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Proloog

indelijk ben ik dan in de gelegenheid om de naargeestige gebeurtenissen vast te
leggen, die de jaarlijkse fretstocht van ons historisch genootschap "Rennenberg"

afgelopen voorjaar deden eindigen in een nachtmerie.
Van dat "genootschap" moet men zich niet te veel voorstellen. Het bestaat eenvoudig
uit vier leden, die elkaar kennen van hun studietijd te Leiden, waar we (alle vier)
onze studie geschiedenis met succes hebben voltooid- Wat ons verder bindt is de

drang om af en toe op een racefrets te klimmen en in een zo hoog mogelijk tempo over
ons prachtige wegennet te snellen om uiteindelijk, bij voorkeur, in een oud

bezienswaardig stadje neer te strijken, teneinde daar in een geschikte eetgelegenheid van de tocht
bij te komen en onder de maaltijd elkaar in de haren te zitten over onderwerpen waaïover we van
mening verschillen.
En dat is nagenoeg ieder onderwerp. Niet alleen historische maan ook, om maar iets te noemen,
godsdienstige. Zo is ons oudste lid, claudius van Kampen (soms gemakshalve Kobus genoemd) lid
van de zwartst denkbare oud-gereformeerde gemeente die zich ooit van de één na somberste
groepering heeft afgescheiden.
Nico Tabbernee daarentegen is een volslagen atheïst, terwijl het derde lid, Bertram Koenen, een

soort vage New-Age filosofre aanhangt. Een warrig frguur, maan verder een prima kerel.
Ikzelf kom uit een ouderwetsche Roomsche middenstandsfamilie en beschouw mezelf als, wat ik
zelf noem, K.M.N.F. (katholiek, maar niet fanatiek). Miln naam is Manfred Franken. Mijn geheine
ambitie is het om oveÍ een paar jaar, als mijn werk bij een gigantische verzekeringsmaatschappij
het toelaat, te promoveren op de geschiedenis van het geheimzinnige 'verdronken Land van Zuid-
Beveland", waan lroeger de welvarende stad Reimerswaal moet hebben gelegen.

Het was dan ook op mijn aandringen dat ons genootschap (wie die rare naam "Rennenberg"
verzonnen heeft weet ik niet meer) deze keer zijn route door Zeeland had genomen. En zo reden
we dan, in ons bekende, hoge tempo, over de smalle bimenwegen van Zuid-Beveland, op 5 juni
1996...





Deel 1. De Notulen van'B,ennenberg"

'Nederlond ie namclijh één groot parh, oan booen tot
beneden geauld mct gezellige, kronhelende paden en
uegen, klcine stroom,pjes en brede ríaieren. Het land is
ab het ware gebouwd om fietstochten op hoog niaeou te
mahen. De afstandcn zijn nict te gt'oott er zijn geen
bergen die het uitzieht belemmcren of behlornm.en
moeten uorden, het londechap ie ruetig en aoor de
henner afioisselend. Ooh is het l@nd bezaaid mct oude,
acMergebleoen stafljes, waarin je a,ls een bezoeker aan
een areemde pla ncet kunt ronddualen. Kortom, de
toestand is i.d.eaal ooot hct maken. oan uitgebreide
fietetochten."

Bob den Uyl, Wat fictst daar?





é, Kobus!" hoorde ik voor mij Bertram Koenen roepen, duidelijk buiten adem en
aan het einde van zijn reserves. "Zeg, Kobusl"
"Hmmm...?" klonk het weinig vriendelijk vanaf kop- "Wat is er nu weer?"
"Zijn we al in de buurt, Kobus?" De stem van Bertram had een klagende toon. "Hoe
lang nog? Ik zit onderhand behoorlijk stukl"
Vanuit miin comfortabele derde positie zag ik Claudius van Kampen, door zijn
fietsgenoten gemakshalve Kobus genoemd, over zijn lilkerschouder geïrriteerd
naar achteren §ken, zonder ook maan één moment zijn moordende tempo te laten

verslappen-
"Als jij nou óók eens wat kopwerk had willen doen, Bertram, dan waren we er misschien al
geweest! Ik trap me al een half uur een hartverzakking tegen die verrekte wind in!"
Hij richtte de blik weer naaÍ volen en sputterde hardop: "Zou je 'em niet, de vuile
wieltje szuiger!"
Het viel ook niet mee. AJ de hele mitldag trapten we tegen een harde westenwind in, die vrij
spel had over het vlakl<e Zeeuwse polderlandschap. De kerktoren van het dorpje Eversweett,
ons reisdoel voor die dag, was nog steeds niet in zicht gekomen.
Blijkbaar vond ook Claudius het nu wel even welletjes. Ik zag hem uit zijn gebogen houding
overeind komen en rechtop in zijr. zadel ga:r zitterl.. Dit gmg uiteraard ten koste van het
straffe tempo, waandoor ik en achter mij Nico Tabbernee buitenom naar voÍen schoven, en ik
naast Kobus en Nico naast Bertram kwam te rijden.
"Zo Kobus," zei ik bestraffend, naan de rode, bezwete kop van de man naast rnij kijkend, "wat is
dat, gaan we luieren? Hoe staat het ook al weer geschreven? "In het zuteet uws aanschijns zult
gij wielrennen, totdat gij tot d.e (tarde wederkeert, d,ewijl gij d.aaruit genomen zijt." lshet tíef!"
"Genesis 3, vers 19," steunde Claudius van Kampen buiten adem. "Ik wil niet dat je zo'n tekst
ijdel gebruikt, Manfred, dat moet je toch onderhand van me weten. Daan zijn wij, oud-
gereformeerden, heel duidelijk over."
Hij wierp me een strenge blik toe, en haalde een paar keer diep adem. Toen zei hij, op zijn meer
gebruikelijke, beleefde toon: "Maar knap dat een Roomse jongen alsjij zo'n tekst uit zijn hoofd
kent. Ik dacht dat jullie Roomsen alleen maar heiligenlevens lazen!"
"Nou, dat valt dus wel mee, Kobusl Trouwens, in die club van jou heb je toch dat Boek der
Martelaren? Dat is net zo iets, als je het mij waagt."
Daarmee had ik Kobus flink op de kast- Uitvoerig beargrrmenteerde hij, hoewel ik maar half
luisterde, dat er van mijn opmerking niets klopte, maar dan ook niets. Voor zulke onderwerpen
had Kobus altijd adem over, en meestal viel er geen speld tussen te krijgen.
Van het stevige tempo was inmiddels niet veel meer overgebleven, en dat betekende dat er
energie over was voor discussie, want eens waren we het zelden met elkaar- Zo ging dat nu al
jaren in ons Wielergenootschap "Rennenberg", dat zijn oorsprong had in onze studietijd, lang
geleden.
"... en zo hebben we onze Vrijheid te danken aan de Watergeuzen, de voowechters van het
Ware Geloofl" hoorde ik naast me Claudius dootzeuren. "Dàt kun je toch niet ontkennen,
Manfred- Je bent nota bene bezig met een proefschrift over de stad ReimerswaaMn 1573 door
de Geuzen voor de Prins veroverd, het einde dus van ile Spaanse dwingelandij, de Bloedraad en
de Inquisitie!"
"Ach, klets toch niet, Kobus! Die Watergeuzen oefenden een ware terreur uit, vermoordden
talloze onschuldige monniken en priesters, vaak na ze eerst afschuwelijk gemarteld te hebben'
Zo kan ik je het verhaal van de bekende DelÍïse priester Cornelius Musius vertellen, die,
ondanks een wijgeleide van Willem van Oranje zelf..."
"Hé daar vooraanl Let eens op!" onderbrak Nico Tabbernee mijn apoiogie. "Daarl Zien jullie
dat?"
"Lijkt zo te zien de toren van een of andere kerk," merkte Bertram vaag op. Hij wees op een
ANWB-Íietsbordje langs de weg. "Kijk eens: het is nog maar twee kilometer naar Eversweert."
"Ik herken die toren aI," zei Claudius. "Dat is inderdaad de Grote Kerk van Eversweert. Stamt
nog uit de Middeleeuwen."
"Toen heette-ie nog de St. Altoniusbasiliek," kon ik niet nalaten op te merken. "Dat klinkt toch
veel stijlvoller, niet?"
"Maakt niet uit," merkte Nico nuchter op. "Waar een kerk is, is een café, en waan een café is,
daar is meestal ook wel een pension in de buurt, en iets te bikken. Ik vind het wel mooi geweest



voor vandaag. We hebben, eens kijken.-. (hii raadpleegde zljn kilometertellertje) al ruim 130
kilometer in de benen zittén. Het wordt tijd voor een pils."
Ik dacht aan mijn onderzoek. "Weet je, zo'n 400 jaar geleden hadden dat er ruim 30 kilometer
minder kunnen zijn!"
Bertram reageerde verbaasd- "Hoe dat zo, Manfred? Was er toen één ofandere kortere route?"
"Zekerl Toen we vanmiddag Bergen op Zoom passeerden, op weg naan dit smalle deel van Zuid-
Beveland, moesten we een hele omweg maken, weetje nog? Dat was in de zegtiende eeuw niet
nodig geweest. Toen lag er ten westen van Bergen op Zoom vasteland. Maar dat is in het begin
van de zeventiende eeuw deel voor deel in de Oosterschelde verdwenen. Het staat sindsdien
bekend als het Verdronken Land van Reimerswaal."
"Hm... dat is r.'reemd," merkte Nico op. Hij schakelde terug naar een lagere versnelling. "Je had
in 1574 toch de slag bij Reimerswaal, is het niet? Toen bestond die stad dus nog?"
"Jazeker, overigens was het een zeeslag, daar vlah in de buurt. Boisot, een bekende
geuzenaanvoerder, versloeg er de vloot van de Spanjaarden."
Claudius van Kampen knikte tevreden. "Oh ja, nou je 't zegt. Heel goed, een held, die Boisot,
stond aan de goeie kant. Over hem heb ik op de lagere school een spannend jongensboek
gelezen, geschreven door L. Penning. Het schiet me ineens weer te binnen-"
Bertrarr kwam naast ons rijden. "Heeft die Boisot nog ergens een praalgraf of zoiets? Misschien
in de een of andere Zeeuws€ kerk? Dat zou jii toch moeten weten, Manfred."
Ik moest hem echter het antwoord schuldig blijven, maar Kobus zei: "De golven van de Zeeuwse
wateren vormen zijn praalgraf. Als ik me goed herinner verdrork hij bij een poging Zierikzee te
ontzetten, in 1576 was dat. Kortom, een tragisch einde voor deze Nederlandse held, want zijn
lijk werd nooit gevonden..."
Hij dacht even na; Kobus ging tegenover ons gïaag prat op een fenomenaal geheugen.
"Hoewel... volgens mli is in de Grote Kerk van Zierikzee een wandbord voor hem aangebracht,
met een wat eigenaardige tekst... het was een soort gedicht, dacht ik..."
Zíjr;. gezícht klaarde op. "Oh ja, nu ik weet het weer! Het ging als volgt!" En hij citeerde op
gedragen toon:

"Twintig malen twintig Jaeren,
ktl hij rusten in de Zeeuwsche Baaren.
Herrijs dan, O Held, uit uw doodsche Slo.ap,
tot bq.rre Schrik oan Speck en Paap.
Nog twintig Jaeren zij u da.n d.e Tijd.,
ter beslechting uan uw Stijd.."

Bertram was sterk onder de indruk van de dramatiek van dit verhaal, maar de meer praktisch
i-ngestelde Nico Tabbernee had het laatste gedeelte va.:r ons gesprek niet meer gevolgd en was
in het zicht van het dorp vooruit gereden. Hll stond nu aal de kant van de weg naast zijn frets
druk naar ons te gebaren. "Hé jongens, hierheenl"
Niet veel later knepen ook w{j voor de laatste keer die dag in onze remmen en stapten af voor
de ingang van café "Het Wapen van Eversweert". Nico had intussen zijn frets al tegen de gevel
geplaatst en was naar binnen gegaan. Lang hoefden we op zlin terugkeer niet te wachten.
"OK mannen! Tassen van de fietsen en naan binnen. Ik heb twee kamers geboekt hier boven het
café. We moesten dus maar blijven overnachten. En wat nog belangrijker is: de waand van deze
tent staat al vier kouwe kletsen voor ons te tappen!"
Dat was wat we horen wildenl Zonder verder een seconde te verliezen dromden rye n:urr
binnen, om persoonlfu'k met deze mensenwiend (die blijkens een bordje naast de deur "P-
Zondervan, volledige vergrrnning' heette) kennis te maken.

***

Toen we een uurtje lateÍ na een verkwikkend bad in de bar terukwamen, vonden we de waand
in een geprikkeld gesprek gewi}keld met de postbode van het dorp, die juist zijn bestelling had
afgeleverd-
"Wéér die flauwekul?" hoorden we hem roepen. "Houdt dat stomme gezwets nou nooit op? Ik
luister er niet meer naan. Het moest verboden wordenl"
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Het antwoord van de postbode, die zijn route alweer had vervolgd, was niet meer te verBt4an.

