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HooÍdstuk 1. Non Nobis

" Neem en Teeat Neem en Teesl'

Aurelius Augustir.us, Belijdeniesea, VIII, 29.

Het was een gure novemberavond. De duisÈernis was reeds vroeg ingevallen en
de wind joeg de Laatste herfstbladeren door de straten.
op de bovenverdieping van het kleine politiebureau aan de Hoflaan in de
wijk Kralingen brandde Licht achter één der vensters, waar zich de kamer
bevond van de enige bewoner van het oude pand, een zekere inspecteur D.J.
Bruins van de Rotterdamse politie.
Tegenover de inspecteur, aan diens antieke eikenhouten bureau, zat een
oude, witharige man, Zijn donkere kostuum en witte boord duidden erop dat
hij geesteLijke was.
Het vertrek werd schaars verlicht door een enkele bureaulamp, die door zijn
Iage stand geweldige schaduwbeeLden van beide DènneÍr op de grauwe wand
wierp.
De bezoeker was geen onbekende voor Bruins. De eerste maal dat hij hen had
ontmoet ría s een aantal msanden geleden, toen hij op eea zonnige zomermiddag
een stuk was wezen fietsen door de stille Krimpenerwaard. op de
s childerachtige , door oude boerderijen en knot!Íilgen omzoomde landrreg
tussen Ouderkerk en Berkenwoude had hij weldra boven de boomkruinen de
vertrouwde spíts zien oprijzen van het kLeine St. Jozef-kerkje, altijd een
aardig gezicht. Toen hij de kerkdeur open had zien staan had hij de
verleiding niet kunnen r{eerstaan zijn fiets tegen eèn boom te zetten en nu
eens even naar binnen te irandelen om het interieur te bezichtigen'
Zo had hij kennis gemaakt met de oude pastoor, die toevallig in de kerk
aanwezig was.
Bruins had een praatje met hem gemaakt, en vernam tot zijn ongenoegen dat
de dagen van het kerkje geteld ifaren. Het zou niet lang meer duren of het
zou, wegens toenemende bouwvaltigheid en een afnemend aantal geLovigen'
afgebroken worden.
Het was de inspecÈeur opgevallen hoeveel zorgen de pastoor zich leek te
maken om deze gang van zaken, en toen hij had opgemerkt dat hem nu zeker
wel rustige jaren wachtten j.n een comfortabele bejaardenflat' had de
geestetijke slechts somber voor zich uitgestaard en het hoofd geschud.

"Rust, zei u, inspecteur? Nj-et voor mij. Ik kan niet ongedaan maken wat
vele eeuwen terug is bepaald." En met deze raadselachtlge woorden ría s er
een einde gekomen aan hun korte kennismaking.
Na afscheid genomen te hebben was Bruins weer doorgefietst, nog een enkele
rnaaL een korzelige bli.k achterwaarts werpend in de overÈuiging dat hij het
zo fraai in het polderlandschap passende middeleeuwse bouwwerk voor het
laatst aanscho${de.
En nu, op deze winderige herfstavond, zat hij opnieuw oog in oog met
pastoor Van Leusden, die hem een bLad papier met een geÈypte tekst
overreikte,

nom het goud zijn er velen ten val gekomen.
loch stond de oorzaak van hun ondergang hun duidelijk voor ogen.
,lant het is een struikelbTok voor a77en die het verafgoden.
Iedere dwaas komt er door ten vaL.





Gelukkig de rijke, die hieraan niet schuTdig wordt bevonden,
en die het goud niet najaagt."

"zozo. Een Bijbelcitaat?" vroeg Bruins. "Het Boek der l[ijsheid of zo?"
nEcclesiasticus, " zei de geestelijke. 'Het is een citaat dat ik heb
overgenomen van een docuÍlent dat ik lange tijd in mijn beheer heb gehad. En
nu heb ik het niet. meer. Ik ben bang dat het in verkeerde handen is
gevallen, inspecteur, U moet me helpen, voor het te laat is."
Bruins haalde het toetsenbord van zijn tekstvenverker naar zj,ch toe en
schakelde het prograrnna in.
"Laten we bij het begin beginnen, n zei hij. 'Het lijkt me nuttig de zaak
vast te leggen voor het geval dat er j.nderdsad iets loos is. Uw naam is
pater Prudentius van Leusden van de orde der Franciscanen' pastoor van de
St. Jozefskerk, tussen Ouderkerk en Berkem,roude, in de Krimpenerwaard. '
IJverig typte hij de gegevens in.
"Uw kerk staat op het punt afgebroken te worden, en de inboedel ie onJ"angs
opgerui.rnd, dan wel, verkocht op een publieke vei-Ling, nietlraar? En tussen
die spullen zat iets speciaals, Kunt u dat precies omschrijven?"
Patèr van Leusden knikte. "Ilet was eèn plat houten kistje, rijk versi.erd en
voorzj-en van kunstig koperbeslag. Maar hoe fraaí ook, het gaaÈ me meer om

de inhoud. Die is, vrees ik, apart geveild. Het betreft orn precies te zijn
tT"rèe documenten, die beide dateren uit de L4e eeuw. Het ene is een
origineeL handschrift van niemand minder dan paus Bonifatius VIII. Het is
ongetwijfeld echt, en vertegenwoordigt dus waarschiJnlijk een flinke
geldwaarde. Het aÍrdere is een brief die geschreven moet zijn door de
eigenaar van het stuk, een zekere Bertrand de Mormont, chevalier de St.
omer, een ridder van de zogenaamde Tempelorde, a1s u dat iets zegt."
"Zeker \.qe1 ," zei Bruins, die in zijn vakantie de roman 'Ivanhoe" van !Íalter
Scott weer eens had gelezen. 'Het was een orde die tijdens de Kruistochten
werd gesticht om de veroverde plaatsen in het Heilige Land te bewaken. De

