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Illustratie voorkaft: Het imposante kloostercomplex van Knarsel, van de orde der Jodocijnen,
1
 

schitterend gelegen in de Lierder bossen, nabij Antwerpen. De foto werd geschonken door de 

Stichting Vrienden van Sint Jodocus, Grote Brouwerijstraat 11, Lier (België). Waarvoor onze 

hartelijke dank. 

 

De afbeelding toont ons de tot ruïne vervallen abdijkerk. Het kloostergebouw zelf (niet te zien 

op deze foto) heeft de tand des tijds beter doorstaan. Tot voor kort was het nog in gebruik als 

een opvangcentrum voor asielzoekers, maar thans staat het leeg en wordt niet meer gebruikt. 

Naar verluidt wil het bisdom Antwerpen het complex afstoten, daar de onderhoudskosten niet 

meer te dragen zijn, en het gebouw als zodanig geen religieuze functie meer vervult. 

                                                 
1
 De Jodocijnen volgden voor hun kloosterleven in grote lijnen de Regel van Sint Benedictus van Nursia. In de 

voorgeschreven, dagelijkse werkzaamheden legden zij als Vlaamse orde vooral de nadruk op de bierproductie. 

http://www.waknoops557.freeler.nl/
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Proloog 
 

 

Het zal u niet zijn ontgaan: de boekhandels puilen de laatste jaren uit van thrillers over de 

heilige graal en andere middeleeuwse kerkschatten. Wij willen graag ons steentje bijdragen 

aan deze stroom van publicaties met Het Klooster van Knarsel, een verhaal dat alle vorige 

vertellingen binnen dit genre in onwaarschijnlijkheid verre overtreft. 

Mocht u nu denken: oh nee, weer zo’n boek over kerkschatten van tempeliers, heilige gralen, 

achterneven van Christus, geheime genootschappen, verdwenen manuscripten, gecodeerde 

teksten (naar believen in latijn, grieks, koptisch, aramees of sanskriet), uit grotten opgediepte 

nieuwe evangeliën (uit de laatste, die van vorige week, blijkt nu weer onomstotelijk dat Jozef 

als timmerman wel degelijk aan de Romeinen de houten kruisen leverde en daar ook flink aan 

verdiende), onderaardse gangen, en dergelijke, dan kunnen wij daarop bevestigend 

antwoorden. Al deze elementen zullen in onze vertelling aan de orde komen. Ook het geheim 

van de Heilige Graal zal definitief door ons worden ontsluierd. En bovendien is daar nog, als 

klap op de vuurpijl, het aan de vergetelheid ontrukken van een heilige uit de middeleeuwen: 

Sint Jodocus, een ordestichter uit Vlaanderen, en daarnaast de uitvinder van het befaamde 

Knarselse kuitbier. 

 

Voor onze trouwe lezers: met inspecteur D.J. Bruins gaat het uitstekend, en ook brigadier 

Lucas van Dam heeft niets te klagen, afgezien dan van de bezoldiging. De inspecteur maakt 

gebruik van een jaar verlof, hem ruimhartig toegekend door hoofdcommissaris Berestein, 

terwijl Van Dam de handen vol heeft aan de renovatie van zijn woning in de Waterloostraat. 

Beide door de wol geverfde politiemannen troffen elkaar afgelopen week nog op de tribune 

van Excelsior te Woudestein, en gaven aan de daar eveneens aanwezige auteurs desgevraagd 

te kennen dit jaar volstrekt geen tijd te hebben voor een kerstavontuur. 

Vandaar dat u tot volgend jaar moet wachten om beide personen weer tegen het lijf te kunnen 

lopen, in wat – naar het zich laat aanzien – een jubileumuitgave gaat worden: inspecteur D.J. 

