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Nieuw! 

Dit jaar treft u voor het eerst illustraties aan die, speciaal voor dit verhaal, door een tekenares 

zijn vervaardigd. Haar naam is Shanna Paulissen, uit Stein (Limburg). Haar illustraties passen 

uitstekend bij de sfeer van onze vertelling. We drukken ze daarom met groot genoegen af. We 

weten zeker onze lezers daarmee een plezier te doen. Bewaar uw exemplaar maar goed, want 

van deze jonge kunstenares zullen we in de toekomst nog gaan horen! 

 

De schrijvers. 
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Hoofdstuk 1. De Verschrikking van Voorne 
 

 

Wie in vroeger dagen plaatsen moest bezoeken op Voorne-Putten of op andere Zuid-

Hollandse eilanden was aangewezen op de stoomtram van de R.T.M. Vanaf het station aan de 

Rosestraat liep ooit naar zowat alle stadjes en dorpen op de eilanden een heel net van lijnen, 

maar die zijn halverwege de jaren zestig allemaal opgeheven. Door velen wordt dit betreurd, 

om nostalgische redenen, en ik denk er zelf ook dikwijls met een zekere weemoed aan terug. 

Vaak heb ik in die stoomtram naar Oostvoorne gezeten; het was een leuke tocht, en de 

plaatsen die men dan passeerde weet ik nog precies op volgorde te noemen: Rhoon, 

Poortugaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal, Brielle, Oostvoorne. 

Ik moet er wel bij zeggen, dat met de reis wel een uur of twee was gemoeid, en dat de reistijd 

heden ten dage zowat is gehalveerd: tot Spijkenisse kun je met de metro, en daarna ben je met 

bus 103, die over een geheel vrije busbaan voortsnelt, binnen 25 minuten in Oostvoorne. 

Minder romantisch, maar wel doeltreffender, het is niet anders. 

 

De laatste keer dat ik deze tocht maakte is nog maar kort geleden, namelijk vorige maand, en 

het doel van mijn reis was deze keer niet Oostvoorne, maar het vroegere vissersdorpje 

Zwartewaal, de eerste halte waar de bus stopt na het passeren van de brug over het Voornse 

Kanaal, dat het eiland Voorne kaarsrecht doorsnijdt. 

Op een winderige novemberdag valt in het kleine dorp bijzonder weinig opwindends te 

beleven. Op een mooie zomerdag trouwens eigenlijk ook niet, maar buiten het hoogseizoen 

ligt ook het jachthaventje er wat troosteloos bij. Om de reden van mijn bezoek te verklaren 

moet ik u meenemen naar een periode, die gelukkig alweer een paar jaar achter ons ligt. 

Zwartewaal was toen in het nieuws door enkele lugubere voorvallen, die de betrokkenen zich 

hun hele verdere leven zullen blijven herinneren.  

Niet alles van wat toen gebeurd is zal ooit volledig verklaard kunnen worden, maar ik zal mijn 

best doen om alles te vertellen wat verteld kan worden. 

 

*   *   * 

 

Zoals u misschien weet ben ik historicus, en de afgelopen vijf jaar heb ik me voornamelijk 

beziggehouden met de beginperiode van de Tachtigjarige Oorlog. Mijn laatste publicatie had 

betrekking op de verovering door de Watergeuzen van Den Briel (1 april 1572). Het eerste 

belangrijke succes van de opstandelingen, die nu voor het eerst een vast steunpunt hadden: de 

vesting Den Briel, en daarmee het eiland Voorne, dat in die dagen overigens kleiner was dan 

tegenwoordig. 

Ongeveer een maand na het verschijnen van deze studie werd ik onverwachts gebeld door een 

oude kennis, van wie ik de laatste jaren weinig had gehoord, maar met wie ik vroeger een paar 

opmerkelijke avonturen had beleefd, die u elders beschreven vindt. Zijn naam is D.J. Bruins, 

en hij is inspecteur bij de Rotterdamse recherche. Met kerstmis had ik hem nog een kaart 

gestuurd met het verzoek om me weer eens te komen opzoeken. Dat zou hem niet moeilijk 

vallen, want kort daarvoor was ik verhuisd vanuit Kralingen naar een appartement in het 

centrum, op slechts enkele minuten lopen van het Haagseveer. 

Inderdaad belde Bruins me dus op om een afspraak te maken, en vroeg of hij zo vrij mocht 

zijn wat documenten mee te nemen, die op een recente politiezaak betrekking hadden. Er 

zaten aan die zaak, zo vertelde hij, interessante geschiedkundige kanten, die nu juist te maken 

hadden met de periode waar ik in was gespecialiseerd. Hij wilde die aan mij voorleggen en 

was benieuwd, zo zei hij, wat ik ervan zou vinden. 
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Natuurlijk stemde ik daar graag in toe, en zo zaten wij, een paar dagen later, bij mij thuis 

tegenover elkaar aan tafel. Bruins had wat paperassen uit zijn tas voor zich uitgespreid. 

“De zaak waar het om gaat, beste Adriaan,” zei hij, toen hij zijn koffie op had, “kun je je 

ongetwijfeld nog herinneren. Het was afgelopen zomer weken lang landelijk nieuws: de 

moord op de bekende dichter en theoloog Hans Westerhuis in Zwartewaal. De berichtgeving 

erover werd groots aangepakt. Het was juist komkommertijd, dus alle dag- en weekbladen 

stortten zich als één man op de zaak, en probeerden elkaar te overtreffen wat betreft de 

publicatie van gruwelijke details… Nou ja, het wàs ook gruwelijk. Hans Westerhuis woonde 

pas een half jaar in Zwartewaal. Hij had een oud, historisch pandje gekocht aan het eind van 

de Dorpsstraat, en op die bewuste avond had zijn overbuurman hem, kort na het invallen van 

de schemering, zijn huis zien verlaten, richting Noordeinde, en hoorde nauwelijks een minuut 

later schreeuwen. Ook andere omwonenden hoorden het, en toen men poolshoogte ging 

nemen vonden ze de ongelukkige in een bloedplas, onder een straatlantaarn. Hij had talloze 

steekwonden, en het leed geen twijfel of hij was overvallen door iemand, die met een groot 

mes als een razende op hem had ingestoken, en hem daarna levenloos had achtergelaten. 

Zwartewaal was plotseling landelijk nieuws, en het NOS-journaal vertoonde beelden van de 

geschokte dorpsbewoners, die een stille tocht hadden georganiseerd.” 

Bruins bladerde door zijn documenten. “Er verschenen nog al wat sensationele artikelen in 

allerlei bladen, sommige vol onzin, andere waren weer wat minder idioot. Dit bijvoorbeeld. 

Dat moet je voor de aardigheid eens lezen.” Hij viste een knipsel tevoorschijn uit de 

Wereldkroniek, geschreven door misdaadverslaggever Gerrit G. de Groot. 

 

NACHTMERRIE IN ZWARTEWAAL 
 

Zwartewaal, een stil dorpje op Voorne-Putten, leeft in een angstpsychose. Een week na de 

gruwelijke moord doet nog steeds bijna niemand ’s nachts een oog dicht. Na zonsondergang 

waagt geen mens zich nog op straat, en ieder ongewoon geluid in het nachtelijk duister jaagt 

de dorpelingen de stuipen op het lijf. 

Tot op heden heeft de politie nog geen enkel aanknopingspunt, hoewel allerlei tips dagelijks 

binnenstromen. Van sommige tips verklaart een politiewoordvoerder dat ze “bruikbaar” zijn. 

Maar ook allerlei fantastische theorieën worden geopperd. 

De meest in het oog springende zijn gebaseerd op oude volksverhalen en legenden, die al 

eeuwen, misschien al sedert de middeleeuwen, van vader op zoon worden doorverteld. 

Genoemd moet worden het verhaal van de “Zwarte Deken”. Bij navraag blijkt dit de 

benaming te zijn, waaronder bij de bevolking van Voorne kanunnik Claes Woutersz van 

Heenvliet bekend stond. Deze kanunnik was in het jaar 1572 prior van het klooster der 

Grauwe (later Zwarte) Heremieten van Tinte, en bovendien aartsdeken van Voorne, Putten en 

Beijerland, en als zodanig pastoor van de dekenale St. Martinuskerk te Zwartewaal. 

Na de verovering van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 viel Van Heenvliet in 

handen van zijn doodsvijand, de Geuzencommandant Willem Blois van Treslong, die tevens, 

net als zijn vader, baljuw van Voorne was, en om duistere redenen bijzonder op de deken was 

gebeten. Hij heeft hem een gruwelijk lot doen ondergaan. Naar verluidt werd de deken levend 

begraven, en sindsdien werd op het eiland op gezette tijden zijn geest “gezien”. Afschuwelijke 

verhalen zijn overgeleverd van een Wezen, dat bij nacht en ontij rondspookte en op een 

duivelse manier schreeuwde en krijste. 

Het zijn verhalen, die slechts de oudste bewoners van Zwartewaal nog kennen, maar sinds de 

mysterieuze moord worden ze plotseling weer volop verteld. 

Dat de verhalen inderdaad eeuwen oud zijn werd ons desgevraagd bevestigd door de 

historicus dr. W. van der Craets, hoofdarchivaris van het Streekarchief Voorne, Putten en 

Rozenburg, dat gevestigd is in Brielle. 
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Bruins schoof het artikel terug in de map waar hij het had uitgehaald. “Ik heb nog diverse van 

dit soort stukken, maar in grote trekken komt de inhoud steeds wel zo’n beetje op hetzelfde 

neer. Nou, je ziet: er zitten toch een paar interessante historische verwijzingen in. Ik tilde daar 

aanvankelijk niet al te zwaar aan, maar later ben ik het minder luchthartig gaan opvatten. Ik 

zal dat zo direct nader verklaren.” 

“Even iets anders,” onderbrak ik hem. “Heeft al die publiciteit rond die moord ook niet te 

maken met het feit, dat het slachtoffer toch een nogal bekend iemand was?” 

“Ongetwijfeld.” Bruins knikte. “Ik heb hier ook een paar uitgebreide levensbeschrijvingen 

van hem. Maar goed, die hoef ik je natuurlijk niet voor te lezen. Hans Westerhuis was vroeger 

vooral bekend als studentenpastor in Amsterdam. Hij was Jezuïet, maar trad uit de orde, en is 

later getrouwd, maar bleef niettemin als pastor actief, waarna hij naam maakte als vernieuwer 

op liturgisch gebied. Tegenwoordig worden overal in Nederland, in katholieke kerken, ’s 

zondags geregeld teksten van hem gezongen. Of we daar erg blij mee moeten zijn is de vraag. 
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Kijk, hier heb ik zo’n tekst, die ik een paar weken geleden tijdens een viering in handen 

kreeg. Hm. De titel is Brood en Wijn. Let op.” 

