoofdstuk 7. Opheldering 
 

 

De oktoberzon wierp een gouden gloed op de bomen voor het station van Gouda. Bruins kon 

de verleiding niet weerstaan een klein eindje het Crabethpark in te lopen om er de prachtige 

herfstkleuren te bewonderen. 

Weldra keerde hij echter op zijn schreden terug om zich in de richting van het centrum van de 

fraaie historische provinciestad te begeven. 

Hij wandelde rechtstreeks naar het Gemeentearchief en informeerde of de heer De Balck van 

Buytelen Ophorst al aanwezig was. Dat bleek het geval. De baron liep nog wat moeilijk en 

hanteerde een wandelstok, maar overigens leek hij de gevolgen van de bomaanslag reeds te 

boven. Beide mannen schudden elkaar de hand. 

“Jawel. Het gaat met mij weer uitstekend, dank u,” sprak De Balck desgevraagd. “Er was 

niets gebroken. Alleen wat kneuzingen, bloeduitstortingen en ontvellingen. En, helaas, mijn 

kostuum. Dat kan ik wel weggooien.” 

“Vervelend ja,” zei Bruins. “Hm… over kleding gesproken… We hebben bij de 

opruimwerkzaamheden van uw voormalige limousine geprobeerd of we nog iets van waarde 

konden redden, maar alles bleek verbrand.” 

Hij kuchte. “Wat ik overigens wèl heb gevonden zijn eh… wat flarden textiel, in een 

weekendtas uit de kofferbak. Het was eh… dameslingerie, en wel van een ontstellend duur 

merk. Tja. Vreemd, hoe kleiner die dingetjes zijn, hoe duurder… Wel, u begrijpt, het gaat mij 

absoluut niet aan wat u allemaal in uw vrije tijd doet, maar het lijkt me…” 

De Balck schudde het hoofd. “In mijn vrije tijd kweek ik zonnebloemen, en soms jaag ik op 

vlinders. Nee inspecteur, ik denk dat ik u in vertrouwen moet nemen, en reken op uw 

discretie. De auto waarmee ik u gisteren heb bezocht was laatstelijk gebruikt door onze 

kroonprins zelf. Zo lang zijn moeder nog afwijzend tegenover zijn beoogde verloofde staat 

brengt hij zijn vrije tijd wel eens door in gezelschap van dames die wat ruime opvattingen 

hebben op het gebied van… Nou ja, het toekomstige koningschap drukt zwaar op hem, en af 

en toe moet hij er eens uit. Het is uiteraard buitengewoon ongewenst dat het publiek hierover 

allerlei intieme details verneemt. Hm. Dit is een verdraaid precaire situatie. Wie zijn hier 

allemaal van op de hoogte?” 

“Maak u geen zorgen.” Bruins glimlachte geruststellend. “Wij van de politie hebben er geen 

enkel belang bij als ons toekomstig staatshoofd op schandaleuze wijze in het nieuws komt, of 

zijn moeder in verlegenheid wordt gebracht. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat alle sporen 

worden vernietigd. En de auto zelf, of wat er van over is, is momenteel onderweg naar een 

bevriend sloopbedrijf. Daar gaan ze grondig te werk, neem dat van mij aan.” 

“Aha.” De Balck wiste met een rijk geborduurde zakdoek zijn voorhoofd af. 

“Ik moet bekennen dat dit een opluchting is. Ook voor mij persoonlijk. Mijn positie aan het 

Hof zou problematisch geworden zijn. Hm. Ik zal er persoonlijk zorg voor dragen dat Hare 

Majesteit hiervan op de hoogte wordt gesteld, inspecteur. U zult hiervoor rijk beloond 

worden.” 

“Och, zo bijzonder was het allemaal niet,” mompelde Bruins bescheiden, “Maar, tussen ons 

gezegd en gezwegen: een tijdje geleden heeft Van Galen gezorgd dat ik weer inspecteur werd 

in plaats van hoofdinspecteur. Dus misschien…” 

De Balck knikte. “Dat is wel het minste. Het is maar goed dat u die aterling hebt weten te 

overweldigen. Ik had u eerder moeten waarschuwen, althans u van mijn verdenkingen op de 
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hoogte brengen. U heeft nu een nogal hachelijk avontuur moeten beleven. Ik ben daar, 

goedbeschouwd, medeschuldig aan. Als ik u meteen van mijn onderzoekingen op de hoogte 

had gebracht was veel narigheid waarschijnlijk voorkomen. Maar tja, ik had een geheime 

regeringsopdracht, en u heeft nu natuurlijk begrepen wat mijn taak was: ik moest de 

achtergrond van meneer Van Galen onderzoeken. Niet alleen zijn levensloop, maar ook zijn 

afkomst… Hoe is hij ooit aan zijn adellijke titel gekomen, om maar iets te noemen. 

Hare Majesteit heeft gelast dat alle kandidaten voor de post van ambassadeur van 

onbesproken gedrag èn afkomst dienen te zijn. Nu, het resultaat weet u… U hebt immers mijn 

rapport gelezen?” 

“Nou en of. En ik snap maar al te goed waarom Van Galen het zo graag in handen wilde 

krijgen,” zei Bruins, en de wenkbrauwen van de baron gingen omhoog. 

“Dan bent u toch verder dan ik,” zei hij. “Het enige wat ik gevonden heb, is het feit dat Van 

Galen rechtstreeks afstamt van iemand, die door koning Willem I in de adelstand is verheven, 

baron Van Galen, heer van Sluypwijk. Deze baron was getrouwd met Jacoba Cornelia van 

Leeuwenhoek, die eerder gehuwd was met uw verre voorvader, Charles-François de Metz!” 

“Waaruit dus volgt,” vulde Bruins triomfantelijk aan, “dat die hooggeëerde baron Van Galen 

& Sluypwijk niemand minder was dan Ernst Schlundt Kleyngeldt! U zelf heeft mij, toen wij 

elkaar hier voor het eerst spraken, op zijn spoor gezet. Hij vond Kleyngeldt ongetwijfeld een 

veel te gewone naam voor de baron die hij nu was, en koos voor een naam van een zeeheld uit 

de Gouden Eeuw. Maar hij had nòg een reden om een andere naam te willen dragen. 

Tenminste, dat vermoed ik.” 

“Dan ben ik uitermate nieuwsgierig naar uw vermoeden,” sprak de edelman, zijn van het 

familiewapen voorziene sigarenkoker tevoorschijn halend. “Ik zou zeggen dat de huidige Van 

Galen, de commissaris dus, geen reden heeft om zich voor zijn afkomst te schamen. Door de 

koning wegens verdiensten voor het Oranjehuis in de adelstand worden verheven… me dunkt, 

daar kan men toch trots op zijn? Laten we hier gaan zitten. Wilt u roken?” 

“Gaarne.” Het duurde even voor de stoelen waren aangeschoven en de sigaren opgestoken. 

Toen begon Bruins zijn theorie te ontvouwen. 

