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An die Musik 

 

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, 

Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, 

Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden, 

Hast mich in eine beßre Welt entrückt! 

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen, 

Ein süßer, heiliger Akkord von dir 

Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen, 

Du holde Kunst, ich danke dir dafür! 

Franz Schubert (Kunstlied, 1817) 
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Woord vooraf 
 

 

In 1997 eindigden we ons kerstverhaal “Het Graf van de Gehangene” met de passage: 

 

Tenslotte was het Hellenborgh die het einde aankondigde. 

“We moeten nu loslaten,” mompelde hij. “Dit was wat de Arminianen ons nog te melden 

hadden, heren. We moeten afscheid van ze nemen. Voorlopig, of voorgoed, dat weet ik niet.” 

 

Eerlijk gezegd dachten we zelf nooit meer iets over deze merkwaardige historie te zullen 

vernemen. Wie schetst dus onze verbazing toen we, via de contactpagina van onze website, 

een bericht van Adriaan Bosveld kregen. 

Niet zomaar een bericht, maar een opmerkelijk, zeg maar gerust een sensationeel verslag, “De 

Arminiaan” getiteld. 

Dit verslag volgt hierna. 

 

 

De schrijvers 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, november – december 2015 
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Franz Schubert (31 januari 1797 – 19 november 1828) 
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De Arminiaan 
 

 

De eerste officiële waarneming van UFO’s (of vliegende schotels, zoals ze oorspronkelijk 

werden genoemd) vond plaats op 24 juni 1947 in de Amerikaanse staat Washington, en werd 

nadien gevolgd door vele andere, overal ter wereld, tot op de dag van vandaag. 

Nog op 19 juli 2013 zag de piloot van een Airbus A 320 in de buurt van London Heathrow 

een zilverkleurig, sigaarvormig voorwerp recht op zich afkomen, en liet om die reden plots 

zijn toestel naar beneden duiken; de luchtverkeersleiding meldde later overigens niets te 

hebben waargenomen. In Nederland alleen al waren er in de zomer van 2012 meer dan 300 

meldingen. 

Dat doet wellicht de vraag rijzen: en vroeger dan? Werden UFO’s eigenlijk in vroegere 

eeuwen ooit gezien? Best mogelijk, natuurlijk. De reden dat er geen meldingen van zijn 

overgeleverd zou dan kunnen zijn het feit dat de mensen destijds er geen idee van hadden dat 

er voertuigen of toestellen zouden kunnen bestaan die konden vliegen en ze zouden dus, als ze 

zoiets gezien hadden, gedacht hebben aan gezichtsbedrog, of er gewoon niet op gelet hebben. 

Alleen wie geloofde aan de mogelijkheid dat er buiten de aarde nog bewoonde planeten zijn 

zou – misschien – een idee hebben gehad van de ware aard der verschijningen. En zo iemand 

is er geweest! 

Zoals u misschien weet ben ik historicus, en zo’n vijftien jaar geleden heb ik een studie 

gepubliceerd over leven en werk van de 17
e
 eeuwse Nederlandse astronoom Hiëronymus 

Hellenborgh, die in zijn nagelaten geschriften uitvoerig heeft bericht over zijn contacten met 

“wezens” (hij omschrijft ze nergens precies, en heeft ze dus waarschijnlijk nooit in levenden 

lijve gezien) die – volgens hem – afkomstig waren van een planeet die behoort tot het stelsel 

van een ster die hij “Arminius” noemde, ergens in het sterrenbeeld Cassiopeia. 

Voor wat betreft het droevige einde van Hellenborgh en de verbijsterende nasleep daarvan in 

onze eigen tijd mag ik u wel verwijzen naar een geheel andere publicatie
1
. 

Talloze boeken en romans zijn er in de loop der laatste decennia over UFO’s verschenen, en 

tussen al die publicaties trok die van mij over Hellenborgh en de “Arminianen” nooit 

bijzonder veel aandacht. Wel heb ik er nog dikwijls met diverse geïnteresseerden over 

gecorrespondeerd, zoals professor Corpeleyn uit Leiden, en ook met een oude schoolvriend 

die het, na zijn studie astronomie in Leiden en Harvard, uiteindelijk heeft gebracht tot 

waarnemend directeur van de Radiosterrenwacht te Dwingeloo. Daarnaast werkt hij ook voor 

de NASA, en verblijft om die reden elk jaar een paar maanden in de Verenigde Staten. Zijn 

naam is dr. Ronald Holsbeek.  

