HET DORPSGERUCHT
Een verhaal in Coronatijd voor en door inwoners in Sleen

Hoofdstuk 1 Het dorpsgerucht
Het is stil in het dorp. Ondanks het mooie weer hoor je niet het geluid van spelende kinderen. Ook
zijn er weinig volwassenen op straat. Alleen rond de winkels zie je nog wat beweging van mensen,
voor de rest is er rust. Toch gaat ‘Het gerucht’ snel van mond tot mond en weet binnen de kortste
keren iedereen er van. Niemand weet waar het begonnen is. Sommigen denken aan één of andere
losse opmerking op het SleenWeb. Anderen wijzen op de invloed van het 5G netwerk op het brein
van de mens. Nuchtere types noemen het een verzinsel. Maar toch, het gerucht is hardnekkig, dus
zal er ergens wel waarheid achter schuilen; toch? Mijn buurman wist zeker, dat het bij de molen
vandaan kwam. ‘Het is daar dus kennelijk aan komen waaien’, veronderstelde ik. Maar desondanks
kreeg ik kippenvel, toen ik van het gerucht hoorde.
Misschien moeten we het aan het haantje van de kerktoren vragen. Die heeft alles immers gezien en
gehoord? Hij zag mensen bij AH wel een boel boodschappen halen, waarbij met name de vele rollen
toiletpapier opvielen. Ook gember en knoflook zijn flink ingeslagen. Lusten we dat wel in Sleen? Wel
schijnen meer en meer mensen in Sleen wodka te drinken. Zijn we in de ban van Russische trollen?
Een gerucht, een complot, of beter ‘Een teken des tijds’, van een boodschapper, een ongenode gast,
een wandelaar of podagrist, die op zijn voettocht door ons dorp, waarschuwt voor deze moderne
tijd, die schijnvooruitgang ten koste van alles. Heimwee naar de zandweg die voorheen onze dorpen
met elkaar verbond. Het zijn toch geen gekken of dwazen, die denken dat ze hier de tijd stil kunnen
zetten? Merkwaardig; de vleermuizen zijn uit hun winterverblijven, spouwmuren en donkere zolders
gekropen en laten zich weer zien. In de avondschemering, ook nabij de molen, in het licht van
straatlantaarns. Zoveel waren er nooit. Het kan zijn dat ik het mij verbeeld, maar het lijkt wel of de
vleermuizen meer afstand van elkaar houden dan voorheen. Als volleerde acrobaten vliegen ze
streeploos op gepaste, dus veilige, afstand door de lucht. Zou het gerucht ook op hen van invloed
zijn? Het zou mij niet verbazen. Alles is dezer dagen zo onwezenlijk.
Had de buurman misschien een klap van de molen gehad? Of was hij gebeten door een dolle
vleermuis? Geruchten kunnen even gevaarlijk zijn als vreemde virussen. Je ziet ze niet, maar toch kun
je er last van krijgen.
Zomaar een paar gezinnen uit Sleen 14 dagen vast in hun eigen huis? Zijn ze mensenschuw
geworden? Kunnen we hen helpen door aan te bellen? Helaas, ze doen de deur niet open, wat nu?
Gek is dat, dat speelt er ook, ik voel mij ‘onwezenlijk gelukkig’. Het is lente geworden, de vlinders
buitelen in de zon en in mijn buik. Ik zie de hemelsblauwe luchten en ik geniet; ondanks dat ik de
buurvrouw niet kan knuffelen, dat lieve mens. Nou ja, het leven zelf mag ik toch wel omarmen?
Langzaam valt de avond, de stilte wordt doorbroken.
Ik hoor de bel ... toch even kijken.
Als ik de deur open, krijg ik een déjà-vu gevoel. Zijn dit de drie podagristen, die ooit door Drenthe
liepen? Drie jonge kerels, degelijk geschoeid en een flinke rugzak. Ach nee, dit zijn Pieterpadters. Op
mijn vraag wat ik voor hen kan betekenen, vertellen ze dat ze het gerucht hebben opgevangen in de
buurt. ’Welk gerucht?’; is mijn wedervraag. Er is rond de toren bij de oude Dorpskerk in het
tweeduister een licht gezien. En aangezien ik dicht bij die toren woon, komen ze informeren of ik hier
misschien meer van weet.
