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Gerdien Verschoor

Eend

Op een vroege zondagochtend stonden er twee 

mannen te wachten aan de voet van de toren. 

Geert, de stadsbeiaardier, met eelt op zijn pinken. Jannes, de 

brugwachter, met stekelhaar boven zijn brede voorhoofd. 

Hij keek naar de twee houtduiven die rondfladderden om 

de Wilhelminaboom. Zijn ogen dwaalden over het ’s-Gra-

venhof. Nu er geen auto’s meer mochten staan, was het een 

stuk opgeknapt. In de verte stampte een boot over de IJssel.

 Vanuit de Lange Hofstraat kwam er iemand aanfietsen 

in een geel regenjack. Hij remde af en hief zijn hand op. Ben-

nie, de uitbater van café Het Uitzicht. Hij zette zijn fiets op 

slot tegen de kerkmuur en voegde zich bij Jannes en Geert.

 ‘Op wie wachten we nog?’ vroeg hij, terwijl hij zijn jack 

los ritste en in zijn fietstas propte. 

‘Op Valentijn,’ zei Geert. ‘En op Bastiaan natuurlijk.’

‘Die zullen wel weer te laat zijn,’ zei Bennie. 

‘Wie is er eigenlijk luidmeester vandaag?’ vroeg Jannes. 

‘Ik,’ zei Geert. Hij haalde de sleutel uit zijn zak. ‘Zal ik de 

deur openmaken? Dan kunnen jullie vast naar boven.’

 ‘Welnee,’ zei Jannes. ‘Laten we nog even wachten.’ Ze had-

den nog alle tijd. En trouwens, daar had je ze al. Vanaf de IJs-
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selkade kwam er een zwarte hond de hoek om. Op zijn oren 

groeiden plukken haar, als kwasten. Bastiaan. Even later 

volgde Valentijn. Hij groette de mannen met een korte tik 

tegen zijn hoed.

 ‘Zullen we dan maar,’ zei Geert. Hij stak de sleutel in het 

slot en draaide twee keer naar links. Met een duw van zijn 

schouder opende hij de deur. ‘Helpen jullie onthouden,’ zei 

hij. ‘Op de eerste trans ligt een dooie eend. De koster heeft 

gevraagd of we hem daar kunnen weghalen. Met dit warme 

weer, en de toeristen vanmiddag.’

‘Heb je iets om hem mee te nemen?’ vroeg Bennie.

 ‘Ja,’ zei Geert. Hij hield een plastic tas van Albert Heijn 

omhoog.

Bastiaan maakte het zich gemakkelijk. Met een zucht legde 

hij zijn kop tussen zijn voorpoten. De kwasten op zijn oren 

trilden. De mannen moesten over hem heen stappen om 

het portaal te kunnen betreden. Geert deed de deur achter 

hen op slot. Voor de zekerheid checkte hij nog even het luid-

rooster. Het klopte.

 Jannes was de eerste die naar boven liep, over de stenen 

wenteltrap. Niet te snel, zodat hij nog adem over zou heb-

ben als hij straks boven zou komen. Op de klokkenzolder 

bleven ze even staan om uit te rusten. Jannes haalde een 

zakdoek uit zijn broekzak en snoot zijn neus. Hij bekeek de 

klokken. Wat een apparaten waren dat eigenlijk. Duizen-

den kilo’s brons. Ze hadden de namen van de vier prinses-

sen, van groot naar klein: Beatrix, Irene, Margriet, Marijke. 

Ze hingen nog stil in de omarming van de houten klokken-

stoelen. De Beatrix was versierd met een Mariafiguur in 

een ovaal medaillon. Vreemd was dat eigenlijk. Boven hin-

gen nog twee klokken, de Maria en de Walburga. Allemaal 
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vrouwen. Ook vreemd. Hij snoot zijn neus nog eens en 

stopte zijn zakdoek weer terug in zijn broekzak. Even later 

daalden ze de houten trap af naar de luidzolder. Er lagen zes 

touwen opgerold op de vloer. Ze wezen vanuit hun cirkels 

omhoog en verdwenen door gaten in het plafond alsof ze de 

hemel zochten. 