 

U zult dus begrijpen dat ik over berichtgeving in de media over UFO’s altijd geïnteresseerd 

ben, en al helemaal toen, kort geleden, de kranten met het nieuws kwamen dat de NASA 

binnenkort enkele spectaculaire ontdekkingen op dat gebied wereldkundig zou maken, 

ontdekkingen waarbij nu juist niemand minder dan “onze landgenoot” Ronald Holsbeek was 

betrokken. Grote nieuwsgierigheid maakte zich van mij meester. Holsbeek was immers op de 

hoogte van mijn boek over Hellenborgh en diens ervaring met buitenaardse wezens. Zou het 

daar iets mee te maken hebben? Ik besloot te proberen hem telefonisch te pakken te krijgen.  

Dat viel niet mee, maar ik had gelukkig zijn emailadres en stuurde hem een mailtje met het 

verzoek mij te bellen. En, tot mijn voldoening, belde hij me inderdaad de volgende dag op.  

Het werd een lang gesprek, dat ik hier niet compleet kan weergeven, maar waarin Holsbeek 

bevestigde dat er, in het diepste geheim, opnieuw contact was geweest tussen ons, 

aardbewoners, en de geheimzinnige “Arminianen” van Hellenborgh. Telefonisch was dat een 

                                                 
1
 Zie: Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997). 
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te lang verhaal om te vertellen, maar hij nodigde me uit om over twee dagen naar Leiden te 

komen, naar het Astronomisch Instituut van prof. Corpeleyn.  

“Ik denk,” zo besloot hij, “dat je binnen afzienbare tijd een vervolg op je boek zult kunnen 

schrijven. Maar doe me voorlopig één plezier, en praat er met geen mens over. Dan heb ik, 

denk ik, wel een sensationeel verhaal voor je, compleet met een nogal dramatische afloop. 

Dus, tot over twee dagen, in Leiden!” 

 

*   *   * 

 

In de hal van het astronomisch instituut in Leiden, dat ondergebracht is in het Kamerlingh 

Onnes Gebouw aan de Steenschuur, niet ver van de Pieterskerk, trof ik een hele reeks 

naambordjes, met naast ieder bordje een drukbelletje.  

“Dr. R.A.M. Holsbeek – afd. ruimtevaarttechniek,” vermeldde een der bordjes, en ik belde 

aan.  

“Wie daar?” klonk een bekende stem uit de intercom. 

“Ronald! Ik ben het. Adriaan Bosveld.” 

“Aha, je bent op tijd, zoals vroeger. Tweede etage, Adriaan, en dan de derde deur links. Er is 

een lift.” 

Toen ik boven kwam stond Holsbeek me al in de deuropening op te wachten. We hadden 

elkaar al een paar jaar niet meer gezien, maar hij zag er nog precies hetzelfde uit, merkte ik 

toen ik hem de hand schudde: een man van gemiddelde lengte met een sportief postuur, kort 

stroblond haar, een wat jongensachtige grijns en een opgeruimd karakter. 

We dronken koffie en haalden enkele vrolijke herinneringen op, vooral over onze tijd toen we 

samen lange wielrentochten door heel Europa maakten. 

Tenslotte achtte ik de tijd rijp om van onderwerp te veranderen en zette mijn koffiekopje neer. 

“Ronald, je had me door de telefoon een sensationeel verhaal beloofd. Ik barst onderhand van 

nieuwsgierigheid. Valt er iets nieuws te melden over de Arminianen?” 

Holsbeek knikte. “Ik heb gisteren, om mijn geheugen op te frissen, je boek over Hellenborgh 

nog eens doorgelezen. Je schrijft dat Hellenborgh telepathisch begaafd was, en daarom door 

de Arminianen is uitgekozen om contact mee te leggen, simpelweg omdat dat voor hunzelf de 

enige manier is om te communiceren in de interstellaire ruimte, waarin radioboodschappen 

vanwege de onvoorstelbare afstanden veel te lang onderweg zouden zijn. Maar ja, de meeste 

mensen hebben die telepathische gaven nu eenmaal niet, dus mochten de Arminianen ooit van 

plan zijn geweest om wederom contact met ons, aardbewoners, te zoeken, dan zal dat toch 

echt op radiografische wijze dienen te gebeuren…” 

Hij knikte langzaam, en hernam: “En, om het je dan maar meteen te vertellen: dat is 

gebeurd!” 

“Contact met Arminianen?” zei ik verbijsterd. “Bedoel je: kort geleden?” 

“Kort geleden,” bevestigde Holsbeek. “Het was om nooit te vergeten. Maar laat ik bij het 

begin beginnen.” 