De inspecteur vouwde een blad papier uit, en citeerde:  

 

Voedsel der mensen 

Vruchten der aarde 

Bloemkool, augurken, brood en wijn. 

Voor ieder mens van onschatbare waarde 

Koop je gewoon bij Albert Heijn. 

Dan, bij de kassa rekent u af 

En treedt met blij gemoed 

Gods daglicht tegemoet.   

 

Bruins vouwde het blad op en stak het weer in zijn zak. “Er zijn nog een paar coupletten,
1
 

maar die zal ik je besparen. Als je dit vergelijkt met de Kroningsmis van Mozart, of het Stabat 

Mater van Rossini, om maar iets te noemen, kan ik het geen vooruitgang vinden. Enfin, van 

de doden niets dan goeds.” 

“In elk geval,” merkte ik op, “zal het toch geen reden geweest zijn om hem op zo’n nare 

manier te vermoorden. Wat zou trouwens wèl het motief van de dader geweest zijn? Was er 

trouwens überhaupt een motief? In de krant stond later dat het een verwarde psychopaat was.” 

“Jawel… dat klopt,” zei Bruins peinzend. “Maar ook al was hij een psychopaat, hij kan tòch 

een motief gehad hebben… Dat was nu juist het punt dat ik met je wou bespreken. Ik heb daar 

nogal lang over zitten piekeren, en het motief zou, heel misschien, met zijn identiteit te maken 

kunnen hebben. Natuurlijk is in de media die identiteit niet bekend gemaakt. Hij wordt steeds 

als ‘Siegfried B’ aangeduid. Kijk hier heb ik het bericht uit de NRC over zijn arrestatie.” 

 

 “ZWARTEWAAL RIPPER” GEPAKT? 
 

Zoals wij reeds in een deel van onze vorige editie berichtten schijnt toch de hoop gewettigd 

dat de inwoners van Zwartewaal weer kunnen herademen. 

De Rotterdamse recherche, afdeling Weerzinwekkende Delicten, bevestigt de arrestatie van 

een zekere Siegfried B, een ongeveer 50-jarige inwoner van het dorp. 

Aanleiding tot de arrestatie was een melding van de bekende psychiater dr. Ambrosius 

Ribbels, tevens directeur van de TBS-kliniek Gomarus te Poortugaal. Dit na een uitzending 

van het TV programma Opsporing Verzocht. 

De verdachte B bleek reeds lange tijd bij dr. Ribbels in behandeling, wegens onregelmatige 

aanvallen van krankzinnigheid, afgewisseld met perioden van normaal gedrag. 

Door diverse voorvallen kreeg dr. Ribbels het vermoeden, dat het zijn patiënt was die de 

moord in Zwartewaal gepleegd moest hebben, en slaagde er uiteindelijk in hem op zijn 

spreekuur tot een bekentenis te krijgen, waarna hij zich met de politie in verbinding stelde. 

Siegfried B bevindt zich thans, in afwachting van nader onderzoek, in de zwaar beveiligde 

afdeling van de kliniek in Poortugaal.   

 

“Je zou zeggen,” hernam Bruins, dat daarmee die roemruchte spookverschijning van de 

Zwarte Deken vrijuit blijkt te gaan. Ik heb er wat nadere bijzonderheden over geprobeerd te 

achterhalen, en die wierpen een dusdanig eigenaardig licht op de zaak, dat het me sindsdien 

niet meer met rust heeft gelaten. Ik moet er meer van weten, en daar heb ik jou voor nodig. 

Hoor toe, dan zul je begrijpen wat me zo bezig houdt.” 

                                                 
1
 Zie voor de volledige tekst de bijlage achter dit verhaal. 
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“Ik ben buitengewoon nieuwsgierig,” zei ik naar waarheid, en haalde een doos sigaren 

tevoorschijn. “Rookt u nog steeds het zelfde merk? Willem II Nobel?”  

“Dat heb je goed onthouden,” zei Bruins verrast. “En dat na al die jaren. Hm, bedankt. Een 

hele goeie sigaar, zoals mijn winkelier altijd zei. Maar ja, dat zei-ie geloof ik van ieder merk.” 

Hij stak de brand in de bolknak en leunde achterover. “Eerst nog even wat bijzonderheden 

over die volksverhalen over de “Zwarte Deken van Voorne” waarover ook in dat artikel van 

De Groot sprake was. Ik heb daarover mijn licht opgestoken bij die archivaris van het 

Streekarchief in Den Briel, dr. Van der Craets. De Groot schrijft dat de Deken door de 

Watergeuzen levend is begraven. Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Wat wel klopt is, 

dat hij door de geuzencommandant Treslong gevangen is genomen. Na de verovering van 

Den Briel werd het hele eiland Voorne door de Watergeuzen afgeschuimd. Geestelijken en 

monniken die ze daarbij in handen kregen werden genadeloos vermoord, maar Claes 

Woutersz, de aartsdeken van Voorne, die in zijn kerk te Zwartewaal gevangen werd genomen, 

werd op persoonlijk bevel van Treslong naar Den Briel gevoerd om ondervraagd te worden. 

 

 
 

Wat was namelijk het geval? De deken was een beoefenaar van de alchemie, en bezat een in 

de middeleeuwen beroemd geworden werk van de Italiaanse alchemist Fra Lorenzo Pastrelli, 

over de bereiding van het zogenaamde Levenselixer. De wildste verhalen deden daarover de 

ronde. Een druppel op de tong zou de doden weer tot leven wekken. Wie ervan dronk zou 

eeuwig leven. Voor vele tijdgenoten stond vast dat Woutersz het geheim had doorgrond, en 

het Elixer had weten te bereiden. Dat moet, volgens Van der Craets, de ware reden geweest 

zijn dat Treslong koste wat kost de deken in handen wilde krijgen. Hij was bezeten door de 

gedachte op die manier de hand op het Levenselixer te kunnen leggen. De deken is dus weken 

lang door die Watergeuzen verhoord, ongetwijfeld niet zachtzinnig. Hij werd natuurlijk 

onmenselijk gefolterd, en uiteindelijk stierf hij aan de gevolgen daarvan in zijn kerker.  

Of hij toch nog iets heeft losgelaten, en zo ja wat, weten we niet. En ook niet waar hij 

begraven is. En toch moet dat ergens te vinden zijn. Er bestaat namelijk een verslag van die 

gebeurtenissen, dat is opgesteld door een broeder van de kloosterorde, waar Woutersz prior 

van was, de Zwarte Heremieten van Tinte. Deze broeder, Eustachius genaamd, had zich, om 

zijn leven te redden, zogenaamd tot het Calvinisme bekeerd, en zich zelfs bij de Watergeuzen 
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aangesloten, maar is later ontsnapt, en is ontkomen naar  de Spaanse Nederlanden, waar hij 

werd opgenomen in het klooster dat de orde te Knarsel had, niet ver van Lier. Daar moet hij 

dat verslag geschreven hebben, en ik zou er veel voor over hebben om het in handen te 

krijgen. En dat is dus eigenlijk wat ik nu aan jou zou willen vragen. Denk jij dat het mogelijk 

is dat verslag van die broeder Eustachius te achterhalen?” 

Ik dacht na. “Onmogelijk is het niet. Als die kloosterorde nog bestaat zullen ze ongetwijfeld 

wel een archief er op na houden. Effe denken… Ik denk dat ik het beste zou kunnen beginnen 

met contact op te nemen met het bisdom Antwerpen. Die kunnen me misschien verder 

helpen.”  

Bruins knikte en nam een lange trek van zijn sigaar. “Je zult je wel afvragen waarom ik daar 

zo’n belang in stel, maar het kan misschien een hoop verduidelijken inzake het motief voor de 

moord in Zwartewaal op Hans Westerhuis, want, weet je…” 

Hij zweeg even en vervolgde toen: “Zoals ik al zei: het heeft met de identiteit van de 

moordenaar te maken, Siegfried B. Zijn volledige naam is Siegfried Blois. Zegt de naam je 

niets? Als historicus?” 

“Blois? Jawel… Komt me bekend voor. Dat was, eh… Kom…” 

“Ik zal je helpen,” zei Bruins. “Die Geuzencommandant, Treslong, weet je hoe die voluit 

heette?” 

Ik staarde hem aan. “Hij heette Willem Blois van Treslong. U gaat me toch niet vertellen…” 

Bruins tikte de asmuts van zijn sigaar. “Toch wel. Willem Blois van Treslong was baljuw van 

Voorne. Zijn standplaats was Zwartewaal. Zijn ambtswoning stond aan de rand van het dorp, 

aan de Maasdijk. Het huis is in de loop der eeuwen herhaaldelijk verbouwd, en het huidige 

pand, dat nu op die plaats staat, lijkt niet meer op de oorspronkelijke woning. Maar de 

nakomelingen van Treslong zijn er steeds blijven wonen. En de laatste is Siegfried Blois, de 

moordenaar van Hans Westerhuis!” 

Hij wierp zich achterover in zijn stoel. “Je begrijpt dat dit de zaak in een heel eigenaardig 

licht plaatst. Nietwaar? In de zestiende eeuw wordt een hooggeplaatst geestelijke door een 

zekere Willem Blois omgebracht, en nu, zo’n 430 jaar later, is het een nakomeling van hem 

die, op dezelfde locatie zo’n beetje, wéér een geestelijke, of voormalig geestelijke, om zeep 

helpt. Is er een verband? Om dat te vinden moeten we dus allereerst meer weten van de 

omstandigheden waaronder die Zwarte Deken het loodje heeft gelegd… En: waar is hij 

begraven? Misschien dat dat verslag van die broeder Eustachius ons wijzer kan maken. Het 

zou me niets verbazen als hij niet in Den Briel is begraven, maar ergens anders. Ik acht het 

heel goed mogelijk, dat Treslong hem naar Zwartewaal heeft laten brengen. Daar stond 

tenslotte zijn huis, met ongetwijfeld een kelder voor gevangenen eronder. Daarvan zijn 

namelijk nog resten te vinden.” 

“O ja?” vroeg ik. “Hoe weet u dat?” 