“Als ik gelijk heb, is het in uiterste instantie een liefdesgeschiedenis. En dat in combinatie met 

de gespannen politieke verhoudingen in het jaar 1787. Kleyngeldt, de Oranjeklant, was hevig 

verliefd op de jonge Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek, de enige dochter van een rijke 

kaasboer. Hij had echter een rivaal: de knappe Charles-François de Metz, een krijgshaftige 

verschijning, zeer welgesteld, vurig patriot en kapitein bij het vrijkorps. Toen Jacoba 

uiteindelijk inderdaad met De Metz trouwde was Kleyngeldt razend, temeer daar hij bij De 

Metz met omvangrijke leningen diep in de schulden stak. Hij zon op middelen De Metz om 

het leven te brengen, maar natuurlijk zodanig dat er op hèm geen enkele verdenking zou 

vallen. Zijn kans kwam toen hij betrokken werd bij de gewaagde reis van prinses Wilhelmina 

naar Den Haag. Hij zorgde ervoor bij de organisatie ingeschakeld te worden: hij zou het 

reisgezelschap vanaf Schoonhoven naar Gouda begeleiden. Hij moet toen zonder twijfel 

geweten hebben dat de patriotten aan de Vlist een wachtpost hadden ingericht om iedereen die 

de provincie in wilde reizen de doortocht te beletten. En in plaats van te trachten die post te 

omzeilen leidde hij het reisgezelschap er kaarsrecht naar toe. Vermoedelijk heeft hij zelfs een 

handlanger vooruit gestuurd om de patriotten te waarschuwen dat de prinses in aantocht was!” 

“Maar waarom dan?” vroeg baron De Balck verbijsterd. “Wat had hij daar dan aan? Dat zou 

je reinste verraad aan de opzet van de reis van prinses Wilhelmina zijn geweest!” 

“Erger nog,” zei Bruins scherp. “Het was landverraad! Want hij rekende erop dat de 

aanhouding van de prinses een Pruisische interventie ten gevolge zou hebben. Dat is minder 

vergezocht dan het lijkt: hij stond op vertrouwelijke gezant met de Engelse gezant Harris, van 

wie waarschijnlijk dit hele plan afkomstig is. Ik denk niet dat Kleyngeldt ‘t zelf heeft bedacht. 
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Prinses Wilhelmina zèlf was zeker niet op de hoogte. Ze was zich er waarschijnlijk geheel 

niet van bewust dat ze gebruikt werd. Gebruikt om die invasie te bewerkstelligen.” 

“Ja maar,” protesteerde De Balck, “wat had Kleyngeldt daar nu persoonlijk aan?” 

“Dat is toch duidelijk?” zei de inspecteur, een lange straal rook uitblazend. “Kleyngeldt 

rekende erop dat De Metz, moedig als hij was, roemrijk voor het vaderland zou sneuvelen. En 

mocht dat niet gebeuren, dan kon hij bewerkstelligen dat in de verwarring van de invasie, 

terwijl het Oranje-gepeupel de huizen van vooraanstaande patriotten aanviel, De Metz door 

een ‘verdwaalde’ kogel, desnoods van hemzelf, getroffen zou worden.” 

De Balck knikte. “Het is algemeen bekend dat het plan om tot plundering over te gaan door de 

leiders van die partij al in een vroeg stadium was opgesteld, al weken voor de invasie.” 

“Ja, Kleyngeldt heeft daar dus handig van geprofiteerd. Daarna zou hij de jonge weduwe gaan 

opzoeken en haar overhalen om alsnog met hem te trouwen.” 

Hij tikte de as van zijn sigaar. “Nou ja, misschien is het wat vergezocht, maar toch acht ik het 

niet ondenkbaar dat hij De Metz eigenhandig heeft gedood. Dan is hij dus niet alleen een 

verrader geweest, maar zelfs een moordenaar! Maar ik geef toe: het is een theorie. Bewijzen 

kan ik het niet.” 

Er viel een korte stilte. Toen kuchte de edelman. 

“Waarachtig. Uw theorie verklaart nagenoeg alles. Het betekent dat koning Willem I destijds 

een landverrader in de adelstand heeft verheven. Stel nu dat zoiets door mij zou zijn 

gepubliceerd… dan zou die titel wellicht met terugwerkende kracht zijn ingetrokken… Met 

als gevolg dat alle nakomelingen van Kleyngeldt óók niet meer van adel zouden zijn 

geweest… waarmee de kansen van Van Galen op een ambassadeurspost ongetwijfeld zouden 

zijn geslonken. Het was hem dus, paranoïde als hij was op dit punt, alles waard dat feit onder 

water te houden! En u zegt dat u geen bewijzen heeft, welnu… misschien is dat bewijs er toch 

wel! Weet u, toen ik hier in het archief begon met mijn onderzoek kwam ik er achter dat enige 

jaren geleden iemand mij vóór is geweest. U weet zeker wel dat uw commissaris Van Galen 

ook hier in Gouda werkzaam is geweest?” 

“Zeker,” zei Bruins. “De hele politiemacht hier is door hem gereorganiseerd.” 

“Nu, hij heeft ongetwijfeld van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier zijn stamboom uit te 

zoeken. Daar is op zich niets mis mee… Maar één document is toen verdwenen, althans, dat 

vermoed ik. Volgens mijn informatie behoorde hier in het archief een afschrift te berusten van 

het dagboek van niemand minder dan Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek zelf! Het dagboek is 

geschreven in 1817, maar nu vermoed ik dat het ook informatie bevat over 1787! Volgens een 

aantekening zou dit afschrift ergens in de jaren dertig van deze eeuw door een onbekende aan 

het archief zijn geschonken. Volgens de inventaris van het archief behoort het onderdeel uit te 

maken van een dikke bundel ‘varia’, handschriften uit de periode 1815 – 1825, maar in die 

bundel trof ik het tot mijn teleurstelling niet aan toen ik die enige weken geleden opvroeg.” 

“Wat denkt u, kwijtgeraakt, of…” 

“De afgelopen drie dagen heb ik hier in het archief alle aanvraagkaarten voor archiefstukken 

van de afgelopen vijf jaar doorgenomen; een idee dat ik heb ontleend aan de film ”All the 

President’s Men”; misschien kent u die.” 

“Ja, ga door, alstublieft,” zei Bruins, die nu stikte van de nieuwsgierigheid. 

“De bewuste bundel ‘varia’ is in die hele periode slechts één keer opgevraagd, namelijk ruim 

een jaar geleden, en u mag raden door wie,” zei De Balck niet zonder trots. Hij wierp zich 

achterover in zijn stoel en knikte. “Inderdaad, door J.J.G. van Galen!” 

“Allemachtig!” Bruins was rechtop gaan zitten. “Een dagboek? Van haarzelf? Als we dàt 

hadden… Maar… Van Galen zal het ongetwijfeld vernietigd hebben.” Hij dacht na, en zei 

toen plotseling: “Wacht nog even… U zei: een afschrift. Dus geen origineel? Is dat er dan 

niet?” 
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“Dat is niet bekend,” antwoordde De Balck. “Ik heb ook het schenkingenregister van het 

archief over de periode 1930 – 1940 doorgenomen, maar daaruit bleek niets concreets.” Hij 

dacht lang na. 