Zondervan keerde teÀg achter de tapkast en begon pils te tappen, nadat Nico vier vingers had

opgestoken.
,'b-e oori.rl', mopperde hij, toen hii onze rragende blikken zag. "Ik hoor net dat de W-itte Abt
weer is gBsigdeer6.', Zijn gezicht vertoonde een korzelÈe uitdrukking. "Dat zegt julfie niks

zeker? Éet-is hier in t dorp een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp' Als sinds

men§enheugenis. Het heeft te maken mei die rulrre, hier vlak in de buurt, aan de waterkant." 
_

Hij plaatst-e nijdig vier pils op ile gereeilliggende viltjes, en vervolgde: "Er komt daar nooit

iemanil. Het is àerrafgelegen oord, en ze zeggen, eh.-. nouja, dat't er spooktl"

Hij haalile ile 
""hoo.l-er" 

-op. "Het.spook wàrdt geregeld gezien.-- net als het Monster van Loch

NJss, snap je? Het zijn van d.ie onuitroeibare verhalen. Zoa1s ik net al tegen Jochemse zei: ik
luister er gewoon niet meer naan"'
Wij staaón hem aan. Ruine? Spoken? Maakte hij een grapje om ons nieuwsgierig te malen?

Màr daar zag hij toch bepaald niet naar uit- De waard lvas eèn zwaangebouwde, sombere

kerel. Het feil dal zijn r."Àt 
"oog 

schuil ging achter een zwarte lap maahte ziin uiterlijk ook

bepaald niet aangenamer. Hlj moest wel de waanheid spleken'

Bertram wilde wat zeggen' maar Zondervan maakte een gebaan naal de hoek van de

gelagkamer.-lar""j"Ii" 
el meer over willen horen moet je bij hem wezen." Hij wees op een withanige oude

b"."]di" "r., een klein tafeltje een sigaret zat te rollen. "Ouwe Zacharias. Weet er alles van af-

Voor een ouwe klare vertelt-ie je het hele verhaal. Van de Abt van Reimerswaall"

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Binnen de kortste keren was het tafeltje van de

verbaasde griisaàrd omdngd door de ledàn van het Genootschap "Rennenberg", de glazen pils

nog in de hand.
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In het kort steide ik de man, die voluit Zacharias Lammerts bleek te heten, mezelf en de
anderen voor.
"Ik hoor," zo besloot ik, "dat u alles afweet van die spookgeschiedenis. De Abt van Reimerswaal,
als ik het wel heb."
"Hmml..." bromde Lammerts weinig toeschietelijk, waarop Nico zijn hand opstak naar de bar.
"Waard! Eén borrel voor meneer Lammerts!"
Dit bracht een verandering in de houding van de ouwe baas teweeg, en toen Kobus hem een
sigaan had aangeboden was het pleit gewonnen.
Lammerts beet de punt van de sigaar en begon te vertellen.
"De laatste abt van Reimerswaal was Nicasius van Veere. De abrlij van de Norbertijnen,
oftewel Witte Paters, lag niet in Reimerswaal zelf, maar een flink eind erbuiten. Om precies te
zijn: hier, vlak bij Eversweert. De restanten liggen er nog steeds, terwijl de stad Reimerswaal
zelfin zee is verdwenen."
Hij pakte de aangeboden borrel op en nam een lange, slurpende teug.
"Het verhaal van de ondergang van de abdij begint in 1572, en merkwaandig genoeg niet hier,
maar in Leiden. Daar vond een afschuwelijke moord plaats, gepleegd door de Watergeuzen, op
een persoonlljke vriend nota bene van Willem van Oranje! Een vooraanstaand theoloog, en
monnik in het Agaietenconvent in Delft. Hij heette Musicus, of eh.-."
"Cornelis Musius," zei Nico, en Lammerts keek hem onderzoekend aan. "Heb je d'r ook verstand
van, jongeman?"
"Een beetje. Maan gaat u verder," zei Nico.
"Nou, die Watergeuzen, daar moet je je niet al te veel illusies over maken. Ze mogen dan hun
steentje hebben bijgedragen in de striid om onze onaÍhankelijkheid, maaÍ 't wàs me 'n zootje
tuigl Pure desparado's, die de Roomsen en Spanjaanden wolijk over één kam schoren. Vooral
geestelijken konden 't beste zover mogelijk uit hun buurt blijven."
Claudius keek bedenkelijk en wilde iets te berde brengen, maan ik was hem voor door de oude
Lammerts nog een borel aan te bieden.
"Oh, dank je, jongeman, heerli.3t! Waar was ik? Oh ja! Nou, die Musius werd dus, voor hij werd
opgehangen, verschrikkelijk gefolterd omdat de Watergeuzen dachten dat-ie de
kloosterschatten van Delft ergens had verborgen, om ze aan de Spanjaarden te verkopen- Nou,
die kloosterschatten waren wel degelijk verborgen. Niet om ze te verkopen, maan om ze uit
handen van die Watergeuzen te houden. Een paar monniken hadden ze Holland uit weten te
smokkelen, en gemeend ze in veiligheid te brengen in de abdlj van Reimerswaal. Ik denk dat 't
de Watergeuzen uiteindeli.l'k gelukt is om die informatie aan Musius te ontwringen, voordat ze
'm om zeep hielpen."
Hij sloeg het restant van zijn borrel naar binnen en loosde een voldane zucht. Onmiddellijk
zette ik een nieuwe voor hem neer.
"Hm... Prima, jongeman, dat noem ik manieren... Een jaar later, in 1573 dus, verschenen de
Watergeuzen voor Reimerswaal, en namen het moeiteloos in. Daanna was de abdij aan de
beurt, Die werd verwoest en in brand gestoken, de bewoners gevangen genomen en meteen
vetmoord. Behalve de abt, Nicasius van Veere, die dagenlang werd mishandeld en gefolterd.
Tenslotte werd hij halfdood in zijn kerk achtergelaten, die daarna in brand werd gestoken: dat
was op 6 juni 1573..."
Er viel een korte stilte-
Ik dacht even na... "U zei 6 juni? Dat is toevallig! Volgens mli is 6 juni de feestdag van de
heilige Norbertus! Dat is morgen-"
Ik had het nog niet gezegd, ofwe schrokken op door een enorïn geraas achter ons- De eenogige
waard had een blad met lege koÍfrekopjes uit zijn handen laten vallen. Met een rood hoofd dook
hij met een stoffer en blik achter de bar, binnensmonds weselijke verwensingen mompelend-
De oude Lammerts lette er niet op, nam een slok en vewolgde: "l,ater, toen de Watergeuzen
weer vertrokken waren, hetrben de Reimerswalers tussen de puinhopen van de kerk naar het
lijk van de abt gezocht, ll;,a-ar ze schijnen hem nooit gevonden te hebben--. Sindsdien is die rurne
een te miiden plek geworden voor de bewoners van de omgeving. De meesten bleven er
trouwens niet wonen- Het land van Reimerswaal verdween in het water, en bij de ruïne van de
abdijkerk waagde zich geen mens. Het spookt er, sinds die tijd. Talloze keÍen zijn er, bij nacht
en ontij, vreselil'ke kreten gehoord en soms zag men er in het maarilicht een in het wit gehulde
gestalte: Nicasius, de abt van de witte paters, spookt er rond... Btijf daar dus weg, blijf daar



weg!"
Hij zweeg en trok aan zijn sigaar. Tenslotte woeg ik: "En.-. hebt u zèlf het spook ook gezien,
meneer Lammerts?"
De grijsaard tikte de as van de sigaar en keek ons een voor een aan vanonder zijn witte
wenkbrauwen. "Dat heb ik inderdaad, jongelieden. De laatste keer is nog niet zo lang geleden.
Ik was op een stormachtige avond in november op de fiets op weg naar huis, Normaal
gesproken zou ik er niet over piekeren om op zo'n tijdstip nog langs die ruïne te rijden, maar
nu, door een wegomlegging, moest ik wel-
Ik belandde op een kronkelig pad vol hobbelkeien, die in de duisternis glommen van de regen.
Een gedeelte van het pad liep langs de kust, en het duurde niet lang of ik zag de contouren van
de abdijruihe opdoemen, links van de weg. Rechts was een bos, inktzwart in de nacht. Afgezien
van het geruis van de regen was het doodstil. Mijn aandacht werd plotseliag getrokken door
iets weemds, bij de ruine... een lichtschijnsel, alsof er iemand met een tooÍts of zo rondliep.
Even dacht ik er nog over om poolshoogte te gaan nemen, maan toen gebeurde het."
Hij dronk zijn glas leeg en veegde met zijn hand over zijn mond.
"Plotseling werd de stilte verscheurd door een verschrikkelijke, door merg en been gaande
kreet. Bijna dierlijk, maar het was beslist geen beest. Het was een schreeuw van iemand in
opperste angst, of doodsnood. Ik was blijven staan, verlamd van schrik. Wat moest ik doen?
Had iemand hulp nodig? Waar kwam die kreet vandaan? Uit de ruiine? Ik probeerde door de
duisternis te turen en toen zag ik hem!"
Wij staarden hem aan. Zelfs Nico hield zijn mond.
''Daar stond..." De stem van de oude man trilde. "Daar stond de Witte Abt! Hii stond nog geen
twintig meter van me vandaan, scherp afgetekend tegen de donkere achtergrond van de ruitre.
Hij droeg het witte habijt van de Norbertijnen, de kap opgeslagen. In zijn linkerhand zijn staf,
met de krul naar zich toegekeerd. Zijn rechterhand strekte zich naan voren... in mijn richting-
Een paar seconden was ik aan de grond genageld. Daarna had ik nog maar één gedachte: Weg!
Weg hierl Ik wierp me weer in het zadel en reed er als een gek vandoor. Achter me klonk, eerst
hoog, toen langzaam lager en wegstervend, opnieuw fie afgriiselijke kreet, de weselijkste die ik
ooit heb gehoord!"
Hij schoof zijn stoel achteruit en stond op. Sinds die dag weet ik dat alle verhalen die ik als
kind al te horen kreeg waar ziin: de ruïne is een behekst en onzalig oord. Nicasius, de Witte
Abt, spookt er rond. Blijf daar uit de buurt. Je hebt er trouwens niets te zoeken! Goeienavond.
En bedankt voor de borrels!"
En weg was hij. lMe staarden elkaar beduusd aan. Tenslotte verbrak Bertram als eerste het
zwijgen.
"Lust je nog peultjes? Zou-ie dat ècht gezien hebben? Een of andere witte monnik, met staf nog
wel. Hij had de knrl naar zich toegekeerd. Betekent dat nog iets?"
"Jawel. Een bisschop houdt zijn staf vast met de krul van zich afgekeerd, een abt net
andersom," mompelde ik. "Ik waag me af of zo'n detail mii wel zou opvallen als ik, bij nacht en
ontij, zo'n schrik-ervaring zou hebben- Paniek, en maken dat je wegkomt, zo zat'ie het te
vertellen. Maar dat van die stafviel hem toch wel op."
"Typisch Roomse flauwekul," mopperde Kobus, "Laten we nog een rondje pils bestellen als de
waard weer terugkomt, want ik zie hem even niet- Wat vond jij trouwens van dat verhaal,
Manfred? Ga je 't nog in je proefschrift verwerken?"
"Natuurtijk," zei ik opgewekt. "Ik denk dat ik 't daarmee zelfs een stuk levendiger kan maken.
Misschien heb ik wel een wetenschappelijke primeur; het mooiste zou natuurlijk zijn: een
intewiew met die Witte Abt."
"En toch weet ik niet wat ik ervan denken moet," begon Bertram weer. "Het is me te makkelijk
om het zomaar als flauwekul af te doen. Ik kreeg op de een ofandere manier toch de indruk dat
die ouwe baas dat verhaal niet uit z'n duim had gezogen."
"Druk'm," zei Nico minachtend. "Dadelijk ga je nog zeggen dat-ie misschien wel echt een spook
heeft gezien."
"Hij kan iets anders gezien hebben," hield Bertram vol. "Zelf ben ik een tijdje lid geweest van
een of andere secte, die regelmatig een bezoek bracht aan Stonehenge, in Engeland-"
Hij lachte schaapaehtig. "We wilden ons laten beïnvloeden door de magische krachten, om zo in
contact tc komen met Wodan of zo, dat staat me niet meer helemaal helder bij."
"Kan het niet Belenos, de Zonnegod van de Gallièrs, zljn geweest?" schamperde Nico.
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Het viel Bertram niet op. Volkomen ernstig antwoordde hij: "Dat zou ook kunnen, Nico, maar
dat doet er nu minder toe." Hij vervolgde zijn verslag.
"Ik zie ons nog staan daan, tussen die megalieten, hand in hand, in afwachting van het moment
dat eerr of andere druïde zich zou manifesteren, weet je wel? Op een gegeven moment zat€n we
op onze knieén, bijna in trance, en toen riep er eentje; Daar heb je hem! Dat klonk zo
overtuigend dat ik èffe dacht dat ik inderdaad een gestalte tussen die stenen zag. Gewoon
suggestie, die door de omstandigheden werd versterkt."
Claudius van Kampen had dit New Age-achtige gezwets met een mispÍiizend gezicht
aangehoord. Zowel verhalen over spookverschijningen als modeÍne vorÍnen van wat hij "vage
mystiek" noemde waren in strijd met zijn rechtlijnige Calvinistische opvattingen.
"Als je het mij vraagt was het gewoon een plaatselijke grappenmaker... iemand die een stukje
folklore in stand wil houden door passerende dorpeiingen de stuipen op het lijf te jagen,"
meende hij.
Hij wendde zich tot mij. "Denk je ook niet?"
"Zou kunnen," gaf ik toe, "maar dat zou dan iemand zijn die er een hele doorwaakte nacht in de
regen voor over heeft om misschien één voorbijganger aan het schrikken te maken, of, als-ie
pech heeft, helemaal niemand. Dat lijkt me toch zelfs voor de meest doortrapte lolbroek op den
duur moeilijk vol te houden!"
Nu mengde Nico zich weer in het gesprek.
"Wat denk jij dan dat die oude baas gezien heeft?"
"§a... Daar is maan op één manier achter te komen," zei ik. "Laten we eens gaan kijken!"
"Wat? Nu, vanavond?" protesteerde Nico. "Je bent niet wijs. Ik ben doodop. Na het eten ga ik
slapen. We moeten morgen nog'n heel eind!"
"Zo is het," viel Kobus hem bij. "Dat lijkt me verstandiger dan het najagen van het spook van
een of andere paap uit de zestiende eeuw-"
Hiermee leek de discussie voorlopig beéindigd. De waard was inmiddels achter de tapkast
teruggekeerd. Ik woeg hem om het dagmenu, maar hij antwoordde stuurs dat de keuken die
avond gesloten zou blijven. Een reden werd niet verstrekt. Wel wees hij me op een eethuisje
even verderop in de stÍaat. Na kort beÍaad besloten we daar ons geluk te beproeven.