“Eenvoudig,” zei Bruins. “Na de arrestatie van Siegfried Blois hebben we huiszoeking 

gedaan… Veel bijzonders was er in het huis zelf niet te vinden, maar eronder was een 

keldergewelf, dat volgens deskundigen honderden jaren oud moet zijn, misschien zelfs wel 

daterend uit de middeleeuwen. We hebben er diverse interessante historische vondsten 

gedaan, maar die hebben op deze zaak geen betrekking. Geen geraamten of zo, althans…”  

Hij doofde zijn sigaar. “In een hoek vonden we een deur. Potdicht, en met geen mogelijkheid 

open te krijgen. Hij moet op die plaats pas veel later zijn aangebracht, in een tamelijk recent 

verleden. Een stalen deur is het, hoogstens een jaar of zestig, zeventig oud, misschien ter 

vervanging van een veel ouder exemplaar. We hebben ons suf zitten verzinnen wat er in 

vredesnaam achter die deur kan zitten. Natuurlijk hebben we er Siegfried over ondervraagd, 

maar die kon – of wilde – niets zeggen. Waar de sleutel was wist hij zogenaamd ook niet. 

Maar hij weet het, volgens mij, wel degelijk. Er ligt daar iets mysterieus, achter die deur. Het 
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lijdt naar mijn mening geen twijfel dat het iets met de geschiedenis van de Zwarte Deken te 

maken heeft.” 

“U denkt,” kwam ik ter zake,” dat zijn gebeente achter die deur te vinden is.” 

Bruins haalde de schouders op. “Dat is één mogelijkheid. Maar waarom zou dat gebeente dan 

zo nodig achter slot en grendel moeten blijven? Er kan ook iets heel anders achter liggen. En 

dat is het tweede punt dat me bezig houdt.” 

Het bleef even stil. Toen opperde ik: “Het Levenselixer?” 

“Ja.” Bruins knikte. “Je kunt er wel lacherig over doen, maar in de tijd van Treslong werd het 

maar al te serieus genomen. Voor zijn tijdgenoten stond vast dat deken Claes Woutersz iets 

bijzonders had ontdekt, en waarom zou dat niet zo geweest kunnen zijn? Weet jij veel wat hij 

ontdekt heeft? Misschien iets, eh… heel geneeskrachtigs of zo. Dat ‘eeuwig leven’ hoef je 

natuurlijk niet letterlijk te nemen, anders zou hij nu immers zelf nog in leven zijn…” 

Zijn stem stierf weg, en hij keek even ongemakkelijk voor zich uit. “Dadelijk blijkt-ie ècht 

nog in leven, en zit hij nog steeds achter die deur te wachten tot…” 

“Of ergens anders,” vulde ik aan. “Denk aan al die volksverhalen over spookverschijningen 

bij nacht en ontij.” 

“Jaja, laten we nu maar ophouden,” zei Bruins, en grinnikte. “Maar toch zou ik er wat voor 

over hebben om nog wat naders over dat elixer te weten te komen. En ik wil weten wat er 

achter die deur is. Zonder de sleutel krijgen we hem nooit open, of we zouden die hele kelder 

moeten uitbreken. Waarschijnlijk vinden we dan uiteindelijk alleen wat voorhistorische 

spinnewebben, maar niettemin… je weet nooit.” 

“Nee,” zei ik, “maar mocht ik dat verslag van broeder Eustachius kunnen vinden, dan is 

daarin misschien nog wel een aanwijzing te vinden. Ik ben wel benieuwd. Wilt u een biertje?” 

 

*   *   * 

 

Enkele dagen na het bezoek van inspecteur Bruins begon ik aan mijn speurtocht naar het 

verslag van de gevangenneming en dood van Claes Woutersz van Heenvliet, aartsdeken van 

Voorne, Putten en Beijerland, dat in 1572 geschreven moest zijn door broeder Eustachius, een 

van de voormalige Zwarte Heremieten van het klooster van Tinte, waarvan Claes Woutersz 

prior was geweest. 

Al snel kwam ik er achter dat de orde in Nederland al lang geen enkel klooster meer had, 

maar dat er in België tot voor een jaar of twintig nog een had bestaan, en wel in Knarsel, vlak 

bij Lier, in de provincie Antwerpen. Het gebouw, dat in een nogal vervallen staat verkeert, is 

thans eigendom van een of andere louche zakenman. Waarom hij het ooit had gekocht is me 

nog steeds een raadsel.
2
 Eén ding was zeker: daar was niets bijzonders te vinden. 

Ik besloot me te wenden tot het bisdom Antwerpen en werd, na enkele telefoontjes, verwezen 

naar de vicaris, mgr. Wilfried Huysegems, met wie ik een afspraak maakte. 

Nu had ik geluk. De vicaris bleek goed thuis in kerkgeschiedenis en wist zelfs uit zijn hoofd, 

dat het verslag van broeder Eustachius rond 1600 in Antwerpen gedrukt moest zijn, en wel in 

de beroemde drukkerij van Plantijn. Exemplaren moesten in diverse archieven en bibliotheken 

te vinden zijn. Ter plaatse wist hij via zijn computer te achterhalen dat ook het bisschoppelijk 

archief over een exemplaar moest beschikken. 

“Ja, dit is het boek dat u zoekt: Historiae Martyrum Hollandiorum et Zeelandiorum uit 1603. 

Awel, een omvangrijk verzamelwerk, ruim 300 pagina’s, de bijlagen niet meegerekend.” Hij 

zag mijn verschrikte gezicht. “Maak u geen zorgen, dat verslag dat u zoekt is, als ik het goed 

zie, maar acht pagina’s lang. Weet u wat, ik bel ze even voor een fotokopie. Is dat in orde?” 

                                                 
2
 Raadpleeg onze vertelling uit 2005: Het Klooster van Knarsel. 
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Ik knikte verheugd, en gaf hem mijn adresgegevens. De vicaris pleegde een paar telefoontjes, 

en gaf mijn gegevens door. Toen volgden blijkbaar nog enige instructies. “Ja, dat zal ik hem 

zeggen.” Hij legde de hoorn op de haak. 

“Hm. Sinds de kredietcrisis rond Fortis en ABN-AMRO is het vertrouwen in de Nederlandse 

financiën hier wat gedaald. Ik reken op uw begrip. U moet de fotokopieën en de porto vooraf 

betalen. Dat is dan € 10,75. Pinnen mag.” 

 

*   *   * 

 

Enige dagen later plofte een stevige envelop met het logo van het bisdom Antwerpen bij me 

op de deurmat. Onnodig te zeggen dat het wachten me erg nieuwsgierig had gemaakt. Nog 

vijftien minuten, en ik zou de acht pagina’s hebben gelezen. 

 

 
 

Maar dat bleek tegen te vallen. Het verslag was namelijk niet in het Nederlands, maar in het 

Latijn geschreven. De Antwerpse vicaris had zeker aangenomen dat ik dat moeiteloos kon 

lezen, maar sinds mijn schooltijd had ik me met Latijn nog maar sporadisch beziggehouden. 

Op school had ik er trouwens ook nooit erg in uitgeblonken, maar die avond zette ik me vol 

goede moed en met een uitgebreid Latijns – Nederlands woordenboek aan de vertaalarbeid. 

In totaal was ik er toch nog ruim drie dagen mee bezig, maar het resultaat was in alle 

opzichten bevredigend, hoewel mijn vroegere leraar oude talen, pater Sier OFM, er 

waarschijnlijk hoogstens een 4 voor zou hebben gegeven. 

Het is hier niet de plaats om de complete vertaling te publiceren, maar de korte inhoud was als 

volgt: 

 

Zoals bekend viel de voornaamste plaats op Voorne, Den Briel, op 1 april 1572 in handen van 

Lumey, die aan het hoofd stond van een troep desperado’s, grotendeels uitvaagsel en lieden 

die door toedoen van Alva’s Bloedraad van alles waren beroofd, en bloedige wraak hadden 

gezworen op Spanjolen en papen, die ze als handlangers van de vijand beschouwden. 

Veel van de op het eiland Voorne woonachtige geestelijken hadden een goed heenkomen 

gezocht, want wie in handen van deze ‘Watergeuzen’ viel werd genadeloos vermoord. 

De aartsdeken van Voorne, Claes Woutersz, werd in zijn kerk te Zwartewaal door Lumey’s 

ondercommandant Willem Blois van Treslong, persoonlijk gevangengenomen, evenals drie 
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leden van zijn kloosterorde. Daaronder was ook ik, de schrijver van deze kroniek, broeder 

Eustachius van Oudewater. 

Wij werden dan naar Den Briel overgebracht en opgesloten. De deken hebben wij niet meer 

gezien. Vanwege zijn buitengewone kennis van de alchemie wilde Treslong hem, koste wat 

kost, uithoren over zijn geheimen. Vooral was hij vastbesloten om in het bezit te komen van 

het grootste geheim der wetenschap, dat Claes Woutersz ontdekt zou hebben: de bereiding 

van het Levenselixer, dat degene, die ervan dronk, het eeuwige leven zou schenken. 

Ikzelf werd, met mijn beide medebroeders, door de geuzen voor de keus gesteld: het paapse 

geloof afzweren, of de dood. Eén broeder (IJsbrand van Alkmaar) bleef standvastig, en 

weigerde onverschrokken zijn geloof te verzaken, waarop hij onmiddellijk werd opgehangen. 

De andere broeder en ikzelf waren minder dapper, en verklaarden ons bereid tot het 

Calvinisme over te gaan. Wij werden opgenomen in het vendel van Blois van Treslong. 

Over het lot van de deken bleven wij meer dan een week in het onzekere. Tenslotte hoorden 

wij van onze nieuwe ‘kameraden’ dat hij dood was. Het leed geen twijfel of hij was door de 

handlangers van Treslong mishandeld en gefolterd. Op de avond van die dag was ik er 

getuige van hoe enige geuzen zijn lijk uit het schepenhuis naar buiten sleepten en op een kar 

wierpen. Omdat ik toevallig daar was werd ik gesommeerd mee te gaan, en moest meehelpen 

de deken buiten de stadswallen aan de rand van een weiland te begraven. 

Wat hij tijdens zijn gevangenschap aan zijn beulen heeft prijsgegeven is mij niet bekend, maar 

ik heb redenen om aan te nemen dat dit zo goed als niets is geweest. Ongeveer drie jaar later 

heb ik kans gezien aan de geuzen te ontsnappen en te vluchten naar de Spaanse Nederlanden. 