leden waren half priester, half soldaat. Ze leidden een nogal autonoom
bestaan, r{aren aan niemand verantwoording of gehoorzaamheid verschuldigd.
Behalve dan aan de paus.'
"Inderdaad. Nu, die pauselijke brief van Bonifatius bevat dan ook de
erkenning van de diensten die de Tempeliers hem bewezen hebben, en verder
de plechtige belofte dat ieder die de brief 1egaal in zijn bezit krijgt,
recht heeft op een eerunalige verhoring van een persoonlljke wens. Men moet
dan een bepaal-de handeling verrichten, waardoor, zo belooft de brief, de
helper zal verschiJnen die uw wens in vervulling zal doen gaan."
Bruins keek op van zijn computer. "De helper?"
'Dat is een erg raadselachtige aanduiding.' De priester zuchtte. 'Ik heb
een vaag vermoeden Írie of wÀt bedoeld wordt, maar dat is zó afschuwel-ijk. ..
Zelfs nu ben ik niet ln staat om mijn gedachten daarover hardop uit te
spreken. "
'Ja, maar...," zei de inspecteur verbaasd. "U bedoelt toch niet dat er iëts
ongunstigs aan de hand is met een brief van de paus zelf?"
"Met een brief van déze paus we1 , vrees ik," zei de pastoor. "Bonifatius
VIII lra s geen kerkvorst zoaLs je die tegenwoordig aantreft. In die tijd was
de kans groot dat je te rBken had met een tirannieke despoot. Ilij was
inderdaad een wreed en imnoreel mens, bepaald geen sieraad voor de Kerk. Ik
vrees dan ook dat de brief voor ridder Bertrand de Mormont geen geschenk is
geweest waar hij veel plezier van heeft gehad. lntegendeel. Je kunt het
Lezen in zijn eigen brief, die eigenlijk een soort testament is. Het is het
andere document, dat in het kistje zat. Hij beschrijft dan hoe hij
inderdaad de wens heeft gedaan volgens de voorschriflen van de pauselijke
brief: een hoge kerktoren bekllrrnen en op de trans ervan geknield de brief



naar het oosten houden, in de richtlng van het lleilige Land, en dan de wens
uitspreken. . .'
"EÍr is u bekend wat hij heeft gevraagd?" vroeg Bruins.
"Als je het testament verder leest, dan kan dat maar één dlng zijn
ge!Íeest," zei de pastoor. "Hij hèeft zonder enige twijfel de wens gedaan
dat de orde in stand zou bJ-ijven, en aI zijn bezittingen en tradities zou
blijven beheren en bewaken. Dat waren er heel waL. "

"Bezittingen? of tradities?" informeerde de inspecteur.
"Allebei. De Tempeliersorde stond bekend als schatrijk. Ze hadden dan ook
een soort bankiersfunctie in de toenmalige wereld'"
"Ah, juist," zei Bruins nadenkend. "Gesteld dat zijn wens in vervulling is
gegaan.,. Dan is het inÈeressant om je af te vragen Ídaar die bezittingen
dan gebleven zijn. "
"Ze werden gebruikt in dienst van de Kerk"' zeí de bejaarde franciscaan.
"In de loop der eeuwen is alles opgegaan aan zaken, íÍaarvan men destijds
meende dat ze juist en rechtvaerdig waren en in overeensteÍuring met het
devies van de Tempelorde | "Non Nobis, Donine, sed tuo nomini, da gloriam",
nat betekent: 'Niet aan ons, naar aan U, Heer, ziJ de glorie', Dj.ngen waar
je tege {oordig, terecht, vraagtekens bij kunt zetten,'
'!Iat dan, bijvoorbeeld?" vroeg Bruins.
"Denkt u naar, om maar iets te noemen, aan de zogenaamde pauselijke
Zouaven. Ruim honderd jaar geleden bracht de toenmalige paus een leger op
de been om de Kerkelijke Staat te beschermen tegen de Lnvallen van
Italiaanse natj.onalisten, die van ltalië een eenheidsstaat wilden maken '
Uit diverse landen kwamen vri jÍ'ril1igers. liat niet zo bekend is, is dat de
meesten uit Nederland k!Íamen, zo'n drieduizend man. Er ría s een speciaal
werfcentrum in Oudenbosch. Dat moet enorme bedragen gekost hebben. Ik denk,
dat er daarna niet veel meer over was."
Bruins stond op het punt om te vragen hoe de pastoor
maar bedacht zich.
"Het staat natuurlijk Lang niet vast," zo Ínerkte hij
de ridder inderdaad is vervuld."
"tlaarschijnlijk toch r,'7e1, " antwoordde de ander, "DiL is de vertaling die ik
destijds heb gemaakt. Ik za1 u een fragment voorlezen. Luister wat ridder
Bertrand schreef:
"Mijn wens is in vervulling gegaan. I.Ie e mij, ongelukkige. Rampspoed heeft
mij achtervolgd en zal mij niet meer verlaten. Overdag loert het achter
iedere boom, en des nachts achtervolgt het mij als een weerzinwekkende
gruwel in de duisternis. Spoedig zal het mij voor 8ltijd 8chÈerhalen. oi.j
die deze documenten in handen krijgt, weest gewaarschuwd. Maak er geen
gebruik van, er: bewaak ze zorgvuldig in een gewijde ruimte. Bid voor mij,
diep rampzalige . " "
Hij stak het papier weg.
"Het volgende is gebeurdr bij de inventarisatie van de kerk is het kistje
met de docunenten tevoorschijn gekomen. De notaris treeft ze toen, buiten
mijn medeweten, eruit gehaald en simpelweg bij een aantal andere stukken
gevoegd, zoals miscanons, Ze !i,erden geregistreerd aLs 'lraardevolle
hisLorische papieren". Dat alles is zoals ik aL zei buiten mij omgegaan,
want ik kende de inhoud van beide documenten en was vast van plan geÍreest
ze zeJ-f te behouden. Nu bezit ik enkel nog de vertalingen.
Nu ja, het ging er allerraal nogal gehaast en ronunelig aan toe, en zo zijn
ze aan mijn aandacht ontsnapt. Bij de veilin9 zt jt ze, t.egelijk met een
hele bundel andere oude papieren, gekocht door een onbekende, die ze
waarschi.jnlijk als belegging inLeressanl vond. 0f misschien een amateur-
historicus, ik lreet het gewoon níet."
Bruins knikle. "En nu wiLt u dat ik die onbekende opspoor. U víndt dat hij

dit zo precies wist,

op, "dat de wens van



geen recht op die documenten heèft.i
De pastoor staarde hem aan. "U begrijpt het niet, inspecteut. Die man, wie
het ook is, is in groot gevaarl lfe mogen geen tijd verliezen. AIs hij in
staat is die pauselijke bul tè vertalen zal hij misschien die wens doen
waar hij recht op heeft. Iíant hij heeft het papier op legale wijze
venÍorven. Het zal hem ten prooi doen vallen aan letÉ onzegbaar
g rur,re I i jks. "

"Ja maar.,." begon Bruins ongerust, maar zweeg toen hJ,j de
gelaat suitdrukking van de ander zag.
"zoals u lrilt. Het zal me weinig moel.te kosten. De notarLs die de verkoping
heeft geregeld zal wel weten wie de koper was. Misschien heeft hij met een
cheque betaald, dan weten we meteen zijn adres. "gij pakte het telefoonboek.

Enkele minuten later legde hij de telefoonhoorn rveer op het toestel. "Ik
weet ríie uw spullen heeft gekocht. Een zekere SeptiÍrus J. Beukema. n



HooÍdstuk 2. \lVie hoog stijgt, zal diep vallen

Nu zeiden ze, n Laten wij eea stad
bouwen met een toten, waarvan de
spits tot in de heuel reikt."