***

Tijdens de maaltijd, waarbij het gesprek voornameliik ging over een Amerikaans histovicus die
onlangs beweerd had dat de geschiedenis van de mensheid een soort eindpunt had bereikt,
gingen mijn gedachten echter vooÍtdurend terug naan het verhaal over de abt van
Reimerswaal- Natuurliik was het onzin, zo hield ik mezelf voor, om te geloven dat de oude
Lammerts werkelijk een spook had gezien... maar wat dan wel, vooropgesteld dat-ie dat
verhaal niet uit zijn duim had gezogen? Was het toch geen aantrekkelijk idee die rurne te gaan
bezoeken? Natuurlijk, dat kon morgen ook nog wel, maar ja, als ik een boek over Reimerswaal
wilde schrijven, was het dan niet mijn plicht deze geschiedenis ook te onderzoeken? Bang voor
spoken was ik niet, hield ik me voor- Als de anderen wilden gaan slapen was dat hun goed
recht.
Maan waanom zou ik desnoods niet alleen poolshoogte kulnen gaan nemen? Of misschien wilde
Bertram wel mee. Ik wist dat die thuis een plank vol boeken met spookverhalen had, van Edgar
Allen Poe tot M.R. James. Ik grinnikte bij mezeif. Vannacht zou ik op spokenjacht gaan.

***

De maan scheen helder naar binnen, een lichtplek op de grond vormend. De klok van de Grote
of St. Antoniuskerk van Eversweert tregon op z'n gemak de twaalf slagen van het
middernachtelijke uur af te werken... het begin van donderdag 6 juni, de feestdag van de H-
Norbertus- Kon dat toeval zijn? Misschien niet... Ik was klaarwakker.
Het bed aan de andere kant van de kamer kraakte.
''Slaap je al, Bertram?" rroeg ik zachtjes.
"Nee, jij wel?" klonk het melige antwoord.
Ik lette er niet op. "Luister, Bertram. Kobus en Nico kunnen me wat. Ik moet en zal naan die
ruïne, nu voorall Waar vind je dat anno 1996 nog: een spook in de ruïne van een Middeleeuwse
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abdi..1kerk. Al was het alleen maar om de sfeer!"
Ik wees naar buiten. "Middernacht, het uur der spoken, oude verhalen, de Witte Abt doolt rond
bij volle maan... dus net zoiets als in Stonehenge," voegde ik er nog oveÍÍedend aan toe.
Ik zag Bertram aarzelend knil<ken. "Nou, even dan. Gelukkig is het niet ver hier vandaan.
Maar doe wel rustig aan Manfred, anders merken Nico en Kobus hetl moeten we morgen de
hele dag hun flauwe praatjes aanhoren!"
"Natuurlijk! Kom, we gaan-"
Niet veel later stonden we op straat. Gelukkig had de waard de sleutel van de buitendeur aan
mli gegeven. Door de uitgestorven dorpskern wandelden we in de richting van de kust, waan
zich de ruine eïgens moest bevinden. Al na enkele minuten bereikten we open veld, waar de
volle maan voor juist voldoende licht zoïgde, want straatlantaarns waren er niet.
Het was kil. Dunne mistsluiers hingen over de velden. Vergissen in de richting konden we ons
niet. Er voerde maar één weg naar de waterkant, en in de stilte meende ik reeds het water te
kunnen horen ruisen.
Vreemd, zo'n donkere en stille Zeeuwse polderweg in het midden van de nacht. Alsje, zoals ik,
gewend bent in het centrum van een grote stad te wonen, is het eigenli-;h nooit echt rustig. Er is
altijd geluid, er zijn altijd mensen op straat. AIs de laatste nachtbrakers naar huis terugkeren,
staan niet lang daarna de eerste r"roege vogels al weer op de stoep om aan hun dagtaak te
beginnen.
Helemaal stil? Een paan keer meende ik, een stuk vooÍ onst voetstappen te horen. Maar dat
moet verbeelding zijn geweest, want voor zover ik de weg kon overzien, waren wii tweeën de
enige levende wezens die hier liepen. Hier en daar stond een eenzame koe in de wei, schijnbaar
bewegingloos.
Onze eigen voetstappen moesten ergens een echo veroorzaken, stelde ik mezelf gerust.
Inderdaad stonden even verderop, in een kromming van de weg, enkele oude schuren-
Afnemend zicht scherpt de gehoororganen, had ik eens ergens gelezen.
Plotseling schrok ik geweldig. Iemand had een hand op mijn arm gelegd... Maar het was
Bertram. Even was ik helemaal vergeten dat er nog iemand naast mij liep. Kribbig !'roeg ik:
"Ja, Bertram, wat is er?"
'Vergis ik me, of steekt daar een soort kerktoren boven de bomen uit, kijk daar, net achter dat
stelletje gebouwen."
Dat had hij goed gezien- Even voorbii enkele oude schuÍen en een groepje bomen boog de weg
scherp naan links, en nu zag ik het ook- De donkere Bassa van een toren stak hoog boven de
bomen uit. Van op een afstand viel niet te zien dat het een bouwval betrof, maan toen we
dichterbij kwamen werd duidelijk dat dit gebouw niet meer in gebruik was- De torenspits was
ingestort, in de galmgaten nestelden vogels en klokken waren niet meeÍ te bekennen. Deze
kerk had voor altijd zijn bronzen stem verloren.-.
We worstelden ons in het duister door de bosrand, gehinderd door dicht struikgewas, tot we een
ruim en vlak terrein bereikten, dat tamelijk goed was te overzien, daan juist op dat moment een
lichte bries de mistflarden verjoeg en de maan meer kans gaf. We konden nu de overige
restanten van de abdij zo goed als dat ging in ogenschouw nemen.
"Nou, het is hier een behoorlijk vervallen boel," fluisterde Bertram, hoewel hij even goed
hardop had kumen praten. "Een kerktoren, kapotte muren, een stelletje pilaren en verder een
berg puin."
Hij liet zijn blik over de ruïne van wat eens een frere Norbertijner abdij was geweest dwalen.
"Er is nergens meer een dak te bekennen- De kerk, de gebouwen, de gangen, alles Iigt helemaal
open, zieje wel?"
Bertram klonk opgelucht; misschien was hij bang geweest dat we door holle Hoostergangen
zouden gaan zwerven, de weg kwijtraken in ondergrondse gewelven, krakende deuren die...
"Wat was datl?"
Bertram bleef bewegingloos staan, en zelf moest ik ook iets \ /egslikken. Want heel vaag hoorde
ik het tijilloze gezang van monniken weerklinken, daar was geen twijfel over mogelijk- Het
kwam, dacht ik, ergens van achter de crypte vandaan, die verhoging in het priesterkoor van de
kerk, door Bertram ïveinig deskundig als "een hoop puin" omschreven.
Ik luisterde nog eens goed, maar de stilte was inmiddels weergekeerd. Was hier een
grappenmaker aan het werk, of hadden we ons töch door de geheimzinnige sfeer laten
beïnvloeden...
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Ik overzag de ruïne nog eens goed. Bertram mocht dan weinig anders dan puin zijn opgevallen,
mijn geoefend oog zag des te meer. De plattegrond van een Middeleeuws ldooster was namelijk
aan strenge regels gebonden. Hoofdgebouw, bijgebouwen, de vierkante kloostergang, het
middenschip van de kerk, het priesterkoor op het oosten gericht, de toren verbonden aan het
noordelijke transept, de diverse kapellen die gedeeltelijk nog overeiad stonden.
In dat priesterkoor moeten de monniken hebben staan zingen, zo overwoog ik in stilte, zeker op

de feestdag van de heilige Norbertus, terwijl de abt aan het hoogaltaar, dat zich normaal boven
de crypte bevond, de heilige mis opdroeg, goed zichtbaar dus voor de gelovigen die zich in het
lager gelegen deel van de kerk bevonden, zoals wij nu, want we w&ïen voorzichtig verder
gelopen.
"Shitl M'n veter! Verdorie, wacht even, Manfredl" hoorde ik Bertram ineens mompelen. "Ik
brak m'n nek haast over dat puin. Momentje, even m'n veters stri}ken. Ik zie haast niks hier!"
Hij knielde neer achter een muurtje.
Ik liep een paar passen door en toen gebeurde het. Bertram worstelde met zlin schoenen en zag
niets. Ik ben dus de enige die het hier naar waarheid kan vertellen. Het duurde maan enkele
seconden en nog steeds l'raag ik me af wat ik nu precies gezien heb, of meende gezien te
hebben. Een vaag lichtschijnsel was zichtbaar tussen de muuÍresten, en even leek zich een in
het wit gehulde gedaante te vertonen. De Witte Abt? Ofwas het een bijzondere speling van het
maanlicht? Hoeveel pils had ik die avond eigenlijk gedronken?
Ik draaide me om naar Bertram, die enkele meters achter me stond en met een starre blik voor
zich uit keek. Want opnieuw klonken de sombere zangstemmen, en wel veel duidelijker dan
daarnet. Ook het schijnsel leek zich naar de toren te hebben verplaatst.
"In hemelsnaam, wat is dàt!?" prevelde Bertram. "Waar komt dat vandaan? Uit..- uit die
kerktorenl?"
Ik aarzelde. "Het leek eerst vanachter het hoogkoor te komen, dat geluid bedoel ik, maar dit is
een heel ander soort gezang. Het komt inderdaad vanonder die toren vandaan- Zou het hier dan
toch-.-?"
Op hetzelfde moment hoorden we iets - iets dat het hart deed stilstaan. Het was een }ang
aanhoudend gekreun, een snikkend geluid van een mens, dat hoog begon en de hele toonladder
naar beneden afliep tot het nauwelliks meer
abrupt. Seconden verliepen,
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Weer kwam het geiuid, maar nu was het een dieper gekreun dat in een heel menselijke
schreeuw eindigde. Of eigenlijk was het geen schreeuw, het leek meer op een kreet van een
persoon die zich in doodsnood geconfronteerd ziet met het voorweÍp van zijn diepste angsten.
Direct erna doofde het licht en werd het onwezelijk stil. Ergens heel ver achter me hoorde ik de
kerktoren van Eversweert half één slaan. Of was het al éón uur? Ik kreeg geen tlid om daanover
na te denken, want plotseling zag ik een zwante schim zich uit de dorrkere massa van de toren
losmaken en wegrennen in de richting van de kloostergang naast de kerk, onverstaanbare
woorden schreeuwend en wijd met de armen zwaaiend. Een mens? Hij - of het - verdween in de
duisternis van het bos achter de abdij, voortsnellend in de richting van de kustlijn. Al snel
maakte de diepe duisternis iedere verdere waarneming onmogelijk. Nog heel uit de verte klonk
voor de laatste maal zijn duivelse gehuil - het leken me de geluiden van een soort woeste triomf
- en toen keerde de stilte van de nacht terug.
Bertram zag grijs van schrik. Zonder verder nog iets te zeggen keerde hij zich om en wilde
wegïennen. Ik hield hem tegen.
"Wacht! We moeten bi1' elkaar blijven. Wie weet wat er verder nog gebeurt!"
"Af... afschuwelijkl" bracht Bertram er met moeite uit. "Het kan me niet schelen wat daar
verder nog gebeurt, maan ik smeer 'm! Kom op dan man, lopenl Er vandoorl"
Ik stond als versteend. Wat ik ook had verwacht, dit zeker niet. Ik vermande me zo goed
mogelijk en greep mijn metgezel blj de schouders.
"Kom opl We moeten naar die toren toe om te zien wat er aan de hand is. Misschien is er
iemand in nood! Dan kunnen we niet weglopen!"
Zonder verder op de tegenwerpingen van mijn fietsgenoot in te gaan - ik wist dat hij wel mee
zou komen - liep ik naar de vervallen toren.
Binnen lag overal puin, overwoekerd door planten van allerlei soort' Het was Bertram die de
zaklantaarn vond, tot zijn eigen opluchting.
Na wat gepruts in het donker slaagde hij er in het licht te ontsteken.
"Manfred! Moet je zien wat daar ligt!" Hij wees met de lichtbundel naar de grond voot hem,
waar een kleine cassetterecorder stond. Hij boog zich vootover en drukte op de play-toets;
stemmig Gregoriaans gezang vulde de ruimte waarin we stonden.
"Huh! Dus toch nepl Wie heeft die flauwe grap uitgehaald?"
Ik antwoordde niet. "Het verklaart wel de muziek uit de toren, Bertram, maan ik weet zeker dat
ik daarvoor heel ander gezang hoorde..-"
Beltram knikte afwezig. Hij liet de lichtbundel in de donkere hoeken van het kerkportaal
schijnen. Hij stamelde: "Manfred... Kijk... Goeie C'od-.."
"Wat is er?" Maar op het moment dat ik het woeg zag ik het al. In de hoek lag een bewegingloze
Íiguur, het gezicht naar de grond gekeed. Zijn witte Norbertijner pij stak duidelijk af tegen de
donkere ondergrond van vuil, rommel, puin en jarenlange verwaanlozing. De Witte Abt? Maar
wie.,.?
Bertram klappertandde, en ook mijn knieén knikten. Maan van een of andere spookverschijning
was nu geen sprake, want nu ik goed keek was te zien dat het witte habijt aan een kant was
doordrenkt van bloed.
"Kom, help me eens, Bertram," zei ik zo beheerst mogelijk.
We knielden bij de roerloze gedaante neer, grepen hem bij een schouder en draaiden hem met
moeite voorzichtig om. In de linkerzijde was een antiek model dolk tot aan het heft in het
lichaam gestoten. Hier kon zo te zien geen hulp meer baten.
Door de verplaatsing van het lichaam was de witte kap een stukje naar achteren geschoven. Ik
richtte de zakiantaarn.
Ik gaf een kreet, en ook Bertram deed een sprong achteruit, want we keken in het vaalbleke
gelaat van de oude Zacharias Lammerts. Zijn gezicht was vertrokken in een starre doodskramp.
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Deel 2. De Schatbewaarder