‘Wat hebben we vandaag?’ vroeg Bennie.

 ‘Lijdenstijd. Klein gelui met grote klokken,’ zei Geert. 

‘Beatrix, Walburga, Irene. En natuurlijk inluiden met de 

Marijke.’

‘Bennie, doe jij de zandloper? Jannes, jij bent vandaag de 

jongste.’

 Jannes snoot zijn neus weer en pakte het touw van de 

Marijke. 

‘Nu even stil. Wachten op de Wijnhuistoren.’

Op het moment dat het carillon van de Wijnhuistoren 

begon te spelen, draaide Bennie de zandloper om. De man-

nen stonden bij hun klok. Jannes hield zijn adem in. Eerst 

het wijsje van het carillon, dan de uurslag van de Hemo-

nyklok uit 1644. Dat je de zeventiende eeuw kon horen. 

Negen uur. Hij begon aan het touw van de Marijke te trek-

ken die het gelui van de Hemonyklok overnam op precies 

dezelfde toonhoogte. Een f. De mooiste klank die er was, 

vond Geert, zo rein. Niemand wist precies wat hij daarmee  

bedoelde. 

 Dertig slagen, het touw loslaten, de Marijke uit laten 

luiden. Pas nadat haar galm was weggestorven, bracht Ben-

nie de Irene in beweging. Hij had het gemakkelijk, met 

die enorme armen. Hij hield één hand in zijn broekzak, 

met de andere trok hij rustig aan het klokkentouw. Nu de 

Beatrix, gebaarde Geert naar Valentijn. Valentijn sloeg zijn 
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linkerhand om het touw van de Beatrix, pakte over met de 

rechterhand en trok het touw stevig naar beneden, in één 

beweging. Hij stond kaarsrecht, strekte zijn benen op het 

moment dat hij met zijn rechterarm omhoogreikte. Geert 

nam de Walburga voor zijn rekening. Met beide armen en 

alle kracht van zijn bovenlichaam bracht hij haar op gang. 

Pas toen ze zeker wisten dat de hele stad de klokken kon 

horen, namen hun inspanningen af en begonnen ze rusti-

ger te luiden, ieder op zijn eigen wijze.

 Jannes kon even uitrusten. Hij keek naar de luidende 

mannen. De stad zou nu wel wakker zijn. Fijn dat er geen 

toeristen boven waren, of kinderen. Die vroegen altijd van 

alles. Of gingen in de touwen hangen, levensgevaarlijk. Na 

een paar minuten nam hij het touw van Bennie over, Ben-

nie liep door naar de Beatrix, Valentijn deed de Walburga. 

Nu kon Geert op adem komen. Zo wisselden ze elkaar een 

paar keer af.

 Bennie stond op tijd bij de zandloper. Op het moment 

dat hij met beide armen begon te zwaaien, liet Valentijn de 

Irene los. Daarna liet Jannes de Walburga uitluiden. Nog 

even weergalmde ze samen met de Beatrix over de stad, 

tot de Beatrix alleen overbleef. Nadat haar zware gelui was 

weggestorven, klonk het kwartiertje van het carillon. Geert 

had er wijsjes uit de Matthäus Passion op gezet. Jannes keek 

op zijn horloge. Het klopte precies. Ze rolden de uiteinden 

van de touwen op en legden ze in cirkels op de vloer.

Ze wilden allemaal mee om de eend te zoeken. 

 Gelukkig was het een heldere dag. Door de galmgaten 

scheen wat licht naar binnen. De mannen kropen achter el-

kaar aan over de ladders, Geert voorop, ze liepen op de tast 

over de zoldervloeren. Vroeger was Jannes altijd bang voor 
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de vleermuizen. Sinds er gaas voor de galmgaten was ge-

spannen, waren ze verdwenen. Toch rook je ze nog steeds. 