(eenesis 1"1"r4)

De reusachtige glazen toren aan het l.Ieena glansde mat in het Licht van de
opkomende maan. Het rra s nog vroeg in de avond, zo rood zes uur, maar de
duj.sternis rqa s reeds volledig ingevallen op deze late decemberdag, De
bLauwe kantoorkolos, overdag zo vol van leven, vertoonde geen zichtbare
tekenen van activiteit meer, en stond daar schiJnbaar verlaten temidden van
zijn overige, niet minder imposante buren in het stadscentrum,
Verlaten? Nee, toch niet helernaal. op de 29è etage brandde nog een enkele
bureauJ-amp, die een geel schljnsel wierp op een ordeloze hoop zeer oude
papieren, die zo op het eersle gezicht maar weinig te maken hadden met de
uitoefening van het moderne verzekeringsbedri j f.
StiI was het er evenmin. Een regelmatig, stampend geluíd duidde erop dat de
copieermachine nog in gebruik was. I{et apparaat stond opgesteLd in een
kamertje aan heÈ begin van de afdeling P.U.L.P. (Pensioen Uitkeringen en
Lijfrente Polissen). Iedere flits van de fotocel deed de conÈouren van de
persoon die de machine bediende kort aftekenen tegen de hem omringende
duisternis van het copieerhok.
septimus J. Beukema neuriede zachtjes. Een buitengeríone meevaller, dat was
het ger.{eest. Andere woorden had hij er niet voor. Een gelukkige samenloop
van omstandigheden. Die oude notaris had de verkoop afgeraffeld, en had
duidelijk geen verstand van zaken gehad in r^?at hij nu precies verkocht. iíeI
had Beukema de pastoor van die kerk eens ontmoet, een paar jaar terug nog,
op een congres voor Nederlandse ke rkge schiedeni s . Maar bij de verkoop had
hij hem niet gezj.en, lÍellicht was de pastoor tegen de verkoop geneest? 0f
overgeplaatst? Nu ja, dat was ziln zorg niet. Beukema concentreerde zich
r{eer op het copieerwerk. Het schoot aL lekker op.
Vreemd, maar hij had het onbestemde gevoel dat ierrand hem gadesLoe8. Hij
was hier toch alleen? Hij probeerde de neiging achterom te kijken van zich
af te zetten. Flauwekul toch... Maar zijn rug jeukte. Terwijl een nieuw
blad het apparaat in werd gezogen, keek hij snel om. De verlaten afdeling
strekte zich achter hem uit. Beukema herademde. zie je nu wel? Niemand te
bekennen, zo stelde hij zich gerust. Zenur,rachtig gedoe, 's avonds hier
alleen... Denk positj.ef, hield hij zich voor, dan krijgen waandenkbeelden
geen kans, Nog even en dan kon hlj naar huis, van zijn nieuwe aarurinst
genieten. . .
Beukerna begon wat Luider te neuriën, terwijJ- hij de vergeelde papieren door
de machine joeg. Hij zou de originelen in zijn bankkluis opbergen. De
copieën zou hij mee naar hui.s nemen, om die op zijn gemak te bestuderen.
Het werk was snel gedaan. Beukema trok de stapel copieën uit de sorteerla,
voegde ze bij de originelen en schakelde het apparaat uit. De plotselinge
stilte die er op volgde, overviel hem enigszi-ns, vant de airconditioning ,

de monitors, de printers, de faxen en de computers sLonden a1le reeds lang
uitgeschakeld, geen teLefoon rinkelde nog. Hij kon het niet helpen, maar
wederom voelde hij zich gadegeslagen.
Abrupt stopte hij met neuriën toen het tot hem doordrong dat hij het "Dies



irae" uit het Requiem van Mozart als thema had gekozen. Een dag van rraak?
l,Iel een enigszins luguber thema.,. Hi.j keek in de richting van de liften.
Er klonk gesui-s en geramrneL, deuren openden zich en gingen weer dicht. I,Ia s

er iemand uitgestapt? 0f juist ingestapt? Beukema bleef even wachten, maar
er verscheen niemand. Hij had het zich zeker verbeeld, Trou!Íens, helemaal
1002 qerkten dj.e Liften nog steeds niet. Soms floot de wind je gewoon om de
oren. Wellicht waren er monteurs aan het werk...
Terr'rij1 hij naar zijn ei.gen bureau terugliep, suste Beukema zijn geweten.
Privégebruik van het copieerapparaat was wel verboden, maar daar stond
tegenover dat hij vaak tot ver na halfzes bleef doorwerken, zonder overuren
te schrijven. zijn lste vertrek vandaag zou de portièrs dus niet verbazen,
die waren dat rqel van hem gewend...
Even meende hij weer een gerucht achter zich te horen, of was het maar
verbeelding? Beukema keek op zijn horJ,oge. Nee, de bewakingsdienst begon
pas over ruim een uur aan de gebruikeJ-ijke avondronde. Er was zo te zien
geen Levende ziel te bekennen op de irrmens grote ruimte dle de afdeling
P.U.L.P. besloeg. Hij moest zich vergist hebben. Met iets meer lawaai dan
strikt noodzakeJ-ijk was trok hij de bureaustoel naar zich toe, ging zitten
en concentreerde zich op wat voor hem lag.
Zijn oog viel op een tweetaL zeer oude documenten. Het was vreemd, maar na
de eerste euforie van de gelukkige aankoop had een vreemd gevoeJ, zich van
hem meester gemaakt. Alsof iets of iemand hem in de gaten hield, hem
achtervolgde, leek het r4ie1. Beter omschrijven kon hij het niet. Slapen ging
ook steeds lastiger, de laatste tijd. De ene nachtmerrie volgde op de
andere. Hij had dj.e documenten toch legaaI gekocht? Nou dan... Veelvuldig
overwerk had herr trour,rens tot op heden gedwongen zich aan andere, meer
profane zaken te wijden. Van het lezen was nog niet veel terecht gekonen.
Maar soms. . . zoals nu. . .

Misschien raak ik overspannen van aI dat overwerk, dacht hij. Íemand van
mijn leeftijd zou het eigenlijk wat rustiger aan moeten doen, in de VIIT
moeten gaan in plaats van avond aan avond Ínaar over te rÍerken. Morgen zou
hij eens langs de bedrijfsarts lopen, voor een afspraak.
Hij vermande zich en begon het eerste perkament langzaam te 1ezen. Hij kon
het niet laten, Het was geschrevet, zo zag hij, door eeÍI vooraanstaand lid
van de orde der Teurpeliers. Hij herkende het rode lakzegelr twee ridders,
op één paard gezeten. Dat duidde op hun aanvankelijke armoede-ideaal , wist
hij. In later jaren was de ridderorde juist berucht gerrorden on zijn
geheimzinnige ri- jkdor:rnen. . . Zo ging dat toen vaker.
Prevelend ontcijferde hij woord voor woord de rnoeilijke taal. Het kostte
hem veel moeite en tijd. Het ging traag, en meerÍnalen was hij gedrqongen eën
zin opnieuw te lezen, voor de betekenls hem precies duidelijk werd. De

inspanning maakte dat hij zijn omgeving volledig vergat, en ook de tijd
verloor hij a1 lezend volledig uit het oog.
Sterker, de tijd leek te veranderen, versneld terug te draaien naar een ver
verv/j.jderd verleden. Het grijze kantoorinterieur vervaagde, verdween' om
plaats te rnaken voor voor een somber middeleeuiís klooster. Eerst leek het
een statisch tafereel te zljn, zonder beweging of duiding. Langzaam werden
de contouren scherper en...

