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Spanning in de grafkelder 

Dit verhaal speelt zich af op de borg Nienoord in Leek in het jaar 1715. 

In de eetzaal van de borg Nienoord zat Tiemen, de timmerman, op zijn knieën naast een 

grote stoel. De stoelpoten zaten los, die moest hij vastzetten. De borgheer mocht natuurlijk 

niet door de stoel zakken! Opeens stapte de huismeester de eetzaal binnen. ‘Tim!’ Omdat hij 

timmerman was werd hij voor het gemak Tim genoemd. Luister. Morgen ga jij naar de kerk 

in Midwolde.´ ‘Naar de kerk?’ vroeg Tim verbaasd. ‘Freule Charlotte gaat binnenkort 

trouwen, in die kerk. Daarom moet het houtwerk er tip top uitzien.’ Tim knikte, want hij zei 

nooit veel. Freule Charlotte was de dochter van de borgheer van Nienoord. Zij was net zou 

oud als Tim. Achttien jaar. ‘En dan nog wat. Het knechtje van de schilder, Lucas, gaat met jou 

mee. Hij is nog jong, dus let een beetje op hem.’ 

De volgende morgen stond Tim bij de poort van Nienoord op Lucas te wachten. Waar bleef 

hij nou? Was hij het vergeten? Eindelijk, daar kwam Lucas aangerend. Snel liepen ze over 

een zandpad naar Midwolde. Het was wel een half uur lopen. Bij de kerk stond een man te 

wachten, met een grote sleutel in zijn hand. Dat was de koster. De jongens liepen achter 

hem aan de kerk in. Eerst kwamen ze in een halletje. De koster wees hen op een dichte deur. 

Daarachter staat een lange ladder, die gaat helemaal omhoog de kerktoren in. Bovenin de 

toren hangt een grote klok met een touw eraan. Als je daar aan trekt gaat die klok zo hard 

luiden dat je hem op de Grote Markt in Groningen kunt horen. BIM BAM! Maar daar mogen 

jullie niet komen. Dat is verboden terrein.’ Toen duwde de koster de volgende deur open.  

‘Dit is de kerk,’ zei hij trots. De jongens keken verrast rond. ‘Wat is dat voor een houten bak, 

daar tegen de muur?’ vroeg Lucas. ‘Houten bak? Respect, jongen! Dat is de preekstoel. Daar 

staat de dominee als hij een preek houdt. En zien jullie die steen daar op de vloer? Vlak voor 

de preekstoel? Dat is de ingang naar de grafkelder.’ Hij wees naar een grote vierkanten 

steen. ‘Maar nu moeten jullie de herenbank gaan opknappen.’ De koster wees naar een 

hoog balkon aan een zijmuur. Er ging een trapje naar toe. ‘Op dat balkon zit de borgfamilie 

altijd. Die gaat natuurlijk niet tussen het gewone volk in de kerk zitten. Ze zijn van adel. 

Daarom zitten ze hoog.’ De koster zette een ladder tegen de herenbank. ‘Er staan letters aan 

de buitenkant van de herenbank. Die moeten opgeschilderd worden, Lucas. En Tim, de 

leuning van het trapje zit los. Kun jij die vastzetten? Als je daarmee klaar bent, moet je de 

deur naar de hal repareren. Die waait steeds open als het waait. En denk erom, jullie mogen 

niet in de herenbank komen. Dat is verboden terrein.’ Toen liep de koster de kerk uit.  

Lucas klom vrolijk de ladder op met een verfkwast en een verfpot in zijn hand. ‘Ik moet de 

letters schilderen met goudverf. Dat staat rijk! Gouden letters!’ Hij doopte zijn kwast in de 

verf en ging aan de slag. ‘Tim!’ riep hij opeens. ‘Ik kan vanaf de ladder binnen in die 

herenbank kijken. Er staan banken en daar liggen kussens op. Zitten daar alleen heren? Of 

ook dames? En de kinderen dan?´ Tim zei niets. Hij was aan het werk. Lucas kletste gewoon 

door. ‘Tim. Ik wil echt even de herenbank in. Voelen hoe dat zit, als je van adel bent.’ Hij 
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klom de ladder af en liep langs Tim over het trapje naar boven. ‘Kom kijken!’ riep hij een 

paar tellen later. ‘Vanaf hier kun je de dominee op de preekstoel zien. En dat gordijn kun je 

dicht doen. Dan ziet niemand jou.’ Tim werd zo nieuwsgierig dat hij ook de herenbank in 

liep. Ze ploften neer op een kussen. ‘We moeten hier wel gauw weer weg,’ zei Tim benauwd. 

‘Als de koster ons ziet....’ Hij stond meteen op en holde het trapje af. Lucas kwam achter 

hem aan, maar in de haast trok hij aan het gordijn. Ritsss ritssss klonk het. Help! Een scheur 

in het gordijn! Als de koster dat merkt! Wat dan? 