“Weet u, ik vermoed dat ook Van Galen besefte dat hij slechts een afschrift had vernietigd, en 

dat het origineel zich elders moest bevinden. Maar waar? Wellicht verkeerd gearchiveerd en 

weggeborgen in een andere bundel ‘varia’? Hebt u er enig idee van hoeveel papier er in dit 

archief ligt opgeslagen? Bedenk dat in de jaren dertig – we spreken over de crisistijd – dit hele 

archief door één zwaar onderbetaalde kracht werd beheerd. En iemand die er in deze tijd toch 

toevallig op zou stuiten in het kader van een ander onderzoek, zou er het grote belang niet van 

beseffen en het terzijde leggen. Dus besloot Van Galen dit risico voor lief te nemen en er 

verder niet naar te zoeken. Maar toen…” 

Bruins zat hevig te knikken. “Ja, en toen hoorde hij ineens dat zowel u als ik, een getraind 

genealoog en een inspecteur van politie, gericht onderzoek deden naar de handel en wandel 

van Kleyngeldt. Geen gepensioneerde amateurs, nee, getrainde speurders! Toen hij 

vervolgens van mij hoorde dat wij ook nog eens met elkaar in contact waren gekomen, moet 

hij, kortom, hebben beseft dat het een kwestie van tijd zou zijn, wellicht van heel weinig tijd, 

of het origineel zou door een van ons beiden uit een stoffige archiefmap worden gevist. Einde 

loopbaan! En dus pleegde hij zijn aanslagen. Eerst op u, en toen op mij.” 

“Ja, zo moet het zijn gegaan,” zei De Balck. “Een logische redenering. Alleen, er valt hier 

helemaal niks uit een stoffige archiefmap te vissen!” 

Bruins keek hem verbaasd aan. “Wat… wat bedoelt u?” 

“Het origineel is beslist niet in dit archief, meneer Bruins! Vorige week heb ik er een ploeg 

van dertig werkstudenten bijgehaald die alles voor me hebben doorgenomen. Het Hof betaalt! 

Maar helaas… niets gevonden.” 

“Dan… dan houdt alles op. Dan blijft mijn verhaal dus niet meer dan een theorie.” 

De edelman kuchte. “Er is een andere mogelijkheid. Het verbaast me dat u, als speurder, daar 

niet bij heeft stilgestaan. Denkt u na, inspecteur: wie is de meest waarschijnlijke bezitter van 

het dagboek van de voormalige weduwe De Metz?” 

“Ja, natuurlijk!” Bruins sloeg zich voor het hoofd. “Sukkel die ik ben! Dus dáárom wilde u 

me vorige week zo dringend spreken. U dacht dat ik het zèlf had, of iemand van mijn familie. 

Nu, ik heb het niet, maar…” 

Hij verzonk in gepeins, en tenslotte verhelderde een brede glimlach zijn trekken. “Ik weet het! 

Ik weet het! Er komt een jeugdherinnering bij me boven. Als ik gelijk heb hoef ik niet ver te 

zoeken.” 

Hij doofde zijn sigaar. “Ik ga afscheid van u nemen, meneer De Balck. Het wordt hoog tijd 

voor familiebezoek. Hier vlakbij. Blekerssingel om precies te zijn.” 
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“En een van de Ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; 

zie, de Leeuw die uit den stam Juda is, de wortel Davids, 

heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijne zeven 

zegelen open te breken.” 

 

De Openbaring van Johannes, boek 5, vers 5. 
 

 

Hoofdstuk 8. Blekerssingel 
 

 

Op zijn gemak, genietend van de fraaie herfstdag, wandelde Bruins de drukke Kleiweg af, om 

aan het einde via het bruggetje de Blekerssingel over te steken. Hier sloeg hij rechtsaf, om 

ongeveer vijftig meter verder halt te houden voor een onopvallend klein pand. Het 

naambordje onder de deurbel vermeldde: J.M. van Vliet-de Metz. 

Aanbellen was niet nodig. Het oude vrouwtje dat in de voorkamer achter de vitrage zat had 

hem al gezien en wuifde hem door het raam verrast toe. Enkele ogenblikken later werd de 

deur geopend en een hartelijk: “Nee maar, Dick! Kom binnen, wat een mooi weer hè? Hoe 

gaat het, hoe is het met je vrouw en kinderen, kom toch verder, wil je thee?” klonk de 

inspecteur tegemoet. 

“Dag tante Jo. Alles goed met u?” zei hij, zijn jas uittrekkend. 

“Jaja. Zolang we maar gezond zijn hè, want dat is het voornaamste,” zei het besje. “Ga hier 

maar zitten. In de grote leunstoel van ome Willem. Goh, wat aardig. Ik ga even water opzetten 

voor thee. Dan kunnen we daarna gezellig bijpraten.” 

Ze verdween naar de keuken, en reeds enkele seconden later klonk uit de achterkamer het 

geluid van het inschenken van een kopje thee. “Dat heeft ze gauw gedaan,” dacht Bruins 

verbaasd, maar het geluid bleek afkomstig van de papegaai, die vanuit zijn kooi een 

volmaakte imitatie ten gehore bracht van iets dat hij kennelijk regelmatig hoorde. 

De inspecteur keek opmerkzaam om zich heen. Afgezien van de verkeersgeluiden buiten was 

het alsof hij minstens een halve eeuw in de tijd was teruggestapt. Het vertrek, dat op de 

Blekerssingel uitzag, was duidelijk de ‘mooie kamer’; een paar ouderwetse fauteuils in 

empirestijl, salontafeltje, een loodzwaar gebeeldhouwd dressoir waarop een fiks aantal 

familiefoto’s, alsmede een gepolychromeerd gipsen heiligenbeeld van St. Vincentius,
7
 en tot 

slot een grote staande klok, die een voornaam, langzaam getik voortbracht. 

Eigenlijk, dacht Bruins, moesten zulke klokken op drukke kantoorafdelingen worden 

geïnstalleerd. Er gaat een enorme rust van uit. Goed tegen stress. Je gaat er waarschijnlijk een 

stuk langzamer door werken, dat wel. Maar wat zou dat eigenlijk? Goed beschouwd leven we 

in een veel te jachtige wereld vol deadlines… het woord zegt het al. Zou hij het maandag als 

”PIEK-idee van de Week” indienen bij de opvolger van Van Galen, wie dat ook wezen 

mocht? Al was het alleen maar om een reactie uit te lokken… 

Hij liet zich behaaglijk achterover zakken in oom Willems fauteuil en wachtte bedaard tot 

tante Jo met een vol dienblad binnen kwam schuifelen. Hij liet zich de Goudse stroopwafel 

goed smaken en luisterde met een half oor naar de conversatie van zijn tante, die hem 

informeerde over over het wel en wee van familieleden die hij nauwelijks kende, met name 

over hun gezondheidsperikelen, af en toe met wat onsmakelijke details nader toegelicht. 

Toen de staande klok een plechtig voorspel liet horen, gevolgd door drie galmende slagen, 

achtte hij de tijd rijp om ter zake te komen. 

“Zeg, tante Jo, die klok... Weet u nog van wie die ooit geweest is?” 

                                                           
7
 De heilige Vincentius a Paulo leefde van 1581 – 1660. Hij werd in 1729 zalig- en in 1737 heiligverklaard. Zijn 

feestdag is 19 juli. Zijn gebeente rust voor het grootste gedeelte in de kerk der Lazaristen te Parijs, zijn hart in de 

kathedraal van Lyon. De rest is vooralsnog zoek (situatie 2000); de kans op terugvinding wordt klein geacht. 
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Het vrouwtje knikte. “Van je opa. Vlak voor de oorlog is hij overleden, en toen hebben ome 

Willem en ik hem gekregen. Jaja, er zit een verhaal aan vast. Heb ik je dat ooit wel eens 

verteld?” 

“Dat wel,” zei Bruins, “maar dat is héél lang geleden. Toen was ik nog een klein ventje. Maar 

vanmiddag was ik hier in Gouda, en toen schoot het me ineens te binnen. Hoe zat het ook 

alweer? Het had iets met de patriotten en de orangisten te maken, is het niet?” 