En terwijl ik ademloos luisterde begon hij aan een relaas, dat dermate opmerkelijk en 

fascinerend was dat ik inderdaad geen enkel detail ooit nog zou vergeten.   

 

*   *   * 

 

“Als achtergrondinformatie voor mijn verhaal,” zo begon Holsbeek, “moet ik eerst iets 

vertellen over onze verhouding met onze buurplaneet Mars. De aarde is, zoals je weet, de 

derde planeet, vanaf de zon gezien, en Mars de vierde. De baan van de aarde ligt dus binnen 

die van Mars. Ze lopen allebei in dezelfde richting om de zon, maar dat doen ze, bij wijze van 

spreken, niet hand in hand. Niet alleen is de snelheid van Mars geringer dan die van de aarde, 
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maar Mars moet ook een langere weg afleggen, omdat hij een flink stuk verder van de zon 

afstaat dan de aarde. Om precies te zijn: de siderische omlooptijd is 687 dagen. Bijgevolg 

wordt Mars door de aarde voortdurend ingehaald en gepasseerd. Dat betekent dus, dat de 

afstand van de Aarde tot Mars nogal veranderlijk is, en kan variëren van zestig miljoen tot 

honderd miljoen kilometer. 

Geen andere planeet heeft ons, aardbewoners, altijd zozeer gefascineerd als Mars, waarvan 

men dacht dat het een planeet was die heel goed bewoond zou kunnen zijn door intelligente 

wezens, en of die ons vriendelijk gezind waren was maar de vraag. Reeds in 1898 verscheen 

de roman “War of the Worlds” van H.G. Wells, en oudere lieden herinneren zich nog het 

spannende hoorspel uit de jaren vijftig “Sprong in het Heelal” over een dreigende invasie door 

Marsbewoners, wat er op duidt dat men toen nog wel degelijk in de mogelijkheid van leven 

op Mars geloofde.  

Nu, we weten inmiddels natuurlijk dat er op Mars helemaal geen leven is, maar er zijn genoeg 

aanwijzingen die duiden op intelligent leven elders in het heelal, zoals ook blijkt uit je eigen 

boek over Hellenborgh. Je kent natuurlijk het project “SETI” dat bedoeld is om buitenaardse 

signalen te zoeken en eventueel hun herkomst vast te stellen. 

 

Zo’n drie maanden geleden was ik in het Space Center van de NASA in Florida, toen ik na 

afloop van een bespreking werd aangesproken door dr. Warren Boniskey, de radio-astronoom.  

Hij vroeg me even met hem mee te lopen naar het gebouw van de radiotelescoop. Er werd, 

naar zijn zeggen, sinds gisterenavond iets “sensationeels” opgevangen, en mijn aanwezigheid 

was dringend vereist. Nou moet je weten dat hij, Boniskey, een nogal kalm figuur is, niet 

gauw opgewonden loopt te doen, maar nu was hij duidelijk niet in zijn gewone doen. 

“Misschien,” zo merkte hij zelfs op, “wordt dit de sensatie van de eeuw!”    

“Van de eeuw nog wel?” vroeg ik verbaasd. “Je weet wel hoe je iemand nieuwsgierig moet 

maken, zeg. Nu dan, wat hebben jullie binnengekregen?” 

Welnu, zo vertelde Boniskey: al jaren komen bij NASA beelden en andere informatie binnen 

die worden uitgezonden door diverse robots die sinds 2001 op de planeet Mars zijn geland en 

nog steeds actief zijn, zoals de Odyssey. Sinds kort was daar, onverklaarbaar, iets nieuws 

bijgekomen: een radiosignaal, onmiskenbaar van Mars afkomstig, maar niet van een der 

aldaar aanwezige Marslanders. Of toch wel? Op 2 december 2003 crashte een lander, de 

Beagle 2, zonder dat iemand wist wat precies de oorzaak is geweest. Kort geleden is hij 

gespot door de Reconnaissance Orbiter, die ontdekte dat de lander nog goeddeels intact zou 

moeten zijn. Pogingen om hem vanaf de aarde weer te activeren hadden geen succes, tot we 

dus die signalen begonnen te ontvangen. Waren die dan van de Beagle 2 afkomstig? En toen 

deden we een verbijsterende ontdekking: het signaal dat bij ons werd ontvangen was een 

stem! Een menselijke stem. 

“Twijfel is uitgesloten,” vertelde Boniskey. “Het is een zwak, maar goed verstaanbaar geluid. 

De stem van een mens, althans een intelligent wezen, die ons een boodschap stuurt vanaf 

Mars. En aangezien er nog nooit een mens van de aarde naar Mars is gereisd kan het ook geen 

mens zoals wij zijn, maar het moet een bewoner van een andere planeet zijn. Dat kan immers 

simpelweg niet anders!” 