De commanderij van ouderkerk in het midden van de Krimpenerwaard 1ag er
stil en verlaten bij, althans zo leek hel. De kerk was uitgestorven, en ook
in de refter was geen levende ziel te ontÍ{sren, hoe!Íel het toch rond
etenstijd was. Harde windvlagen rukten aan de gesloten raamluiken. I'Ia s er
dan niemand meer aanwezig in dat sombere bakstenen bouríseI?
Of toch... Kijk, achterin die gang,.. Viel daar niet he! flauwe schijnsel
van een flambouw op de stenen vl,oer te ontwaren? Daar moest dus nog iemand



zich ophouden, een eenzame monnik iÍeIlicht, een kluizenaar, achtergeb!.even
in zijn cel, verzonken in gebed of bezlg aan een godvruchtig werk.
De deur van het vertrek stond open, en verleende zo een vrij zj,cht op het
spaarzaam verlichte interieur. 0p een stoel en een tafel na l,ras de ruimte
nagenoeg leeg. Het beeld was nu haarscherp geworden.

Aan het hoofdeinde van de tafel zat èen eenzame figuur Èe schrijven. zijn
somber, gegroefd gelaat was door zorgen en angst getekend. Meernnlen wierp
hij vreesachtige bllkken om zich heen, a1s voelde hij zich in die kale ce1
door onbekende machten bespied in zijn r,rerkzaamheden. Het l,ra s duídelijk dat
hier een gekwelde en geteisterde zLeL zat, op zoek naar vrede en rust'
zonder die nochtans te kunnen vinden.

De pen van ridder Bertrand de Mormont, chevalier de St. omer en heer van
ouderkerk, bewoog zich krassend over het perkanent. "Anno Domini L314. De
orde is opgeheven. De Heilige Vader zond trÍeè jaar geleden de bul I/ox in
excelso de wereld in, Dat betekent het elnde. Onze Maglster Templariorum
Jacques Bernard de Molay is te Parijs terèchtgesteLd. De brandstapel was
zijn deel, God hebbe zijn arme zi.el en vervloekt zijn koning Filips van
Frankrijk en zijn handlanger De Nogaret."
De monnik staarde voor zich uit en liet zijn pen rusten. Voor een monnik
zag hij er overigens vreemd uit. Een blinkende maliënkolder orrhulde zijn
forse gestalte; het ríitte overkleed was op rug en borst versierd met een
rood achtpuntig kruis.
Hij schreef verder. "Ik ben nu de nieuwe Magister; als enig overgeblevene
rust op mij de taak de orde voort te zetten. De Heer alleen veet hoeveel
moeite het grootmeester De Molay gekost noet hebben om deze benoeming en
dat pauselijke document zijn ce1 uitgesmokkeld gekregen te hebben."
Met een ruk stond de monnik van achter zi.jn tafeL op en begon het verlrek
door te lopen. Nu pas viel het op dat aan zijn linkerzijde een slagzwaard
nas bevestigd. Zijn schoeisel bestond uit grofleren beenkappen. Aan zijn
hj.eLen waren sporen bevestigd.
De tijd verstreek. Met een zucht zette de geestelijke zich weer aan zijn
schrijfwerk en noteerde: "Aan nij de plicht een opvoLger te vinden, die net
als ik zal waken over de pauseli.jke schenki.ng s brief . !Íant de wens die ik
ermee za1 doen moet in overeens termi.ng zijn met de richtlijnen van de
gestorven Magisier Jaques de Molay."

Nog geruime ti.jd bleef zijn pen over het perkament krassen. Toen stond de
nieuwe grootmeester van de Orde op, borg de van zvare lakzegels voorziene
documenten in een houten doosje en verliet het vertrek. Eén vel perkament
echter, voorzien van het pauseli-ike r{apen, nam hij rree. Langzaam liep hij
door het donkere middenschip naar de westzijde van de kerk. Hij draalde er
even, dacht toen aan de geen tegenspraak duldende brief van zijn tragische
voorganger De MoLay, en begon de kerktoren van de comnanderij trede voor
trede te bestijgen. , . IÍant zo stond het geschreven...

Ademloos stopte Septimus Beukema, in het dagelijkse leven belast met laai
conversiewerk, zijn leeswerk, hoewel hij nog lang niet aan het einde van
het stuk was gekomen. Het middeleeuwse tafereel werd langzaam schir:miger,
de beelden begonnen op te lossen ín een sluier, om tenslotte geheel te
verdwijnen. Beukema keek naar het andere document. Dat was een pauselijke
s chenking sbrief ? Inderdaad was het voorzien van een pauselijk zegeL, zag
hij tot zijn verrassing, Hij haalde het naar zich toe en bègon andermaal te
Iezen. 0p zijn gezicht plooide zich aLlengs een vage glimlach.. .