De volgende dag gingen ze verder met hun klussen in de kerk. ‘Tijd voor een pauze,’ zei 

Lucas onverwachts en klom de ladder af. Hij liep naar de steen van de grafkelder. ‘Dus onder 

die steen is een grafkelder. Liggen daar echt lijken begraven? En schedels?’ Tim zei niets. ‘Jij 

bent handig, Tim. Kun jij die steen wegschuiven?’ Lucas pakte een grote hamer. ‘Met deze 

hamer misschien? Dan ga ik daar een kijkje nemen.’ Tim wilde niet weten wat er in de 

grafkelder was. Maar hij was wel benieuwd of hij die steen weg kon schuiven. Niet met een 

hamer. Hij rommelde wat in zijn gereedschap en vond een ijzeren staaf met een haak eraan. 

Een koevoet. Hij trok de steen met de koevoet opzij. Het ging langzaam, maar het lukte. Al 

gauw kon hij de steen helemaal wegschuiven. En toen keken ze opeens recht in de ingang 

van de grafkelder.  

‘Een trap!’ Lucas stapte meteen op de eerste tree naar beneden, met de hamer nog in zijn 

hand. Tim schrok. ‘Kom terug. Dat mag niet!’ Maar Lucas verdween de grafkelder in. ‘Je kunt 

hier gewoon lopen. Wat een grote kelder! Er staan allemaal kisten.’ De stem van Lucas klonk 

steeds verder weg. Tim riep: ‘kom nou terug!’ Plotseling hoorde hij een geluid waar hij nog 

meer van schrok. Het geratel van de wielen van een koets! Zijn adem stokte in zijn keel. Er 

komt iemand aan! En de steen lag niet op de kelder! Gauw gauw! In paniek schoof hij de 

steen weer op de opening. Net op tijd. De deur ging open en daar kwam de koetsier van 

Nienoord binnenlopen. ‘Freule Charlotte wil de kerk in. Dan hoort er geen werkvolk rond te 

lopen. Ga jij maar naar buiten.’ Langzaam liep Tim de kerk uit. Hij kon niet meer nadenken 

en voelde zich beroerd, want Lucas zat nog in de kelder.  

In een boom hoorde hij een specht kloppen. Tok tok. Tok tok. Wat kon die vogel hard tikken. 

Tot zijn schrik zag hij dat freule Charlotte ongeduldig haar rok vastpakte en uit het rijtuig 

stapte. En tegelijk klapte de deur van de kerk met een bons dicht. Daar wankelde de koetsier 

naar buiten. Er kwamen rare geluiden uit zijn keel. Hij hakkelde. ‘Ooh fr... freule.... kl... 

kloppen.... een kl ... klopgeest.... in.. de kelder!’ Haastig klom hij op de bok en pakte de 

teugels van het paard. Freule Charlotte stapte ook maar weer in en weg reed de koets, terug 

naar de borg. ‘Gelukkig,’ dacht Tim. ‘Ze zijn weg!’ Hij rende de kerk in en schoof de steen 

weg. ‘Lucas!’ riep hij. ‘De kust is veilig.’ Hij hoorde niets. ‘Lucas!’ riep hij heel hard. Eindelijk 

hoorde hij geschuifel en kwam Lucas tevoorschijn. Zijn gezicht was lijkbleek. ‘Je hebt mij 

opgesloten in de kelder,’ stamelde hij. ‘Ik moest wel! Freule Charlotte kwam er aan!’ Tim 

schreeuwde het uit. ‘De koetsier hoorde geklop. Deed jij dat?’ Lucas reageerde 

verontwaardigd. ‘Ik kon er niet meer uit! Daarom heb ik heel hard gebonsd met de hamer, 
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want die had ik nog bij me.’ Dus dat had de koetsier gehoord. ‘De koetsier dacht dat er een 

klopgeest in de grafkelder zat. Hij was heel erg geschrokken. Hij is meteen weggereden met 

de freule.’  

Lucas zette grote ogen op. ‘Wat is een klopgeest?’ Tim dacht na. ‘Dat is een geest die klopt.´ 

‘Oh. Eng was het eigenlijk niet,’ zei Lucas toen stoer. ‘Er staan kisten in de kelder met deksels 

erop. Niemand kan daar uit klimmen.’ Intussen schoof Tim de steen weer op zijn plaats. ‘We 

moeten het aan niemand vertellen. Jij had de grafkelder niet in mogen gaan.’ Lucas lachte en 

keek Tim uitdagend aan. ‘En ik ga aan niemand vertellen dat jij de steen van de grafkelder 

hebt weggeschoven.’ Tim keek hem verbluft aan. Dat vond hij gemeen.  

De volgende dag moest Tim de spijlen van de trap op de borg repareren. Het was een brede 

trap, vol met mooie versieringen. Hij ging er bij zitten om de spijlen weer vast te zetten. 