Hij stond op. “Loop even met me mee naar het observatorium, dan kun je het zelf horen. En 

bereid je voor op een verrassing!” 

 

We gingen een trap op naar de radiokoepel, waar enkele medewerkers met koptelefoons naast 

allerlei elektronische apparatuur zaten. Boniskey draaide aan wat knoppen, en door de 

luidspreker klonk een ruistoon, die na enige fijnregeling overging in een diep gezoem, als van 

een draaggolf. Nu werd een ander geluid hoorbaar, lispelende klankenreeksen… het was, 

hoewel fluitend en sissend, onmiskenbaar de stem van een levend wezen. 
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“Dit is het!” De stem van Boniskey klonk bijna fluisterend. “Voor het eerst in de geschiedenis 

horen we op aarde een stem uit het universum! Iemand spreekt tot ons, vanaf de planeet 

Mars!” 

Inmiddels was het gelispel gestopt, om na ongeveer een minuut opnieuw te beginnen.  

“Maar…” zei ik, “dat is gewoon een rondlopertje. Een band zonder eind. Daar zit volgens mij 

niet echt iemand te spreken… Het zou een robotbaken kunnen zijn, of zoiets.” En Boniskey 

knikte.  

“Zeker kan dat, maar wie heeft dat baken dan geïnstalleerd? Het is in elk geval een korte 

boodschap, met een duur van minder dan een minuut, en die eindeloos wordt herhaald.” 

“En… hebben jullie enig idee wát hij zegt?” vroeg ik nieuwsgierig. 

“Nog niet…” Boniskey pakte een koptelefoon. “Maar we hebben allerlei technische trucs 

uitgehaald om het signaal zo verstaanbaar mogelijk te krijgen, en daar kun je nu naar luisteren 

als je dit ding even opzet. Misschien staat je wel een verrassing te wachten.” 

Ik zette de koptelefoon op en concentreerde me op wat ik hoorde. Eerst nog wat geruis, en ja, 

daar was het mysterieuze stemgeluid weer. En ik verstijfde. Dat kon toch niet? 

Bewegingloos bleef ik luisteren, totdat ik de boodschap drie keer volledig had gehoord. 

Dit was wat ik hoorde: 

 

Bewoners van de aarde, de blauwe planeet, gegroet! 

Vanaf de planeet, door ulieden genaamd Mars, de rode planeet, richt ik het woord tot ulieden, 

in ulieder eigene spraak, opdat gij mij verstaan ende begrijpen moogt. 

Hoort mij toe, en antwoord mij, bid ik u, laat mij toch ten spoedigste van ulieden vernemen, 

koste ook wat het koste. 

 

Tenslotte zette ik langzaam, als in trance, de koptelefoon weer af en staarde naar Boniskey. 

“Wel?” vroeg deze, mij gespannen aanziende. 

“Iemand zoekt contact met ons…” stamelde ik. “En dat doet hij… in het Nederlands!” 

In de korte stilte die volgde knikte Boniskey een paar keer langzaam. 

“Dus toch! We hebben de meest uitgekookte vertaalprogramma’s erop losgelaten, en in de 

meeste gevallen luidde de uitkomst dat het Nederlands moest zijn, maar dan zou het gaan, 

volgens de taalexperts, om een nogal krakkemikkig Nederlands.” 

“Nou… dat klopt dan niet helemaal” zei ik aarzelend. “Krakkemikkig is het woord niet. Het is 

een heel ouderwets soort Nederlands. Zoals het bij ons honderden jaren geleden werd 

gesproken. En in die oude taal doet hij – wie die ‘hij’ ook is – ons het verzoek om contact met 

hem op te nemen. Dus of wij zo vriendelijk willen zijn iets terug te zeggen, daar komt het op 

neer.” 

“Dus hij zegt niet wie hij is?” vroeg Boniskey. 