Bruins hoopt dan zijn 25-jarig jubileum te vieren binnen de context van het afsluitende derde 

deel van onze Metropool-trilogie.
2
 

De publicatie zal gepaard gaan met tal van feestelijkheden, en voor de kenners van ons oeuvre 

zal er een quiz worden gehouden. Hier alvast enige makkelijke vragen om te oefenen.
3
 

 

Waaraan is de naam van inspecteur Bruins ontleend? 
 Aan een bekende, vooroorlogse Rotterdamse politie-inspecteur 

 Aan de strip Dick Bos (eerste reeks) 

 Aan de boeken van Roothaert 

Wanneer werd de RVS opgericht? 
 1838 

 1845 

 1848 

De persoon Luuc van Dam heeft echt bestaan; wie was hij in werkelijkheid? 
 Speler van Excelsior 

 Rotterdamse bokser uit de jaren ’50 en ‘60 

 Wijkagent te Crooswijk; schrijver van kinderboeken over commissaris Achterberg 

                                                 
2
 De twee eerdere delen verschenen in 1999 (Het Mamba Project) en 2002 (Operatie ‘Zeemeeuw’). Uiteraard zal 

ook in dit deel drie aandacht zijn voor de verwikkelingen rond het Ondernemingspensioenfonds ‘Rijwielfabriek 

Saturnus’, een voortdurende bron van hoofdpijnverwekkende problemen (ofwel ‘uitdagingen’, naar de woorden 

van manager drs. Bart Caaijmans) voor de zwaar belaste medewerkers van de Rotterdamse verzekeringsgigant. 
3
 Antwoorden binnen twee weken inleveren bij uw vaste lotto- of toto-adres. Tien euro postzegels bijplakken. 
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Standbeeld van Hendrik Franciscus Tollens (1780-1856), Rotterdams dichter, schrijver van 

o.a. Overwintering op Nova Zembla. Volgend jaar herdenken wij de 150-jarige sterfdag van 

deze beroemde dichter. Zie verder het citaat op blz. 22 met bijbehorende voetnoot nr. 11. 

 

 

 

 

“In quibus diebus quadragesimae accipiant omnes singulos codices de bibliotheca, quos 

per ordinem ex integro legant; qui codices in caput quadragesimae dandi sunt. Ante omnia 

sane deputentur unus aut duo seniores qui circumeant monasterium horis quibus vacant 

fratres lectioni, et videant ne forte inveniatur frater acediosus qui vacat otio aut fabulis et 

non est intentus lectioni, et non solum sibi inutilis est, sed etiam alios distollit.” 

[Ofwel:] 

“In die vastenperiode ontvangt ieder een boek uit de bibliotheek, dat van begin tot eind 

volledig gelezen wordt. Deze boeken worden verstrekt aan het begin van de vasten. Het is 

hierbij wel van groot belang om een of twee ouderen aan te wijzen, die op de uren waarop 

de broeders zich wijden aan lectuur rondgaan in het klooster. Ze moeten dan kijken of er 

niet ergens een broeder ten prooi is aan lusteloosheid en zit te luieren of te kletsen en zich 

niet concentreert op zijn lectuur, en daarmee niet alleen zichzelf tekortdoet maar ook 

anderen afleidt.” 

 

St. Benedictus van Nursia (480-547), tekstfragment uit de Regel (Hoofdstuk 48, 15-18).
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Hoofdstuk 1. Wilhelminaplein 
 

“Krek,” sprak juffrouw Fles, zich omkerend en het portret een tijdlang 

beschouwend, “dat is ‘m. [...] Het was een groot kreng. [...] En hij 

barstte van het geld. Maar we hebben niet dàt gezien.” 

 

Godfried Bomans, Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (1937). 
 

 

De in 1995 gebouwde Erasmusbrug (de ‘Zwaan’) over de Nieuwe Maas verbindt het centrum 

van Rotterdam via Coolsingel en Schiedamsedijk rechtstreeks met de “Kop van Zuid”. In dit 

grootscheepse stedenbouwkundige project is een aantal prestigieuze bouwwerken tot stand 

gekomen, zoals het fraaie nieuwe Luxortheater, en het torenhoge gerechtsgebouw aan het 

Wilhelminaplein, opgetrokken ter vervanging van het oude aan de Noordsingel. 

 

Op een zonnige septemberochtend vond daar de behandeling plaats van een simpele strafzaak, 

waarbij een 60-jarige man terechtstond wegens een poging tot moord. Aangezien hij zijn daad 

al had bekend duurde de zitting niet lang. De rechter meende dat er sprake was van 

verzachtende omstandigheden, en omdat de beklaagde bovendien geen strafblad had werd hij 

veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. De verdediger 

deelde daarop mee dat hij afzag van hoger beroep. 