Ergens boven zijn hoofd stond een deur open, daarom hoorde hij freule Charlotte met 

iemand praten. ‘De koetsier hoorde getik en geklop in de grafkelder,’ zei ze. ‘Hij denkt dat er 

een klopgeest in de grafkelder zit.’ Tim moest er stiekem om lachen. Die klopgeest, dat was 

Lucas. Toen hoorde hij de traptreden kraken. ‘Ha Tim.’ Lena, een meisje met een bruine 

vlecht op haar rug, kwam naar boven. Ze had een naaimandje aan haar arm. ‘Ik ga morgen 

met jou mee naar de kerk. De koster zegt dat er een scheur in een gordijn zit. Die moet ik 

vastnaaien.’ Ze klonk vrolijk. ‘Wil je op me wachten?’ Tim knikte. Boven gekomen ging Lena 

de kamer van de freule binnen. De deur ging dicht. Daarna hoorde hij niets meer. 

Tim en Lena stonden de volgende ochtend bij de poort op Lucas te wachten. Lucas kwam 

weer als laatste aangerend. Lena liep tussen hen in naar Midwolde, met haar naaimandje 

aan haar arm. Tim hoopte dat ze niet zou vragen hoe de scheur in het gordijn was gekomen. 

De koster deed de deur van de kerk met zijn sleutel open. Lena liep het trapje van de 

herenbank op. ‘Het is mij een raadsel hoe die scheur daar is gekomen,’ zei de koster 

hoofdschuddend. Lucas klom op de ladder en Tim ging met de deur naar de hal bezig. Hij 

hoorde Lucas steeds tegen Lena praten. ‘Ik ben bijna klaar, Tim,’ riep Lena na een tijdje. 

‘Gelukkig maar, want freule Charlotte komt straks. Ze heeft iets gehoord over een klopgeest. 

Ze wil zelf een kijkje komen nemen.’ En ja hoor, even later kwam de freule binnenlopen. 

‘Hebben jullie rare geluiden gehoord?’ vroeg ze. ‘Nee freule,’ zei Lucas direct. ‘Ik ook niet,’ 

zei Tim. ‘Geen geklop? Geen klopgeest?’ Ze schudden allebei van nee. ‘Er zit hier vlakbij een 

specht,’ zei Tim. ‘Die klopt tegen de boom, heel hard.’ Lucas knikte en zei luidkeels: ‘Ja. Heel 

hard.’ 

‘Ik kan proberen om de grafkelder open te maken,’ zei Tim. ‘Dan kunt u zelf gaan kijken.’ 

‘Probeer dat maar, Tiemen. En dan moet de koetsier de kelder in gaan. Hij heeft het geklop 

gehoord,’ zei de freule met een glimlachje. Tim pakte de koevoet en schoof de tegel opzij. De 

koetsier stond er trillend bij. Hij was doodsbang voor de klopgeest. ‘Lucas durft wel mee de 

kelder in, juffer,’ zei Tim. ‘Hij vindt dat niet eng.’ Lucas keek boos. ‘En als je nou weer die 

steen erop schuift,’ fluisterde hij Tim dreigend toe. Toen ging hij als eerste het trapje af. 

Daarna volgde de koetsier. Na een tijdje kwamen ze weer terug. ‘Er staan heel veel 
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grafkisten,’ zei de koetsier opgelucht. ‘Op die kisten staat een naam. Maar ik hoorde nergens 

geklop.’ ‘Waar was die klopgeest dan?’ vroeg de freule. Tim zag weer die glimlach op haar 

gezicht. ‘Freule, uh ... ik denk dat ik me vergist heb,’ mompelde de koetsier en liep met 

gebogen hoofd achter de freule aan de kerk uit.  

‘Jongens, gaan jullie maar,’ zei de koster. ‘Later doe ik de buitendeur wel op slot.’ En weg 

was hij. ‘Zeg Tim,’ zei Lucas geheimzinnig. ‘Ik wil die ladder opklimmen, helemaal naar boven 

in de toren. En de torenklok luiden. Bim bam! Lucas trok aan de deur, waar de ladder achter 

stond, en tot hun verrassing ging die open. ‘Kom mee! Je bent toch niet bang?’ Tim zei eerst 

niets. Toen ging hij recht voor Lucas staan. Hij was wel een half hoofd groter. ‘Lucas,’ zei hij 

ferm, ‘ Ik laat me nooit meer door jou overhalen om iets te doen wat ik niet wil.’ Lucas keek 

hem verrast aan. ‘Wat praat jij opeens veel. Maar ik ga toch. Bim bam!’ En hij zette zijn voet 

op de ladder.  

Nu kwam Lena de hal binnen. ‘Lopen jullie met me mee?’ Tim knikte. ‘Lucas wil de toren in 

klimmen. Maar ik ga met je mee.’ Samen liepen ze terug naar Nienoord. Toen Tim nog even 

achterom keek zag hij de koster met de grote sleutel in zijn hand. Die ging de kerkdeur op 

slot doen. Maar Lucas was nog in de toren! De huismeester had gezegd dat Tim op hem 

moest letten. Dat had hij geprobeerd. Maar nu klom Lucas de kerktoren in. Straks zou hij de 

klok gaan luiden. En ja hoor, halverwege het pad hoorde Tim eerst zachtjes, maar toen heel hard: 

BIM BAM! BIM BAM! 
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