Na de Pacificatie van Gent van 1576 ben ik naar Zwartewaal teruggekeerd, en heb in het 

geheim diverse nog op Voorne wonende katholieken bezocht. Een van hen was de welgestelde 

Dirk van Heveringen, die mij vroeg hem te helpen om de vermoorde deken Woutersz een 

waardige begrafenis te geven. Ik wist immers waar de geuzen hem begraven hadden. Met 

mijn hulp heeft de heer van Heveringen derhalve het gebeente van de deken opgegraven, en 

overgebracht naar zijn landgoed te Oostvoorne. Daar hebben wij hem een passende 

begrafenis gegeven. Hij rust nu in de nabijheid van de Oostvoornse vuurtoren, op het 

nabijgelegen  landgoed. 

Zijn geheim heb ik met hem begraven. 
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Hier eindigde het verslag van broeder Eustachius. Als gebiologeerd bleef ik naar de laatste zin 

staren: Cum ipso secretum suum sepelivi: Zijn geheim heb ik met hem begraven. 

Wat bedoelde Eustachius? Welk geheim? Toch niet dat van het Levenselixer? Of wel? 

Stel nu eens dat het wel zo was… Dan lag het geheim, waar zovelen zo lang naar gezocht 

hadden, soms hun hele leven, nu dus begraven bij de “Oostvoornse vuurtoren”.  Waar was 

dat? Niet ver van Oostvoorne stond, en staat nog steeds, inderdaad een oude historische 

vuurtoren, de zogenaamde Stenen Baak. Zou die hier bedoeld zijn?  

 

Dat de Oostvoornse vuurtoren uit het verslag van broeder Eustachius in elk geval niet de 

Stenen Baak kon zijn had ik al snel via internet achterhaald. Die Stenen baak bleek namelijk 

pas in 1630 te zijn gebouwd, dus meer dan een halve eeuw na de dood van de Zwarte Deken. 

Hoe zou ik er dan achter kunnen komen waar dat graf ergens was (aangenomen dat het 

überhaupt nog bestond)? Het moest in elk geval op een plek zijn, die ooit tot het gebied van 

het landgoed van een zekere Dirk van Heveringen had behoord, en het kon geen kwaad om ter 

plaatse eens, op een mooie middag, te gaan kijken. Een bezoek aan het fraaie duinlandschap 

bij Oostvoorne is trouwens altijd een aangename tijdspassering. 

Bij de plaatselijke VVV informeerde ik of er wellicht ergens resten van een middeleeuwse 

vuurtoren te vinden waren, en tot mijn verrassing was dat het geval. De plek was bovendien 

vlak bij. Ik moest alleen even een stukje de Hoflaan volgen, en dan linksaf de Zwartelaan, die 

op de Strandweg uitkomt. En inderdaad, daar trof ik, terzijde van de weg, de schamele 

overblijfselen van wat ooit, blijkens het bijgeplaatste bordje, een vuurtoren moest zijn 

geweest. 

Daar in de omgeving rondwandelend begreep ik al spoedig dat, mochten er ter plaatse in het 

verre verleden ergens mensen begraven zijn geweest, de kans dat ik die graven toevallig zou 

vinden miniem was. Dat zou ik toch anders moeten aanpakken. 

  

Het uitgebreide duingebied bij Oostvoorne wordt beheerd door de Stichting Het Zuid-

Hollands Landschap. Ik vermoedde dat bijzonderheden uit het verleden over landgoederen, 

die tegenwoordig tot hun territorium behoorden, bij het bestuur van die Stichting misschien 

nog wel bekend zouden zijn. In zo’n geval kan het natuurlijk handig zijn als je iemand van dat 

bestuur kent, en dat was toevallig het geval. 

Een oom van mij, een krasse oude baas van over de tachtig, deed als gepensioneerde al 

jarenlang vrijwilligerswerk voor de stichting. Hij was bovendien iemand met een ijzeren 

geheugen. Als iemand me kon vertellen of ergens in het duingebied of de aangrenzende 

natuurgebieden ooit historische graven waren ontdekt, dan was hij het wel. Ik schreef hem 

onverwijld een brief om informatie.  

Wie weet, dacht ik toen ik de brief op de bus deed, is dit de eerste stap op weg naar de 

ontraadseling van het eeuwenoude geheim van de Zwarte Deken van Voorne, en niet te 

vergeten, dat mysterieuze levenselixer, waar in het verleden zoveel mensen, soms wanhopig, 

naar hebben gezocht. 
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Hoofdstuk 2. De Gesloten Deur 
 

 

Het verslag over de thans volgende gebeurtenissen is gebaseerd op het rapport, dat 

inspecteur D.J. Bruins er later over heeft opgesteld, en enkele aanvullende gesprekken die ik 

nog met hem gehad heb. 

Dat was noodzakelijk, omdat ik er persoonlijk niet bij betrokken ben geweest.   

 

Het was op een zonnige oktobermiddag dat inspecteur D.J. Bruins zijn hoogbejaarde Kever 

parkeerde op het terrein van het gekkenhuis te Poortugaal, waar Siegfried Blois, de 

moordenaar van Zwartewaal, zat opgesloten. Bruins had een afspraak met diens psychiater, 

dr. Ambrosius Ribbels, die tevens directeur van de inrichting was. 

 

 
 

Ribbels was een enigszins gezette, volkomen kale man, die een bril met sterk glinsterende 

glazen droeg. Zijn witte doktersjas gaf hem een wat sinister voorkomen. 

Hij ontving Bruins in zijn spreekkamer, die ultra-modern was ingericht. Alleen de divan, die 

Bruins verwacht had voor mensen met psychiatrische klachten, was er niet. 

“Gaat u zitten, inspecteur.” Ribbels had achter zijn grote, geheel lege bureau plaatsgenomen, 

en gebaarde naar de aan de andere kant staande zetel voor bezoekers. “Waarmee kan ik u 

helpen?” 

“Waar het mij in de eerste plaats om te doen is,” zei Bruins, “is enig inzicht te krijgen in de 

emoties die uw patiënt bezield hebben bij het plegen van die moord. Was het gewoon een 

vlaag van krankzinnigheid of zat er iets anders achter? Heeft het iets met zijn afstamming te 

maken? Ik neem aan dat u weet dat hij een nakomeling is van Willem Blois van Treslong, de 

vroegere baljuw van Voorne, en tevens een der leiders van de Watergeuzen.” 

“Daar heeft het zeer beslist mee te maken.” Ribbels steunde met zijn ellebogen op zijn bureau 

en plaatste zijn vingertoppen tegen elkaar. “Twee obsessies hebben bij zijn daad een 

belangrijke rol gespeeld. De eerste wordt veroorzaakt door allerlei volksverhalen, die in het 

noordelijk deel van Voorne, dus zeg maar de strook Zwartewaal – Brielle – Oostvoorne, al 

eeuwen lang de ronde doen. Ze gaan over de zogenoemde Zwarte Deken, een of andere hoge 

geestelijke die door de Watergeuzen, op last van Treslong, werd vermoord. Sindsdien spookt 

zijn geest daar in de buurt rond, op zoek naar wraak. Natuurlijk is het vooral het nageslacht 

van Treslong dat die wraak te duchten heeft. In hoeverre die nakomelingen daar in het 
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verleden last van hebben gehad is mij niet bekend, dat zou u aan een historicus moeten 

vragen. Maar Siegfried was er als de dood voor. Welnu, toen die ongelukkige meneer 

Westerhuis in Zwartewaal kwam wonen, een bekend iemand, van wie iedereen weet dat hij 

vroeger Jezuïet is geweest, dus een geestelijke of ex-geestelijke, dat weet ik niet precies, moet 

dat voor Siegfried dermate beangstigend zijn geweest dat zijn toch al labiele toestand 

definitief doorsloeg naar krankzinnigheid. Het lijdt geen twijfel of hij zag hem aan voor 

degene die de al eeuwen dreigende wraak zou gaan voltrekken en besloot hem voor te zijn!” 

“Jaja,” zei Bruins bedachtzaam. “Hij was dus al langer in de war. U had het over twee 

obsessies. Wat was dan de andere?” 

 “Die had met zijn huis te maken. Dat staat op de plaats waar ook zijn voorouders, tot en met 

die meneer Treslong, gewoond hebben. Van dat oorspronkelijke, historische huis is niets meer 

over, behalve een keldergewelf.” 

“Dat weet ik.” Bruins knikte. “Toen we huiszoeking deden hebben we dat ontdekt. Veel 

bijzonders was er niet te vinden. Er was alleen een geheimzinnige, stalen deur, hermetisch 

afgesloten. Een sleutel was niet te vinden, en openbreken was onmogelijk, tenzij we de hele 

boel zouden slopen. Daar hebben we voorlopig nog maar even van afgezien.” 

“Welnu, het gaat nu juist om die deur!” riep Ribbels enigszins opgewonden. “Wat is er 

achter? Ik heb sterk de indruk dat Siegfried het wel weet, maar hij weigert er zelfs maar over 

te praten. Het staat alleen als een paal boven water dat hij doodsbang voor die deur is, of voor 

wat er achter is, of ligt. Toen ik ooit eens tegen hem zei dat ik er wel eens achter wilde kijken, 

gewoon uit nieuwsgierigheid, schrok hij zich ongelukkig, en bezwoer mij dat ik dat nooit 

moest proberen. De gevolgen zouden vreselijk zijn. Maar welke gevolgen dat dan waren, dat 

kon ik niet uit hem krijgen.” Hij haalde de schouders op. “Ik ben ervan overtuigd dat er ergens 

een sleutel moet zijn… Ik zou er wel wat voor over hebben om hem te vinden. Het is voor me 

zelf ook bijna een obsessie geworden.” 

“Waarom dan?” vroeg Bruins verbaasd. “Wat denkt u dan eventueel te vinden? De Zwarte 

Deken soms? Of het Levenselixer dat hij uitgevonden zou hebben?” Hij grinnikte, maar 

Ribbels lachte niet mee. 

“Honderden, misschien duizenden jaren hebben mensen naar het elixer gezocht,” zei hij 

ernstig, “en ik kan me niet voorstellen dat die allemaal getikt zijn geweest. Integendeel, er 

waren vele grote geleerden onder. Kent u het werk van Fra Lorenzo Pastrelli? Toch niet de 

eerste de beste. En die was er heilig van overtuigd dat hij het elixer op het spoor was. Stel u 

voor: eeuwig leven! Wie wil dat niet? Is dat niet beter dan in een zandkuil te verrotten?” Hij 

ademde zwaar. “De dood… die ons allen wacht, wat een walgelijk idee! Wie weet kan het 

Elixer ons allemaal van onze angsten verlossen. Het kan de redding der mensheid zijn!”  