“Juist. In die tijd woonde er óók al een De Metz in Gouda. Dat moet dus een voorvader van 

mij zijn. En van jou ook natuurlijk. Aan de Lange Tiendeweg moet hij gewoond hebben. Nou, 

toen kwam de Pruis in ‘t land, je weet wel, van dat liedje…” 

“Welk liedje?” vroeg Bruins. 

“Nou ja, dat zongen we vroeger: Hop Marjanneke, stroop in ‘t kanneke… laat de poppekes 

dansen. Eerst was hier de Pruis in ‘t land, en nu die kale Fransen. Dus het was vóór de 

Franse tijd. Je hebt toch wel geschiedenis gehad op school?” 

“Ik wel,” zei Bruins. “Klopt. In 1787 vielen de Pruisen hier binnen. En toen?” 

“Ja, toen schijnt die arme man om het leven te zijn gekomen. Dat was echt vreselijk, want hij 

was pas een paar jaar getrouwd, en had twee kleine kinderen. Zijn weduwe is later hertrouwd. 

Maar dat was geen gelukkig huwelijk. Maar goed, daar weet ik verder niet zoveel van…” 

“Tja, tragisch hoor,” zei Bruins. “Maar wat heeft dat met die klok te maken?” 

“Die is na de dood van die ongelukkige vrouw in het bezit van de familie De Metz gebleven,” 

zei zijn tante. “Nou was je opa nogal een knutselaar, en die heeft hem eens uit elkaar gehaald. 

Ik was toen nog een klein meisje van een jaar of tien, maar ik kan het me nog goed 

herinneren. Het was in 1935, 1936, zoiets. Er moesten wat kleine onderdeeltjes vervangen 

worden. Dat heeft hem weken werk gekost, want hij was niet alleen heel precies, maar ook 

tamelijk slecht ziend. En toen heeft hij in het binnenwerk een pakje papier gevonden… Heel 

oud was het… Het bleek een stuk van een dagboek te zijn, geschreven door een barones… 

hoe heette ze ook alweer? Maar in elk geval was ze niemand anders dan de eerste vrouw van 

onze voorvader De Metz!” 

“Ja, zo was het! Nu begin ik het me weer te herinneren,” knikte Bruins. “En nu vraag ik me 

af: waar is dat dagboek gebleven? Hebt u het nog? Of iemand anders?” 

“Natuurlijk heb ik het nog!” zei tante Jo met iets van verontwaardiging. “Ik gooi nooit, maar 

dan ook nooit iets weg. Ik geloof wel dat je opa later een afschrift heeft gemaakt en dat toen 

aan het archief van Gouda heeft gegeven. Fotokopieerapparaten had je toen immers nog niet, 

en schrijven kostte niets. Het was toen crisistijd, moet je weten! Hij was geloof ik wel erg 

benieuwd wat ze ervan zouden vinden, maar al kort daarna is hij overleden. We hebben er 

nooit meer iets over gehoord, en toen kwam de oorlog en vergaten we het hele verhaal. Maar 

waarom wil je dat allemaal weten? Wou je het zien soms?” 

“Nou, als het kan, graag,” zei de inspecteur opgewonden. Dit was meer dan hij had durven 

hopen. Het oude vrouwtje stond op en verliet de kamer, in zichzelf mompelend: “Stel je voor, 

iets weggooien, het idee! Ik gooi nooit wat weg. De jeugd van tegenwoordig toch; zeker geen 

crisis en oorlog meegemaakt…” 

Bruins hoorde haar de trap opstommelen en even later klonk boven zijn hoofd het geluid van 

grote dozen en koffers die over de vloer geschoven worden. 

Er verstreek ongeveer een kwartier. Toen kraakten de traptreden en daar was tante Jo weer. 

“Hèhè… dat was zoeken,” hijgde ze. “Ik word ook een dagje ouder. Maar toch gevonden. 

Hier is het pakketje.” 

Ze overhandigde haar neef een grote envelop, die duidelijk van recentere datum was dan de 

inhoud: een groot aantal dichtbeschreven bladen papier van ongelijke grootte, die door twee 

met groene linten samengebonden kartonnen werden bijeen gehouden. Voorzichtig trok 

Bruins de strikken los en opende het dagboek. Zouden hem nu de laatste geheimen worden 

geopenbaard? 
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“Voorzichtig ermee hè? Dat het niet door elkaar raakt,” zei tante Jo vermanend. “Ik ga nu 

even naar de keuken.” 

 

*   *   * 

 

Met bonzend hart begon Bruins de bijna 200 jaar oude documenten door te bladeren. 

Gelukkig waren de meeste bladen van een datum voorzien. Zou hij hier het bewijs voor zijn 

theorie kunnen vinden? Kijk, daar had je een passage over het overlijden van de baron Van 

Galen. En terwijl uit de keuken het gerammel van emaillen pannen klonk, begon Bruins te 

lezen, en schoof de tijd voor zijn ogen terug naar het jaar 1817. 
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“Want zie, de dag komt, brandende als een oven; dan zullen alle 

hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, 

en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der 

heirscharen, die hun noch wortel noch tak laten zal.” 

 

Maleachi, boek 4, vers 1. 
 

 

Dagboekfragment van Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek 
 

 

“Gouda, 19 december 1817 

 

Bij de begrafenisdienst vandaag in de St. Janskerk was onze Oranjevorst in persoon aanwezig 

om zijn diepe en welgemeende respect voor mijn overleden man te betuigen. Hij wist zich nog 

te herinneren hoe die, in het gevolg van zijn vader stadhouder Willem V, in 1795 voor de 

komst van de Franse revolutielegers samen met mij het land ontvluchtte, en uitweek naar 

Engeland, samen met vele andere Oranjeaanhangers. 

Pas in 1813 keerden we terug naar Nederland, nu in het gevolg van de huidige vorst, Willem 

van Oranje, en vanwege de onvermoeibare inzet van mijn man voor het land en voor het huis 

van Oranje, werd hij een jaar later, in 1814, in de adelstand verheven met de titel van baron. 

Baron Van Galen & Sluypwijk. Een hele eer! 

En zo veranderde mijn achternaam voor de derde keer in mijn leven, en heb ik thans twee 

kinderen De Metz, en één zoon Van Galen, geboren Kleyngeldt. 

Die verheffing in de adelstand zou echter nooit hebben plaatsgevonden als de koning al in 

1814 had geweten wat ik thans sinds enkele weken weet. Oh, een vreselijk verhaal, waar mijn 

hart van bloedt. 

Ik zal het hier opschrijven, die aandrang kan ik niet onderdrukken, maar waarom ik dat doe 

weet ik eigenlijk zelf niet goed, want het zal nooit de bedoeling mogen zijn dat iemand ooit 

deze pagina’s leest. Want nimmer zal ik toestaan dat mijn jongste zoon – een Van Galen 

tenslotte – er onder zal hoeven te lijden wat in het verleden door zijn vader is veroorzaakt. 

Want op de Jongste Dag zal de Heer hem wijzen: de kant der bokken; niet die der schapen. 

Misschien dat later, veel later, iemand deze pagina’s zal lezen, en dan zal begrijpen wat er 

werkelijk is gebeurd in dat zo bewogen en dramatische jaar 1787.” 