'TIij toild"e niets zcggen oaer de herkomst oan het boeh,
noch bijzonderheden oaer zijn eigen ertsaringen
oertellen, 'Binnenhort zal ih slapery en mijn ntst zaf,
zacht zijn, Waa,rom oalt u mij lastig?' zei hij."

M,R, Jamce, Het plakboeh aan honunnih Alberic
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Vrij dagmiddag 22 novemher 1991

en gure herfstwind rukte de laatste bladeren van de bomen die aan beide zijden
van de statige Noordsingel stonden. AI sinds de ochtend kwam de regen met
bakken tegelijk uit de hemel, en het zag et niet naar uit dat daarin snel
verandering zou komen. Kortom, het beloofde een weinig I'rolijk weekeinde te
worden.
Dat gold zeker voor de man die ongeveeï een kwartier geleden het hoofdbureau
van de Rotterdamse poiitie aan het Haagseveer had verlaten en nu, ondanks de
regen, Iangs het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel wandelde in de richting van

het Noordplein. Hij had nog een aardig stuk voor de boeg, want zijn einddoel was het
politiebureau Hoflaan, achterin de wijk Kralingen.
Op het gelaat van de wandelaar lag een zorgelijke uitdrukking. Uit alles bleek dat hij diep in
gedachten was verzonken, want hï leek zich weinig te bekommeren om de gestaag
neerstromende regen,
Zijn somber gepeins had dan ook niets met het slechte weer te maken, maar alles met de
laatste opmerkingen die hoofdcommissaris Berestein vóór zi1'n vertrek nog had gemaakt: "Ik wil
een arÍestatie, Dick, en wel zo snel mogellik! Het publiek wordt onrustig en de burgemeester
wenst resultaten! Schiet je al op?"
Berestein had het vraagteken uitgesproken als een uitroepteken, en er nog aan toegevoegd:
"Doe wat je kunt. Je hebt van '"ij de wije hand om ALLE middelen in te zetten! Ik herhaal:
ALLE middelenl"
Ruim een week eerder, op donderdag 14 november, had de inspecteur op precies dezelfde plek
van zijn superieur te horen gekregen dat hij werd belast met het onderzoek naar de
"benzineblikmoordenaar", die tot dan al vier keer had toegeslagen in de wijk Kralingen, eerst
twee keer in de maand ervoor, oktober 1991, en daarna nog twee keer in deze maand.l
Berestein was zelfs zo ver gegaan om zijn ondergeschikte een politiebureau aan de deftige
Hoflaan ter beschikking te stellen, van waaruit het onderzoek "daadkrachtig" (had de
hoofdcomrnissaris veelbetekenend gezegd) zou kunnen worden gecoördineerd.
Deze oude politiepost was eigenlijk oÍÍrcieel niet meer in gebruik, maan omdat het gebouw

midden in de wfuï Kralingen was gelegen, had de inspecteur met dit idee ingestemd. Wel
ontbrak voldoende meubilair nagenoeg, maan dat was wel het minste van zijn problemen- Hij
zou maandag brigadier Lucas van Dam al het nodige met voollang laten bestellen. Hij had
immers een getekende volmacht van Berestein op zak.
De inspecteur stak een houten voetgangersbrug over en liep aan de andere kant van de
Noordsingel verder. De regen deerde hem ogenschijnlijk niet; nadenken wilde hij. In diep
gepeins verzonken vervolgde hij zijn weg over het van vocht glimmende plaveisel.
De invallende duisternis - het liep al tegen zessen- verhinderde niet dat de weinige andere
voorbijgangers die hem tegemoet liepen een rijzige vijftiger zagen passeÍen, gekleed in een
tijdloos costuum en een zware donkere overjas, waarvan de kraag hoog stond opgeslagen, tot
aan de rand van zijn donkergrlfze gleuÍhoed. Voor zover dat nog viel waar te nemen, had de
man kort, strak naar achteren gekamd grijzend haar, dat met veel brillantine in een tlpisch
"Crooswijkse coupe" werd gehouden. Kortom, een man die zich niet veel aan de laatste
modegrillen gelegen liet liggen.
Inspecteur D.J- Bruins van de Rotterdamse recherche, afdeling Moordzaken - onze trouwe
lezers zullen de beroemde speurder ongetwilfeld al herkend hebben - moest bij zích zelf
bekennen dat de gepeperde taal vaa de hoofdcommissaris niet helemaal onterecht was geweest.
Hij was nu al acht dagen met dit onderzoek belast, en veel meer dan vier lege benzineblil<ken
had hll nog niet kunnen achterhalen.
Hij zuchtte diep en bleef even staan, want het begon nog twee keer zo hard te regenen-
Gelukkig bevond hij zich juist voor de etalage van een antiekzaak. Bruins deed enige stappen
naan rechts en zocht beschutting in de kleine portiek.
"Antiek't Erf," las hij op een bordje, dat verder meedeelde dat de zaak tot zes uur was geopend.
Bruins raadpleegde zijn horloge. Zou brigadier Van Dam nog op zijn post zijn? Waarschfu'nlijk

'7ie: "De Woeh uan d.e Kluizenaar",Rotterdam 1991.
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niet. Het had dus eigenli;'k geen zin om zich nog zo te haasten.
Bruins'blik dwaalde af naar de etalage, en bleef rusten op een imposant eiken cilinderbureau.
Het rolluik was geopend en gaf uitzicht op het inwendige, dat bestond uit tientallen laadjes en
vakjes. Het schrijÍblad was met groen leer ingelegd.
Terwijl ziin ogen zich fixeerden op dit fraaie meubelstuk, begonnen de gedachten van de
ilspecteur langzaam weg te zakken, dieper en dieper, naar een ver verleden, naar de tijd van
zijn jeugd, waanin een Hoofdagent der Eerste Klasse van de Rotterdamse politie nog een man
van Gezag was.
Over het zorgelijke gelaat van Bruins gleed een milde glimlach toen zijn gedachten stilhielden
in 1948. Gestoken in een ouderwets uniform troonde hoofdagent der eerste klasse L. Bruins,
zijn opa, achter een imposant cilinderbureau, dat tot in alle hoeken en gaten volgepropt was
met gewichtig ogende paperassen. Z'n tienjarige kleinzoon had ademloos toegekeken; dit was
het Wettig Gezag, zoveel was zeker. Zolang zljr, opa daar zat hoefden vrouwen en kinderen
niets te vrezen, en hield het Bode Gevaar zich wijselijk achter het IJzeren Gordijn (het was de

tfi'd van de kwestie Berllin) verscholen. Aanvankelijk was Bruins na de middelbare school bij de
politie gegaan in de stille hoop ooit nog eens zèlf achter zo'n bureau te mogen plaatsnemen.
Het was er natuurlijk nooit van gekomen. Tegen de tijd dat hlj tot hoofdagent werd bevorderd,
ergens begin jaren '60, was alles veranderd. Grijze, stalen meubelstukken domineerden sinds
enige tijd de naargeestige lokalen van de afdeling Moordzaken.
Met enige moeite keerde Bruins terug naan november 1991 en keek andermaal in de etalage
van "Antiek 't Erf'. Natuurlijk, het was wel niet helemaal hetzelfde bureau, dat zag hij nu ook
wel, maan wel ongeveer van hetzelfde type en formaat. Er stond een bijpassende stoel achter.
"Wat zou zoiets nou kosten?" dacht Bruins. Ilij had geen idee. Antiek had de naam een kostbare
zaak te z!jn, maar aan de andere kant: dit bureau zag er nogal versleten uit.
"Het zou gezien de stijl prima passen in de Hoflaan," mijmerde Bruins. "Alleen, wellicht dat de
prijs..." Hij aarzelde, en dacht aan het krappe budget van zijn eigen afdeling.
De inspecteur wilde zich al omdraaien, toen hem plotseling de krachtige laatste woorden van
de hoofdcommissaris te binnen schoten: "Luister Dick, je hebt van mij de rT ije hand om alle
middelen in te zetten!"
Bruins overwon zijn laatste twijfels, dacht aan de blanco volmacht met de handtekening van
Berestein in zijn binnenzak, en stapte de zaak bimen. Een belletje klingelde.

Het was alsof hij honderd jaar terug in de tijd stapte. Tot aan het plafond stond het antiek in
lagen opgetast, alle vormen en stijlen bont door elkaar. Van achtedn, waar zich blijkbaar een
werkplaats bevond, klonk het geluid van timmeren en schuren. Ongetwijfeld werd een
meubelstuk in oude glorie hersteld.
Bruins liep door een smal paadje verder de winkel in tot hij naast een stapel meubels de
eigenaresse van de zaak ontwaande. Vanachter een halfblankgeschuurd tafelblad glimlachte ze

naar de late bezoeker.
"Goedemiddag meneer. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Of wilt u alleen even rondkijken?"
"Eh, nee, ik zag in uw etalage een bureau staan, en..."
"Ja, mooi hè! Dat hebben we nèt vanmiddag binnengekregen. Komt uit een Zeeuwse inboedel.
Zo kom je ze tegenwoordig niet veel meer tegen, in die kwaliteit!" Haan ogen glunderden. "U
bent er dus snel bijl"
"Ja, ja..." Bruins aarzelde. Hij beseÍïe dat-ie niet tè enthousiast moest reageren, want eÍ zou
ongetwijfeld nog over de prijs moeten worden onderhandeld.
"Oh, zo, rtit Zeeland, zegt u? Waar precies vandaan?" I'roeg hij.
"Het komt uit de inboedel van een of andere ouwe baas, die rond de eeuwwisseling ergens in
een klein dorpje in Zeeland is overleden. De notaris kon het toen, gek genoeg, aan de
straatstenen niet kwljt, en heeft het toen zelf een tijdje gebruikt, tot het op de zolder van zijn
kantoor belandde. Maar onlangs is dat hele kantoor opgeheven, ofgefuseerd-.- in elk geval werd
toen de hele inventaris van de hand gedaan."
Ze veranderde van ondetwerp. Een klant had meestal geen behoefte aan dit soort sombere
praat. "Nou ja, hoe dan ook, hier staat het bureau, klaar voor de lieÍhebber. We hebben het zelf
(ze wees naar achteren, waar blljkens de herrie nljver verder werd gerestaureerd) nog maar
nauwelijks onderzocht. U heeft interesse?"
"Hm... eigenlijk wel. Uit welke tlid stamt het ongeveer?"



