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OOM ROB

Borre, Radijs, Ovi en Elle zijn op bezoek bij Elles 
oom Rob in het kustplaatsje Schuurbuikerzand. 
’s Zomers liggen de mensen hier op het strand 
handdoekje aan handdoekje in zwembroeken, 
badpakken en bikini’s bruin te bakken. Ze eten ijs 
en patat, gooien met opblaasballen en baden hun 
pootjes in de verkoelende zee. Maar nu is het nog niet 
eens lente en het strand is, op wat meeuwen en een 
enkel stuk wrakhout na, leeg.
‘Er is storm op komst,’ bromt oom Rob. Hij bijt op zijn 
pijp en tuurt naar de loodgrijze zee en de lucht die aan 
de horizon zwart kleurt. ‘Noodweer. Het wordt een 
onrustige nacht.’
Oom Rob is de vuurtorenwachter van Schuurbuikerzand. 
Hij woont in de ronde, rood-wit gestreepte toren, onder 
het lichthuis, waar de lamp ’s nachts een lichtbundel in 
het donker draait.
Hij zet zijn kraag overeind.
‘Kom,’ zegt hij in zijn rode baard krabbend. ‘Het is 
etenstijd.’
Tussen de met dor helmgras begroeide duinen door, 
lopen ze over het zandpad dat naar de vuurtoren leidt. 
Bij zijn huis aangekomen, doet oom Rob de deur van 
het slot en hij gaat Borre, Radijs, Ovi en Elle voor, de 
wenteltrap omhoog.
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Achtenveertig treden later staan ze in de ronde 
keuken, woon- en slaapkamer.
‘Jij slaapt op de bank,’ zegt oom Rob tegen Elle. 
‘En voor jullie drie heb ik luchtbedden.’
Hij werpt ze Borre, Radijs en Ovi toe.
‘Terwijl jullie ze opblazen, maak ik het avondeten klaar.’
Natuurlijk heeft niemand eraan gedacht om een pomp 
mee te nemen. Dat wordt huffen en puffen. Een 
vuurtoren is geen luxehotel.
Oom Rob is druk in de weer met een blikopener en 
een tweepits gasstelletje.  
‘Het eten is klaar,’ zegt hij, juist als de bedden 
opgeblazen en de slaapzakken uitgerold zijn.
Ze gaan aan tafel zitten. Oom Rob zet een pan met 
witte bonen in tomatensaus op een onderzettertje.
‘Schep maar op,’ zegt hij. Hij pakt een steelpannetje 
van het vuur. ‘En hier: voor ieder drie knakworsten.’
Met een vork wipt hij ze op de borden.
‘Ik hoef niet, hoor,’ zegt Elle. ‘Ik ben vegetariër.’
‘Dat was ik vergeten,’ zegt oom Rob en dan tegen 
Borre, Radijs en Ovi: ‘Nou, jullie hebben geluk.’ 
Hij geeft ze ieder een extra worst.
Ze eten in stilte. Het wordt snel donker buiten. 
Als alles op is, spoelen ze de borden en het bestek 
af in het gootsteentje. Door een klein venster dat 
op zee uitkijkt, wordt het zwart van de nacht onderbroken 
door het regelmatige, witte flitsen van de vuurtorenlamp.

‘Willen jullie thee?’ vraagt oom Rob.
Hij zet water op en pakt voor zichzelf een biertje uit 
de koelkast.
De wind waait om de toren. Het begint te regenen. 
In de verte klinken donderslagen.
Elle schenkt de thee in.
‘Wat hoor ik toch?’ vraagt Borre.
‘Bedoel je het onweer?’ vraagt Ovi. Hij heeft een hekel 
aan onweer.
‘Nee, dat is het niet. Ik bedoel dat zangerige.’ 
Iedereen spitst zijn oren. Ja, nu horen ze het ook.
‘Het klinkt als… als…’
‘Als een viool,’ zegt oom Rob.
‘Juist.’ Ze knikken.
‘Waar komt het vandaan?’ vraagt Radijs.
Oom Rob trekt een rimpel in zijn voorhoofd.
‘Dat is een lang, maar vooral heel gruwelijk verhaal,’ 
zegt hij. ‘Ik weet niet of ik het jullie wel kan…’
‘Ah, kom op, oom Rob,’ zegt Elle. ‘Vertel het nou. 
U doet dat altijd zo spannend.’
Ze draait zich naar Borre, Radijs en Ovi.
‘Echt, hoor,’ zegt ze. ‘Oom Rob praat niet veel, maar 
áls hij gaat vertellen, is het zo spannend dat je er nog 
nachten wakker van ligt!’
‘Nou, vooruit,’ zegt de vuurtorenwachter. Hij neemt een 
slok van zijn bier, kijkt zijn vier gasten een voor een aan 
en begint dan te vertellen:
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KATJE DARM

‘Meer dan honderd jaar geleden was Schuurbuikerzand 
niet het toeristische kustplaatsje dat het nu is, maar 
een arm vissersdorp. De mensen werkten hard voor 
weinig geld. 