'Een r,rens doen...' mompelde hij. "Moet ík dat geloven?" Ilij keek peinzend
om zich heen. stalen bureaus, met daarop meer dan overvloedige stapels
werk, onringden hem weer als vanouds aan alle kanten. 'Het is mogelijk; ik
ben iruners, zoals de tèkst het voorschrijft, thans de Legale eigenaar van
het document. " Hij dscht lang na; een idee kwam bij hem op, eerst vaag,
toen gaandeweg scherper.
"Een rarens... " prevelde Septimus Beukema. nAch, rÍaarom ook niet... fk r{tee t
wel een goede wens..." Nogmaals bezag hij de torenhoge stapels met dossiers
en andere spoedeisende stukken om hem heen. Voor zijn geestesoog verseheen
een briefhoofd, zoal-s hij dat zelf aI talLoze andere malen voor anderen had
uitgeschrevenr "Betreft: ingang van uv pensioen...". Beukema voelde dat hij
de verleiding niet kon weerstaan.
Het zou niet lang meer duren of hij zou zèlf met pensioen gaan.. . Dan zou
hij alle Lijd voor zijn liefhebberijen hebben. Tijd genoeg... Maar geld?
Zijn pensioen lra s bepaeld niet slecht. Met de A0lÍ erbij zou hij zich verder
financieel geen zorgen hoeven te makën. Maar zijn vrouw had het aL jaren
over die grote reis, die ze samen zouden moeten gaan maken. Een crui-se,
naar verre streken. Maar sparèn hadden ze nooit kunnen doen. Een groot
gezin hadden ze gehad, en dat had veel geJ-d gekost.
zo'n ríereldreis... het zat er eigenlijk niet in, hoeweJ- hij het zijn vrouw
best gunde. En zichzelf ook.
Voor de aardigheíd hadden ze samen, een paar avonden geleden, zltten telLen
wat ze nodig zouden hebben voor de cruise en allerlei andere leuke dingen
die je a1s gepensioneerde zou kunnen doen. UiteindeliJk kwarren ze tot de
slotsom, dat ze dan minstens een paar ton nodig zouden hebben.
"Dan moeten we de hoofdprijs in de Loterij winnen, " had zijn vrouw gezegd'
"Een half miljoen. Precies rdat we nodj.g hebben. stel je voor, septimus, dat
ve dat nÈ zouden hebben. Een half miljoen. Nu, hier op tafel. Dan kun je
zelfs nog een paar jaar eerder met pensíoen. En dan kunnen Íre..."
Beukema glimlachte toen hij er aan terugdacht. Hij stond op en liep naar de
ramen die uitzicht bodèn op het zuidoosten. In de verte glansden de Nieuwe
Maas en de Noord in het schijnsel van de maan. Beukema keek om zich heen'
Niemand te zien op de afdeLing, Nee, uiteraard niet op dit tijdstip'
Achter heL bureau Links voor hem leek iets te beiÍegen. Een schaduw? lIa s er
dan toch ies:a.nd achLergebleven om hem in de gaten te houden?
'Ach, onzin," zo hield hij zich voor. 'Kom, vooruit met die wens. Er is
hier toch niemand die me ziet. Ik bevind me hier in een toren... een hele
hoge nog wel. Meer zegt het document niet. Het is het proberen rltaard. "
Hij zonk op zijn knieën en richtte zijn blik naar het zuidoosten.
onnatuurlijk luid klonk zijn stem in de intense stilte:
"Ik... wens vi j fhonderdduizend guLden.'
Hij hield het pauselijk document omhoog en schrok vers chrikkelijk. Bijna
was het papier herr uiL de hand geschoten. ilat ras dat geríeest? Het was
alsof een onzichtbaar iemand er een ruk aan gegeven had,
Hij krabbelde overeind en keek gejaagd om zich heen, tant hij had nu een
aan zekerheid grenzend gevoel dat hij niet langer alleen rías, dat er zi-ch
iets of iemand in zijn directe nabijhetd bevond. Iets knaadaardigs, iets
duivels... Grenzeloze angst overviel hem.
Toen zag hij het. Iets onnoeErbaars, zo gruwelijk dat zijn verstand het
weigerde te bevatÈen. Beukema wankelde achteruit, schreeuwde.
Hij begon te rennèn, slèchts bezeten van één gedachte: 'IÍegl weg hierl"
Met de helse verschrikking vlak achter zich stormde hij de afdeJ-ing af.
Tegelijkerti.jd drong opnieuw het ramelende geluid van een opengaande
Liftdeur tot hem door.
"De liftt" Halsoverkop vloog Beukema op de reddende schuifdeuren af, die nu
uitnodigend wagenwijd open stonden.. .
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En pas toen hèt te laat was zag hij het.. terwijl hlj voorovertuimelde ln
het afgrijselljke gat waarLn zich de llftkool had sroeten bevinden, ríist hij
zich verloren. Zijn graaiende handen ontmoetteÍr geen houvast. Eèn
gruwelijke, door merg en been gaande kreet weergalmde door de lege
liftkoker, en begeleidde zijn val ln de zirarte, onmetelijke diepte...
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Hoofdstuk 3. Een vervulde wens

" Eelaas vertrouyden vele aaderea mij.
Eebzucht is iets wreseLijks -'

Charies Pa7Liser, De QuincuDx.

Met gemengde gevoelens zat Bruins een stapeL dagbladen door te nemen.
AIIemaaI besteedden ze op rui-me schaal aandacht aan de weerzinwekkende
gebeurtenis in de kantoorreus aan het líeena. Een der kranten had een foto
van Bruins zetf afgedrukt, met het enorme gebouw van de verzekeringsgigant
als achtergrond, Het onderschrift luidde: "Moord of een ongeluk? Politie
tast in het duister. "
Dat laatste lras, zo peinsde de inspecteur, toch niet helemaal waar. Bij tlet
onderzoek, dat hij op de plaats des onhei-ls had ingesteld, had hij
onmiddellijk het testament van de tempelridder en de pauseJ-ijke bu1 van
Bonifatius VIII gevonden. Had pastoor Van Leusden het dus bij het rechte
eind gehad?
Dat zou betekenen, dat de onfortuinlijke Beukema het documeÍrt had gelezen,
en gebruik had gemaakt van zijn recht om een r{ens te doen.
Bruins tastte naar zijn sigarenkoker en haalde een dikke bolknak
tevoorschijn. ÍIat zou Beukema precies gewenst hebben? Een werknemer bij een
verzekeri.ngsbedrijf... Op dat moment betrad brigadier Lucas van Dam het
vertrek, en deed versJ-ag van zijn onderhoud, eerder die ochtend, meL de
weduwe van het slachtoffer.
nEen tragisch geval, chef. Zelfmoord sluit ik uit. Moord trouwens ook. Wie
heeft er nu belang bij het vermoorden van een conver siemedewerker ? '
Bruins ging niet in op deze retorische vraag' van Dam vervolgde! 'Het moet
dus aan de lift hebben gelegen. Een ongeval derhaLve' De man zat juist vol
toekomstplannen. Zi.jn vrour^, vertelde me daL ze samen onlangs nog hadden
zitlen nadenken over vervroegd met pensioen gaan, een wereldreis maken. Dat
soort dingen. Alleen..." De brigadier aarzelde.
"Alteen wat, Van Dam?" Brulns zocht naar lucifers, zondet ze te vinden.
"Tja, het Beld ervoor ontbrak. Al1es bij elkaar zou dat weL zo'n vijf ton
hebben moeten gaan kosten, En die waren er ni.et. Denkt u dat die Beukema
daar zo van teneergesJ-agen was, dat-ie toch, eh... ze1fmoord...?"
"Nee Luuc, dat denk ik niet.' Bruins dacht na.
Zijn bJ-ik bleef op de berg kranten voor hem rusten. Het waren niet alleen
de landelijke bladen, maar ook allerlei regionale en plaatselijke organen,
tot de Havenloods toe. Bovenop I-ag een extra editie van De P7u, het blad
van de RVS, dat ook in de majestueuze toren aan het l{eena was gehuisvest.
Bruj.ns, die de hoofdredacteur goed kende, had hem beloofd om, zodra de zaak
opgelost zou zijn, voor eeÍ) compleet verslag ter publicatie te zullen
zorgen. Dat bracht hem op een idae.
Hij legde zijn sigaar onaangestoken terzijde en pakte de telefoon' Hij
draaide het rechtstreekse nununer, dat hij in zljn agenda had genoteerd, van
Íemand van de afdeling P.U.L.P.. Even later had hij de gewenste persoon aan
de lijn.
"Dag meneer d'Aspremont, met
voor u. "
"Ah, goedemorgen inspecteur, "
al halverwege de middag vas.