"Eind vorige eeuw,zeg ]1870,1880. Het is Nederlands fabrikaat, met erg veel leuke details. Zal
ik het u laten zien?"
"Graagl" zei Bruins. "U sluit nog niet?"
"Nee hoor, we kunnen op ons gemak kijken."
En in het volgende kwartier werd het stuk antiek eendrachtig van alle kanten betast en

bekeken, waarbij de eigenaresse een stÍoom van nuttige informatie verschafte, tot het Bruins
duizelde- Hlj had nooit zoveel wetenswaardigheden achter een bureau vermoedl Ze besloot met:
"... en de prijs zal u verlassen!"
"Oh, hoe bedoelt u dat?" Bruins keek bezorgd, want dat kon volgens hem twee dingen

betekenen.
"De prijs is J 4.900,-, inclusief een volledige restauratie. Want dat is wel nodig, zoals u heeft
kunnen zien. We maken et weer een juweeltje van." Ze verhief haar stem' "Nietwaar, Ad!?"

vanachter een stofscherm dook een zwaargebouwd persoon op, gekleed in een geblokt katoenen

overhemd en een versleten spijkerbroek. Z'n schoenen zaten onder het zaagsel' In zijn
rechterhand droeg hij een duimstok.
"Geen probleeml" baste hij opgewekt. "Geen probleem! Alleen.-. u moet eÍ geen haast mee

hebben, want zoiets waagt nogal wat tijd. Al ilie details! Eens even kijken..- eind februari,
begin maart, schikt u dat?"
Bruins aarzelde. "Om eerlijk te zijn: eigenlijk heb ik het bureau vanavond al nodig. Ik heb er
dus haast mee. Is het mogelijk dat u het straks direct bezorgt en dat we de ïestauratie tot
voigend jaar uitstellen?"
De ander knikte. "Dat kan, dat kan. Waar moet het worden afgeleverd?"
Bruins noemde het adres van ile politiepost aan de Hoflaan en overhandigde zijn kaartje. "Na

acht uur, kan dat? Ik ben er tot tien uur."
"Zekerl T.€lkerl Zorgen we voor, inspecteur, eh... Bruins" las hij van het kaartje' "Zorgen we

voor." En hij verdween weer achter het plastic scherm, waar luttele seconden later een

opgewekt getimmer weerklonk.
"ö-h.i", *à*oo-, de prijs," zei Bruins. "Die lijkt me wel in orde, na wat ik heb gezien' Kan ik
met u afrekenen?"
"Dat heeft anders geen haast hoor, inspecteur. U mag ook na de restauratie betalen.''
"Nee, nee, ik betà 11ever vandaag nog de hele som," zei Bruins. "Stuurt u de nota maar direct
naar het hoofdbureau Haagseveer, ter attentie van hoofdcommissaris Berestein, onder

vermelding van "Speciale kosten Bruins". Dan komt het wel in orde."
"Dat is prima, zoals u wilt-"
De beràemde speurder verstrekte de verdere adresgegevens. De kans dat hij op rekening van

Berestein zo iets fraais mocht kopen zou zich vast geen tweede keer voordoen' Wie weet voníl

hij volgende week aI de dader van de 'benzineblilmoorden", en was het gedaan met de royale

volmacht-
,,Goed. Prima inspecteur. Ik maak ilirect alles in orde. omdat u zo snel heeft beslist, krijgt u de

bureaustoel erbij geleverd!"
"Oh, eh, prachtig gewoon," mompelde Bruins, die eigenlijk had gedacht dat die al bij de koop

was inbegrepen. "Tot vanavond dan, na acht uur."
"Ik zal er zijn, inspecteur," schalde het vanachter het scherm. "Ik zai er zijn!" Blijkbaar had de

goedgeluimde meàe-eigenaar de gewoonte alles twee keer te zeggen, constateerde Bruins,
terwijl hij zich een weg door de winkel naan buiten zocht.

,i**

Het was inmiddels al lang avond geworden, en de Noordsingel was nu geheel in duisternis
gehuld.
Èruins voelde zich een stuk beter dan een uur geleden nu hij wist dat hij Berestein zojuist bijna
vijf mille lichter had gemaakt, en voor zich zelf een oude wens in venrrlling had zien gaan.

Bovendien, zo merkte hij op, was het gestopt met regenen'
Opgewekt liep hij richting Noordplein, daarmee dit deel van het verhaal verlatend, want zijn
overige betevenissen rond de "benzineblikmoorden" vinden onze trouwe lezers elders verhaald.
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Dinsdagmorgen 10 december 1996

"Nog ruim twee weken, Van Dam, en dan is het aI weer Kerstmis. Neem jij nog r,'r'ij?"

Bruins leunde achterover in zijn stoel en keek naar ziin brigadier, die ijverig doende was een
kerstboom op te tuigen. De zwaargebouwde politiefuactionaris hield een blikken kerstmannetje
in zijn handen en staarde peinzend naar de kerstboom, op zoek naar een geschikte tak.
"Ik denk het wel, inspecteur. Het is momenteel toch erg stil" Hij wees naan buiten, alsof de

rustige en verlaten Hoflaan een graadmeter was voor het misdaadcijfer in de stad Rotterdam.
''En u?"
"Ik denk dat ik je voorbeeld volg, Van Dam. Waar is het dienstrooster?"
Bruins trok energiek een lade van zijn bureau open, haalde er een map uit en schoof de lade
met een forse klap weer dicht. Het antieke meubelstuk protesteerde krakend tegen deze

behandeling, en toen weerklonk tot ver:assing van de inspecteur een scheurend geluid. Aan de
zijkant van het ladenblok vielen twee panelen uit het oude bureau.
"Krijg nou het nonàl" Bruins stond op en nam met een bezorgde blik de schade op. Dat ging de
gemeente geld kosten...
"De garantie zal intussen wel verlopen ziin," grijnsde Van Dam. "Kijk eens baas, zal ik hier een
rode of een witte bal hangen?"
Bruins antwoordde niet, want plotseling was hem door de opmerking van de brigadier iets te
binnen geschoten. Voorzichtig trok hij een andere lade open en begon in een stapel papieren te
rommelen, tot hij vond wat hij zocht: een map met Íïlancièle stukken.
"Dat is waar ook, Van Dam! Ik heb dit bureau nu al ruim vijfjaar, sinds 1991, zoalsje weet, en
het zou nog altijd een keer gerestaureerd worden. Dat was indertijd bij de prijs inbegrepen,
voor zover ik me dat nog kan herinneren. Zou dat nog gelden?"
Hij trok een nota te voorschil'n en knikte teweden. "Dit is het. Geef me even het telefoonboek
aan Van Dam, wil je?"
De brigadier pakte de C'ouden Gids en liet het loodzware boekwerk met een dreun op het
lederen schriiÍblad neerkomen. Dat had hij natuurlijk niet moeten doen, want wederom klonk
er een luid gekraak, nu echter gevolgd door een doffe plof.
Bruins en Van Dam keken elkaar vertraasd aan, en lieten toen gelijktijdig hun blik langzaam
zakken naan de beschadigde zijkant van het geteisterde meubelstuk. Voor hun voeten lag een
bundeltje papieren, sterk vergeeld, door een blauw zijden lint bijeengehouden.
"Kriig de kalingse Krampen," mompelde de beroemde speurder verbaasd. "Wat is dàt nul?"

lVoensdagmiddag 11 december 1996

In de late namiddag van de volgende dag bevond Bruins zich in een kleine zolderkamer van het
stadhuis aan de Coolsingel. Het was een spaalzaam verlicht en spaarzaam gemeubileerd
vertrek. Slechts een stokoud bureau en een paaÍ archieÍkasten hadden er een plaats. De
bewoner, die nu tegenover de inspecteur zat, was een bejaarde man met grijs, naar achteren
gekamd haar, en een droefgeestige hangsnor. Hij droeg een verkreukeld kostuum, dat betere
tijden had gekend, en op zijn slordig geknoopte stropdas kleefde sigarenas.
Hli had Bruins begroet met een weinig hartelijk "trVat? Jij weer?'Wat moet je nÈ weer weten?"
maar de inspecteur had zich niet van de wijs laten brengen.
"Dag meneer Bulgerstel,nl Ik heb inderdaad weer wat historisch advies nodig. Het gaat
hierover-" Hij haalde een dik boek uit zijn tas, getiteld: "De Geschiedenis van Reimerswaal",
geschreven door dr. L. Bulgerstelm.
"Het boek over Reimerswaal dat u ooit hebt geschreven. Ik heb bij toeval iets ontdekt wat me
nogal bezighoudt. Ik zou graag weten wat u er van viÍrdt-"
"Zo? Je maakt me wel nieuwsgierig," zei de stadshistoricus (onze vaste lezers hebben hem al
eens eerder ontmoet)- "Wat heb je dan ontdekt? Een paar drukfouten soms?"
"Nee, iets wat met de abdij van Reimerswaal te maken kan hebben. Kunt u zich nog herinneren
dat er afgelopen zomer iets in de krant stond oveï een geheimzinnige moord die daar is
gepleegd? Op de plek waar de kerk van die abdij heeft gestaan is een inwoner van Eversweert
om het leven gebracht-
Nu heb ik gisteren wat documenten in handen gekregen die een rreemd licht werpen op de
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persoon van het slachtoffer, een zekere Zacharias Lammerts. Die documenten zaten in een
bureau dat ik bÍ een antiquair heb gekocht. Nu, dat bureau blijkt ooit eigendom geweest te zijn
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van een zekere Frederik Lammerts, en laat dat nu de grootvader van die vermoorde Zacharias
geweest z!in!"
Hij haalde een plat pakje documenten tevoorschijn. "Ik wil niet beweren dat dat de hele zaak
oplost, maar het levert wel een interessante theorie op."
Bulgersteyn was rechtop gaan zitten. "Lammerts, zei je? Krljg de Overmaasse Opstijgingen!
Heb JIJ die stukken? 't Leplazerus heb ik me gezocht. Weet je wel wat je in handen hebt?
Hoogstwaarschijnlijk aanwljzingen waan de schatten van de abdij van Reimerswaal begraven
liggen!"
"Nou-.- niet helemaal," zei Bruins. "Hoewel: het is maar wat je onder schatten verstaat. Maar de
naam Lammerts is u bekend?"
"Ja, nou! Ik zal je vertellen wie dat was, maar eerst effe wat geschiedenis, anders is het niet
duidelijk. Kan ik trouwens een sigaar vanje bietsen?... Bedankt."
Zorgvuldig stak de oude historicus een van Bruins' bolknakken op.
"In 1573," begon hij, "werd abt Nicasius van Veere door die Waterneuzen om zeep geholpen,
omdat-ie zogenaamd weigerde de bergplaats van de kerkschatten te verraden. Een aantal
vrome gelovigen heeft 'm later in het geheim begraven, en als er werkelijk nog ergens
kerkschatten waren, zijn die hoogstwaarschijnlijk in het grafmeegegaan. Eén van de monniken
van de abdij, die zijn kennismaking met de C'euzen had overleefd, heeÍt de taak op zich
genomen om in de nabijheid van het graf zljn verdere leven in gebed en waakzaamheid te
slijten, als een soort wachtpost. Daarnaast heeft hij alles wat hij meegemaakt had en waarvan
hij op de hoogte was aan een vertrouwd iemand meegedeeld, een zekere Estius, die alles op
schrift heeÍï gezel,, et opgestuurd naar kardinaal Orsini in Rome. Daan is het in de archieven
van een of andere vrome congregatie beland en blijven liggen..."
H! tikte de as van zijn sigaar. "We slaan nu even DRIEHONDERD jaar overl We komen dan in
de vorige eeuw terecht, de tijd van de grote katholieke opleving hier in Nederland. In die tijd
ging van Rome een oproep uit om vrijwilligers, om te vechten voor het behoud van de
Kerkelijke Staat. Die werd door Italiaanse nationalisten bedreigd, frguren als Garibaldi, die
Rome als hoofdstad van een verenigd Italië wilden. Duizenden jongemannen stroomden toe om
de paus bij te staan als soldaat in een speciaal hulpkorps. Die rrijwilligers werden Zouaven
genoemd. Als je er meer van wilt weten breng je maar een bezoek aan het museum van
Oudenbosch. Want de meesten van die Zouaven moet je weten - al is 't niet zo bekend - kwamen
uitgerekend uit Nederland!"
Hij blies een lange rookwolk uit. "Er was ook uit Eversweert iemand als Zouaaf naar Rome
getrokken. Dat was Frederik Lammerts, de grootvader van Zacharias. Hij had van de pastoor
van zijn dorp een speciale opdracht meegekregen: in Rome moest hij informeren naan het
geschrift van Estius over de abt van Reimerswaall"
"Aha..." mompelde Bruins. "Die pastoor had waarschijnlijk de bedoeling het graf van de abt op

te sporen en er een bedevaantsoord van te maken... Daar was in die tijd nogal behoefte aan."
"Jammer dan," zei Bulgerstel.n. "Hij kon er naar fluiten, want toen Lammerts uit Rome
terugkwam heeft-ie de pastoor verteld dat hij niks had kunnen vinden in Rome. Maar toch
moet hij die spullen wel degellik in handen gehad hebben. Ik hoefje nou niet meer te vertellen
dat het de docr:.menten zijn die je daar in handen hebt!"
"Hè? Hij had ze dus wèl?" zei Bruins verbaasd. "Waanom heeft-ie ze dan niet aan die pastoor
gegeven?"
"Daan kunnen we alleen maar naar raden," zei BulgersteJn- "Maar ik denk dat Lammerts, als
katholiek idealist (anders ga je niet als soldaat voor de paus knokken) het idee tegenstond dat
de dode abt als een propaganda-object zou worden gebruikt, om Evetsweert als een soort
Kevelaer te gaan promoten- Vermoedeliik heeft hij het graf gevonden, en zichzelf tot Bewaker
aangesteld. En die functie is van vadeÍ op zoon overgegaan."
"Warempel," zei Bruins. "7t> rnoet het in elkaar zitten. Dus die ouwe Zac}:arias Lammerts
spookte daan rond om nieuwsgierigen op de vlucht te jagen.-. en als een soort graÍbewaker van
de abt, of schatbewaander... En nu is het geheim met hem in het grafverdwenen."
"Welnee! Ben je nou helemaal daaps," zei Bulgerstel,n. "Jij hebt daar toch alle gegevens? Nu
ben jij zelf de Bewaker geworden. Gefeliciteerd!"
"Natuurlijk," zei de inspecteur. "Alleen.-. wie heeft Lammerts vermoord?"
"§a-.." De oude stadshistoricus kneep een oog dicht en keek Bruins listig aan. "Dat moet jij nu
gaan uitzoeken!"
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Deel 3. De Witte Abt

'Tn dc na.cht, na d,ie tueede auondt maahte zich een
onuitsprehelijhe aftchuu oan mij meester' en miin geest
werd beuangen door een zuortq paniachc ang*t
tD.t rno@rt ziri zieh nooi;t meer lrclemaal orii zal kunnen
maken."