Een licht? Het licht! Het licht zien, een nieuwe tijd breekt aan? Rond de toren van de oude kerk, het
hoogste punt, waar leylijnen bijeen komen. De oerkracht, waar heidense volkeren hun heiligdommen
bouwen. Komt hier dan in Sleen, in deze benarde tijd, energie bij elkaar, die de oplossing gaat
bieden? Hebben we het dan eindelijk begrepen, dat het zo niet langer kan? Naderen we de
ontknoping ..... is het slechts voorspel .....? Of is het gewoon gekkigheid van een grappenmaker.
Een lichtantwoord? Nee dat is mij niet bekend. Maar leylijnen, bedenk ik me, zijn er wel degelijk.
Zouden deze wandelaars dat weten?

Op mijn vraag: ‘Hebben jullie bij de dorpskerk gelopen ?’ Is het antwoord: ‘Ja’. ‘Hebben jullie dan wat
gezien?’ ‘Toen we hier net liepen, keken we elkaar een moment aan, net of we wilden zeggen, voel jij
dat ook?’, antwoordde één der mannen. Meer zei hij niet en zonder een echt een antwoord lopen
de mannen verder. Nog één keer kijken zij om naar de toren. Een gerucht..... Een mirakel......Of is er
toch iets van waar?
In gedachten verzonken loop ik terug het nog steeds zo stille dorp in. Slechts een paar mensen kom ik
tegen, ze hebben waarschijnlijk hun levensmiddelenvoorraad weer aangevuld.
De wind speelt met hun inmiddels veel te lange haren. Een mooi gezicht, maar vergeet even dat mijn
kapsel er nu net zo uit zal zien. Het is jammer dat de kappers nu nog niet mogen werken, niet alleen
om onze haren bij te werken maar misschien weten zij iets meer van het gerucht.
Ik loop verder naar ‘MFC de Brink’ om te kijken of daar iemand iets weet van het gerucht, Ook daar is
het stil, geen zang, geen muziekklanken, ook geen bridge, geen darten; helemaal niets.
Maar wacht eens even; wat hoor ik aan de achterzijde bij de Brink? Ik ga op onderzoek uit en zie
sportende kinderen bij de ‘SIS’. Ik vraag of ze iets hebben gehoord over een wonderlijk gerucht. De
kinderen kijken mij onschuldig aan en zeggen dat ze blij zijn dat ze weer buiten mogen sporten en dat
ze helemaal geen aandacht hebben voor geruchten.
En zo moet het natuurlijk ook zijn. Kinderen moeten spelen, en zich niet druk maken over geruchten.
leylijnen of een gevoel zoals de Pieterpadlopers deze beschreven. Volgende stop tijdens mijn
onderzoek zou de Artsenpraktijk kunnen zijn. Maar ik bedenk me dat zij niets vertellen over hetgeen
zij eventueel gehoord hebben. Beroepsgeheim gaat ver. Er zit niets anders op dan mijn wandeling
verder voort te zetten. Misschien richting De Linde, of naar de Bloemist. Weten zij iets?
Ik kom de laatste weken niet zo heel erg veel in het dorp en woon bijna aan het uiterste zuidelijke
puntje van Sleen. Ik zie wel mensen voorbijlopen die om zich heen kijken en opzij gaan als ze elkaar
tegen komen. Ik heb iets van ‘geruchten’ opgevangen maar kan er de vinger niet achter krijgen. Ben
’s nachts wel eens wakker en kijk dan steevast even door het raam waar buiten de duisternis is. Ik zag
een paar keer heldere lichtflitsen midden in de nacht uit de richting van onze kerktoren die eindigden
in het derde bosje. Vreemd; onheilspellend. Waar komt het vandaan?