 

Nieuwsgierig sloeg Bruins een pagina van het dagboek om. Wat was er werkelijk gebeurd in 

1787? Wat mocht dat te beduiden hebben? In gedachten keek hij door het raam uit over de 

Blekerssingel; aan de overzijde lag het centrum van het historische Gouda. Zou dit oude 

papier, dit dagboek van Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek, geheimen uit het verleden gaan 

prijsgeven, geheimen die wellicht de kijk op het verleden dramatisch zou doen veranderen? 

Hij sloeg het restant van zijn inmiddels koud geworden thee naar binnen en las verder. 

 

“Mijn tweede echtgenoot Ernst Schlundt Kleyngeldt leefde in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw ver boven zijn stand. Zeker, hij behoorde tot de toenmalige Goudse regentenelite, maar 

kon de hoge kosten die dat met zich meebracht eigenlijk niet meer dragen; hij behoorde 

kortom tot een familie die door een te grote levensstijl en door verkeerde speculaties het 

bankroet nabij was. 

Ik zal hier niet gaan verhalen wie mij door de jaren heen allemaal stukje voor stukje van de 

informatie hebben voorzien die mij uiteindelijk alles heeft duidelijk gemaakt wat zich nu op 28 

juni en 17 september 1787 precies heeft afgespeeld. Het is trouwens pas sinds kort dat ik de 

waarheid bij toeval volledig achterhaalde. 
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Want nadat ik drie maanden geleden geheel onverwachts bij het sterfbed van een zekere 

Frederik Verhoef werd geroepen, is mij alles pas volledig helder geworden. In het Armenhuis 

van Gouda trof ik een oude, zieke man, die mij bezwoer om mijn echtgenoot niet van dit 

onderhoud in kennis te stellen. Het ging hem om mij, zei hij, en om het redden van zijn ziel. Ik 

had recht op de waarheid. Nadat ik hem had gerustgesteld en gezegd dat ik zijn verzoek zou 

eerbiedigen, vroeg hij mij de deur van de kamer te sluiten, en vertelde hij me, onderbroken 

door veel gehoest, zijn schokkend verhaal. Hij deed het om zijn bezwaard geweten te 

ontlasten. 

Onduidelijke fragmenten, halve vermoedens, een vluchtig opgevangen woord, een niet 

bedoelde verspreking, al deze elementen vielen door de bekentenis afgelegd door deze 

Verhoef ineens op hun plaats. En daarom ben ik thans in staat, nu hij niet meer onder ons is, 

het volledige verhaal te schrijven. 

 

Ernst Schlundt Kleyngeldt was een charmante jongeman, toen hij mij begin jaren tachtig het 

hof maakte. Ging het hem ook toen al om een royale bruidsschat, die mijn gefortuneerde 

vader zijn enige dochter ongetwijfeld zou meegeven? Ik weet het niet. Mijn katholieke 

achtergrond vormde voor hem in ieder geval geen beletsel, zei hij. We zouden in de 

Hervormde Kerk huwen en ik mocht eventuele kinderen katholiek opvoeden. 

Hoe vaak kwam hij niet te paard vanuit Gouda naar de grote kaasboerderij van mijn vader. Ik 

zie hem nog duidelijk voor mij: steeds gekleed naar de laatste Franse mode, zijn staartpruikje 

wit gepoederd, de driekante steek onder zijn arm, en immer een fraaie ruiker in de hand. Ja, 

hij was zeker charmant. Maar het was vergeefse moeite, want ik had toen al gekozen voor 

mijn grote liefde, Charles-François de Metz. 

Mijn huwelijk met François moet hem, besef ik achteraf, hard hebben geraakt in zijn trots. 

Hij, een lid van een Gouds regentenfamilie, opzij gezet door een katholieke fabrikant, een 

fabrikant bovendien bij wie hij met grote leningen zwaar in het krijt stond. Want François had 

hem door de jaren heen grote sommen geld geleend. 

Toen tot slot midden jaren tachtig de partijstrijd ontbrandde en François als katholiek en 

fabrikant de zijde van de democratische patriotten koos en zelfs lid werd van het vrijkorps, 

was de wrok van Ernst compleet. Gelieerd als hij was aan de bekende, orangistisch gezinde 

regentenfamile Van der Hoeve, koos hij het andere kamp. En zo moet bij hem in de loop van 

1786 en 1787 dat onzalige plan zijn gerijpt, dat plan dat mij pas door de bekentenis van 

Frederik Verhoef is onthuld. Het was een plan van verraad, dubbel verraad, en van moord…” 

 

Hier was inspecteur Bruins gedwongen om zijn lectuur even te onderbreken. Zijn tante kwam 

de kamer in en vroeg of hij bleef mee eten. “Graag tante Jo. Jazeker, andijvie met een 

gehaktbal vind ik inderdaad erg lekker,” antwoordde hij op haar vragen. Het oude vrouwtje 

knikte tevreden en sloot de kamerdeur. Bruins hoorde haar door de gang naar de keuken 

terugschuifelen, en niet veel later klonk het gezellige gerammel van de emaillen pannen van 

tante Jo. 

 

“Want dat François hem de weg versperde, politiek, financieel, persoonlijk, zoveel was 

duidelijk. Maar hoe dit op te lossen? Toen brak de maand juni 1787 aan, en werd Ernst 

betrokken bij het doldrieste plan van prinses Wilhelmina om naar Den Haag te reizen, 

teneinde door deze krachtige daad de Oranjepartij weer in het zadel te tillen. 

Zoals bekend strandde haar onderneming bij Goejanverwellesluis, maar wat onze prinses niet 

wist was, dat dit doorgestoken kaart was. Het was de Engelse gezant Harris, die de centrale 

figuur was in een afschuwelijk complot, dat ten doel had Wilhelmina’s reis te doen stranden. 

Een aanhouding door de patriotten zou voor haar – een trotse, Pruisische prinses – dermate 

grievend zijn dat een Pruisisch ingrijpen onvermijdelijk zou worden. Harris onderhield zeer 
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Vergadering van het vrijkorps van Gouda, voorjaar 1787. 

 

nauwe contacten met Pruisen. Later, toen ik al in Engeland woonde, heb ik hem meermalen 

met Ernst over het succes van dit geheime plan horen praten. 

In deze verraderlijke samenzwering liet Ernst zich juni 1787 maar al te graag betrekken. Het 

was voor hem gemakkelijk: geruchten rondstrooien en via zijn handlanger Frederik Verhoef 

het Goudse vrijkorps verwittigen was het enige dat hij hoefde te doen. 

Zijn motief: tegen de geharde Pruisische troepen zouden de slecht-geoefende burgermilities 

kansloos zijn en François zou, als officier, ongetwijfeld vallen in de strijd. Zijn aanvankelijke 

verraderlijke plan leek te slagen. Echter van enige strijd bleek in het geheel geen sprake, en 

François keerde levend en wel in Gouda terug. Nu trad evenwel het tweede plan in werking. 

Al weken hadden Ernst en zijn Goudse partijgenoten het plan ontwikkeld om voorafgaand aan 

het arriveren van de Pruisische troepen het Goudse gemeen in beweging te zetten tegen de 

bezittingen van de patriotten. Met enige trawanten hitste hij het volk uit de achterbuurten op 

om wraak te nemen op te patriotten. Onder hun leiding werd in de chaotische nacht van 17 op 

18 september het woonhuis van François bestormd. Mijn dierbare man kwam daarbij om het 

leven. Nu weet ik wie de dader is: het was Ernst Schlundt Kleyngeldt, mijn tweede echtgenoot, 

die hem persoonlijk, in het nachtelijk duister, neerschoot. Hij zelf heeft hem vermoord. 