Bruins staarde de ander enigszins verbouwereerd aan. Blijkbaar was Ribbels door het elixer 

gefascineerd geraakt… Nou ja, stel nu eens dat hij gelijk had, en dat in de kelder van 

Siegfried Blois een aanwijzing was te vinden… Maar waarom was Siegfried zelf dan zo bang 

voor die deur? Hij krabde zich op de kruin. 

“Hm… Is er een mogelijkheid om Siegfried zelf even te spreken?” Maar Ribbels schudde het 

hoofd. 

“Voorlopig is dat onmogelijk. Hij zit in strenge isolatie, en er mogen onder geen voorwaarden 

onbekenden bij. Misschien in een later stadium.” 

“Jammer. Dan moet het maar even wachten. Nu goed, meneer Ribbels, bedankt voor de 

informatie. Kom, ik stap weer eens op.” 

Ribbels knikte. Even was er een zenuwtrek om zijn mond te zien. 

“Geen dank. Mocht u de sleutel van de kelderdeur nog vinden…” 

“Dan laat ik het u weten,” beloofde Bruins. Hij schudde de ander de hand. “Tot ziens.” 

 

*   *   * 
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“Nee,” sprak Bruins. Hij zat op het hoofdbureau aan het Haagseveer in de kamer van zijn 

superieur, hoofdcommissaris A. Berestein. “Nee, het beviel me daar niet, in dat gesticht. En 

dat verhaal van die dr. Ribbels stond me ook niet aan. Zijn kop trouwens evenmin, maar dat 

terzijde. Vooral toen hij dat verhaal over het Levenselixer zat te vertellen kreeg ik bijna het 

idee dat hij net zo knots is als zijn patiënt. Die zou ik toch heel graag eens spreken, die 

patiënt, maar dat wilde Ribbels niet hebben. En dat zit me dwars, want het lijkt me van 

belang… De hele moordzaak lijkt nogal simpel opgelost, maar mijn intuïtie ruikt onraad. Die 

Ribbels verbergt iets. Waarom is hij er zo op gebrand dat niemand met Siegfried praat? Hij 

kan me nog meer vertellen. Kunt u misschien een machtiging regelen bij de Officier van 

Justitie waamee ik toegang tot de cel van Siegfried kan vorderen? Ribbels zal wel gaan 

sputteren, maar ik ga er gewoon naar toe als hij zelf niet in het gebouw aanwezig is. Desnoods 

’s avonds. Eerder heb ik geen rust.” 

“Mij best,” zei Berestein. De ervaring had hem geleerd dat Bruins zich toch niet tot andere 

gedachten zou laten brengen, zodat hij zich die moeite kon sparen. “Als je denkt dat het van 

belang is, dan moet het maar. Kom morgenmiddag maar even langs, dan heb ik de papieren 

wel beschikbaar.” 

 

*   *   * 

 

Enig behoedzaam navragen had Bruins geleerd dat dr. Ribbels de kliniek meestal om een uur 

of zes ’s avonds placht te verlaten. Op de parkeerplaats had hij bij een der parkeervakken een 

bordje ontdekt met het opschrift “Dr. A. Ribbels – Directeur” met daarvoor een enorme 

Volvo. Bruins parkeerde zijn eigen, aanzienlijk bescheidener vervoermiddel een stukje 

verderop, en bleef rustig zitten wachten tot de eigenaar van de Volvo ten tonele zou 

verschijnen om zich huiswaarts te begeven. 

Het duurde langer dan hij had gedacht, maar tegen half zeven zag Bruins eindelijk in de 

draaideur de gestalte van de psychiater verschijnen, in gezelschap van een onbekende.  

Belangstellend tuurde de inspecteur door zijn meegebrachte verrekijker naar de beide 

mannen, die naar de geparkeerde Volvo liepen, en hield toen ineens stomverbaasd zijn adem 

in. Zag hij het goed? Wat hield Ribbels daar in zijn rechterhand? Hij had het maar heel even 

gezien, nauwelijks een seconde, maar hij twijfelde geen moment: Ribbels hield een revolver 

op zijn metgezel gericht! Zo te zien werd de ander, wie het ook zijn mocht, gedwongen in de 

auto te stappen, en wel op de plaats van de chauffeur. Blijkbaar was Ribbels, die inmiddels 

aan de andere kant was ingestapt, van plan zijn onvrijwillige passagier te laten rijden, terwijl 

hij hem onder schot hield. Het volgende moment werd de wagen gestart, en reed weg. 

Bruins aarzelde niet. Hij had nog geen idee wat hier gaande was, maar hij startte onmiddellijk 

zijn eigen automobiel, en zette de achtervolging in.  

Binnen de bebouwde kom van Poortugaal lukte dat vrij aardig, maar toen de Groene 

Kruisweg was bereikt sloeg Ribbels linksaf, richting Spijkenisse, en Bruins hoopte dat hij de 

Volvo in het zicht zou kunnen houden. Dat viel niet mee. Hij haalde uit zijn eigen Kever wat 

er in zat, maar dat was hoofdzakelijk lawaai. Waarheen was Ribbels met zijn gevangene 

onderweg? En wie zou het zijn? 

“Als het nu eens…” prevelde Bruins. Stel je voor. Zou het soms Siegfried Blois, de 

moordenaar, zijn? Niet onmogelijk. Hij had de man zelf nog nooit gezien, en wist eigenlijk 

weinig van hem af, behalve wat hij in de pers had gelezen, zoals het feit dat hij, evenals zijn 

voorouders, in Zwartewaal woonde. Zwartewaal? Zou dat het doel van de rit zijn? Hij hoopte 

het, want dan zou hij de Volvo, mocht hij die nu uit het oog verliezen, aldaar kunnen 

achterhalen. 
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In de invallende duisternis bleek het inderdaad ondoenlijk de wagen van Ribbels in het oog te 

houden, en tussen Spijkenisse en Geervliet moest Bruins tandenknarsend erkennen dat hij zijn 

prooi kwijt was. Dan maar doorknoeren naar Zwartewaal, besloot hij. Het had er immers alle 

schijn van dat Ribbels zijn patiënt Blois onder dwang naar diens huis aan het vervoeren was, 

wellicht, zo vermoedde de speurder, om hem daar tot iets te dwingen… het openmaken van de 

mysterieuze gesloten deur in het keldergewelf, bijvoorbeeld. Dat leek wel het meest 

waarschijnlijk. 

Plankgas doorrijdend vroeg Bruins zich af, of hij geen versterking moest vragen. Hij besloot 

er nog even van af te zien. Eerst eens kijken of hij de auto van Ribbels in Zwartewaal kon 

terugvinden. Anders zou het toch weinig zin hebben. Mocht hij hem daar niet kunnen vinden, 

dan zou hij gewoon de andere dag Ribbels in zijn kliniek gaan opzoeken, en hem om een 

uitleg van zijn handelwijze vragen. 

Zo bereikte hij Zwartewaal, waar hij rechtsaf sloeg, het dorp in. Hij reed meteen door via 

Dorpsstraat en Noordeinde naar de Maasdijk, waar het huis van Siegfried Blois stond, en waar 

hij al een paar keer was geweest in verband met de huiszoeking.  

En ja hoor, een klein stukje verder, langs de dijk, stond dezelfde Volvo, die hij vanaf 

Poortugaal achterna had gezeten. Voor de zekerheid reed de inspecteur nog zo’n honderd 

meter door, alvorens te stoppen en uit te stappen.  

Hij sloot het portier en liep resoluut op het huis af, vastbesloten te achterhalen wat daar 

gaande was, en waarom Ribbels er zijn patiënt onder bedreiging met een vuurwapen naartoe 

had gebracht. Hij was nog slechts een meter of dertig van de voordeur, toen die plotseling 

openvloog. Een man stormde hals over kop naar buiten, kaarsrecht op Bruins af. De 

inspecteur kreeg de schrik van zijn leven. In een fractie van een seconde ging het door hem 

heen dat dit natuurlijk Siegfried Blois was, de levensgevaarlijke psychopatische moordenaar 

van Hans Westerhuis. Wat er verder gebeurde zou hij zijn leven lang niet meer vergeten. 

Voor hij ook maar in de verste verte de gelegenheid had zijn dienstpistool tevoorschijn te 

halen had reeds Blois zich bovenop hem geworpen. Beide mannen stortten neer, en Bruins lag 

volkomen hulpeloos op de grond, terwijl zijn aanvaller in zijn volle lengte op hem lag, en hem 

plat ter aarde gedrukt hield.  

Het volgende moment werd de in duisternis gehulde omgeving hel verlicht door een enorme 

verblindend witte steekvlam, die gepaard ging met een oorverdovende, ten hemel zinderende 

explosie. Als door een wonder bleven de beide op de grond liggende mannen ongedeerd, 

terwijl de brokstukken van het huis over hen heen vlogen. De stenen, planken en andere 

bestanddelen van de woning, die torenhoog de lucht ingeblazen waren, kwamen tientallen 

meters in de omtrek neer.  

Siegfried Blois, want hij was het inderdaad, krabbelde moeizaam op. Toen stak hij zijn hand 

uit om Bruins overeind te helpen. 

“Ziezo, dat was dat, inspecteur,” mompelde hij. “Mankeert u niets?” 

Volkomen verbijsterd trok Bruins zijn kleding weer wat recht en schudde tenslotte het hoofd. 

“Wat…” stamelde hij, “wat was dat? Wat is er gebeurd? Heeft iemand dat huis opgeblazen?” 

Blois staarde bedrukt naar de ruïne van zijn huis. “Inderdaad. Ik ben bang dat ik u moet 

vragen of er ergens tijdelijke opvang voor mij kan geregeld worden. Ik ben nu dakloos. 

Bovendien vermoed ik, dat u me wel het een en ander te vragen zult hebben. Welnu, ik sta tot 

uw beschikking.” 

“Goed.” Bruins knikte. “Mijn auto staat wat verderop. Laten we maar gaan. Bedankt trouwens 

dat u mijn leven hebt gered. Ik ben wèl benieuwd naar uw verhaal!” 