Nee, dat kan niet waar zijn. Het is mij opgevallen dat de molenwieken tegenwoordig abnormaal hard
rondgaan, ondanks dat er weinig wind is. Net alsof ze de bevolking van Sleen ergens voor willen
waarschuwen. Hoe langer ik er over nadenk hoe vreemder het wordt en hoe ongemakkelijker ik mij
begin te voelen. En dan ineens ….. een lichtflits. Het voelt alsof ik een klap van een molenwiek krijg.
Tja!? Geruchten, lichtflitsen het gaat zo erg snel. En dat in een onzekere tijd. Misschien dat de wieken
of de toren inderdaad lichtflitsen veroorzaken in een donkere nacht. Maar dan nog. Wat heeft het te
betekenen?
Zou er dan toch één of andere boodschap in verborgen zitten?
Zou er iemand of iets zijn die ons wat nieuws, wat belangrijks wil vertellen? Iets om over na te
denken en om je er in te verdiepen? Daar hebben we tenslotte nu wel genoeg tijd voor.
Ik neem plaats op het bankje voor mijn huis in de late avondzon en mijmer. Die lichtflitsen... de harde
wind... allemaal waarnemingen van de laatste weken. Stille weken. Muisstille weken. De
waarnemingen vallen op, nu de scholen al zo lang dicht zijn en we geen koningsdag met klimara (de
alom bekende Sleense KLIeder MAar RAak-kaarten) of bevrijdingsfeest mogen vieren. Hebben we er
weer oog en oor voor? Zie de natuur in al zijn lentepracht om ons heen. Leren we weer zien en
waarderen wat er altijd al was? Ik schrik op uit mijn gemijmer; daar staat mijn buurmeisje van zes
voor mij. Ze heeft mij gezien. Ze opent haar mond en daar komen de woorden en zinnen naar buiten
rollen.

‘Buurman, buurvrouw! Mama vertelde net dat een belangrijke meneer op tv heeft gezegd dat we
volgende week weer naar school mogen, enne.... dat er een heleboel dingen gaan veranderen. Mama
hoeft misschien wel nooit meer naar haar werk bij de krant. Ze gaat nu thuis achter de naaimachine
van allemaal gekleurde lapjes voor ons verkleedspulletjes maken heeft ze gezegd, enne.... die mogen

we echt aan als we naar oma in de Schoel gaan!’ Wat heerlijk om zo onbezorgd te leven in deze
gekke tijd. Want gek is het allemaal wel.
In plaats van een vogeltje zit er een muisje in ons vogelhokje in de tuin. Zou het beestje iets weten
over het gerucht? Dat we misschien andere wegen moeten vinden voor de toekomst? Dat het
‘aardse’ in iets ‘hogers’ verandert en dat wij daarover moeten nadenken?
Ik pak mijn fiets om een rondje te peddelen. Tijdens die rondjes kan ik meestal goed nadenken.
Podagristen, 5G, lichtflitsen, Russische trollen, ‘iets hogers?’. Daar geloof ik allemaal niet in! En dat
het een complot zou zijn al helemáál niet.
Fantasterij, illusie is het! Bovendien, de rust die wij in ons dorp altijd ervaren, tref je momenteel
overal aan. Nee, wij moeten het niet zoeken in allerlei vage beschouwingen, maar in iets concreets.
Ja, zo is het. Concreet moeten we het zien te krijgen. Het antwoord ligt voor de hand althans voor
diegenen die de afgelopen jaren het Sleense nieuws gevolgd hebben. En daarbij regelmatig de bieb
hebben bezocht. Want ja, in de bieb aan de Westrupstraat ligt het antwoord. Daar kent men het
sprookje van Mondkapje en de Boze Wolf. Het begon zo’n vier vijf jaar terug met het nachtelijk
bezoek van de WOLF aan ons dorp. Maar nu Roodkapje door een kleurig mondkapje, gemaakt op de
naaimachine door een moeder van één van de schoolkinderen, onherkenbaar was geworden gaf dat
aanleiding tot veel geruchten. ‘Lichtende ogen’, ’rondjes rond de kerk’, ‘podagristen’ (Wat zijn dat?),
‘dwalende Pieterpadters’, of ‘dolende’ leden van de bibliotheek die steeds voor een gesloten deur
staan’. Als de bieb weer open gaat dan zullen alle geruchten snel ontzenuwd kunnen worden. O, wat
zullen we dan te horen krijgen.