 

Bruins liet zijn lectuur zakken. Hij glimlachte. Een heerlijke geur van gebraden gehakt drong 

tot hem door. Niet voor niets genoten de gehaktballen van tante Jo grote faam in zijn familie. 

Maar dat was niet de enige reden van zijn euforische stemming. Hij had het dus vanaf het 

begin bij het rechte eind gehad: Kleyngeldt was een verrader en een moordenaar. Zijn theorie 

was van A tot Z juist geweest. Zouden de resterende bladzijden nog iets spectaculairs 

onthullen? Hij las verder. 

 

Maar dit alles wist ik in 1787 natuurlijk niet. Ik zat met onze beide kinderen te Stolwijk, buiten 

de stad, en keerde pas veel later terug naar onze leeggeplunderde woning aan de Lange 

Tiendeweg. 
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Ik hoorde slechts een verhaal over verwarring en plundering, een pistool dat in het duister 

was afgegaan, een verdwaalde kogel in die revolutienacht, een ongelukkig incident. 

De zaak verdween in de doofpot, temeer daar na 17 september de orangisten in het 

stadsbestuur weer de overhand kregen; zij wilden zo snel mogelijk de minder fraaie sporen 

van die nacht uitwissen, de zaak vergeten. 

Zo bleef ik achter, weduwe nu, met twee kleine kinderen en een verlopen bedrijf. Het duurde 

niet lang of Ernst Schlundt Kleyngeldt kwam zijn opwachting maken. Wat kon ik doen? In 

1789 huwden we. Ach, het was geen echt ongelukkig huwelijk, maar gelukkig toch zeker ook 

niet. Het was voor mij en vooral voor mijn kinderen een oplossing, meer niet. 

Door zijn huwelijk met mij waren al zijn problemen, besef ik thans achteraf, in één keer 

opgelost. Zijn schulden was hij kwijt, zijn trots was hersteld, en als Gouds regent die aan de 

zijde van Oranje stond, was zijn politieke toekomst verzekerd. Al direct in het najaar van 1787 

kon hij tot de vroedschap toetreden, in 1790 werd hij schepen, en in de jaren 1793 en 1794 

bracht hij het zelfs tot de post van burgemeester. 

Zo brak 1795 aan, maar daarover schreef ik reeds hiervoor al. 

 

*   *   * 

 

Ernst Schlundt Kleyngeldt, baron Van Galen & Sluypwijk, is thans gestorven. Hij is niet meer 

onder ons, want zijn eerste misdaad, die tegen Oranje, die kan ik hem licht vergeven. En zijn 

tweede misdaad, die tegen de Republiek, ook. Het is nu al weer zo lang geleden, en aan de 

inval van de Pruisen was hij niet alleen schuldig. 

Maar zijn derde misdaad kon ik hem niet vergeven. Ik heb het geprobeerd met heel mijn hart 

en met heel mijn ziel, God is mijn getuige, ja, onophoudelijk heb ik het geprobeerd sinds de 

volledige bekentenis van Frederik Verhoef. Want hij was de handlanger die in die bewuste 

nacht met een sjees Ernst stond op te wachten aan het einde van de Lange Tiendeweg, nadat 

die zijn misdaad had gepleegd. 

En zo er alsnog voor God en de mensen recht moest worden gedaan, ook na al die tijd, en er 

een vonnis moest worden gewezen, dan ben ik het, kon niemand anders dan ik het zijn, die het 

vonnis ook ten uitvoering heeft moeten brengen. De Almachtige zij mijn ziel genadig.” 

 

In opperste vertwijfeling keek Bruins op van zijn lectuur. Recht doen… een vonnis wijzen… 

en ten uitvoering brengen… Betekende dat wat hij dacht? Kon het waar zijn wat hij las? 

François de Metz was dus door zijn rivaal Ernst Schlundt Kleyngeldt eigenhandig vermoord. 

Toen diens vrouw Jacoba, De Metz’ weduwe, dat tenslotte had ontdekt werd haar leven een 

hel. En uiteindelijk werd zij de Nemesis, de engel der wrake… Of kon je misschien beter 

spreken van een rechtvaardig vonnis dat ten uitvoering was gebracht? 

Hij besloot tot het laatste toen hij de dichtbeschreven vellen nadenkend bijeen schoof, het 

dossier sloot en de groene, wat stoffige linten weer vaststrikte. Voor één keer kon hij zich 

vinden in een idee van de huidige Van Galen: dit dossier kon beter voor altijd gesloten 

blijven, niet om een paranoïde carrièrejager behulpzaam te zijn, maar om de nagedachtenis 

aan een dappere, wanhopige en diep-ongelukkige vrouw niet onnodig te schaden. 
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“Seer Christlick was ghedreven 

Mijn Princelick ghemoet, 

Stantvastich is ghebleven 

Mijn hert in teghenspoet. 

Den Heer heb ik ghebeden 

Van mijnes herten gront 

Dat hy mijn saeck wil reden, 

Mijn onschult doen oircont.” 

 

Het Wilhelmus, 13
e
 couplet. 

 

 

Hoofdstuk 9. Noordeinde 
 

 

De oktobermaand liep ten einde, en op een nevelige morgen wandelde Bruins over het 

Doelwater richting Haagseveer. Hij was in een aanzienlijk opgeruimder stemming dan een 

week geleden, toen hij nog een PIEK-vergadering onder leiding van Van Galen voor de boeg 

had. Op het trottoir voor de hoofdingang  van het politiebureel stond een grote container, en 

enkele uit de kluiten gewassen agenten onder leiding van inspecteur Jansen liepen af en aan 

met geweldige pakken papier, dozen vol mappen en talloze vuistdikke ordners, die allemaal in 

de container verdwenen. Het was duidelijk dat het PIEK-project zijn definitieve eindfase had 

bereikt, en dat de veelbeproefde inspecteurs vastbesloten waren alle sporen ervan uit te 

wissen. 

Bruins bleef even diep voldaan toekijken, en liep toen naar binnen, onderwijl een fragment uit 

de triomfmars uit “Aïda” van Verdi neuriënd.
8
 

Op de eerste verdieping klopte hij op de deur van Van Galens voormalige kamer en trad 

binnen. Een zwaargebouwde figuur in een vormloos grijs pak rees vanachter het schrijfbureau 

omhoog, nam zijn leesbril af en wierp die op het blad. “Ha Dick! Kom binnen en ga zitten!” 

Nooit had Bruins zich kunnen indenken dat hij ooit werkelijk verheugd zou zijn Berestein 

weer terug te zien. Hij schudde hem de hand. “Morgen commissaris. Da’s lang geleden.
9
 Hoe 

was het in Ootmarsum?” 

“Ik heb me doodgelachen,” zei de ander. “Nou goed? Wat een verschrikkelijk gat. Maar afijn, 

het was er wèl rustig, en daar ging het uiteindelijk om. Genoeg daarover. Laten we het eerst 

eens over jouw bloedstollende avonturen hebben. Ik hoorde dat die halve gare Van Galen je 

bijna om zeep had geholpen. Een fraaie zaak. Wat moeten we nu met die kerel? Wou je hem 

in staat van beschuldiging stellen?” 