Bruins van de recherehe. Ik heb een vraagje

antrdoordde Frangois d'Àspremont, hoewel het
'l.Iat kan ik voor u betekenen?n
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'Ik vraag me af, of u kunt nagaan of lrijlen meneer Beukena privé
verzekering spol-is sen had lopen," zei Bruins. "En zo ja, wat er verzekerd
was , I'

'Maar natuurLijk. Ik za1 het even na-checken,' zei de ander, die vaak
opzettelijk allerlei onjuiste of modieuze uitdrukkingen gebruikte'
'Momentje, dan ktjk ik even in ons prachtig mooie systeem."
Bruins irachtte. IIij kende d'Aspremont nog van een vroegere zaak. Hij dacht
er onwlllekeurig even aan terug. Zekeí zo macaber wes dat geireest als dit
geva1. Daar was de pensioenexpert iíeer aan de J-ijn,
"Ja, ik heb het hier, inspecteur, tÍat 'n succes, nietrraar? Meneer Beukema
had een verzekering blj overlijden. Die komt dus nu tot uitkering. "
"En het bedrag...? vroeg Bruins.
"Dat n'as, eh... even zienr Met wins tbi j schri jving en zo erbij komen we op
vi j fhonderdduizend gulden. "

"Juist, " zei Bruins langzaam. "zo. Nu, dank u zeer voor ulr hu1p, meneer
d'Aspremont. Tot ziens, "
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Hoofdstuk 4. Dies qua veniet Dominus
nDe meester en ik bettaden nu de werborgea weg,
waarlaags wij zouden teÍugkeÍea naar het Licht."

Dante, De Goddelijke Kmedie, Eel 34:733-134.

0p donderdagavond 24 december, Kerstavond, zaten in het oude politiebureau
aan de Hoflaan wederon inspecteur D,J. Bruins en pater Prudentius van
Leusden oFM tegenover elkaar. Bet licht van de ouderwetse bureauJ-amp viel
op een aantal beschreven vellen papier, waaronder zich twee documenteÍr
bevonden, !Íaarvan op het eerste gezicht duideliJk was dat het vele eeuwen
oude historische stukken waren.
"Dit zijn ze." Voorzichtig ontrolde Bruins één der papieren. rHet testament
van Bertrand de Mormont, tempelridder, En hier is de pauselijke bul. In het
kader van het politieonde rzoek heb ik ze in beslag genomen. fn naam der
!íet. Maar hoe eerder ik ze kwijt ben hoe Liever.n
Hij keek de geestelijke onderzoekend aan, 0m zijn mondhoeken lag een
gespannen trek.
"Ik ben blij dat u er bent. Sinds ik ze onder mijn beheer heb voel ik me
niet op mijn gemak. En dan druk ik me nog zÍrak ui-t.n
De pastoor knikLe langzaam. "JuisL. Kunt u wat nader aangeven iÍat uIí
gevoelens zijn? "
"Het is net..." Bruins schoof ongemakkelijk op zijn stoel heen en rreer.
"Net alsof ik constant iemand achter me aan heb lopen. Een gevoel of er
voortdurend iemand naar me staat te kijken. Kent u dat? Soms kun je dat
echt voelen. En wij, polítiemensen, zijn er extra gevoelig voor. Een
instinct., dat rrij nu eenmaal hebben ontwikkeld in onze strijd tegen kltaad
en ongerechtigheid. Er zijn dan plotseling, zonder duldelijke aanleiding,
momenten dat je ineens iréét dat je op je hoede Ínoet zijn omdat er gèvaar
dreigt. En dat instinct werkt nu op volle kracht. Eet Íraarschuwt me dag...
en nacht. "
Hij slikte. "Ik slaap nauwellJks meer. En als ik slaap droom ik
afschuweJ-ijk. Maar waarvoor ik nu precies bang moet zijn weet ik niet. Ik
Íreet alleen dat het gèvaar groot is. Maar waar zal het vandaan komen? En
hoe zal het zich manifesteren? Hebt u enig idee?"
De pastoor antwoordde niet dadelijk. Terwijl Bruins sprak had hij de
passage in het testament herlezen waar de ongelukkige terrpelridder over de

"weerzinwekkende gruwel" sprak die hern in de duisternis achtervolgde' Hij
schoof het papier van zich af.
"Enig idee?" herhaaLde hij. 'Ik vrèes van r,ireL. Een paar jaar gel,eden was ik
in Florence, waar ik in een museum een paar schilderijen van Giotto heb
aanschouwd. Er r,Ja s er één bij dat ik nooit heb vergeten. Een man die i.n een
donker bos door een wit, duivelachtig gedrocht rrordt besprongen. In de
catalogus van de expositie las ik dat het gezicht van de aangevallene
gelijkenis vertoonde met dat van paus Bonifatius VIII, een tijdgenoot van
Giotto. De reden daarvan, zo meldde de tekst, is nooit erg duidelijk
geweest. Maar luistert u nu...'l
De oude priester vestigde zijn blik strak op het gezicht van de inspecteur.
'Zolang ik het document heb bewaard heb ik ook dikwijls de angsten gehad
die u zojuist hebt beschrevèn. Vooral als op gure herfstavonden de wind
over de Krimpenerwaard loeide heb ik diktÍijls voor het raam van mijn
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pastorie achter de kerk gestaan, en talloze keren heb ik Íets of iemand in
het duister buiten gezien, of menen te zien..."
zijn stem stierf rr/eg, en tenslotte mompelde hij: "Een wit gedrocht. lJat zal
het geweest zijn? Misschien datgene rÍaarvan sprake is in Jesaja 34, waar
hij spreekt van bosduivels en nachÈelíjke spoken. Het líjdt volgens mi.j
geen tÍrijfeL of het heeft samengehangen roet dat vervloekte docrrment, dal al
die tijd in het krocht onder de kerk heeft gelegen. Maar nu...'
IIij keek Bruins opnieuw aan. "U heeft het in beslag genomen' inspecteur. u
bent de nieuwe legale bezilter van de Pauselijke bul. U kunt hem zelfs
gebruiken om er een persoonlijke wens mee in vervulling te laten gaan. Maar
ik hoef u nu niet meer te verlellen daÈ de gevolSen niet prettig voor u
zu1len zijn. "
Bruins gaf een klap op ÈafeL' 'Naar de he1 net dat dingt Iíat let me