Met gammele, houten bootjes voeren ze ver de zee op, om 
hun netten uit te gooien. Vaak bleven ze dagen achtereen 
weg. Ze kwamen dan terug met net genoeg vis om hun 
eigen gezin van te voeden. Als ze heel veel geluk hadden, 
was er nog een klein beetje over om op de markt te 

verkopen. Maar soms – en dat gebeurde vaker dan af en 
toe – kwamen de vissers niet meer thuis en had de zee ze 
van hun geliefden weggenomen, zoals zij de vis van de zee 
hadden willen wegnemen.
Natuurlijk waren er ook dorpelingen die geen visser 
waren. Er waren een paar boeren die voor melk en 
groenten zorgden, een bakkertje voor het brood, een 
slager en een kruidenier. Je kunt tenslotte niet elke dag als 
ontbijt, middag- en avondmaal vis eten. Maar omdat zij 
hun koopwaar enkel aan arme mensen konden verkopen, 
verdienden ze weinig en waren zelf ook arm.
Schuurbuikerzand had een schooltje, maar lang niet alle 
kinderen gingen naar school. De meesten moesten helpen 
met vis vangen. De kinderen die wel naar school gingen, 
zaten in één lokaal en hadden les van een oeroude meester.
De dorpelingen waren arm, maar ze vormden een hechte 
gemeenschap: iedereen kende iedereen, iedereen hielp 
elkaar en iedereen vertrouwde elkaar. Samen sta je sterk, 
gedeelde smart is halve smart en meer van dattum.
In de Kotterstraat stond een klein huisje leeg. Er had 
een jong echtpaar in gewoond. Ze waren straatarm, maar 
dolgelukkig met elkaar geweest. Maar zoals altijd met 
geluk in Schuurbuikerzand, ging het mis. Het noodlot 
sloeg hardvochtig toe. De jonge echtgenoot ging uit vissen 
met een boot waarvan men later zei dat de bodem rot 
was. Hij kwam niet meer thuis. De kersverse bruid huilde 
zichzelf in eeuwige slaap. Zij stierf van verdriet.
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Een paar dagen na de begrafenis trok een vrouw in het 
leegstaande huisje aan de Kotterstraat. Ze kwam niet uit 
Schuurbuikerzand. Niemand kende haar.
“Heb je die vreemdelinge gezien?” vroeg de ene dorpeling 
aan de ander.
“Die met dat sliertige, grijze haar tot op haar enkels?”
“Juist, die. En ze draagt alleen maar zwart.”
“Om haar nek hangt een gouden ketting met een 
strijkstok eraan,” voegde een derde toe. “Zo’n ding 
om viool mee te spelen.”
“Het zou best eens een heks kunnen wezen,” 
zei een vierde.
De andere drie knikten instemmend.
“Ze woont in het huis van Cornelis en Saartje, die arme 
drommels,” wist de eerste.
“Kan dat zomaar?” riep er een verontwaardigd. 
“Heeft die heks daar wel recht op?”
“Ik zal eens aan de burgemeester vragen hoe de vork in 
de steel zit,” stelde iemand voor.
Dat deed ze. Ze snelde naar het gemeentehuis – dat al 
net zo armoedig was als de rest van het dorp.
“Ik zal de veldwachter er eens op afsturen,” zei de 
burgemeester, nadat hij het verhaal van de vrouw 
had aangehoord.
De veldwachter – zo noemden ze vroeger een politieagent – 
ging ’s avonds een kijkje nemen in de Kotterstraat. 
Hij klopte op de deur.

“Wie is daar?” vroeg een stem die klonk als kapot glas.
“De veldwachter, mevrouw. Doet u eens even open.”
Er klonk gestommel en de deur ging op een kier. Een oog, 
bol, nat en geel als de dooier van een spiegelei, gluurde 
hem vanuit het donker aan.
“Heb ik iets misdaan?”
“Ik ben gestuurd door de burgemeester,” zei de 
veldwachter. “Hij wil graag weten wie u bent.”
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“Ik ben Katje Darm,” zei de vrouw. Ze deed de deur 
verder open. Het licht van een gaslantaarn scheen bleek 
op haar. “De oudtante van Saartje.”
De veldwachter verslikte zich haast van schrik. 
Het vel van de vrouw leek net het versleten leer van 
afgedragen schoenen. Het spande strak om haar 
schedel. Als je tussen je oogharen doorkeek, zag je 
geen gezicht, maar een doodshoofd. Een doodshoofd 
met lang, grijs haar.
“Is er wat? U bent plots zo stil,” grijnsde Katje Darm. 
Haar tanden waren zó bruin; het leek wel alsof ze zojuist 
een boterham met pindakaas gegeten had, alleen bestond 
er toen nog geen pindakaas.
“Eh, niets, hoor… Alles in orde… G-g-goedenavond,” 
had de veldwachter gestotterd voor hij er halsoverkop 
vandoor was gegaan.
“Stel je niet zo aan,” had de burgemeester gezegd toen de 
veldwachter verslag uit kwam brengen. “Oude vrouwtjes 
zien er wel vaker eng uit. Dat ze onverzorgd haar, een 
slecht gebit en een zwarte soepjurk heeft, wil nog niet 
zeggen dat ze een heks is. Want zeg nou eerlijk: dan zou 
jouw moeder ook heel goed de een of andere toverkol 
kunnen wezen, Harmsen. Nee, we moeten mevrouw, 
eh… Kom, hoe heet ze ook alweer? … Juist, Katje Darm. 
We moeten mevrouw Darm zich niet onwelkom laten 
voelen. En nu ga ik verder werken aan mijn plan voor de 
haven. Eruit, Harmsen!”