Bruins schudde het hoofd. “Nee, daar heeft niemand wat aan. Dan komt er allerlei publiciteit 

naar buiten die op zijn zachtst gezegd ongunstig is. Niet alleen voor ons, maar wat zou u 

denken van het Koningshuis? We moeten ook een beetje denken aan de reputatie van ons 

toekomstige staatshoofd, Zijne Majesteit koning Willem de Vierde, of Alexander de Eerste, of 

hoe hij gaat heten.” 

“Of gewoon Willem Alexander, de Laatste,” zei Berestein, die niet erg koningsgezind was. 

“Jaja. Vooruit dan maar. Maar dat wrak van die hofauto? Ik heb begrepen dat onze prins hem 

ongevraagd van zijn opa had geleend om een eh… vriendinnetje te bezoeken. Die auto zou 

naar ik heb vernomen door een paar van die persmuskieten zijn gesignaleerd voor de deur 

van… nou ja, genoeg daarover. Hoe lossen we dat nu weer in vredesnaam op? Tjongejonge. 

Hoe eerder hij trouwt, hoe beter. Voor mijn part met de dochter van die Argentijn. Weet dat 

kind veel? Tenslotte was Claus óók lid van de Hitlerjugend, en over prins Bernhard gaan 

verhalen dat die…” 

                                                           
8
 Tweede acte, tweede scene: Gloria all’ Egitto, ad Iside. 

9
 Raadpleeg ons vorig verslag, onder de titel: Het Mamba Project. Rotterdams kantoordrama (1999). 
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“Is al geregeld,” onderbrak Bruins. “Van Dam heeft een zwager die werkzaam is bij 

autosloperij Lekkerkerker aan de Hoofdweg.
10

 Die zal de sloop antidateren op mei 1999, en 

vervolgens een en ander laten uitlekken naar ”De Ster van Kralingen”. Dat vindt dan verder 

wel zijn weg naar de landelijke pers. Zitten die weer mooi op dood spoor, begrijpt u. Hm. Ik 

heb die sloper, op kosten van het Koninkrijk der Nederlanden, twee kratjes bier toegezegd.” 

“Mooi,” zei Berestein. “En wat doen we met Van Galen? Moet-ie de bajes in? Of het 

gekkenhuis?” 

“Hij moet weg. Ver weg,” zei de inspecteur. “Natuurlijk is hij gestoord. Hij is zo eerzuchtig 

als Napoleon,
11

 en toen hij hoorde dat ik wist dat hij van een moordenaar en landverrader 

afstamde, en dat dat bovendien officieel van regeringszijde werd uitgezocht, zag hij zijn 

ambities in rook opgaan. Hij had er alles voor over om de bewijzen te vernietigen. Hij was 

ervan overtuigd dat hij anders niet meer voor een ambassadeursbenoeming in aanmerking zou 

komen.” 

“Nou ja, dat komt hij nu zéker niet meer,” meende de commissaris. “Dacht je dat Beatrix 

iemand gaat benoemen die niet helemaal toerekeningsvatbaar is? Ik denk dat hij toch het beste 

naar een gesticht kan.” 

“Nee. Ik weet wat beters,” grinnikte Bruins. “Stel dat hij straks met de blauwe wagen wordt 

opgehaald en in een dwangbuis naar Delta wordt afgevoerd, dan komt er vroeg of laat toch 

een of ander belastend verhaal in de krant. Hij moet gewoon tòch tot ambassadeur benoemd 

worden. Maar niet in de buurt. Ik weet toevallig dat er een post vrijkomt in Kirgizië. Dat lijkt 

me een ideaal oord. Ergens in Centraal Azië. En voor minstens vijftien jaar. Wat dacht u 

daarvan?” 

 

*   *   * 

 

Enkele dagen later zat Bruins weer rustig achter zijn eigen antieke cilinderbureau aan de 

Hoflaan (in een andere hoek van het vertrek stond als vanouds het met computerapparatuur 

volgestouwde bureau van zijn brigadier) toen er onverwacht werd aangebeld. Aangezien Van 

Dam er niet was (die had, sinds de afschaffing van PIEK, eindelijk tijd om gewoon zijn werk 

te doen en zat nu achter een zaakje van verzekeringsfraude aan) deed hij zelf open en zette 

grote ogen op. Voor zijn neus stond de gedistingeerde gestalte van Frederik Willem, baron De 

Balck van Buytelen Ophorst. 

De edelman overhandigde hem een grote envelop, vol indrukwekkende zegels en stempels. 

“Meneer Bruins, mag ik u uitnodigen mij naar Den Haag te vergezellen?” Hij wees met zijn 

duim over zijn schouder naar een glanzende limousine. “U wordt over een uurtje verwacht in 

paleis Noordeinde!” 

Bruins hapte naar adem. “Paleis Noordeinde? Hoe bedoelt u? Ik ben toch geen 

kabinetsformateur?” 

De baron glimlachte. “Maak u geen zorgen. Het zal niet lang duren. Ik mag er verder niets 

over zeggen, maar voor de middag bent u hier weer terug.” 

Beduusd nam Bruins in het peperdure vervoermiddel plaats en luisterde onder het rijden met 

een half oor naar de beschaafde conversatie van De Balck, af en toe op goed geluk iets 

antwoordend. 

                                                           
10

 Zie hiervoor een eerder verslag, onder de titel: Het Graf van de Gehangene. Fantastische vertelling (1997). 
11

 Voor degenen die geschiedenisonderwijs hebben ontbeerd (en dat zijn er nog heel wat, hebben de schrijvers 

wel ondervonden), kan de volgende informatie van nut zijn. Napoleon was een bekend Frans staatsman. Hij 

leefde van 1769 tot 1821, en was, na een periode van consulschap, keizer van 1804 tot 1814/1815. Aanvankelijk 

ging het hem voor de wind, maar nadat zijn tegenstanders hem te Waterloo (1815) de voet hadden dwars gezet, 

was het gedaan met zijn hoge sprongen. Hij stierf onder miserabele omstandigheden op het eiland  St. Helena. 
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Om precies half elf passeerde de wagen het hek van het paleis, en de inspecteur werd naar een 

pompeus gemeubileerd vertrek geleid. Nerveus wachtte hij daar op wat komen ging. 

Lang duurde het wachten niet. De dubbele deuren zwaaiden open, en klaroengeschal 

weerklonk. Bruins zag alles voor zijn ogen draaien. Omstuwd door in schitterende uniformen 

uitgedoste hovelingen trad de vrouw, die hij pas nog op de televisie de troonrede had zien 

voorlezen, binnen. Het koude zweet brak de inspecteur uit. Moest hij iets zeggen? Buigen of 

zo? Het beste leek hem rechtop in de houding te gaan staan, en beleefd met zijn hoofd te 

nijgen. 

Dit viel in goede aarde. De vorstin glimlachte minzaam en hief haar linkerhand op, om 

daarmee van een der dignitarissen een rol papier in ontvangst te nemen. Hierna rolde zij het 

document uit en begon de tekst voor te lezen. 

 

“Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden, hebben heden besloten om Dirk Johannes Bruins, 

wegens onschatbare verdiensten aan Vorst en Vaderland bewezen, in de adelstand te 

verheffen. Hem wordt de titel van baron van Kralingen tot Trompenburg verleend, en heer 

van Haastrecht en Hekendorp. De titel is erfelijk, en de bijbehorende versierselen worden u 

hierbij uitgereikt. Kniel neder, baron!” 