Je hoeft er niet voor naar binnen te gaan. Je hoort het grote kraken al van een afstand. De wind
zwoegt en slaat tegen de vlaggenmast. Een akelig geluid. En als je om middennacht, in het pikdonker
stilhoudt bij het pleintje voor de bieb, dan hoor je het gerucht zuchtend en steunend zijn boodschap
verspreiden. Onzichtbaar....kruipend, sluipend en lekkend... knisperend als een veenbrand.....
Ik ben het spoor volledig bijster. Maar is dat niet een kenmerk van geruchten? Ze stuiteren alle
kanten op. Als een verhaal tien keer is doorverteld en het komt weer terug bij de oorspronkelijke
verteller is het een heel ander verhaal geworden. Kortom, ik besluit mijn licht op te steken bij de
buurman die me er als eerste over vertelde.

Hoofdstuk 2 De buurman
De buurman doet echter alsof hij het niet meer weet. Maar; zijn vrouw luistert achterdochtig mee.
En die nacht bij volle maan beklimt ze klokslag twaalf, middernacht de eeuwenoude Slener toren.
Het schijnt dat bij volle maan zich daar allerlei vreemde zaken afspelen. Binnen, in de toren, is het
pikkedonker, maar een zaklamp geeft licht. Alleen het geluid van een kerkuil is te horen. Die vertelt
echter niks. Vies van het stof komt ze, na twee wenteltrappen en vijf ladders te hebben beklommen
boven bij een luik. Het piept als het geopend wordt. Nu kijkt ze over het dorp. Naar links, rechts en
nog een keer. Wat ziet ze daar?
Nee toch, dat kan niet waar zijn... Het is ook wat lastig te zien met het vage schijnsel van de zaklamp,
het lijkt wel of ....
Ondertussen laat de kerkuil weer zijn nachtroep horen. Buurvrouw kruipt nog wat verder zodat ze
naast het luik uitkomt. BAM! Met een klap valt het luik dicht. Daar staat ze dan... pikkedonker...
midden in de nacht.... maar toch volle maan..... Daar in de verte, ze ziet het weer; het lijkt wel of het
uit de richting van de toren komt. Het komt dichterbij. Groter, groter en groter. De buurvrouw, hoog
in de toren, waar ook de kerkuil zich laat horen, doet snel haar zaklamp uit. Het zal toch niet zijn, dat
het licht van de zaklamp aantrekkingskracht heeft? Roerloos en doodstil blijft ze staan zo lang, tot ze
in slaap valt.
De volgende morgen wordt er op haar schouder geklopt. Ze opent haar ogen, maar kan door het felle
zonlicht niet zien wie daar staat. De klokkenluidster? Of ....... de vlaggenist. Er moet worden gevlagd
want het is immers 5 mei ‘bevrijdingsdag’. Zullen we nu ook bevrijd worden van alle geruchten,
complotten en roddel.
Als ik in de week daarna naar de winkel fiets, hoor ik weer kinderen spelen op het schoolplein, zoals
vanouds, Dat is een gunstig teken, dat duidt erop dat alles weer ten goede zal keren toch.......?
Toch? Toch is de angst is nog steeds groot onder de mensen. Langzamerhand komt men weer
voorzichtig naar buiten. Inmiddels weet iedereen van het gerucht. Kwade tongen beweren dat het
‘Wapen van Sleen’ hiermee te maken heeft. De drie schapenkoppen, bewaakt door twee
wildemannen, die het gerucht met knotsen te lijf gaan. Helaas laat de onzichtbare vijand zich niet
verjagen. Na een verloren strijd druipen ze af richting Jongbloedvaart.
Enerzijds verslagen, maar toch als trotse kerels langs het voetbalveld en de tennisbanen naar de
Jongbloedsvaart. Binnendoor langs de haven via de overzijde vervolgens richting ‘De Broek’n’.
Het is al bijna donker en kijkend over de velden staan ze plots als aan de grond genageld.
Daar; witte gedaantes in het veld.