“Nee. Maar ik heb het vermoeden dat ik het misschien wel weet. Nou ja, heel misschien… 

Zegt de naam Hellenborgh je toevallig iets? Dat was een astronoom, die rond 1600 leefde, en 

wel bij ons! In Nederland dus. Welnu, uit nagelaten geschriften van deze Hellenborgh blijkt 

dat hij bezoek heeft gehad van iets wat wij nu een “UFO” zouden noemen, een onbemand 

apparaat uit de ruimte, dat hem in staat stelde op een of andere wijze in contact te treden met 

de figuren die het naar ons toe hadden gezonden. Dat contact is vrij langdurig geweest, en 

heeft – denk ik tenminste – ertoe geleid dat zijn buitenaardse gesprekspartners zijn taal, 

Nederlands dus, hebben leren beheersen. Ze hebben in latere eeuwen overigens, voor zover 

bekend, nooit meer iets van zich laten horen. Tot nu toe dan! Ik durf er een fortuin onder te 

verwedden dat we nu contact met dezelfde wezens hebben! Ze komen van een planeet die bij 

een ster behoort, die door Hellenborgh Arminius werd genoemd, ruim driehonderd lichtjaren 

hier vandaan, dus ze moeten onvoorstelbaar lang onderweg zijn geweest. En dat bovendien 
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met een onbeschrijfelijk hoge snelheid… vermoedelijk niet veel minder dan de lichtsnelheid!” 

Boniskey had zwijgend geluisterd, en streek zich nu over de kin. 

“Ja. Dat moet het dan zijn. Wat een geluk dat jij juist hier bent; verder hebben we hier geen 

Nederlanders. Nu, dan lijkt het mij, dat jij de aangewezen man bent om onze verre vriend te 

woord te staan. Waar wachten we nog op? Deze microfoon is vorig jaar speciaal door de 

NASA ontworpen voor toekomstige verre ruimte-expedities, met name naar Mars, dus wat 

willen we nog meer? De frequentie hebben we al zo zuiver mogelijk afgestemd. Nou, ga je 

gang.” 

“Ja maar…” stamelde ik, “wat moet ik dan in vredesnaam zeggen?” 

“Wel, begin maar met te zeggen dat we de boodschap ontvangen hebben, en vraag dan wie hij 

is, en wat hij wil.” 

Hij draaide de standaard van de microfoon naar mij toe, en klopte mij bemoedigend op de 

schouder. 

“Good luck, boy!” 

Ik haalde diep adem, en sprak toen langzaam in de microfoon: “Dit is de aarde. Mijn naam is 

Ronald Holsbeek. Wij hebben uw oproep ontvangen. Wie bent u, en waar komt u vandaan?” 

Ik leunde achterover. Mijn boodschap was nu met de snelheid van het licht naar Mars 

onderweg (300.000 kilometer per seconde) en zou, om de rode planeet te bereiken, zo’n vijf 

minuten nodig hebben. Als onze “Arminiaan”(wat kon het anders zijn?) meteen zou 

antwoorden zou ik dus minstens tien minuten moeten wachten op een eventuele reactie. Maar 

die bleef voorlopig nog even uit. Alleen maar geruis. We besloten toen dat ik het ieder 

kwartier opnieuw zou proberen; zo verliepen ongeveer twee uren. 

Toen gebeurde het. Na mijn elfde poging bleef ik wederom de noodzakelijke tien minuten 

wachten. Eerst weer niets. Geruis. En… daar was het, ineens. 

Het klonk zwak, maar redelijk goed verstaanbaar… En Nederlands! Onmiskenbaar onze taal! 

“Gegroet, o aarde! Welk een blijdschap uwe stem te horen, heer Ronald Holsbeek. Hoe 

schoon verbinding met ulieden te hebben, ten langen leste! Vertel mij over u. Zijt gij een 

geleerde? Sterrenkundig onderlegd wellicht? Zeer vele zaken heb ik ulieden te vragen. Doch 

wellicht wenst gij eerst te vernemen wie ik ben, en vanwaar, uit de witte hemelkring, dien gij 

de Melkweg noemt, afkomstig?” 

Het zweet brak mij uit. Zo ongeveer moest Neil Armstrong zich gevoeld hebben, op het 

historische moment dat hij als eerste mens voet op de maan zette. Dit was zonder twijfel een 

even historisch moment. Ik slikte, en trachtte mijn stem zo vast mogelijk te laten klinken, en 

om een zo mogelijk even statig en ouderwets Nederlands te spreken als mijn buitenaardse 

gesprekspartner. 

“Ik groet u ook, onbekende vriend. Inderdaad zouden wij hier, op aarde, eerstelijk gaarne 

willen vernemen wie gij zijt, en hoe gij op de planeet die wij Mars noemen, terecht zijt 

gekomen.” 

Gedurende de tien wachtminuten deden twee technici wat ze konden om de modulatie zo 

zuiver mogelijk bij te stellen, en het volume op te voeren tot sterkte vijf. En met succes, want 

de stem van de onbekende kwam thans merkbaar duidelijker door.  

“Mijn naam, heer Holsbeek, is voor u niet uit te spreken, zo vrees ik. Daarom heb ik besloten 

een aardse naam aan te nemen.  