E.P. Loaecra,fi, Het Ding op de Drempel
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n de late namiddag van 24 december 1996 bevond ik mí in de intercity Rotterdam
- \lissingen. Mijn reisdoel was Middelburg, waar ik bij een goede kennis (die
bovendien nog op een onnaspeurlijke manier familie van mij was) de Kerstdagen
zou doorbrengen.
De regen striemde tegen de coupéraampjes, en ik dacht terug aan de
gebeurtenissen van afgelopea zomer, toen ik ook in Zeeland was, aan onze frets-
tocht, zo gruwelf'k onderbroken door het drama in de ruiLne van Eversweert, een
dorp waar ik nu in elk geval in volle vaart aan voorbij zou snellen, zonder er iets

van te zien.
Vaak had ik me de afgelopen maanden afgewaagd of de moord op de oude Lammerts ooit nog
zou zijn opgehelderd. Hield de politie zich er nog mee bezig? Ik had er in elk geval nooit meer
iets over gehoord. Wel was ik er in de loop van de afgelopen tijd in geslaagd wat meer te weten
te komen over de persoon van de laatste abt van Reimerswaal, Nicasius van Veere.
Ik had een dik boek over de geschiedenis van Reimerswaal op de kop getikt, geschreven door
een zekere dr. L. Bulgerstel,::, en dat was ook nu mijn reislectuur-
Ik sloeg het even dicht toen de trein over de Moerdijkbrug begon te denderen, en de man, die
schuin tegenover me zat, keek onwillekeurig op-
Toen hij zag wat ik zat te lezen gingen zijn wenkbrauwen verrast omhoog. Hij vouwde zijn
krant op, legde hem terzijde en kuchte.
"Excuseer als ik u stoor, maar,.. U bent geïnteresseerd, zie ik, in geschiedenis. In Reimerswaal
nog wel. Mag ik rragen: waarom heeft u speciaal dàt boek gekocht? Toevallig, of heeft u een
bijzondere interesse in het onderwerp?"
"Ik ben historicus," antwoordde ik. "En ik heb voor Reimerswaal om diverse redenen veel
belangstelling. Maar waarom wift u dat weten?"
"Neemt u me niet kwalijk," zei de ander, "maan ik ben verbonden aan het Instituut voor
Kerkanchitectuur, en momenteel bezig aan een artikel over voormalige abdijen in Zeeland' Miin
naam is Van Nimwegen."
Hij overhandigde mij een visitekaartje. "IJsbrand van Nimwegen. Ik ben op weg naÉrr

Eversweert. Daar moeten resten te vinden zijn varr een middeleeuwse abdij van de
Norbertijnen."
"Ik ben Manfred Franken," zei ik- "En wat u zegt klopt. De resten van die abdij heb ik afgelopen
zomer bezocht. Maar ik heb er niet zulke aangename herinneringen aan."
De heer Van Nimwegen, een fors gebouwde vijftiger met een donker, aangenaam stemgeluid,
waarin een duidetijk Rotterdams accent te horen was, keek mii peinzend aan. Toen knikte hij.
"Zozo..- Mag ik wagen: heeÍt dat iets te maken met de verschijning van de Witte Abt? qa, u
moet weten: dat boek, dat u daar heeft, dat heb ik óók gelezen. Ik ken de auteur trouwens
tamelijk goed."
"Het heeft er inderdaad mee te maken," zei ik. "Ik wil u het verhaal wel vertellen, als u daan
belangstelling voor heeft. Maar misschien heeft u er al eerder van gehoord. Het heeft afgelopen
zomer in de krant gestaan."
Ik verteide hem de lotgevallen van onze fretsclub en de gebeurtenissen in de ruïne waan we bli
betrokken waren geweest, en Van Nimwegen luisterde met de gïootste aandacht.
Toen ik mijn verhaal had beëindigd bleef hij enige tijd met gefronste wenkbrauwen voor zich
uitstaren-
"Eigenaardig-.." mompelde hij tenslotte. "Er klopt ergens iets niet. Dus volgens fie ongelukkige
meneer Lammerts is er sprake van regelmatige verschijningen van die Witte Abt bij de
spookruïne? Maan toen jullie hem vonden bleek hij zèlf die Witte Abt te zi1'n, nietwaar? Hm... Je
zola zeggen, dat-ie de }egende min of meer heeft verdraaid, en ten eigen bate aangewend, om
een of andere reden."
"Hoe bedoelt u?" r'roeg ik verbaasd.
"Lees maar na in uw boek," zei Van Nimwegen. 'I/olgens de volksverhalen is de rffitte Abt
inderdaad regelmatig gesignaleerd, maar... altijd op hetzelfde tijdstip, namelijk op Kerstavond!
Hij moest op die avond de nachtmis opdragen in de abdijkerk, maar de Watergeuzen hebben
hem dat onmogelijk gemaakt, door hem te vermoorden en de kerk te verwoesten! Er is nooit
sprake geweest van spookverschijningen anders dan op Kerstavondl"
Ik dacht daar het mijne van, maar ging er verder niet op in.
"Dus Lammerts heeft ons hoe dan ook een gefantaseerd verhaal op de mouw gespeld. Maar hoe
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zit het dan met de echte legende? Wat heeft men vroeger dan gezien, of menen te zien, op
Kerstavond?"
"Dat wil ik nu eens gaan uitzoeken," zei Van Nimwegen nuchter. "Ik ben onderweg naan
Eversweert. Ik wil die rulhe wel eens zien, en speciaal op Kerstavond. Wie weet wat ik te zien
krijg... Dat zal mijn artikel een stuk interessanter maken."
"Maar denkt u dan werkelijk een spook te zullen zien?" woeg ik lachend, doch de ander lachte
niet mee.
"U bent zèlf ook bij nacht en ontij naar die rulhe gegaan," zei hij verwiitend. "Toch ook met
hetzelfde doel? Ik zou zeggen: laten we deze keet samen gaan! Wat zegt u daarvan?"
Ik dacht snel na. Het idee trok me plotseling onweerstaanbaar aan. Mijn familielid zou het nog
wel een dag zonder me kunnen stellen. Ik zou dan pas morgen, in de loop van Eerste Kerstdag,
bij hem zijn; nou ja, dat was niet zo'n ramp.
"Uw hulp zou veel voor me betekenen," drong Van Nimwegen aÉrn. "U bent geschiedkundige, en
bovendien weet u daar nu de weg- U kent het dorp en de hele situatie.-- Welnu?"
"Goed dan," zei ik. "Ik ga met u mee."

:1.**

Op het station van Goes belde ik mijn familielid in Middelburg, terwijl Van Nimwegen
informeerde welke bus richting Eversweert ging. In zo'n geval kom je meestal tot de ontdekking
dat de bus die je hebben moet juist vertrokken is, en dat de volgende pas over anderhalf uur
gaat. Maar nu viel het mee. Twintig minuten zoudea we moeten wachten. Terwlil we die tijd
benutten door even een kop koÍfre te drinken haalde van Nimwegen een hotelfoldertje uit zijn
binnenzak-
"Hotel Zondervan," mompelde hij. "Zo te zíer, zo'nbeetje het enige hotel daar. Kent u het?"
"Jawel," zei ik. "Afgelopen zomer hebben wii daar ook gelogeerd. "Maar ik dacht dat dat hotel
"Het Wapen van Eversweert" heette. Maar ja, Zondewan is natuurlijk de eigenaan."
Van Nimwegen keek opnieuw in zijn folder. "Nou, niet helem:al... Zondervan is de vorige
eigenaar, staat hier. Maar de naam is nooit veranderd; had zeker een vettrouwde klank... Er
staat nu a1 ruim twintig jaan iemand anders in. De huidige eigenaan heet Boisot. Enfrn.."'Hij
keek naar buiten.
"Als ik me niet vergis zie ik daar onze bus aankomen."

***

Drie kwartier later stapten we uit op het kleine marktpleintje van Eversweelt, achter de
monumentale kerk. Het was inmiddels aardedonker, en de gestaag neewallende regen deed de
straatstenen glinsteren in het licht van de spaanzame straatlantaatns-
Naar "Het Wapen van Eversweert" hoefde ik niet lang te zoeken. Ondanks de duisternis had ik
het snel herkend, en dat gold ook voor de eigenaar Zondewan, die dus in werkelijkheid Boisot
bleek te heten. Hij herkende mij trouwens ook meteen-
Nadat we een kamer hadden geboekt en onze bagage daar gedeponeerd hadden gingen we bij
hem aan de bar zitten en bestelden wat te drinken.
"Jaja, ik kan me u nog heel goed herinneren," zei Boisot desgewaagd.
"Van de zomer was u hier, met een stel rrienden. Op de frets- Het was de avond dat de ouwe
Lammerts werd vermoord. In de ruiLne. Ja, wat een drama was dat... Dat was meteen het einde
van de Witte Abt."
"Daar heb ik van gehoord," mengde IJsbrand van Nimwegen zich in het gesprek. "Die man
schijnt hier jarenlang verhalen over verschljningen van de Witte Abt te hebben zitten vertellen.
Uiteindelijk ziet het ernaar uit dat hij 't zèlf was, nietwaar?"
Boisot haalde de schouders op. "In elk geval heb ik er sindsdien nooit meer iemand over
gehoord. De \{itte Abt is na die avond niet meer gesignaleerd. Dus..."
"Dat kàn anders nog komen," glimlachte Van Nimwegen. "Ziet u, naar wat ik ervan heb gelezen