De knotsen in de hand geklemd, stevig vast. Voetje voor voetje onhoorbaar op de witte gedaantes af.
Het lijkt wel of op de wildemannen gewacht wordt. Nee maar! Zij zweven de bossingel in. De
wildemannen volgen en gaan ook de bossingel in. Wat is dat? ONGELOOFLIJK!
De witte gedaantes zijn opeens verdwenen. Maar.... ze zijn toch echt gezien! Het grote licht dat
vanuit de bossingel had geschenen en waar ze zo verwachtingsvol, maar ook met angst in hun hart,
voorzichtig naar toe waren gelopen bleek niets meer dan het schijnsel van de maan in een grote plas
water te zijn.
En toch.... is het water niet rustig. Net of iets of iemand het oppervlak beroert.
Zou het dan toch zo zijn dat....
Die trilling in het water, de cirkels worden groter. Wat is de bron, komt het van boven of misschien
van onder het wateroppervlak? De wind laat de blaadjes aan de bomen ritselen; een rilling gaat over
mijn rug.
Stap voor stap sluip ik dichterbij, naar het waterrad. De heldere maan verlicht mijn pad; mijn weg
naar het antwoord. Ik voel het, mijn hart bonkt, ik houd mijn adem in… Nog één stap en dan….
Ik hoor de dorpsgenoten om mij heen zacht fluisteren. Dan ….

Iets met licht, heel groot, wonderlijk, rustgevend bijna; maar toch breekt er paniek uit! Iedereen rent
een andere kant op. Niemand durft er iets over te zeggen. Als de rust is weergekeerd beleeft het
dorp een stille maar gespannen nacht.

De volgende ochtend zijn er binnen- en buitenlandse journalisten in het dorp. Zij verzamelen zich op
de Brink. Wie uit het dorp staat op om de leiding te nemen? Moet de burgemeester erbij gehaald
worden?
‘Nee, niet de burgemeester’, roepen de bewoners van het dorp. ‘Henderkien! Zij is de aangewezen
persoon met haar nuchtere inborst en kennis van al het wel en wee in het dorp. Zij kan het best de
pers te woord te staan.’ Met hier en daar wat hulp van haar Geert, zal zij de heren en dames van het
geschreven woord haarfijn uit de doeken gedaan wat er in ons mooie dorp gebeurt.

Hoofdstuk 3 Henderkien vertelt
Henderkien is die morgen al vroeg wakker, Geert had haar ‘s nachts al een paar keer een por
gegeven: `Drei toch niet zo wicht, kan d’r ja niet van slaop’n!’ `Hij niet, moar ik ok niet`, had
Henderkien gedacht. Straks moet ze vertellen over het gerucht, dat gerucht waar zij al zo lang van
weet, al veel eerder dan de mensen uit het dorp denken.
De mensen hadden gelijk gehad, zij kon het haarfijn uit de doeken doen veel beter dan de
burgemeester, maar wilde ze dat ook? Voor haar is dit hele verhaal allang geen gerucht meer.
Nadat ze haar ‘zundagse goed’ heeft aangetrokken stevent ze de deur uit recht op haar doel af; de
journalisten op de Brink.
Later, zo vertelden mensen, was kort na haar, Geert in overall en op klompen op een drafje haar
achterna gelopen. Nou, een drafje? Hij had in ieder geval merkbaar haast en had in zijn rechterhand
iets waar draadjes uit kwamen. In zijn linkerhand een soort doosje. Hij riep: ‘Henderkien, wacht’. Zij
hoorde het niet tussen alle mensen die haar naar de Brink zagen lopen. Henderkien keek links noch
rechts. Ze zag wel dat mensen wat tegen haar zeiden of riepen, maar ze deed alsof ze het niet
hoorde. Ze liet zich niet van de wijs brengen. Driftig stapte ze door, haar karbies onder de arm alsof
ze een schat met zich mee droeg. Om haar heen een geroezemoes van stemmen en geluiden. Geen
idee wat dat betekende of waar iedereen het over had. Voorwaarts, naar de Brink!