Onder de weinig talrijke toeschouwers op de publieke tribune bevond zich een man met een 

ernstig, intelligent voorkomen, gekleed in een onberispelijk donker kostuum. Veel ouder dan 

een jaar of veertig kon hij niet zijn. Zijn scherpe blik ging voortdurend heen en weer van de 

man in de beklaagdenbank naar een vrouw, die verderop tussen het publiek zat. Ze had een 

goedhartig uiterlijk, en zou, normaal gesproken, als een “gezellig mens” omschreven kunnen 

worden, maar nu zag ze bleek, en toen de rechter het vonnis uitsprak barstte ze in tranen uit. 

De veroordeelde man draaide zijn hoofd om en knikte haar bemoedigend en geruststellend 

toe. Het was duidelijk dat de vrouw zijn echtgenote was. 

De man in het donkere pak was een van de eersten die de rechtszaal verlieten. Buiten 

gekomen bleef hij geduldig wachten tot de vrouw van de zojuist veroordeelde man naar 

buiten was gekomen. Hij volgde haar onopvallend tot ze de uitgang van het enorme gebouw 

was gepasseerd en zich in de richting van metrostation Wilhelminaplein had begeven. Daar 

sprak hij haar aan. 

“Mevrouw Verstraten? Neemt u me niet kwalijk, maar kan ik u even spreken?”  

“Weest u gerust,” vervolgde hij, toen hij de schrik in haar ogen zag. “Ik ben niet van de pers, 

noch van justitie. Ziehier mijn kaartje”  

Verwonderd nam de vrouw het keurige visitekaartje aan en las:  

 

Juridisch Adviesbureau 

Pierre Antoine van Leeuwen 

Vestigingen te Rotterdam en Gent 

 

“O… jaja,” zei ze aarzelend. “En wat wilt u van mij?”   

“U een kop koffie aanbieden,” zei de ander hoffelijk. “Ik heb het proces tegen uw man 

gevolgd, en ik denk dat ik u misschien enige hulp kan bieden. We nemen de metro naar de 

Coolsingel. Het is mooi weer, dus we kunnen op een terras ergens gaan zitten. Ik stel voor de 

Oude Binnenweg.”  

Zijn stem, waarin een duidelijk Zuid-Nederlands accent doorklonk, was beschaafd en 

sympathiek, en de vrouw volgde hem, de metro in. 
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*   *   * 

 

Een kwartiertje later zaten beiden op het terras van Melief Bender, in de milde septemberzon. 

Mevrouw Verstraten zat stil en bleek voor zich uit te staren, en haar metgezel zag dat haar 

handen trilden. Hij wachtte bedaard tot de bestelde koffie was gebracht, en nam toen het 

woord.      

“Awel, madame … mevrouw, bedoel ik, ik heb u reeds gezegd dat ik weet waar uw man voor 

is veroordeeld. Maar toch lijkt het mij beter als ik het hele verhaal ook van uw kant zou 

mogen vernemen. Vooreerst: hoe bent u met meneer Bothof in contact gekomen?” 

“Mijn man en ik hebben vorig jaar zomer in Spanje, op vakantie, kennis met hem gemaakt,” 

zei de vrouw somber. “Was dat maar nooit gebeurd… Hij was ontzettend aardig, en joviaal … 

En vrijgevig: als we ergens wat gedronken hadden wilde hij altijd afrekenen. Hij was 

makelaar, en had een kantoor in Rotterdam, vertelde hij ons. Nu, wij gaan zowat elk jaar naar 

Spanje, en wij vertelden hem van onze plannen om daar een huisje te kopen, waar we dan 

binnenkort zouden willen gaan wonen, als mijn man in de VUT is gegaan. We hebben niet 

zoveel spaargeld, maar wel een eigen huis, dat we dan natuurlijk zouden verkopen. 

Enfin, zo’n vier maanden geleden kwam hij ons opzoeken met een fantastische aanbieding: 

hij had een prachtig huis aan de kust, niet ver van Benidorm, te koop, voor maar 95.000 euro. 