Met twintig medereizigers ben ik, zeer lange tijd geleden, vertrokken van onze eigen wereld. 

Deze wereld is de planeet, geheten Amphion, zijnde de vijfde planeet vanaf onze zon, welke 

is: de sterre die door uw landzaat Hellenborgh werd genoemd naar zijn tijdgenoot Jacob 

Arminius. Om deze redenen kunt gij mij ook als Jacob aanspreken.  

Onze taak en opdracht waren: de Galactia, zijnde de interstellaire ruimte van de Melkweg, te 

onderzoeken ende verkennen, en zoveel mogelijk sterren examineren op planeten waar 

humanoïde wezens, begiftigd met rede ende verstand, woonachtig konden zijn. Na ons contact 
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– langs telepathische weg – met sinjeur Hellenborgh kregen wij opdracht naar uw wereld 

koers te zetten en – zo mogelijk – te landen. Het was ene zeer lange reis. Zoude ik de tijd 

omrekenen in jaren zoals gij die kent op uwe aardkloot, dan zijn wij bijna vierhonderd jaren 

onderweg geweest. Wij zouden derhalve nooit meer naar Amphion kunnen terugkeren, omdat 

wij bij aankomst onmiddellijk zouden sterven. Alras ontdekten wij echter, dat wij ook nooit 

op aarde zouden kunnen landen. Wat ooit ons onbemande vaartuig in de dagen van 

Hellenborgh wel vermocht, bleek voor ons onuitvoerbaar. De zwaartekracht is voor ons te 

groot, en de atmosferische druk zou ons binnen zeer korte tijd doden. Slechts één planeet 

bevonden wij in uw zonnestelsel geschikt om te landen, en dat was de volgende planeet, door 

u genaamd Mars. De landing aldaar verliep nochtans zeer moeilijk, omdat wij nog maar met 

twee in aantal aan boord van ons ruimtevaartuig waren. Al mijn andere reisgenoten waren 

reeds in de loop der tijden gestorven. Bij de landing kwam mijn laatste metgezel om het 

leven, en raakte ons vaartuig onherstelbaar beschadigd…” 

De stem werd zachter. “Nu zit ik dus, geheel alleen ende eenzaam, op Mars, en moet hier 

blijven, tot ook mijn ure gekomen zal zijn. En ik weet, heer Holsbeek, dat dit niet meer zeer 

lange tijd zal duren.” 

Thans zweeg de stem. Ik was diep getroffen, en ontroerd. Deze man (althans, dit buitenaardse 

wezen, ik nam maar aan dat het een “man” was) was klaarblijkelijk, in de tijd dat wij op aarde 

nog in de middeleeuwen leefden, op een ontdekkingsmissie gezonden, moest onvoorstelbare 

afstanden door het universum hebben afgelegd, en had daaraan letterlijk zijn leven gewijd, 

een leven dat nu, als ik hem goed begreep, bijna op zijn eind liep. 

“Het verdriet mij dit te vernemen, o Jacob,” antwoordde ik hem. “Zeg mij, kunnen wij iets 

voor u doen? U wellicht helpen met inlichtingen voor uw missie?” 

Weer die tien minuten pauze. En daar kwam het antwoord. 

“Dank voor uw aanbod, heer Holsbeek, dat ik gaarne zal aanvaarden. Doch laat ik u eerst 

kond doen van mijn wedervaren tot dusverre. Ik heb dan bevonden, dat gij, op aarde, in sterk 

veranderde omstandigheden leeft, vergeleken met de tijd van Hellenborgh. Hij kende nog 

geen communicatiemiddelen door elektromagnetische trillingen, hoe zegt gij dat: radio en 

televisie, terwijl wij op Amphion deze zaken al verre achter ons hebben liggen. De radio 

welke ik op dit moment gebruik heb ik hier geconstrueerd met gebruikmaking van materiaal, 

afkomstig van uw aardse vaartuig, dat ik hier aantrof, een onbemand toestel. Aldus beschik ik 

over een – voor mij primitief – communicatiemiddel, waarmee ik lange tijd uw vele aardse 

zenders kon beluisteren. Vele ontdekkingen deed ik aldus. Ik bevond ook, dat uw taal slechts 

door een klein volk gesproken wordt, terwijl wij vroeger meenden dat Hellenborghs taal die 

van de gehele aarde was. Doch neen, ik vond een schokkende wirwar van talen. Daarnaar 

luisteren was voor mij meest onaangenaam, niet alleen omdat ik het niet kon begrijpen, maar 