ei.genlijk om het in de kacheL te gooien? Dan zijn we er vanaf, zou j-k
zeggen. ",om's hemelswil niett" riep de pastoor uit. "In het slotgedeelte van de
bul staat een uitdrukkelijke waarschuwing, dat alwie dit tracht te
vernietigen, zelf vernietiging wacht' lIe nogen dat, naar nijn stelLige
mening, zeker niet in de wind slaan. Ik zie maar één oplossing, inspecteur.
U moeL het weer aan mij overdragen. Ik zal zorgen dat het weer daar terecht
komt waar het geen kwaad kan. "
Hij knikte met het hoofd near het raam' "U zit hier tegènover een kerk van
ordegenoten van mij. Franciscanen. Ze zluLl-en me zeker willen helpen."
"Hmt" Bruins dacht even na. "Is er verder niets aan te doen? Is er niet een
of ander ritueel denkbaar om die duivelse werking te ontkrachten?'
"Ik geloof het niet," mompelde de pater, het stuk voor zich uitvoun end. "Er
staat ergens, dat het altijd geldig zal blijven' Even de juiste tekst
opzoeken... Kijk, hier staat heLr " Numquam haec pronissio aboTeri potest,
praeterquam in die qua veniet Dominus", ofwel: Nooít kan deze belofte
ongedaan worden gemaakt, behalve op de dag dat de Heer komt'"
"Behalve op wat?" vroeg Bruins scherp.
"Tja, de dag dat de Heer komt... de dag des oordeels waarschijnlijk. Het
einde der tijden dus. "
Beide mannen zrregen. Toen, plotseling, zei BruinÉ: "Kan het niet iets
andèrs betekenen? Het is vandaag de vooravond van Kerstmis, nietlqaar? U als
priester Íreet Írat dat wil zeggenl "
Verbaasd keek pastoor Van Leusden hern aan. TensLotte fluisterde hij voor
zich heen: "Kerstmis... Het geboortefeest des Heren. De dag dat de Heer
onder ons komt. . . "
"Het biedt ons misschj.en een nogelijkheid ríaar niemand nog aan heeft
gedacht," zej. Bruins opgewonden. Hij keek op zijn horloge.
"Het loopt tegen middernacht. Ik wil het proberen. Nu meteen." Hij stond
op. "Ik neem aan dat u begrijpt Írat ik van plan ben. "
"Ik denk het,., maar waar iíilt u heen?" vroeg de pastoor' eveneens
opstaand.
Bruins schoot zijn jas aan en drukte zijn hoed op de schedel. Hij greep de
pauselijke bul van Bonifatius VIII. "Waarheen? Naar de overkant natuurlijk!
Naar de kerk. "
tlij bleef even zwijgend staan, en keek de ander toen strak aan.
"En u zou ik willen verzoeken rnij te willen vergezellen. Sterker nog: ik
denk dat het uw plicht is.'
"Ik denk het ook. " De oude franciscaan knikte. "Ik
eerder moeten vertellen, maar u had het natuurlijk
begrepen. "
Ui.t de binnenzak van zijn wijde overjas haalde hij
textiel . Hij vouwde het uit en hing het over zijn

had het u eigenlijk
inmiddels a1 we1

een plat, opgerold stuk
schouders.
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Het r^ra s een lange r4'itLe stool, bezet met rode, achtpuntige kruisen.
"Inderdaad inspecteur. Het is de rtrens van ridder Bertrand de Mormont
geÍ../eest dat de Orde zou blijven voortbestaan. Tot op de dag van vandaag is
het de taak van ons, Tempeliers, geweest om in oÍrze kerk in de
Krimpenersaard de bu1 van Bonifatius VIII te bergaken. Maar a1s uw pLan
succes heeft, zaL or.ze taak voleindigd zL)rr. U heeft het bij het rechte
eindr Ik ben inderdaad de laatste GrooLmeester van de 0rde.'

***

fnktz!Íart tekenden zich tegen de nachtelijke hemel de contouren af van de
neogotische kerk, op dè hoek van de Hoflaan en de Oostzeedijk, recht
tegenover het politiebureau.
Terwijl Bruins en pastoor van Leusden overstaken kraakten de bomen en
zwiepten de kale takken in het licht der straatlantaarns heèn en weer door
een stormvrind, die plotseling, van het ene op het andere moment, leek
opgestoken.
"411emensen,' hijgde Bruins, zijn hoed vasthoudend, "Idioot, die storm, zo
ineens. Laten r,re hopen dat de deur van de kerk niet op slot is."
''Dat denk ik niet,' zei de pastoor. 'Straks begint inmers de nachtmis. Ik
zie binnen trouríens lichl, '
Inderdaad bleken in de overigens nog geheel- Lege kerk de lampen te branden.
Het priesterkoor baadde in stemmig kaarslicht.
"fie1nu?" Bruins keek om zi.ch heen. "we moeten de toren in. Hoe komen we
daar ? "nHierheen," wees de pastoor, op een klein zijdeurtje in het portaal
wijzend. Hij duwde heÈ open en de treden van een houten lrenteltrap ï/rerden
zichtbaar.
Bruins greep de trapleuning en ÍBakte aanstalten om de trap te bestj-jgeo,
Ílaar aarzelde. Onzeker keek hij naar het document dat hij opgerold in zijn
hand hield, en toen naar boven, Hij draaide zich om, haalde zijn zakdoek
voor de dag en veegde zijn voorhoofd af, waarop, zo zaE de pastoor tot zijn
verbijstering, zweetdruppels verschenen waren.
'rHet wacht boven... op ons," mompelde de inspecteur. "Ik voel 't. Iíat het
ook mag zijn.' Htj leunde doodsbleek tegen de rnuur. "Ik dacht dat ik weL
wat gewend was, snar ik ben van m'n leven nog nooit zo bang gerÍeest' Nu,
vooruit . "
Trede voor trede begon hij de hevig krakende trap te beklismen, terwijl
buiten de storm onvermi.nderd doorloelde,
Pastoor van Leusden volgde hem op de voet. Zijn lippen prevelden zacht.
Bovenaan de trap was een overloop, die naar het koor leidde' Een nieuwe
trap, aanmerkelijk smaller dan de eerste, ging verder onhoog. Tenslolte
st.onden beide mannen voor een kLeine dichte deur.
"Dit moet hoog genoeg zijn," zei Bruins, zwaar ademend. 'Hierachter hangen
waarschijnlijk de klokken. " Hij opende het deurtje, en onmiddellijk werd
hem de hoed van het hoofd gerukt door de stormÍrj.nd, die door de galmgaten
naar binnen b1ies.
"Nu moet het gebeuren, " riep hij boven het gebulder uit. Hij keek de
priester strak aan. 'Doe uw pllcht, eerwaarde. U weet ríat ik bedoeL."
Prudentius van Leusden, de laatste Grootmèester van de Orde der
tempelridders, knikte zwijgend. Hij haalde een crucifix tevoorschijn
rdaarvan de vj-er armen even lang waren, en aan de uiteinden inkepingen
vertoonden. Het Tempe lier skrui s . Hij hief het op en citeerde luid het
devies van de Order 'Non Nobis, Non Nobis, Domine, sed tuo nomTni, da
gToriam! "
Het geraas van de wind leek in toonhoogte te veranderen, en begon te lj.jken
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op een gekrijs van lroede. Doch reeds had de inspecteur zich op één knie
laten zakke[, strekte het pauseliJk document naar voren en riep: "Het is
mijn wens dat dit docr:ment verdwijnt. Voor altijd en eeuÍrigl n