Beide mannen verlieten het toneel van de verwoesting, terwijl de signalen van de door de 

omwonenden gealarmeerde politie, brandweer en andere hulpdiensten reeds hoorbaar waren. 
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Tegen half tien, diezelfde avond, zaten Bruins en Siegfried Blois tegenover elkaar in een klein 

vertrekje van het politiebureau aan het Haagseveer. Blois had gezegd er geen bezwaar tegen te 

hebben, dat de inspecteur zijn verklaring op de band zou opnemen. Nadat Bruins het 

opnameapparaat had ingeschakeld begon Blois met zijn opmerkelijke verhaal. 

 

“Mijn naam is Siegfried Blois, en stam in rechte lijn af van de vroegere baljuw van Voorne, 

Willem Blois van Treslong. Hij is bekend, of berucht geworden door de moord, die hij ooit 

heeft gepleegd op Claes Woutersz, de aartsdeken van Voorne, in een poging diens geheim te 

achterhalen. Woutersz zou namelijk het geheim kennen van het zogenaamde Levenselixer. 

Sindsdien zou volgens verhalen die in de streek nog steeds gangbaar zijn de Deken bij nacht 

en ontij rondspoken, op zoek naar wraak.  

Hoewel ik de verhalen niet geloof, ben ik er toch, door mijn zenuwachtige aard, geregeld door 

van slag geraakt, en heb een paar keer last gehad van lichte depressies. 

Hiervoor ben ik behandeld door dokter A. Ribbels van het psychiatrisch ziekenhuis in 

Poortugaal. Merkwaardig genoeg leek Ribbels door de verhalen over de deken en het 

levenselixer steeds meer gefascineerd te raken. Ik ben ervan overtuigd dat hij op de lange 

duur steeds vaster in het bestaan van het elixer is gaan geloven, en ook meende dat ik hem bij 

zijn speurtocht kon helpen. Toen hij hoorde van de historische kelder onder mijn huis, en de 

afgesloten deur die zich daarin bevond, verzocht hij me die deur voor hem te openen. Wie 

weet was daar achter de oplossing van het geheim te vinden. Dat weigerde ik. Ik wist dat het 

openen van de deur levensgevaarlijk was, maar waarom dat zo was wilde ik hem niet zeggen. 

 

Op zekere dag, tijdens een behandeling, zei hij, dat ik een kalmeringsmiddel nodig had, en gaf 

me een injectie. Ik raakte buiten kennis, en toen ik weer bij kwam zat ik in een 

gecapitonneerde cel, alsof ik een gevaarlijke krankzinnige was. Ik kreeg te horen, dat ik een 

aanval van krankzinnigheid had gehad, en een vreselijke moord had gepleegd. Hier zat ik nu 

voor mijn eigen bestwil. Het was allemaal dermate overtuigend, dat ik het zelf nog geloofde 

ook. Later echter begon ik er steeds meer aan te twijfelen. Ik kon me er namelijk niets, maar 

dan ook absoluut niets van herinneren, en was er voor mezelf van overtuigd dat ik niet gek 

was, hoogstens erg van streek.  

Maar wat was er dan aan de hand? Er was klaarblijkelijk wel degelijk een moord gepleegd, 

maar waarom kreeg ik daar de schuld van? De enige verklaring die ik heb kunnen verzinnen 

is, dat Ribbels mij uit de weg wilde hebben, om in mijn huis ongestoord te kunnen zoeken 

naar de sleutel van de kelderdeur. Hij had mij natuurlijk ook kunnen vermoorden, maar dan 

zou hij niemand meer hebben die hij eventueel kon dwingen te zeggen waar de sleutel was. 

Voor hem als psychiater was dit veel veiliger. De moord op Westerhuis kwam hem dus 

buitengewoon goed uit, en zelfs is het mogelijk – die kans acht ik groot – dat hij die moord 

zelf heeft gepleegd. Ik begreep dan ook, dat ik, als ik hem de sleutel gaf, misschien mijn eigen 

doodvonnis zou tekenen… Maar ook dat van hem, want nu is het moment gekomen, dat ik 

moet onthullen wàt zich achter de gesloten deur heeft bevonden.   

In de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog voerden Engelse bommenwerpers 

herhaaldelijk aanvallen uit op Duitse installaties ten zuidwesten van Rotterdam, maar erg 

nauwkeurig deden ze dat niet altijd. Soms kwamen hun projectielen een flink eind uit de buurt 

neer, en zo is Zwartewaal ook een paar keer door enkele Engelse bommen getroffen. 

Vergeleken met Duitse bommen waren ze waarschijnlijk van wat mindere kwaliteit, want niet 

altijd gingen ze af. En zo is ook ons huis getroffen door een bom, die in de kelder belandde, 

zonder af te gaan. Opgeruimd worden was er toen niet bij, dat zou na de oorlog moeten 

gebeuren, maar intussen besloot mijn vader de ruimte waar hij lag hermetisch af te sluiten 

door er een stalen deur voor te laten aanbrengen, zodat niemand er per ongeluk mee in 
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aanraking kon komen. Als de oorlog eenmaal achter de rug was kon de bom geruimd worden, 

maar daar is het nooit van gekomen. 

Zo ben ik dus opgegroeid met twee angsten: Het op wraak jagende spook van de Zwarte 

Deken en de niet-ontplofte bom achter de gesloten kelderdeur. Die angsten zijn de oorzaak 

geworden van een eigenaardige frustratie: Ik kon er met geen mogelijkheid over praten. Zodra 

iemand ooit begon over die mysterieuze gesloten deur klapte ik volledig dicht. Het zweet brak 

me dan uit, en ik raakte dusdanig van streek dat ik steeds iets kalmerends moest innemen om 

tot rust te komen. Ook mijn psychiater, dr. Ribbels, kon mij niet van deze frustratie afhelpen.  

Uiteindelijk raakte hij zèlf dermate gebiologeerd door het mysterie, dat hij mij met de dood 

bedreigde als ik hem niet zou vertellen waar de sleutel van de deur was. Op dat moment 

meende ik een uitweg te zien, een kans om mijzelf te bevrijden van mijn angsten: Laat hem 

zijn gang maar gaan, zo dacht ik, láát hem die deur maar openmaken, en die erachter liggende 

ruimte maar betreden, waar die brisantbom ligt. Als hij contact maakt met het 

ontstekingsmechanisme, en de bom komt tot ontploffing, is immers alles voorbij. Er is dan 

geen reden meer voor angstdromen, terwijl Ribbels zelf zijn verdiende loon heeft, zeker als 

hij inderdaad de moordenaar van Hans Westerhuis is. 

En zo is het inderdaad gelopen. Vanmiddag kwam Ribbels mijn cel in met een geladen 

revolver. Hij had genoeg van mijn uitvluchten, zei hij, en eiste dat ik hem onmiddellijk zou 

vertellen waar de sleutel was. Ik gaf toe, en zei dat ik hem de plaats zou aanwijzen. Hij bracht 

me dus naar Zwartewaal, en we daalden af naar het keldergewelf. Daar, in een hoek, onder 

een losse plavuis, lag de sleutel. Ik gaf hem aan Ribbels, die hem onmiddellijk op de deur 

probeerde. Toen hij merkte dat de sleutel inderdaad paste, en het slot openging, raakte hij 

dermate opgewonden, dat hij in het geheel niet meer op mij lette. Ik maakte daar gebruik van 

door te maken dat ik wegkwam uit de kelder, en hals over kop het huis uit te rennen. Als 

immers Ribbels de ruimte binnen stapte zou het een kwestie van seconden zijn voor de bom 

zou exploderen. Buitengekomen zag ik u staan, en kon weinig anders doen dan u tegen de 

grond werken om u voor de explosie te beschermen. 

Welnu, meer heb ik niet te vertellen. Het mysterie van de Zwarte Deken en het Levenselixer 

blijft verder onopgelost. Misschien ben ik wel de laatste man die zich daar mee mag 

bezighouden.” 

 

*   *   * 

 

“Wat je noemt een onverwachte ontwikkeling!” Het was enkele dagen nadien, en Bruins zat 

opnieuw tegenover hoofdcommissaris Berestein. 

“Daarmee is dus de zaak van de Zwartewaal Ripper daadwerkelijk opgelost. Ribbels was 

inderdaad de werkelijke moordenaar. Dat staat nu ook technisch vast. Op kleding die we bij 

hem thuis gevonden hebben zijn microscopische bloedspatjes gevonden, die onmiskenbaar 

van Hans Westerhuis afkomstig zijn. Daarmee is de zaak rond.” Bruins moest altijd even 

glimlachen als hij deze afgesleten cliché-uitdrukking gebruikte.  

“Jaja,” zei de commissaris. “Dus het was Ribbels zèlf die een klap van de molen had. Wat een 

droeve zaak. Morgen wordt-ie begraven, tenminste voor zover ze hem nog bij elkaar hebben 

kunnen stofzuigen. Hij was dus bezeten van dat idiote verhaal over het Levenselixer. De 

onzin. Hoe is het mogelijk dat iemand met verstand zich daar serieus mee bezig houdt!” 

Bruins keek wat ongemakkelijk voor zich uit. “Och… Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook 

heeft gefascineerd. In elk geval zou ik toch nog wel graag willen achterhalen waar destijds die 

beroemde of beruchte Zwarte Deken is begraven. Een oude kennis van mij is daar nu mee 

bezig, dus om dat uit te zoeken. Het Levenselixer zal hij wel niet vinden, maar het is altijd de 

moeite waard mysteriën uit het verleden tot een oplossing te brengen!” 
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Hoofdstuk 3. De Zerk 
 

 

Een week na de schokkende gebeurtenis in Zwartewaal vond ik in mijn brievenbus een dikke 

bruine envelop met het poststempel van Zwijndrecht. 

De brief van oom Ton die er in zat was vergezeld van allerlei documenten en diverse 

plattegronden van het duingebied van Oostvoorne, vol pijlen en kruisjes, die betrekking 

hadden op de bunkers en versterkte stellingen, die de Duitsers er tijdens de oorlog hadden 

gebouwd. Die bunkers stonden deels in de duinen, deels op landgoederen die privé-eigendom 

waren, iets waar die Duitsers uiteraard geen boodschap aan hadden gehad. 

Welnu, schreef oom Ton, op één zo’n landgoed, Duynhorst geheten, vlak bij het 

voetbalterrein van O.V.V. aan de Zwartelaan, nog geen honderd meter van de resten van de 

middeleeuwse vuurtoren, hadden zich enkele “historische grafstenen” bevonden. De familie 

Van Dinskitsteren, die het landgoed rond 1900 in zijn bezit had gekregen, had aan het bestaan 

ervan nooit ruchtbaarheid gegeven, maar niettemin was het feit bekend bij het bestuur van het 

Zuid-Hollands Landschap, dat het landgoed na de oorlog had aangekocht. 