Hij liet foto’s zien, nou het was werkelijk precies wat we zochten. We waren zo enthousiast 

dat we ter plaatse besloten om het te kopen, vooral ook omdat Bothof ons waarschuwde dat 

hij nog meer belangstellenden had, dus we moesten eigenlijk wel meteen beslissen. We sloten 

de koop, waarvoor we het nodige geld moesten lenen, maar goed, met de verkoop van ons 

eigen huis, hier in Rotterdam, zou dat gemakkelijk kunnen worden terugbetaald …”  

Van Leeuwen luisterde rustig, zonder haar te onderbreken, hoewel hij al nagenoeg zeker wist 

hoe de rest van het verhaal zou luiden. 

“Vorige maand,” vervolgde de vrouw, “zijn we naar Spanje gegaan om ons nieuwe huis te 

bekijken en te zien wat er eventueel nog moest worden opgeknapt, geschilderd en zo. Maar 

toen we het gevonden hadden kregen we de schrik van ons leven … Op het opgegeven adres 

stond een huisje, dat er volkomen anders uitzag dan op de foto’s en plattegronden. Het was 

een bouwval, ter grootte van een flinke schuur, volkomen onbewoonbaar, nauwelijks geschikt 

als varkenshok. Er was geloof ik niet eens waterleiding, en wat de waarde was weet ik niet, 

maar ik zou het nog niet cadeau willen hebben.”  

“De rest is gemakkelijk te begrijpen,” mompelde Van Leeuwen, zijn koffiekopje neerzettend.  

“Uw man is natuurlijk naderhand verhaal gaan halen bij meneer Bothof. Hij eiste zijn geld 

terug, en toen Bothof dat weigerde is hij hem te lijf gegaan, waarna Bothof bij de politie 

aangifte van mishandeling heeft gedaan. Zo is het gegaan, nietwaar?”  

Mevrouw Verstraten knikte zwijgend, en wreef zenuwachtig over haar ogen. “Wat moeten we 

doen, meneer? Nu moet mijn man de gevangenis in, en ons geld zijn we kwijt. Ik probeer me 

flink te houden, maar we zijn de wanhoop nabij.”  

“Onnodig. Alles komt goed,” zei Van Leeuwen opgewekt. “U krijgt al uw geld terug, dat 

beloof ik u. Dat kan een paar weken duren, want ik moet het een en ander gaan prepareren, 

maar wees vol goede moed. Ik zal trachten vóór Kerstmis de affaire in orde te hebben!” 

Op het gezicht van mevrouw Verstraten tekenden zich beurtelings ongeloof en nieuwe hoop 

af. 

“Maar meneer! Hoe dacht u …” begon ze, maar Van Leeuwen hief de hand op. 

“Het spijt me dat ik u geen details kan geven. ’t Is beter als u die niet weet. Vertrouwt u mij.” 

Inmiddels had hij de ober gewenkt en rekende af. “Ziezo. Ik moet nu gaan, mevrouw. Het was 

mij een genoegen. Wacht u verder rustig af en laat alles aan mij over. Tot ziens.” 
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Hij groette hoofs en verdween. Het was prachtig weer, en hij neuriede, in een voortreffelijk 

humeur, een fragment uit “De Parelvissers” van Bizet. Zijn gedachten waren bij Bothof, over 

wie hij al vaker soortgelijke verhalen had gehoord, en over de beste methode om met hem af 

te rekenen. 

“Een kwestie van rechtvaardigheid,” mompelde de man, die zich Van Leeuwen had genoemd, 

maar wiens werkelijke naam heel anders luidde. 

Onze trouwe lezers hebben al eerder kennis met hem kunnen maken. Hij was niemand anders 

dan Raymond Walter Rodenbach, in sommige kringen beter bekend als “De Man uit Gent”. 



 8 

Hoofdstuk 2. Klooster te koop 
 

“Fallite fallentes.” 

(“Bedrieg de bedriegers.”) 

 

Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. – 18 n. Chr.), Ars Amatoria, I, 645. 
 

 

Na afscheid van mevrouw Verstraten genomen te hebben wandelde Rodenbach naar de 

Westblaak, waar hij onder de naam Van Leeuwen kantoorruimte had gehuurd. De inrichting 

was simpel: een bureau, waarop een PC en een telefoon, en een stalen archiefkast. Aan de 

wand een reproductie van een schilderij van Antoon van Dijck: “De Kruisvaarders onder 

Godfried van Bouillon bestormen Acco.”   