Het volgende moment verd hij in zijn volle lengte tègen de houtèn vloer
gerÍorpen, al-sof hij door iets enorns besprongen werd. Terwijl de pastoor
vol ontzetting terug!Íeek zag }]L) hoe Bruins ríorsteLde met lets, dat hij in
het halfduister niet kon zien. Plotseling schoot het document weg, alsof
het Bruins met geweldige kracht ontrukt !íerd. De ríind lieÈ het in grillige
banen onhoog wentelen. Toen verdween het, door een der galmgaten, en loste
op in de duisternis van de Kerstnacht.
Vrijwel gelijkttjdig !Íerd het stil. Het geloei van de wind stierf lreg. Een
vredige stilte nam bezit van het torenvertrek.
Moeizaam krabbelde Bruing overeind, en begon afwezig zijn verfomfaaide
kleding Í7at te fatsoeneren. ?ensLotte keek hij de pastoor aan.
'trJel? I^iat denkt u ervan? n

De oude man antlroordde niet dadelijk. De emotie \,ras nog op zijn gezicht te
Lezen, maar langzaam nr.aakte die plaats voor een glimlach, die zijn hele
voorkomen leek te vërlichten.IIk denk dat het u gelukt is,' zei hij rustig.

***

De kerkkLokken luidden door de Kerstnacht. vele mensen begonnen de kerk
binnen te stromen, en letten niet op de lwee figuren, die door een zijdeur
in het noordelijke transept het gebour,í verlieten. Reeds speelde het orgelI
"Iíij komen tezamen, onder 't sterrebLinken. , . Venite, adoremus,.."
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HooÍdstuk 5. Besluit

"De sonore slagea waa deD toreDkTok,
die het laatste uur van bet afgeToopen
jaar aangawea, oatroerdea a17ea, en zij
Tuisterden, ia gedachtea verzoakea. "

Johannee eeerTiack (peeud. Johgn Brouwer),
Vandaag geen spreekuur, Amsterda 794L.

Het was precies een week later. Oudejaarsdag. Inspecteur D.J, Bruins had aI
beslolen vroeg naar huis te gaan. Zijn verslag over het onderzoek in de
zaak van de geheimzinnige dood van Beukema vlotte niet erg. Een
waarheídsge trouw verhaal zou weinig zin hebben. lIie zou dat geloven? In
ieder geval niet hoofdcomli s saris Berestein. Hij moest er iets anders op
verzinnen, iets dat voor buiLenstaanders min of meer aannemelijk zou
klinken. Een verhaal over een geheimzinnig pauselijk schrijven waarmee
wensen i.n vervullj.ng konden gaan.., En dan: de demonische verschrikking di.e
er door werd opgeroepen, waardoor de bezitter een gruwelijke dood werd
ingedreven... Hij haalde zijn schouders op. llet di-ng was, goddank'
verdwenen. Maar ja, daarmee ook ieder bewijssluk,
Hoevel, wat er nog wèl was, was het lestament van ridder Bertrand de
Mormont, en wacht eens... dat was natuurlijk waar ookl
Bruins opende een kast. De ongelukkige Beukema had op de avond van zijn
dood irrners al zijn aanrÍinsten staan fotocopiëren?
Hij haalde een stapel paperassen tevoorschi.jn, en even later lag de
pauselijke bu1 op ziJn bureau, althans een copie ervan,
De inspecteur ging zitten en staarde naar het papier. Een copie... Zou die
nog kr,raad kunnen? In ieder geval, zo dacht hij, gaat hij als bijlage bij
het proces-verbaal. En dan het politie-archief in, ergens in Schiebroek'
Hij stond op, het papier nog in de hand, en slenterde naar het raam. Buiten
r,Ía s het droog, maar be$rolkt. Bruins staarde naar het zwerk. Zou er sneeurrr
komen? Het heeft eigenlijk al jaren nLeL meer behoorlijk gesneeuwd, zo
dacht hij. Ik zou eigenlijk best willen dat er nu eens een fLink pak viel.
Dat zou èen mooi, sfeervol oud en Nieuw geven. Ja, ik wou dat 't ging
sneeurren.
Bruins liep terug naar zijn bureau, en schoof het papier bij de andere
stukken. Hij moest, zo bedacht hij, vooral niet vergeten een exemplaar van
het complete verslag aan de redactie van De PIu le sturen. Zijn gezicht
versomberde even. Twee dagen geleden had hij nog met de hoofdredacteur van
het sympathi.eke blad gesproken, die hen vert.eld had, dat het Kerstnurmer
het allerlaatste zou worden, Dat Íras toch wel jamner, peinsde Brui.ns' Hij
was er a1 bang voor geireest. Nog geen jaar geleden had hij het moeten
meemaken hoe het oude, vertrou\Íde verzeke ri.ng s bolwerk van de RVS aan de
I{esterstraat was verdwenen,*) en nu dlt. Het was toch altijd een blad
geweest dat er als pers oneeL s orgaan, vergeleken met veel andere,
soortgelijke bladen, wezen mocht. Een sieread voor het hele
verzekeringsbedri j f , aLtijd voortreffelijk gel.llustreerd, en ook enkele
malen op de voorgrond tredend door gebeurtenissen te publiceren waarbij
hijzelf betrokken was. Erg betreurenswaardig .

Bruins schakelde zijn tekstvenÍerker uit en pakte zijn overjas van het
haakje. Nogmaals keek hij uit het raam, en floot verrast. Eet was gaan
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sneeuwen.
Enige tijd stond de inspecteur in gedachten verzonken, mÀar tenslotte
schudde hij het hoofd. Hij trok zlJn jas aan, en verliet het. oude bureau.
Stevig doorstappend begaf hij zich near huis, terwÍJl de sneeuwvlokken in
steeds dichtere massa's begonnen neer te dwarreLen.

Einde

Leo Knoops

Wim Knoops

Rotterdam en CapeJ-Le a/tl IJssel, oktober-novembex ]-992.

*) Zie: "De VToek waa de RLuizeaaar', december 1991.
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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) 

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2012) 

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

 

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. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