Op het bordes van ‘ons gemeentehuis’ staat een tafel met een lessenaar klaar voor een grote
toespraak. Gewillige handen leiden Henderkien naar die plek. De drie treden het bordes op zijn een
ware marteling. Er wordt naar haar geroepen en aan haar getrokken. Flitslicht van de pers verblindt
haar. Achter de lessenaar ziet ze verschrikt het veld voor haar. Overal pers, inwoners uit het dorp en
vele anderen. Verder weg, als ze het goed ziet, staat haar Geert in zijn overall driftig te wenken. Er
worden haar vijf, zes microfoons toegestoken. En wat nooit gebeurt, gebeurt nu; Henderkien valt
volledig stil. En dan: ‘Niks, niks, niks’, roept ze buiten zichzelf. Men dacht ze zegt: ‘Test test test’. Bij
ieder woord van haar ziet ze Geert zwaaien, of toch niet. Henderkien beleeft harde wind, dichte mist
en de branding van golven tegelijkertijd. Wat er gezegd werd, of aan haar gevraagd werd ze heeft
geen idee.
Plots bedenkt ze zich, grijpt in de karbies, haalt er een boek uit en roept: ‘Dit is et, hier giet et over.
Um negen ure vanavond, achter de brandweerkazerne’. Ze schuift tussen de journalisten door,
reageert op geen enkele vraag en verdwijnt in de richting waar ze Geert zag.
Daar greep Geert haar bij de schouder en foetert: ‘Stommeling, brille en geheurapperoat vergete’n”.
Ze zet de brille op en het geheurapparoat aan. Maar ja, te laat. De journalisten druipen teleurgesteld
af. Want er is niets te melden. Of toch! Het gerucht verspreidt zich snel door het dorp: ‘Vanavond,
negen uur, achter de brandweerkazerne’.
Na de groentesoep met een dikke snee brood vallen Henderkien en haar Geert in hun stoelen in
slaap waarbij het lijkt of Geert de dikke eik voor de deur aan het omzagen is. Uiteindelijk daalt de
rust in het dorp weer in. Althans dat lijkt zo, ondergronds gonst nog steeds dat gerucht. Het échte
dorpsgerucht. Het gaat van mond tot mond en via de mail, de app en facebook weet iedereen het
binnen de kortste keren. Al de vreemde zaken, al de onrust: vanavond negen uur komt de oplossing.
Achter de brandweerkazerne.

Aan de rand van de bossage zijn wat rood/witte linten gespannen.. Op het terrein zijn vakken
gemaakt op een onderlinge afstand van anderhalve meter. Al met al wordt het wat passen en meten
om iedereen die graag wil weten wat er aan de hand is, een plek te geven. De hele
dorpsgemeenschap lijkt er wel te zijn. Alhoewel, soms wordt er iemand gemist. Maar ach.
De klok van de hoogste kerktoren van Drenthe slaat: Bom, bom…. In stilte lijkt iedereen het mee te
tellen. Zeven ... acht … negen …
Eerst niets, alleen stilte. Dan een zacht gezang. Het lijkt uit de struiken te komen, aan de rand van het
grasveld. Maar er is verder niets te zien. Dan … Wie het als eerste goed hoort, geen idee, maar
langzaam maar zeker gaat er een schok door de dorpelingen. Het wordt herkend. Beweging in de
struiken; menselijke gestalten worden zichtbaar in vreemdsoortige gewaden. Als geesten bewegen zij
zich naar het afzetlint. Het geluid neemt toe, wordt sterker. ‘Want hier is nou en doar is toen. Toen
is doar en nou is hier. An de overkant van het donkre water’.
‘De Toorn , de Toorn is terug’, roepen de dorpelingen naar elkaar: ‘De Toorn van Thunaer’.
Het wordt weer stil. Een deur klapt open met een harde dreun. Het is de grote deur van de
brandweerkazerne. En daaruit komt Crescendo, onze harmonie, het veld op. De dirigent heft zijn
baton. Ik zie zijn hand dalen. Opeens, flitsend licht, dan aardedonker… verdwenen is alles de
dorpelingen in verbijstering achterlatend.
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