Wat was er met de graven gebeurd? Op de plek zelf was een grote betonnen bunker gebouwd, 

en het lijdt geen twijfel, zo besloot oom Ton zijn brief, dat bij de bouw de graven definitief 

verloren waren gegaan. Mocht het gebeente van de Deken toch nog ergens in de bodem 

rusten, dan zou het zoeken ervan onbegonnen werk zijn. De bunker was er nog steeds, maar 

geheel met zand bedekt, en daarop bevond zich dan weer allerlei begroeiing. 

Dat was een teleurstelling. Het leek er op dat het geheim van het graf van de Zwarte Deken 

altijd een geheim zou blijven. Maar toch had oom Ton ook nog iets positiefs te melden. De 

Duitsers bleken namelijk toch nog wel het fatsoen gehad te hebben de grafstenen (drie stuks) 

elders op het landgoed op te slaan. Uit de notulen van het Zuid-Hollands Landschap bleek, dat 

de stenen in 1945 – na het vertrek der Bezetters – ter beschikking van het museum van Brielle 

waren gesteld, waar men één der zerken had geïdentificeerd als die van Claes Woutersz, de 

Deken van Voorne. Zijn naam stond er op, zij het nauwelijks leesbaar, benevens nog wat 

tekst, ook nagenoeg niet te ontcijferen. 

Ik schoof alle papieren terug in de envelop. Dus het graf van de Zwarte Deken was er niet 

meer, maar de grafsteen was er nog wel. Waar zou die gebleven zijn? En wat stond er precies 

op? Dat moest toch te achterhalen zijn. 

 

Na oom Ton een bedankbrief voor al zijn informatie te hebben geschreven zocht ik op mijn 

computer de website van het museum van Brielle op, in de hoop dat er ook een e-mail adres 

bij te vinden zou zijn. Dat bleek het geval, zodat ik meteen om inlichtingen kon vragen. Het 

zou wel een paar dagen duren, dacht ik, voor ik antwoord zou krijgen, maar reeds de volgende 

ochtend had ik een mail terug: 

 

Geachte heer Bosveld, 

 

In antwoord op uw mail van gisteren kunnen wij u mededelen, dat de grafsteen waar u op 

doelt inderdaad na de oorlog in ons bezit is gekomen. 

Het leek ons destijds echter passend deze ter beschikking te stellen van de Hervormde Kerk te 

Zwartewaal, waar de steen tenslotte thuis hoort. 

Voor zover wij weten is de steen aldaar ergens in de kerk ingemetseld. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mr. Hendrik van Wijn 
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Ik keek op mijn horloge. Kwart over twaalf pas. En die middag had ik niets speciaals te doen. 

Die grafsteen moest ik zien. Eindelijk iets tastbaars in die hele eeuwenoude geschiedenis. 

Ik schoot mijn jas aan, en begaf me naar het metrostation Stadhuis op de Coolsingel. De rit 

naar Spijkenisse (via Rhoon en Hoogvliet) zou, dacht ik, een half uurtje in beslag nemen. 

Daarna moest ik nog een eindje met de bus. 

Het was rond half twee dat bus 103, waar ik in Spijkenisse was opgestapt, de brug over het 

Voornse Kanaal passeerde. Ik drukte op het knopje “Stop” en stapte even later uit bij de halte 

Zwartewaal aan de Groene Kruisweg. 

Het was een stille, grijze middag. Het dorp leek wel uitgestorven. Ik wandelde via Dorpsstraat 

en Noordeinde richting de dorpskerk, achter de plaatselijke school op een klein heuveltje 

gelegen, een soort terp. Via een laantje kon ik de achterzijde van de kerk bereiken, terwijl het 

toen pas in mij opkwam dat de kerk, op zo’n doordeweekse dag, waarschijnlijk wel gesloten 

zou zijn.  

Dat klopte. De deur was potdicht. Stom, ik had natuurlijk van tevoren bij deze of gene moeten 

informeren of ik er wel terecht zou kunnen. Besluiteloos liep ik om het gebouw heen. Bij wie 

zou je moeten wezen om er in te kunnen? Iemand van het kerkbestuur? Maar ja, waar vond je 

die zo gauw? Of anders misschien het gemeentehuis of de plaatselijke VVV. Terwijl ik 

daarover nadacht hoorde ik ineens op het pad achter me voetstappen.  

Ik draaide me om en zag een stemmig geklede oude heer op me af komen stappen. Ik schatte 

hem een jaar of 75. Hij was aan de kleine kant, en zijn hoofd, hoewel van boven kaal, werd 

nog door een krans zilverwit haar gesierd, dat aan de achterkant over zijn kraag krulde, 

waardoor hij sterk deed denken aan iemand uit een illustratie van Anton Pieck, compleet met 

brilletje en wandelstok. Hij knikte mij vriendelijk toe. 

 

 
 

“Goedemiddag meneer. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik zag u daarnet een paar keer om de 

kerk heen lopen, en verkeer nu onder de indruk dat u er naar binnen wilt. Is dat zo?” 

“Inderdaad,” zei ik verrast. Zou deze keurige oude baas me kunnen helpen? “Ik zou de kerk 

graag willen bezichtigen, maar hij is dicht, en ik stond me juist af te vragen bij wie ik zou 

moeten zijn om er in te kunnen.” 
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“Bij mij.” De oude man glimlachte en stak zijn hand uit. “Mag ik mij even voorstellen? Mijn 

naam is Nieuwdorp. Ik ben het hoofd der school alhier, en heb tevens zitting in het 

kerkbestuur.” 

“Aangenaam. Ik ben Adriaan Bosveld,” zei ik, en drukte hem de hand. “Dat is prachtig, 

meneer Nieuwdorp. Ik woon in Rotterdam, en ik was al even bang dat ik voor niets was 

gekomen. Ik doe historisch onderzoek, en ben op zoek naar een grafzerk uit de zestiende 

eeuw, die zich mogelijk in uw kerk bevindt.” 

Nieuwdorp knikte, terwijl hij een grote sleutel tevoorschijn toverde en de kerkdeur ontsloot. 

“U zoekt de zerk van de Zwarte Deken van Voorne,” zei hij kalm. “Het is de enige historische 

grafsteen in de kerk, hoewel er, gek genoeg, maar weinig dorpelingen van op de hoogte zijn. 

Zoals u, naar ik veronderstel, wel weet is de steen pas na de oorlog hier ingemetseld, op een 

tamelijk onopvallende plaats. Ik zal het u laten zien. Volgt u mij.” 

Het was inderdaad een weinig in het oog lopend hoekje, helemaal achter in de kerk, waar hij 

me heenleidde. Bovendien nogal donker, maar reeds had Nieuwdorp ergens een schakelaar 

omgedraaid, en het licht floepte aan. 

“Zo kunt u het beter zien,” verklaarde hij. “Anders is het opschrift onleesbaar. Ik ben 

trouwens bang dat u er mèt licht ook moeite mee zult hebben. Maar probeert u het, zou ik 

zeggen. Kijk, dit is de bewuste steen.” 

Ik zag het. De grafsteen van Claes Woutersz vertoonde barsten en was zwart van ouderdom. 

Ik ging er op mijn knieën voor zitten en boog me over de inderdaad uiterst moeilijk leesbare 

letters, maar wat dat betreft was ik wel wat gewend. Tenslotte kon ik de tekst noteren: 

Nicolaas Heenvlitius, en daaronder, wat kleiner: Memento L 10 – 25.  

Wat dat laatste betekende was me een raadsel. Ik kwam overeind, sloeg het stof van mijn 

knieën en vroeg me af of meneer Nieuwdorp het wist, die immers van het bestaan van de 

grafsteen al zo lang op de hoogte was. 

Desgevraagd knikte de grijsaard, maar hij gaf geen rechtstreeks antwoord. In plaats daarvan 

nam hij me aandachtig op, en vroeg toen: “Zegt u me eens, meneer Bosveld, is het u alleen 

om de steen te doen, of was u ook op zoek naar iets, wat er aanvankelijk onder heeft 

gelegen?” 

Ik staarde hem verbaasd aan. Wat bedoelde hij? Onder de steen? Natuurlijk had daar vroeger, 

mocht ik aannemen, het gebeente van Claes Woutersz, de Zwarte Deken, onder gelegen, maar 

meteen dacht ik ook aan de kroniek van broeder Eustachius, met die mysterieuze slotzin: Cum 

ipso secretum suum sepelivi – zijn geheim heb ik met hem begraven. Zijn geheim, ja 

natuurlijk, de deken zou het geheim van het Levenselixer doorgrond hebben, en dat zou dan 

mèt hem begraven zijn. Maar wat was dat dan? Een recept? Een boek? Een fles met een of 

andere toverdrank? Wist Nieuwdorp daar iets van af?  

“Ik zie verwarring in uw ogen,” glimlachte de oude man. “Misschien kan ik u op het juiste 

spoor zetten. U denkt aan het Levenselixer. Tallozen hebben eeuwenlang hun leven eraan 

gewijd, om het te vinden. De dwazen! Altijd hebben ze het onder handbereik gehad, maar 

slechts een enkeling heeft het simpele geheim doorgrond. Deken Woutersz was een van die 

weinigen. Iedereen dacht dat het Elixer een of andere drank was, die het eeuwige leven zou 

schenken. Maar het is helemaal geen drank. Het is iets heel anders!” 

“Wat!?… Iets anders?” stamelde ik. “Maar hoe weet u… Wat is het dan?” 

“Kijk goed wat u zojuist heeft genoteerd,” zei Nieuwdorp bedaard. “Die code L 10 – 25, hebt 

u enig idee wat dat betekent? Zoek het niet te ver. Het is simpelweg een tekst uit het 

Evangelie: Lucas 10, vers 25. Als u niet uit uw hoofd weet wat daar staat, dan kunt u het daar 

nalezen.” Hij wees naar de kansel, waarop een omvangrijk exemplaar van de Bijbel lag. 

Ik sloeg het dikke boek open en bladerde tot ik de juiste passage gevonden had. Dit is wat ik 

las: 
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Een zeker wetgeleerde stond nu op en zei, om Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat moet 

ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ En Jezus vroeg hem: ‘Wat staat er in de wet 

geschreven? Wat leest gij daar?’    