heeft in het verleden, volgens de volkslegenden, de verschlining zich uitsluitend in de
Kerstnacht voorgedaan. De abt moet dan, zegt men, de nachtrrris gaan opdragen, en trekt dan,
aan het hoofd van ziin monniken, de abdijkerk in. Zoiets. Dus of hij ooit nog verschijnt of niet
zou je vannacht kunnen controleren."
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Boisot werd bleek. Ofleek dat maar zo?
''Onzinl" riep hij, en zijn stem sloeg bijna over. "De Witte Abt is dood, en bliift dood! Het moet
nu eens uit zljn met al die stomme verhalen. Ik wil er geen woord meer over horen!"
Verbaasd keek ik hem aan- Waarom maakte hÍ zich zo druk? Ook Van Nimwegen leek
onthutst.
"Neem me niet kwalijk," zei hij. "Ik wou u niet van de kook brengen. Maar die verhalen
interesseren me nu eenuaal. Enfrn, we praten er niet meer over. Nog twee pils maar, en neemt
u zelf ook wat."
Hierna verliep het gesprek in algemeenheden zoals het slechte weer van de laatste tijd, en de
kansen op vorst, de komende winter.
Een uurtje later vertrok Van Nimwegen naan zijn kamer en l.roeg mij om even mee te komen.
Hij deed de deur op slot en verzocht mij plaats te nemen-"Ik moet dringend even met u praten,
meneer Franken," begon hij. "Rookt u? Nee? Bezwaar als ik een sigaar opsteek?"
Hij voegde de rlaad bij het woord en stak de brand in een enorme bolknak.
"Zíezo," vewolgde hii, de lucifer uitzwaaiend. "Wat vond u van de reactie van meneer Boisot op
mijn opmerkingen over de Witte Abt? Nogal overtrokken, zou je zo zeggen, hè? Waar maakt-ie
zich druk om. Kunt u zich nog herinneren of dat afgelopen zomer ook zo was? Toen jullie hier
waren en van die ouwe meneer Lammerts het spookverhaal te horen kregen? Was Boisot toen
ook zo van streek?"
"Eh... nou, als ik me goed herinner, inderdaad, ja," zei ik verbaasd. "Ik weet nog dat ik zelf een
grapje maakte over het feest van de Heilige Norbertus; dat was juist op die dag- Ik zei zoiets
dat je op zo'n dag ongetwijfeld op de verschijning van de Witte Abt kon rekenen."
"Juist. En nog iets: komt die naam BoisoÍ u, als historicus, niet erg bekend voor?"
"Tja, bekend... De enige historische Boisot die ik ken was admiraal op de vloot van de
Watergeuzen, die destijds tegen de Spanjolen.-."
Mijn stem stierf weg- Want het was nu juist die admiraal Boisot geweest, clie op de
Spanjaarden een glansdjke overwinning had behaald, en \À/el in de zeeslag bij... Reimerswaall
En op hetzelfde moment, krankzinnig genoeg, herinnerde ik me wel eens gelezen te hebben dat
hij in die slag een oog had verloren. En droeg de waard van "Het Wapen van Eversweert" ook
geen ooglap? Een idioot toeval?
Van Nimwegen trok aan zijn sigaar. "Ik heb me destilds nogal bezig gehouden met de moord op
die onfortuinliike meneer Lpmrnerts. Het had er alle schijn van dat hij zich zó had laten
meeslepen door de legende van de Witte Abt dat op den duur hij zich hoe langer hoe meer met
hem was gaan vereenzelvigen. De èchte, historische Witte Abt, Nicasius van Veere, is in 1573
door de Watergeuzen vermoord. De directe verantwoordelijkheid voor die moord ligt zonder
twijfel bii hurr admiraal, Boisot! Toen ik dat had ontdekt schoot ik in eerste instantie bijna in de
lach,want plotseling had ik de meest bespottelijke theorie over de dood van Lammerts in mijn
hoofd die je je maan kan voorstellen. Maan toen, puur bij toeval, heb ik iets ontdekt, waandoor
die theorie helemaal niet bespottelijk meer was, maar dodelijke ernst. Want stel nu eens dat
onze Boisot van die historische admiraal afstamt, en is geobsedeerd door het idee dat hij, nèt
als zijn voowader, een abt van het klooster moet ombrengen... Wie weet hebben jullie verhalen
op die noodlottige zesde juni juist de beslissende stop doen doorslaan, en heeft-ie in een vlaag
van waanzin de man vermoord ilie hii voor de verschijning, reïncarnatie, of wat ook, van de
\{itte Abt aanzag!"
Ik staarde hem sprakeloos aan.
''U weet van die hele geschiedenis veel meer dan ik," zei ik. "U maakt mij niet wijs dat u hier
alleen bent om die abdijrurle te bezichtigen... En u Lrent ook uiet wie u voorgeeft te zijn. Er zit
heel wat meer achter!"
De ander knikte. "Het spijt me dat ik u, wat dat betreft, voor de gek heb gehouden, maar dat
kon even niet anders. U hebt helemaal gelijk. Met het Instituut voor Kerkarchitectuur, zo het
a1 bestaat, heb ik niets te maken. Ik ben inspecteur van politie- Mijn naam is Bruins. D.J.
Bruins."
Hij toonde mij een legitimatie. "De reden dat ik hier ben, juist op Kerstavond, is de gedachte
dat Boisot, als hij inderdaad de moordenaar van Lammerts is, op het idee gebracht moet
worden dat de Witte Abt toch nog kan verschiinen... juist nul Vanavondl Daarom heb ik
daarnet aan de bar dat verhaal zitten ophangen- Als Boisot degene is voor wie ik hem aanzie is
de kans levensgroot dat hij vannacht opnieuw naar die abdijrui'ne za7 gaan om alsnog met de
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Witte Abt af te rekenen- Als hij dat doet moet hij daar betrapt en overmeesterd worden, waarna
het een klein kr:nstje zal zijn hem de moord op Lammerts te laten bekennen. Maar hij moet
daar natuurlijk wèl een Witte Abt tegenkomenl"
"Ja, maar..." stamelde ik verbijsterd, "U gelooft toch niet wèrkelilk dat er vanavond een Spook
in die ruïne verschijnt? Hoe stelt u zich dan voor dat Boisot zich als moordenaan zal
manifesteren?"
"Natuurlijk geloof ik niet in spoken," verzekerde de heer Bruins met nadruk. "Daarom heb ik de
astrale wereld een handje geholpen. Een van mljn medewerkers, een zekere brigadier Van
Dam, bevindt zich op dit moment in de ruihe, gekleed irr een lange witte pij met kap, en mocht
Boisot komen opdagen, dan krijgt-ie een fantastische spookverschijning te zien. Dan hebben we
zekerheid."
"Is dat niet gevaarlijk?" r.roeg ik. "Als u gelijk hebt hebben we met een gevaarlijke moordlustige
krankzinnige te maken, die uw brigadier waarschijnlijk zal willen aanvallen en dodenl"
De inspecteur glimlachte. "Maak u geen zoÍgen. Van Dam is oud-kampioen halfzwaargewicht
van Zuid-Holland en beheerst diverse Oosterse vechttechnieken. Hij kan met gemah drie van
die kerels tegellik aanl"
Ik slaakte een diepe zucht. "Hoe is het mogelijk. Zondervan de dader... Boisot, bedoel ik- En
Lammerts? Waarom was juist hij het slachtoffer? Wat had hij die avond in de ruiire te maken?
Hebt u daar ook een theorie over.2'
"Nou, sterker nog, ik weet heel precies wie hij was en wat hli daar deed."
Bruins keek op zijn horloge. "Ik denk dat ik nog wel genoeg tijd heb om u het verhaal te
vertellen. Het begon eigenlijk jaren geleden, toen ik bii een antiquair een mooi bureau wilde
kopen..."

***

Het had nagenoeg opgehouden met regenen toen we een paan uur later omzichtig "Het Wapen
van Eversweert" verlieten, en ons op weg begaven naar de ruïne. We moesten voorzichtig lopen,
want de straatstenen wanen nog steeds sliknat, en verlichting was er nagenoeg niet.
"Ik heb een verrekijker bij me," zei Bruins. "Ook geschikt voor gebruik bij nacht. Wat we nu
nodig hebben is een punt vanwaaÍ we die hele abdij goed kunnen overzien."
Ik dacht na. "Aan de andere kant van het pad dat erlangs loopt zijn wat beboste heuveltjes. Een
soort duintjes. Dat lijkt me de beste positie- Je zit dan trovendien een beetje beschut voor de
regen. Hoewel: ik geioofhaast dat 't onderhand zowat droog is."
"Des te beter." De inspecteur raadpleegde zijn horloge. "Het loopt tegen middernacht- Ik hoop
dat Van Dam nog niet bewroren is. Hij had in elk geval een buitenmodel thermosfles met koÍfre
trij zich, als ik me goed herinner. Kijk, we zijn er bijna."
En inderdaad doemden, vaag zichtbaar tegen de nachtlucht de contouten van de kerkruïne op.
In de duisternis kwam het gebouw me groter voor dan bij daglicht. Flinke delen van de muren,
sommige nog met de spitsboogïamen erin, stonden er nog, en een deel van de toren. We staken
het pad over en beklommen de kleine bult in het landschap. Even later hadden we onze ideale
uitkijkpositie gevonden: tussen een kleine bomengroepering. Het uitzicht dat we daarvandaan
over de resten van de abdijkerk hadden was zelfs nog een stuk beter dan ik had verwacht. Ik
leende even de kijker van de inspecteur en tuurde naar het inwendige van de kerk. Omdat ik
goed op de hoogte was van het interieur zoals het er vóór de verwoesting moet hebben uitgezien
(ik had er thuis zelfs een grote plaat van aan de muur hangen) kostte het me weinig moeite om
- met een beetje fantasie - dat interieur in gedachten te teconstrueren. De pilaren,
spitsboogvensters, gewelven, het transept, hoogkoor, ik zag alles duidelijk voor me. Toen ik de
kijker weer teruggaf kostte het me zelfs enige inspanning om het beeld kwijt te raken en me te
realiseren dat ik slechts naan een ruihe keek. Terzelfdertijd mompelde Bruins, die op zijn beurt
de bouwval bestudeerde: "§onge... Dat moet woeger toch een imposant gebouw geweest zijn--.
Je ziet het bijna in z'n oorspronkelijke staat voorje!"
Ik gaf geen antwoord. In plaats daarvan woeg ik: "En, uw brigadier? Ziet u hem ergens?"
Bruins schudde het hoofd. "Ik zie geen spoor van 'm. Ik heb ook geen idee waar-ie zich eÍgens
heeft verstopt. Nou ja, als-ie maar niet in slaap is gevallen." [Iij wreef over zijn kin. "Het kan
natuurlijk best zijn dat we een verkeerd spoor volgen. Dat Boisot hier straks verschijnt is
natuurlijk niet zeker. Dan heeft Van Dam al die tiid vergeefs gewacht. En wij ook, uiteraard.
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En dan heb ik u voor niks van een gezellige Kerstavond bij uw familie beroofd."
"Och, spijt heb ik hier in elk geval niet van," zei ik. "Alles wat ik hier meemaak kan van grote
waarde voor me zijn- Voor mijn proefschrift over Reimerswaal bedoel ik."
Hoe waar dat was kon ik overigens op dat moment nog niet vermoeden.
Wij zwegen geruime tijd. Het was inderdaad droog geworden, en zelfs brak af en toe het zwerk
even, en vielen flarden bleek maanlicht op de ruïne. De stilte om ons heen was bijna tastbaar.
Nergens was ook maar het geringste gerucht te horen.
Een eigenaandige beklemming had zich van mij meester gemaakt. Zoalsje soms voelt alsje op
weg bent naar de tandarts. Niet echt doodsbang, maan toch ook niet helemaal op je gemak.
Vergiste ik me of trommelde ook de inspecteur wat zenuwachtig met ziin vingers tegen een
boomstam?
Plotseling werd de stilte verbroken. Een sombere klokslag weergalmde hol over het verlaten
Iandschap, en nog een, en opnieuw...
"Twaalf uur," mompelde Bruins, maar ik greep hem bii de mouw. "Inspecteur! Hoe kan dat? Die
klokslagenl Die komen van de abdijkerk-.. Maar die heeft helemaal geen klokketorenl Niet
meer, tenminste. Wat er nu van die toren nog staat is de moeite niet- En een klok is er
natuurlijk helemaal niet! Waar komt dat geluid dan vandaan?"
'Verroest," stamelde Bruins. "Nee, dat kan helemaal nietl"
Hij bracht zijn kijker voor zijn ogen. "Er is daar alleen maar puin. Welke idioot zou op het idee
gekomen zijn..."
Toen boog hij zich met een ruk naan voren. "Manfredl Daar loopt iemand! Dat moet Van Dam
zijn... Maar wat heeft-ie in zijn hand? Dat lijkt wel een kaars."
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Hij liet zijn kijker zakken en keek mij onthutst aan- "Het is Van Dam niet- Die is veel groter.
Maar toch loopt daan iemand in een witte pij, met een brandende kaars! Kijk maar."
Ik nam de kijker over en keek ingespannen, terwijl inmiddels de laatste van de twaalf
klokslagen had weerklonken. Maar dat betekende niet dat het nu weer stil was- Een ander
geluid werd hoorbaan. Of was dat verbeelding?
Orgelspell Hier, in een verlaten rulhe. Waanzin? Maar dat gold ook voor wat ik nu te zien
kreeg. Duidelijk zichtbaar schreed een in monnikspii, met opgeslagen kap, gehulde frguur door
wat oorspronkelijk het middenschip moet zijn geweest, en hij werd gevolgd door een tweede,
identiek geklede gestalte, en een derde... Allen liepen in trage pas, in precies gelijk tempo, en
droegen een brandende kaars. Tien in langzame processie voortschrijdende monniken telde ik.
Onderwijl speelde het orgel. En ik herkende de muziek: onmiskenbaar Gregoriaans..- Een
Introïtus. Tot de Nachtmis van het KeÍstfeest? Maar die was het niet. In mijn jeugd was ik
jareniang in de kerk lid van het zangkoor geweest, en deze Introïtus kende ik maan al te goed:
Het was die van de Dodenmis:

"Elquim ueternum àonu ris, Elmií!;
Et lux perpltuu lÍrÉul sil..."