 

Bruins had geen keus dan zich op één knie te laten zakken, terwijl Beatrix zich een groot 

zwaard liet aanreiken. Hiermee tikte zij de verbijsterde inspecteur op beide schouders. 

Opnieuw klonk klaroengeschal, gevolgd door de eerste noten van Händels: “See, The 

Conquering Hero Comes”. 

 

*   *   * 

 

Op dit punt mogen wij, als schrijvers, wel even een persoonlijke noot toevoegen. Het verhaal 

is toch bijna uit. 

Van harte wensen wij onze hoofdpersoon, inspecteur D.J. Bruins, die wij al bijna twintig jaar 

op de voet volgen,
12

 geluk met zijn verheffing in de Nederlandsche Adelstand. Hem kennend 

zal dit evenwel op zijn dagelijkse manier van doen nauwelijks invloed hebben. Mocht u hem 

ooit tegenkomen, dan kunt u hem gewoon met “inspecteur” aanspreken. 

Wat overigens Bruins, vreemd genoeg, nog het meest genoegen deed was de later ontvangen 

officiële kennisgeving dat de zware straf van 30 jaar rasphuis, die zijn voorvader IJsbrand 

Bruynsz in 1643 ten deel was gevallen, postuum was gewijzigd in 30 uur dienstverlening. 

                                                           
12

 Raadpleeg: Moord in de Kluis. Novelle (1982). In dit boek maakt de de beroemde Rotterdamse speurder voor 

het eerst zijn opwachting.  Verscheen indertijd in een beperkte genummerde oplage van 25 stuks, gevolgd door 

enige illegale herdrukken. Verzamelaarsobject. 
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“Koopt Nu Onze Onverwoestbare Prachtige Saturnus.” 

 

Rotterdamse reclameslogan uit de jaren dertig. 
 

 

Epiloog 
 

 

Het was op een stralend mooie, heldere decemberdag dat een eenzame fietser op zijn gemak 

de rechter IJsseldijk in oostelijke richting volgde. Hij had het dorp Haastrecht al ruim een 

kwartier geleden achter zich gelaten, en het kon dus niet lang meer duren of hij zou het 

gehucht Hekendorp bereiken. 

Inspecteur D.J. Bruins, baron van Kralingen tot Trompenburg, en heer van Haastrecht en 

Hekendorp, genoot van zijn vrije FLEKS-middag, in de prettige wetenschap dat Van Galen 

zich thans een heel eind verder van Rotterdam bevond dan hij nu. Bedaard trapte hij voort op 

zijn ouderwetsch model Saturnus-rijwiel, een loodzware zwarte herenfiets met 

trommelremmen en stangen, die hij lang geleden van zijn vader had geërfd (maar dat is een 

ander verhaal). 

In het centrum van Hekendorp kneep hij in zijn remmen, zwaaide geroutineerd zijn linkerbeen 

over het zadel en stapte af. Hij zette zijn fiets benedendijks voor het standbeeld van Vrouwe 

Justitia op slot, trok de ijzeren clips van zijn broekspijpen en wandelde toen, een sigaar 

opstekend, de kleine helling op, naar de plaats waar zich in de IJsseldijk een sluis bevond. 

Bruins leunde rokend tegen het witte ijzeren hekje en keek uit over de Wiericke, die zich in 

noordelijke richting uitstrekte. Aan de andere kant van het water stond een prachtig 

gerestaureerde herenboerderij, en het was naar dit fraaie historische pand dat Bruins, nadat hij 

zijn sigaar had opgerookt en de peuk in het water had geworpen, zijn schreden richtte. 

 

 
 
Aan de Goejanverwellesluis, donderdag 28 juni 1787. Links staat de boerderij van Adriaan Leeuwenhoek. De 

plaat is naar het oosten getekend.
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Op deze plek, vermoedde hij, lag de oplossing van het allerlaatste raadsel dat hem nog bezig 

hield. Slechts één ding nog was hem niet duidelijk. Dit was Goejanverwellesluis… Hier was 

prinses Wilhelmina een paar uur door de patriotten vastgehouden en uiteindelijk 

teruggestuurd. Daarna kwam haar wraak: de Pruisen vielen binnen en moesten hier ook langs 

zijn gekomen. Het had voor de hand gelegen dat ze deze boerderij, het toneel van de 

vernedering van de prinses, tot de grond toe hadden afgebrand, maar nee, hij stond er nog, in 

volle glorie. 

Bruins bekeek de fraaie gevel opmerkzaam. Toen zag hij tot zijn verrassing dat er een 

plaquette aan de muur was bevestigd. Hij las de tekst: 

 

“In deze boerderij, gelegen aan de Goejanverwellesluis,  werd op donderdag 28 juni 1787 

prinses Wilhelmina enige uren vastgehouden door het vrijkorps van Gouda. Het vrijkorps 

stond onder bevel van de Goudse regent mr. Cornelis Johan de Lange, vrijheer van 

Wijngaarden en Ruigbroek. De boerderij was in 1787 in het bezit van de kaasboer Adriaan 

Leeuwenhoek.” 

 

Dus dàt was de oplossing: de boerderij had toebehoord aan niemand minder dan de vader van 

Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek, de femme fatale in het hele drama! Het leed geen twijfel 

of het was het werk van Kleyngeldt, de verrader, geweest dat de Pruisen de boerderij van de 

vader van de vrouw die hij ten koste van alles wilde trouwen, hadden gespaard. Ongetwijfeld 

had dat ertoe bijgedragen dat hij uiteindelijk succes bij de arme vrouw had, ook al had ze op 

dat moment nog geen vermoeden hoe de man dat klaar had gespeeld. 

 

*   *   * 

 

Peinzend liep Bruins terug naar zijn fiets. “Een baron op de fiets, hoe vind je zoiets?” 

neuriede hij zachtjes, zijn been over het zadel zwaaiend. 

Met dezelfde bedaarde slag als waarmee hij gekomen was, fietste de adellijke inspecteur het 

gehucht Hekendorp weer uit, terug naar Haastrecht en Gouda, waar hij met zijn fiets op de 

trein naar Rotterdam wilde stappen. Een zachte oostelijke bries maakte hem het trappen licht. 

In het westen begon de zon al te dalen, en overgoot het fraaie oude Hollandse 

polderlandschap van dijken, weilanden, knotwilgen, molens en boerderijen met een rood, 

herfstachtig oud licht. “Zo,” overpeinsde Bruins, “heeft het er hier al eeuwen uitgezien. En 

wat mij betreft mag het ook in de komende eeuw zo blijven.” 

In zijn binnenzak bevond zich het dagboek van Jacoba Cornelia van Leeuwenhoek, en in zijn 

handen klemde hij het stuur van zijn oude Saturnus-fiets. Bruins keek om zich heen en voelde 

zich wonderlijk gelukkig. Met een vredig gevoel – het Kerstfeest was niet ver weg meer, 

bedacht hij – trapte hij voort, terwijl de schaduwen langer en langer werden. 
 

 

Einde 
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Van de hand van dezelfde auteurs zijn verschenen: 
 

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 

(spookverhaal – 1994) 

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 – 1999) 

Verraad aan de Vlist 

(koningsdrama – 2000) 

 

Kerstsprookjes voor de jeugd: 
 

De kabouter (1995) 

Juffrouw Gré (1996) 

De nieuwe dwergenkoning (1997) 

De herders (1998) 

Het echte millennium-probleem (1999) 

De wondertuin (2000) 

 

Nihil Obstat 
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Hoge Raad van 4de1,2000.