ook omdat het dikwerf vergezeld ging van afschuwwekkende bijgeluiden. Evenwel stond daar 

iets anders tegenover, dat deze ellende meer dan goed maakte. Het was ook een geluid, maar 

dan een geluid dat ik nooit eerder elders in de galactische ruimte heb gehoord. Een geluid van 

een onuitsprekelijke schoonheid… Iets wat wij op Amphion nimmer nog hadden vernomen, 

iets ongehoords, letterlijk ongehoord in het universum. Ik weet nu hoe het heet in onze taal: 

muziek! Na het voor de eerste keer hier op Mars gehoord te hebben wist ik, dat ik de 

resterende tijd onmogelijk nog iets anders zou kunnen doen dan uw zenders afzoeken naar 

zoveel mogelijk van dit geluid, deze muziek. Tot iets anders ben ik nu eenvoudig niet meer in 

staat. Zeg mij, o heer Holsbeek, hoe worden deze klanken opgewekt ende voortgebracht? 

Welke middelen wendt gij aan om deze verrukkingen hoorbaar te maken? En wie zijn deze 

Bach, en Schubert? En Mozart, Beethoven, Tsjaikowski? Leven zij nog? Hoe hebben zij deze 

vaardigheden ontwikkeld? Alles wil ik hiervan weten. Daarna zal mij het levenseinde niet 

zwaar meer vallen!” 
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“Ik zal ervoor zorgen dat ge alle nodige informatie krijgt,” antwoordde ik, enigszins 

aangedaan. “Blijf dus luisteren, verzoek ik u. Zo spoedig mogelijk neem ik weer contact met 

u op.” 

Ik zette de koptelefoon af, en wendde me tot Warren Boniskey. 

“Kan het technisch zo geregeld worden, dat we via dit kanaal constant muziek naar Mars 

uitzenden?” 

“Natuurlijk kan dat,” zei Boniskey. “Via Spotify is alle muziek die je maar wilt meteen 

beschikbaar.” 

“Heel goed,” zei ik. “Begin maar met alle pianoconcerten van Mozart!” 

 

Dag in, dag uit bleven we in voortdurend contact met Jacob. Dag en nacht eigenlijk. Ik geloof 

dat Arminianen helemaal geen slaap kennen. Wij wel natuurlijk, jammer genoeg in dit geval. 

Overdag spraken we zo vaak mogelijk met hem, Boniskey en ik, of in feite alleen ik, want 

Boniskey spreekt geen woord Nederlands. Ik benutte dat contact door zoveel mogelijk 

informatie te vragen over de Arminianen. Dat zal in de toekomst allemaal worden 

gepubliceerd. Tussendoor, en ook gedurende de nacht, zonden we constant klassieke muziek 

uit, waar Jacob steeds op aandrong. Liefst van Mozart, Dvorak of Schubert. 

Af en toe was hij moeilijk te verstaan, wat ik eerst aan de verbinding toeschreef, maar 

langzamerhand werd het me duidelijk dat hij steeds meer moeite had met spreken. 

Diverse keren vroeg ik hem hoe het met hem ging, en dat was niet goed.  

Ook niet zo vreemd. Stel je voor: je zit helemaal alleen, van iedereen verlaten, gestrand in een 

woestijnachtige omgeving, honderden lichtjaren van huis, met de zekerheid dat je er nooit 

meer vandaan zult kunnen komen. Bovendien was hij klaarblijkelijk stokoud. In aardse jaren 

zeker meer dan achthonderd jaar. 

Wat hem toch nog op de been hield was uiteindelijk alleen nog onze muziek, die op hem – 

afkomstig van een wereld waar men klaarblijkelijk helemaal geen muziek kent – een 

ongehoord verpletterende indruk moet hebben gemaakt. 

 

En zo kwam tenslotte het einde. Op 19 november, dus – ongelofelijk genoeg – precies op de 

sterfdatum van Franz Schubert, sprak ik hem voor het laatst, en beluisterde nog één keer dat 

merkwaardige ouderwetse Nederlands. 

“Heer Holsbeek, ’t is alzo met mij gedaan, en mitsdien moet ik thans van u scheiden. Ik heb 

mijn taken vervuld. Wat mij slechts en alleenlijk zwaar valt is uw muziek dewelke ik nu niet 

meer zal horen. De dood zal mij lichter vallen bijaldien gij mij dan nog éénmaal de muziek 

van Schubert kondt laten horen? Inzonderheid het stuk dat gij de Onvoltooide Symfonie zegde 

genoemd te worden. Mijn geest is dan geheel ende al bereid naar de Kosmos terug te keren. Ik 

wens u dan thans te groeten, u aardbewoners en bovenal uw kleine volk, dat Hellenborghs tale 

spreekt. Mijn dank voor alle muziek dewelke gijlieden mij deedt beluisteren is 

onuitsprekelijk. Vaarwel. Vaarwel.” 