Ik snakte naan adem... Want daar, na de monniken, verschenen vier gestalten die niet in het
wit, maar in het zwart gekleed waren, en ze droegen een langwerpige kist op de schouders...
een doodskist!
Naast mij hoorde ik hoe Bruins de adem inhield. Want de processie werd inmiddels besloten
door een gestalte, die ook zonder kijker zichtbaar was: een imponerende gedaante, gehuld in
een wijde, zwartbestikte koormantel-
De gestalte droeg een mijter, en een kromstaf, met de krul naar zich toegekeerd.
De muziek van het orgel (dat er niet was) ging door met een somber "Kyrië": Heer ontferm U
over ons,..
Gebiologeerd staarden Bruins en ik naar de kerk, waarin nu de stoet het priesterkoor had
bereikt, dat door talloze kaarsen was verlicht. De abt droeg een rouwmis op, en zegende de kist,
terwijl het orgel het "Lacrimosa, dies illa" speelde.
"Een requiem-mis," hoorde ik tenslotte Bruins zacht voor zich uit prevelen, terwijl de dienst
vooÍtging. "Maar voor wie? \iVie in r.'redesnaam ligt er in die kist?" Hii keek mij van terzlfde aan.
"Denk jij wat ik denk?"
"Ja, ik denk het wel," zuchtte ik. "'Wat ik hier ook verwacht had, in elk geval dit niet. Wat gaat
u doen? Er naartoe? Ofkunnen we beter hier blijven?"
"Dat laatste," zei Bruins onmiddellijk. "Ik heb enige vermoedens... Eén ervan is, dat àils we die
kerk ingaan, er straks drie kisten worden weggedragen in plaats van één. Wij kunnen niets
doen dan wachten tot alles voorbij is. Daarna zien we wel. Maan waan zou Van Dam..."
Ik schrok. "Ze zullen hèm toch niet.-." maar Bruins schudde het hoofd.
"Twijfel je dan aan wie in fie kist ligt?" woeg hij. "Maak je geen zorgen. De abt draagt nu de
requiemmis op voor een dode vijand... AIs een laatste daad van barmhartigheid."
"Boisot?" vroeg ik, en de inspecteur knikte.
"Boisot," zei hij.

***

De rouwdienst liep ten einde. Nog steeds zie ik de plechtige gebaren voor me, waarmee de
indrukwekkende gemijterde spookgestalte bij de doodskist de absoute verrichtte, waanna onder
de orgelklanken van het "In Paradisum deducant te Algeli" de zwarte broeders de baar
opnamen en langzaam van het priesterkoor wegdroegen in de richting van de plaats wa-at, zo
wist ik, zich de cr5ryte van de kerk moest bevinden. Ze werden gevolgd door de monniken,
terwijl de abt zelfde sLoet sloot.
Achter hem doofden de kaarsen op het priesterkoor. Langzaarr, nam de duisterrds weer bezit
van de ruïhe. Toen sloeg de klok, ofwat het ook was, één-..
Het was voorbij. De kerbouwval lag er weer volkomen verlaten bij, terwijl wij er behoedzaam op
toeliepen. Maan nee, toch niet helemaal. Van achter enige pilaanresten rees een kolossale
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gestalte op, gekleed in een witte pij.
"Zo, hèhèl" riep de gestalte en sloeg zijn kap omlaag. "Ik dacht dat jullie nooit meer kwamen.
En? Hebben jullie die bink nog gezien, boss?"
De mond van de inspecteur zakte open. Toen zei hij langzaam: "Nee, Van Dam, wij hebben
helemaal niets bijzonders gezien. Jij ook niet?"
De ander trok zich de pij over het hoofd en sprak, daaronder vandaan:
"Geen moer. Zonde van de tijd. Nou ja, dat is het risico van het vak. Andere keer beterl"
"Ja, jammer," zei Bruins. "Je kunt je bed gaan opzoeken. Manfred en ik komen straks. Ik wil
töch nog even hier ronilkijken. Welterusten."
Nadat de forse gestalte van de brigadier in de duisternis was verdwenen zuchtte Bruins diep.
"Hij heeft hier uren in die ruïne gezeten maan niks gemeÍkt. Maar wij hebben het van buiten af
toch duidelllk gezien.
Nou, wat zeg je ewan? Om nou te zeggen dat de zaak opgelost is gaat me te ver. Maar één

oplossing moeten we hier toch kulnen vinden. En ik heb zo'n vermoeden waan ptecies.

Hieronder- In de crypte!"
"In de crypte?" r'roeg ik. "Maar die is afgesloten' Er moet er inderdaad een zijn, maar niemand
weet of er een toegang is, en zo ja, waan."
"Je vergeet dat ik de papieren van Lammerts, de Bewaker, heb," zei Bruins' "Ik weet waar de
ingang moet zijn, Kom maan mee."
Zo vonden we een oude waterput, niet ver van de ruiilce, vanaf de weg nauwelijks zichtbaar, en
overwoekerd door onkruid.
Ik zal de lezer niet vermoeien met een uiteenzetting over de tijd en moeite die het ons, in het
nachtelijk iluister, kostte in de put af te dalen. Alleen aI het verwijderen var het onkruid en
andere vegetatie nam ruim een uur in beslag, en toen kwam de r,rees dat we misschien nog een

Iang eirrd touw nodig zouden hebben, maar gelukkig ontdekten we een weliswaar smal en
verroest, maan toch nog net bruikbaar metalen laddertje dat aan de binnenzijde was
aangebracht. vanaf de bodem van de put (waar we tot over onze enkels in de modder stonden)

leidde een tunneltje, waar we halfkuipend door moesten, ons naan de plek die we zochten.
"De crypte," hijgde Bruins, moeizaam overeind krabbelend. "Kijk maar."
De sterke lichtbundel van zijn zaHantaarn bescheen een rij sarcofaget Langzaam liepen we
erlangs, trachtend de namen te ontcijferen. Achter de meeste namen , voor zovet ze leesbaar
waren, stond de toevoeging "0. Praem-" ofwel Ordinis Praemonstratensium, Norbertijn dus.

Eén tombe trok meer de aandacht, en was gloter en rijker uitgevoerd dan de andere. Het
opschrift luidde simpet: "Nicasius Verius - Abbas - 1510-1573."
"Buitengewoon belangwekkend," mompelde de inspecteur. "Ik zou wel eens in die tombe willen
kijken, maar niet nu. Ik heb trouwens ook niet het nodige gereedschap blj me- Maar wat ik
eigenlijk zocht zie ik niet. Ofja, toch wel!" Hij liet zijn lichtbundel naar de uiterste hoek van de

sombere ruimte schijnen. "Een doodskist. Herken je hem?"
Maar ik had het al gezien. Het was de kist die daarstraks het middelpunt van de macabere

uitvaartdienst was geweest.
Zwijgend boog Bruins zich er overheen en betastte het houtwerk. Toen stak hij zijn hand in zijn
binnenzak en haalde een schtoevendraaier tevoorschijn. Na enig gemorrel lukte het hem
eindelijk het deksel los te krijgen.
Toen opende hij de kist.
"Is het--." rroeg ik, en de inspecteur knikte. Samea staarden we naan het levenloze licha€rm van
Boisot. Hij zag er r,'redig uit, en niets wees er op dat hij op geweldtladige wijze aan zijn einde
was gekomen.
"Hij was bezeten van een waanidee," zei ik na een tijdje. "Hij zag gpestelijken als vijanden, als
verraders. Maar zlin voornaamste slachtoffer heeÍï hem vergeven; want hij was óók een

dappere kerel, waanaan ons land veel heeft te danken. Dat moet de reden van die plechtige
requiemmis ziin geweest. Ik denk dat hij nu rust heeft."
"Jaja," mompelde Bruins. "Dus je denkt ook dat we hier de historische Boisot voor ons hebben,
uit de doden opgestaan? Ik heb het je niet eerder willen vertellen, maar weet je wanneer hij
hier, in Eversweert, is gekomen? In 1976, dus precies 400 jaar nadat hij in de Zeeuwse golven
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verdween! We hebben dus steeds het verkeerde spook achterna gezeten."
Ik zweeg. Wat viel hier ooit met zekerheid over te zeggen?
Inmiddels had Bruins de kist weer gesloten.
"Ziezo. Binnenkort kom ik wel eens terug met groot materiaal. Voorlopig laten we de boel maar
zo. Kom, laten we gaan."
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Epiloog

Driekoningen, maandag 6 januari 1997

at kan ik er nog aan
toevoegen? Later vernam ik
van inspecteur Bruins dat hij
de sarcofaag van abt Nicasius
had laten openen. Men trof er
inderdaad de stoffelijke resten
aan van de prelaat, gekleed in
het oÍficiële gewaad van abt,

compleet ra.et mijter, staf en borstkruis.
Maar buitendien werden nog enkele fraaie
boekwerken gevonden: niets minder dan de
kronieken van de abdij over de periode
1400 - 1573. Bruins had mij verzocht ze
voorlopig in bewaring te nemen. Een taak
ilie ik natuurlijk graag op me nam.
Nu ik dit schrijf - het is Driekoningen, 6
januari - liggen ze voor me op tafel. Waar
kan ik mijn verslag beter mee afsluiten dan
met de laatste woorden die Nicasius van
Veere, abt van Reimerswaal, in zijn kroniek
heeft genoteerd? Ze luiden:

"Eum mebium rilmtiïm tÉflÉrÉlrt íumiu, Ët í!Í il1 Buo

rursu mÉàium itÉr hrhÉ1, !ffÍi$ltÉÍ,E .EÉffl! tuu.8,

Eomiru, he ruelis 0 rÉqulihus ,Ébilrur uÉnil."

Het leek me een bijbeltekst, wat me telefonisch werd bevestigd door mijn oud-gereformeerde
vriend, Claudius van Kampen. Het was, volgens "Kobus", een tekst uit het Boek der Wijsheid
(18,14-15). De vertaling was:

"@rm een rurliq zuiiqpí u11É, om4Íf err bÉ tullrt
ií ziin IÍoF in hÉt mil}ett uun ziln bEEr uaE, husm
lHru ulmurfÍig lffiurrl, , qÉÉr, uiÍ bÉ lemel uan

lHru hminhliih troan."

"De nacht in zijn loop in het midden van zijn baan," herhaalde ik. Zou ooit iemand in de

Kerstnacht nog eens de Witte Abt van Reimerswaal te zien krijgen? Ik vermoed van niet. Dit
millenium loopt ten einde, en daarmee lijkt het ook gedaan te zijn met kerken, kloosters en
abten, zowel levende als dode- Wat resteert is hun geschiedenis.

***
Ik stond op het punt het laatste deel van de kronieken te sluiten toen mijn oog viel op een
aantekening, die blijkbaar later los aan de tekst was toegevoegd. Een soort postscriptum.
Ik vergeleek het handschdft met de rest van de tekst en fronste miin wenkbrauwen. Maar ik
kon er niet omheen: de aantekening was onmiskenbaar van veel recentete datum dan de
eeuwenoude abdijkronieken. Ik staarde geruime tijd met stomheid geslagen voor me uit' Hoe
was het mogelijk? Meer dan vierhonderd jaar hadden toch die boeken in een ontoegankelljke
cr5pte begraven gelegen? Maar toch las ik daar, in een handschrift dat wel degelijk dat van abt
Nicasius was, de volgende mededeling:
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"ErprrÍum rurÍrài ií Erasmi mhg pÍ hlttràirui tr iBrmfuts."

Met uitpuilende ogen las ik deze, duidelijk voor mij persoonlijk bedoelde' mededeling, in een

dusdanig simpel Latiin, dat de vertaling niet voor tweeérlei uitleg vatbaar was:

"Grnruur !rÍ u ÍomrtÍmunrbÉ psnà in LÉ ,Íui Íun EÍàlrur, Én zÉgríE r àÉ qÉer.rr

Ik dacht teÍug aan het moment, toen ik op zoek was naaÍ een onderwerp voor mijn
proefschrift... Waarom had ik juist voor Reimerswaal gekozen? Toeval, ofzou toen reeds... Was

àan alles töch voorbeschikt, zoals mijn wiend Claudius van Kampen zo vaak had beweerd?

Want het was lang, heel lang voordat ik ooit zelfs maar had gehooril van Nicssius van Veere, de
abt van Reimerswaal.

ptnir

Leo Knoops en Wi:n Knoops

Capelle a/d IJssel en Rotterdam,
oktober - november 1996
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u§ Van de hand van dezelfde auteurs is verschenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - 1982)

2. Het Nootllot van St. Wijnandsklooster
( spookverhaal - 1983)

3. Drie Dode Directeuren
(assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 - 1984)

4. Foutloze Methode
(kort verhaal - 1985)

5. Onrust op St. Gregoria
(toneelstuk in drie bedrijven - 1986)

6. Het Kassandra Programma
(driedelig horrorfeuilleton - 1987)

7. Het Geraamte achter het Beeldscherm
(assurantietàriller; RVS-trilogie deel 2 - L988)

8. Terugkeer om Middernacht
(Rotterdams spookverhaal - 1989)

9. Gasten op Kerstavond
(Rotterdamse kerstnovelle - 1990)

10. De Vloek van de Kluizenaar
(assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 - 1991)

11. Het Testament van de Tempelier
(kerstvertelling - 1992)

12. De Heks van Bleskensgraaf
( spookverhaal - 1993)

13. De Ondergang van St. Gregoria
(korte eenakter - 1994)

14. Het Veld van Eer
( spookverhaal - 1994)

15. De Herfstmoorden
(Rotterdamse thriller - 1995)

16. De Ruïhe van de Abdijkerk
( spookverhaal - 1996)

Nihil Obstat
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