 

Verbaasd las ik verder. Geweldig bijbelvast ben ik niet, maar dit verhaal had ik toch in de 

kerk vroeger talloze keren horen voorlezen. Het was het beroemde verhaal van de man, die 

van Jeruzalem naar Jericho reisde, en onderweg door struikrovers werd overvallen, 

mishandeld en beroofd, en voor halfdood achtergelaten. Eerst passeerde een priester, later nog 

een leviet, maar die vervolgden hun weg zonder een vinger uit te steken. Tenslotte passeerde 

een Samaritaan, die afstapte, de gewonde verbond en verzorgde, en hem tenslotte op zijn 

eigen paard zette en naar een herberg bracht, orders gaf voor goede verzorging en daarvoor 

vooruit betaalde. Het was in elk geval, op de vraag van de wetgeleerde, een overduidelijk 

antwoord. Ten overvloede eindigde het verhaal met een aanbeveling, die tevens de conclusie 

uit de gelijkenis inhield: Ga heen, en doet gij ook zo. 

“Het Levenselixer – het recept voor eeuwig leven. Zó eenvoudig is het,” zei het oude 

schoolhoofd. “Zovelen zochten het, maar het staat gewoon in het Boek der Boeken. Ziedaar: 

het Elixer heeft nooit ònder de steen gelegen, het is de steen.” 

Inmiddels had hij het licht in de kerk weer uitgedraaid. Buiten begon het nu al erg schemerig 

te worden, waardoor het nog extra donker in het gebouw werd. Uit het feit dat Nieuwdorp zijn 

sleutel weer tevoorschijn had gehaald maakte ik op dat hij de zaak weer wilde afsluiten. 

Ik dankte hem voor zijn moeite en zijn toelichtende verhaal, schudde hem de hand en verliet 

de kerk. Achter me hoorde ik hoe de deur weer knarsend op slot werd gedraaid. 

Ik wendde me nog een keer om, om de oude man in de nu snel aangroeiende duisternis nog 

een keer ten afscheid toe te wuiven, maar ik zag hem al niet meer. 

 

*   *   * 

 

Dit alles is, nu ik dit schrijf, al weer een paar jaar geleden, en al die tijd ben ik niet meer in 

Zwartewaal teruggeweest. Wel heb ik nog diverse keren voor mijn werk het archief in Brielle 

bezocht, maar zowel op de heenweg als op de terugreis reed ik het dorp in volle vaart voorbij. 

Er was echter iets, dat me nog voortdurend dwars was blijven zitten. Die oude meneer 

Nieuwdorp (“hoofd der school”), die zo goed van de geschiedenis van de Zwarte Deken op de 

hoogte was geweest, en vooral van de betekenis van de lettercode op diens grafzerk, de code 

die eigenlijk de ware betekenis van het levenselixer aangaf… Hoe was hij, Nieuwdorp, daar 

eigenlijk zèlf achtergekomen? Geraden? Beredeneerd? Of had hij nog andere bronnen tot zijn 

beschikking gehad? 

Al diverse keren had ik me voorgenomen om hem nog eens in Zwartewaal te gaan opzoeken, 

maar op een of andere manier kwam daar nooit iets van. Echter, een paar weken geleden nam 

ik, zoals ik in het begin van dit verhaal al schreef, ineens het besluit om me naar Voorne te 

begeven. 

En zo, op eerdergemelde winderige novemberdag, brachten metro en bus me dan eindelijk 

weer in het stille voormalige vissersdorpje. 

Onderweg had ik zitten verzinnen hoe ik Nieuwdorp daar zou kunnen vinden. In de 

telefoongids van Zwartewaal kwam zijn naam niet voor, maar hij had zich destijds aan mij 

voorgesteld als “hoofd der school”, en er was maar één school in het dorp. Of ik hem daar zou 

kunnen vinden betwijfelde ik. De leeftijd van de oude man had ik toen op een jaar of 75 

geschat, dus hij moest dan al geruime tijd met pensioen zijn, maar als ze bij die school zijn 

adres hadden was ik ook geholpen. Dat zou toch wel? 
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Ik wist in elk geval nog wel, dat de school vlak naast de kerk was gelegen, dus na een paar 

minuten lopen stond ik er voor de deur. Hoewel het over vieren was, en de leerlingen dus al 

naar huis waren, zou er ongetwijfeld nog wel iemand zijn, zo vertrouwde ik. 

De deur van de hoofdingang stond open, en ik besloot zo vrijpostig te zijn om maar naar 

binnen te wandelen. Ik passeerde enkele lege klaslokalen en stond voor een deur met het 

opschrift “administratie”. Op mijn kloppen werd de deur geopend door een vriendelijke 

mevrouw van een jaar of 40, die mij vroeg wie ik was, en wat ik wenste. 

Ik legde haar beleefd uit dat ik op zoek was naar de heer Nieuwdorp, hoofd der school, of 

wellicht voormalig hoofd der school. 

De vrouw keek zeer verbaasd. Het huidige hoofd der school was sinds kort meneer De Jong, 

en die was rond de 50, en daarvoor was het meneer Langendoen geweest. Die was een jaar of 

twee geleden met pensioen gegaan, en die was het heel lang geweest. Als die meneer 

Nieuwdorp ooit schoolhoofd was geweest moest dat minimaal dertig jaar geleden zijn. De 

naam kwam haar niet bekend voor. 

Dat was erg jammer, maar de vrouw was zeer behulpzaam. Ze zou even haar moeder bellen, 

die elders in het dorp woonde. Haar hele leven had ze al in Zwartewaal gewoond; ze was nu 

73 jaar, en kende er letterlijk iedereen. Dat duurde even. De dames, moeder en dochter, 

namen er de tijd voor, maar uiteindelijk legde de vrouw de hoorn neer, en verklaarde met 

grote stelligheid dat er in Zwartewaal beslist geen meneer Nieuwdorp woonde, noch ooit 

gewoond had. Haar moeder wist dat voor 100% zeker. 

Ik had geen andere keus dan haar hartelijk voor haar moeite te bedanken, en verbijsterd het 

schoolgebouw uit te wandelen. Hoe kon dat nu? Had ik destijds, bij onze kennismaking, 

misschien de naam verkeerd verstaan? Welnee, hij had duidelijk gezegd: “Nieuwdorp, hoofd 

der school”, en hij woonde beslist in Zwartewaal. Was zelfs lid van het kerkbestuur… Gaf dat 

soms nog een aanknopingspunt?  

Ik stond inmiddels buiten de school. Vóór mij, op een kleine verhoging van het terrein, lag de 

kerk. Hier, voor de ingang, had ik toen met meneer Nieuwdorp kennis gemaakt. Dit was de 

plek. Besluiteloos keek ik rond. Geen sterveling te zien. Als Nieuwdorp geen inwoner van 

Zwartewaal was, waar was hij dan vandaan gekomen? Langzaam liep ik om het hele 

kerkgebouw heen. 

En toen zag ik voor het eerst, dat op een klein grasperkje aan de zijkant, tussen de kerk en het 

schoolgebouw, enkele grafzerken lagen. Een kerkhofje dus, maar dan een heel kleintje. De 

vorige keer dat ik hier gelopen had, had ik ze niet eens opgemerkt. Het waren wel bijzonder 

oude stenen, zag ik, enkele meer dan 100 jaar oud. Onwillekeurig las ik de namen der 

begravenen, en bleef plotseling bewegingloos staan. Het was koud, maar dat was niet de reden 

dat ik kippevel kreeg. Met uitpuilende ogen las ik de naam op één der grafstenen. 

Even dacht ik, dat ik achterlijk werd, maar het stond er toch heus:  

P. Nieuwdorp, Hoofd der School. Overleden 15 november 1920.   

 

*   *   * 

 

Dat was slechts enkele weken geleden. Ik zou mijn verhaal nu graag met een mooie 

slotconclusie willen besluiten, maar die is er niet. Wat moet ik er van zeggen? Ik zou het niet 

weten. 

Wie is de geheimzinnige oude heer geweest die zich Nieuwdorp had genoemd? En die zo 

precies van het geheim van de Zwarte Deken op de hoogte was geweest? Misschien denkt u 

het zelfde als ik: zou het de Zwarte Deken zelf geweest zijn? Ik vrees dat we het nooit zullen 

weten. De laatste bladzijde van het eeuwenoude verhaal van de Zwarte Deken van Voorne 

moet nog steeds geschreven worden. 
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Mocht u, waarde lezer, ooit eens van plan zijn een wandeling te gaan maken in het 

schitterende duingebied van Voorne, dan raad ik u aan dat bij voorkeur in de zomer te doen, 

of eventueel op een mooie najaarsdag. Later in het jaar, als het steeds vroeger donker wordt, 

weet je nooit wie je in het halfduister, op een eenzame plek, ontmoet. 

 

Ik groet u allen zeer. 

 

 

 

Einde 
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TEKST “BROOD EN WIJN” 
 

Modern kerklied door Hans Westerhuis 

 

1. 

 

Voedsel der mensen 

Vruchten der aarde 

Bloemkool, augurken, brood en wijn. 

Voor ieder mens van onschatbare waarde 

Koop je gewoon bij Albert Heijn. 

Dan, bij de kassa, rekent u af 

En treedt met blij gemoed 

Gods daglicht tegemoet. 

 

2. 

 

Zeepsop en zout 

Bokbier en kaantjes 

Beenham en koekjes van Jamin. 

Heerlijke friet, bami en sambal 

Gooi er nog drie kroketten in. 

Breek dan het brood, en neem nog een pint 

En als het buiten giet 

Vergeet uw plu dan niet. 

 

3. 

 

Hoeden en jassen 

Vesten en dassen 

Broeken van wol en bombazijn. 

Rokken en sokken, petten, corsetten 

Voor alle mensen, groot en klein. 

Denk eens aan Adam, die liep, toen de Heer 

Hem het Paradijs uit zond 

Nog in zijn blote kont. 

 

4. 

 

Water en vuur 

Lood om oud ijzer 

Lampen die uitgaan en weer aan. 

Olie of gas, boiler of geiser 

Niets zo gezond als levertraan. 

Pas in de Hemel houd ik, bij God 

In ’t altijddurend licht 

Mijn kop voor eeuwig dicht. 
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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; herdruk 2004) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

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

1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

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

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

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

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1988 & 

2001; publicatie 2002) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004) 

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

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

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008)  

 

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 
 