De stem zweeg. Ik gaf Boniskey een wenk, en via de computer kwam de door Jacob 

gevraagde muziek binnen enkele seconden beschikbaar. 

Zonder wat te zeggen bleven we luisteren, tot het tweede (en laatste) deel van de symfonie, 

een van de aangrijpendste stukken muziek die ooit gecomponeerd zijn, geleidelijk was 

weggestorven, en trachtte vervolgens weer contact met Mars te krijgen. Geruime tijd bleven 

we Jacob oproepen, maar er kwam geen antwoord meer. Slechts geruis kwam nog over de 

gebruikte frequentie tot ons. 

Tenslotte keken we elkaar berustend aan, meer ontroerd dan we wilden laten blijken. Er kon 

geen twijfel over zijn: Jacob, de Arminiaan, was dood.” 

 

*   *   * 
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Holsbeek zweeg, en staarde enige tijd in gedachten verzonken voor zich uit.  

“Dat was het, Adriaan. Ik denk niet dat we ooit sporen van Jacob of zijn ruimteschip zullen 

vinden, zelfs als we er in de verre toekomst in zullen slagen op Mars te landen. We weten de 

juiste plek niet, en het vaartuig is waarschijnlijk erg klein, voor onze begrippen. Het zou het 

zoeken van een bierblikje in de Sahara zijn.” 

“En wanneer,” vroeg ik, “wordt alles nu wereldkundig gemaakt?” 

“Volgende week,” zei Holsbeek. “Morgen vertrek ik naar Washington, waar door de NASA 

een grote persconferentie is georganiseerd. En daar ben ik dan een van de voornaamste 

sprekers. Misschien zie je me dan wel op de TV.” 

“Daar ben ik dan wel benieuwd naar,” zei ik opstaande. “Nou Ronald, veel dank voor je 

verhaal. Ik ben er nog even stil van. Maar ik zal verder geen beslag op je tijd meer leggen. 

Dus ik stap weer eens op.” 

“Ik loop met je mee,” zei Holsbeek. “Ik moet even een paar boodschappen doen hier in de 

buurt.” 

Het was inmiddels over vijven, en dus (het was immers al begin december) volkomen donker. 

Toen we buiten op straat stonden keken we allebei onwillekeurig naar boven. Een 

schitterende sterrenhemel… het oneindige Universum. En ergens daar, heel ver weg, 

woonden de Arminianen, een beschaving die aanzienlijk verder ontwikkeld was dan die van 

ons, maar toch iets miste: muziek. Maar nu ze er eenmaal kennis mee hadden gemaakt bleken 

ze er wel enorm ontvankelijk voor te zijn. Op een of andere manier vond ik dat een 

hoopgevende gedachte voor de verre toekomst. 

Holsbeek klopte me op de schouder. 

“Nou, het beste, Adriaan.” Hij glimlachte. “Het is hier vandaan niet ver lopen naar de 

Hartebrugkerk, misschien ken je die wel. Ik denk dat ik daar even binnenloop om een kaars 

op te steken. Voor Jacob. Wist je trouwens dat het vandaag 5 december is? De sterfdag van 

Mozart. Dat zou Jacob mooi gevonden hebben.”   

We schudden elkaar de hand, en ik keek hem na, terwijl hij wegwandelde. De herfst joeg wat 

bladeren achter hem aan. 

 

 

 

 

 

 

Einde 
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Lijst van publicaties 
 

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

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

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

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

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

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

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

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

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

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1993; ongewijzigd herdrukt in 2002) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

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

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

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

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

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

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

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

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

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 2002; ongewijzigde herdruk uit 1993) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

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

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

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

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 De Patriotten (opera in vijf taferelen – 2011) 

 Het Veemgericht (kerstvertelling – 2011) 

 De Zaak Pontius (paasverhaal – 2012) 

 De Man met de Baard (kerstvertelling – 2012) 

 Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11 te Rotterdam, 1913-1940 (Rotterdamse familiegeschiedenis – 2013) 

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

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2014) 

 De Arminiaan (kosmische vertelling – 2015) 

 

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

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 De man aan het raam (2006) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 De rijke verhalenverteller (2011) 

 De poppenkast (2012) 

 De nieuwe berg (2013) 

 Het draaiorgel (2014) 
 
Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen. 

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

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