Maar de burgemeester bleek de enige te zijn die niet 
wilde dat de buitenstaanster zich onwelkom voelde.
De dorpelingen roddelden over haar: “Ze doet net alsof 
ze het arme oudtantetje van Saartje is. Nou volgens mij 
is ze helemaal niet arm. Heb je die gouden ketting om 
haar nek gezien?”
“Het zou me niets verbazen als ze niet eens de oudtante 
van Saartje is.”
“Wat moet ze hier?”
“De zeelucht zou haar goed doen.”
“Is ze ziek dan?”
“Gezond zal ze niet wezen.”
“Nou, ik mijd haar als de pest.”

Met een steelpannetje ging Katje Darm op weg naar 
de koeienboer.
“Wat moet dat?” vroeg de veehouder niet bepaald 
vriendelijk.
“Ik zou graag een litertje melk van u kopen, beste man,” 
kraste Katje Darm.
“Ik heb geen melk voor u,” was het antwoord.
“Maar u heeft toch koeien? Ik hoor ze loeien. Die geven 
toch iedere ochtend melk, zeker?”
“Jawel.”
“Maar u zegt net dat u geen melk hebt.”
“Ik heb wel melk, maar niet voor u,” bromde de boer. 
“En nu van m’n erf af!”
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“Maar ik betaal ervoor, hoor,” probeerde Katje Darm. 
“Ik heb het geld hier in mijn…”
“Scheer je weg! Snel, of ik stuur de hond op je af, heks!”
De oude vrouw maakte zich snel uit de voeten. Ze riep 
nog iets, maar de boer verstond het niet.

Het echtpaar dat naast Katje Darm woonde, 
was helemaal niet blij met hun nieuwe buurvrouw. 
“Als ze groet, zeg je niks terug en kijk je de andere kant 
op,” zei de vrouw tegen haar man. Ze zaten aan tafel. 
“Voor je het weet, spreekt ze een spreuk uit en steelt ze 
je ziel.”
Klop klop!
“Er is iemand aan de deur. Ga eens kijken wie dat is.”
De man stond op van tafel en deed open.
“Hallo, ik ben de nieuwe buurvrouw,” groette Katje Darm. 
“Ik wilde vragen of ik misschien een paar appels uit de 
appelboom in jullie tuin mag heb...”
Smak!
Zonder iets te zeggen of Katje Darm aan te kijken had 
de buurman de deur voor haar haakneus dichtgesmeten. 
Buiten schreeuwde Katje iets onverstaanbaars met haar 
schervenstem.

De volgende dag, zo vroeg in de morgen dat de haan nog 
niet eens gekraaid had, zette de koeienboer een emmer 
onder de uiers van Klara 13, ging op een krukje zitten 

en trok eens flink aan de spenen. Maar wat rook de 
veehouder daar? Dat leek wel azijn. Het schroeide 
zijn neusharen en deed zijn ogen tranen, zo zuur. Die 
lucht kwam uit de emmer. Groene dampen stegen op 
uit de melk.
Klara 13 was niet de enige die zure melk gaf. Alle koeien 
van de boer waren zuur!
“We kunnen het niet eens als karnemelk verkopen,” 
walgde de vrouw van de boer toen ze aan de emmer rook. 
“Het komt vast door die heks,” zei de boer en hij 
beende naar het gemeentehuis om de burgemeester te 
waarschuwen.
Toen hij daar aankwam, stond de burgervader al te 
midden van een groep dorpelingen op de stoep.
“Die heks kwam om appels vragen,” deelde de buurvrouw 
van Katje Darm de burgemeester op gillerige toon mee. 
“Die wilde ik haar niet geven, want ik heb ze allemaal 
nodig om moes van te koken en die te verkopen voor een 
extra centje. En die appels waren sowieso nog niet rijp 
genoeg om te plukken. Ze waren groen en hard, maar 
vanochtend hingen ze aan de takken te rotten!”
Een drietal vissers riep dat ze vandaag netten vol bedorven 
schollen uit het water hadden gevist. Dat moest wel de 
schuld van die Katje Darm zijn. Wraak, want een van 
hen had – gewoon, om een beetje te plagen – een rotte 
vis in de nek van het oude mens gegooid toen ze voorbij 
kwam lopen.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