Geert opende het luik naar de eerste trans en even stonden 

ze met hun ogen tegen het licht te knipperen. Ze hadden de 

eend snel gevonden. De veren glansden nog. Jannes keek 

naar de neusgaatjes in de snavel. Hij stak zijn hand uit om 

de kop van de eend te strelen, maar Geert pakte het beest 

al op, zijn handen in de plastic zak. Zo te zien was ze al he-

lemaal stijf. Geert liet haar de tas in rollen, tegen de blauwe 

letters van de Albert Heijn aan. 

 ‘Hoe komt die hier?’ vroeg Bennie. ‘Eenden vliegen toch 

niet zo hoog?’

Geert wist het ook niet.

 ‘Kijk, Valentijn, daar ligt je woonboot.’ Jannes wees in 

de verte. Valentijn knikte. Zijn gezicht was verborgen in de 

schaduw van zijn hoed. Wat stond de IJssel hoog vandaag, 

het leek wel een meer. En je kon helemaal tot Deventer kij-

ken. De twee torens van de Bergkerk prikten boven de stad 

uit. Hoe hoger je staat, hoe meer lucht je kunt zien, dacht 

Jannes.

‘Ik ga weg,’ zei Valentijn.

‘Echt waar? Weer naar Santiago? Lopen? Met Bastiaan?’ 

Valentijn knikte. 

‘Maar niet naar Santiago,’ zei hij. Naar Görlitz.’

‘Naar Görlitz?’

‘Ja,’ zei Valentijn. ‘Naar Görlitz. Want daar komt Jakob 

Böhme vandaan. Du musst allhie wissen, das die Gottheit nicht 

stille stehet, sondern ohne Unterlass wirket und aufsteiget.’ Jan-

nes durfde niets meer te vragen. Echt Valentijn, om zulke 

vreemde dingen te zeggen. 

 ‘Mocht dat eigenlijk wel, met dat gaas, en met die vleer-

muizen?’ vroeg Bennie. ‘Die zijn toch beschermd?’ Ze waren 
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nog verder geklommen, stonden nu op de tweede trans. Jan-

nes klemde zijn handen om de balustrade. Dit was wel heel 

hoog.

 ‘Denk je dat iemand zich daar iets van aantrekt,’ zei 

Geert. ‘Weet je wat ze met de nesten van die roeken heb-

ben gedaan, bij de rechtbank.’ Hij wees in de richting van 

de Martinetsingel. ‘Allemaal weggehaald. Kostte zestigdui-

zend euro. Zestigduizend euro!’

 ‘Ik vind het juist mooi, die roeken,’ zei Bennie. ‘Ze schij-

ten alleen mijn terras onder. Maar daarvoor woon je toch 

in de stad? Waar woon jij nou precies, Geert, kun je dat zien 

hiervandaan?’

 De binnenstad lag onder hen, ineengekruld als een slak-

kenhuis. Alle daken waren rood. Geert wees het aan. Een 

langgerekt pand, met twee ramen in het puntdak. Van bo-

venaf kon je zien dat zelfs zijn huis niet recht was. Halver-

wege zat er een knik in, naar links. 

‘Wat doe je nou met die eend?’ vroeg Bennie toen ze weer be-

neden stonden. Bastiaan stond op en rekte zich uit, schudde 

met zijn oren.

 ‘Ik gooi hem in de container,’ zei Geert. ‘In de tuin van de 

koster. Dat is zo afgesproken.’ De mannen wensten elkaar 

een goede zondag. Valentijn en Jannes liepen nog een eind-

je met Geert op. Bij het huis van de koster vroeg Valentijn: 

‘Gooi je ’m echt in de container?’

 ‘Ja,’ zei Geert, ‘wat wou je ermee?’

 ‘Mee naar huis nemen.’ 

 ‘Oké,’ zei Geert. Hij gaf hem de plastic tas.

 Bastiaan sloeg de hoek om, de Proosdijsteeg in. Valentijn 

liep achter hem aan. Aan zijn hand bungelde de tas van Al-

bert Heijn.