Rodenbach nam achter het bureau plaats en trok een lade open, waaruit hij een map met 

allerlei paperassen haalde. Na enig zoeken vond hij een krantenknipsel van een week oud. Hij 

streek het glad en las het nog eens aandachtig door. 

De kop luidde: “Toekomst van Klooster onzeker”. 

De tekst meldde verder dat het al jaren leegstaande klooster van de paters Jodocijnen thans 

definitief te koop stond. De gemeente op welks gebied het gelegen was, te weten Knarsel in 

de Belgische provincie Antwerpen, niet ver van Lier, had van aankoop afgezien omdat het 

klooster op de monumentenlijst stond, en dus niet mocht worden gesloopt. De huidige 

eigenaar was het bisdom Antwerpen, dat het complex, vanwege de hoog opgelopen kosten 

van restauratie en achterstallig onderhoud  voor een relatief laag bedrag te koop had gezet. 

De vraagprijs, zo las Rodenbach, was slechts  € 500.000,--. 

Hij stak een sigaret op en schakelde zijn computer in. Hij kende het gebouw in kwestie wel 

enigszins, maar was nieuwsgierig of op internet misschien nog wat informatie was te vinden. 

Dat bleek het geval. In zijn zoekmachine tikte hij enige trefwoorden in, wat hem deed terecht 

komen op een site met onder andere de volgende tekstfragmenten.
4
 Hij noteerde: 

 

Het klooster van Knarsel behoorde aan de orde der Jodocijnen, gesticht door St. Jodocus in 

1273. Het gebouw staat al heel lang leeg. De abdijkerk is tot een ruïne vervallen, maar het 

kloostergebouw zelf wordt nog steeds onderhouden, hoewel een duidelijke bestemming 

ontbreekt. 

 

De heilige Jodocus, de uitvinder van het zogenaamde Knarselse kuitbier, en beschermheilige 

van het kuipersgilde, heeft zijn feestdag op 12 februari, en wordt vooral in België nog steeds 

vereerd. Hij wordt vaak afgebeeld met in zijn rechter hand een bundel gerst en in zijn linker 

hand een stenen kruik, en soms ook met een bokaal, en een vat of een kuip aan zijn voeten. In 

veel Vlaamse tapperijen vindt men zijn afbeelding boven de toog. 

 

De orde werd opgeheven in 1389 door paus Serpentinus IV, de Avignonse tegenpaus van de 

in Rome residerende paus Trombonus II. Over de authenticiteit van deze pauselijke 

opheffingsbul wordt vandaag de dag van mening verschild door verschillende kerkhistorici, 

maar aan deze academie-strijd had het arme klooster van Knarsel toen weinig. De paar 

                                                 
4
 Het is hier de plaats om een woord van dank uit te spreken aan het adres van drs. B. Kroes en prof. dr. mag. H. 

Gisting van de katholieke universiteit Leuven, België, voor hun nuttige adviezen en inspirerende suggesties. Zij 

waren zo vriendelijk het manuscript voor ons door te nemen. De lezers die meer informatie wensen verwijzen 

wij naar de nog altijd zeer lezenswaardige vierdelige kerkgeschiedenis van kardinaal De Jong. Het bestaan van 

diverse kerkgeschiedenissen van protestantse huize willen wij niet zeker niet ontkennen, maar de inhoud daarvan 

dient met de grootst mogelijke scepsis te worden beschouwd. 
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overgebleven monniken verlieten in arren moede het gebouwencomplex, dat in de jaren erna 

ten dele tot ruïne verviel. Evenals het bierrecept raakte ook het klooster geleidelijk in 

vergetelheid, wat de reden is dat het in de handboeken inzake de kerkgeschiedenis niet wordt 

genoemd. 

 

Inzake het in middeleeuwse geschriften veelgenoemde, befaamde Knarselse kuitbier kan nog 

het volgende worden gemeld. 

 

Dit bier gold, naar het woord van een onbekende kroniekschrijver, als ‘een koppig ende 

swaer bier’. Zo althans luidt de oudste, ons bekende beschrijving in de uit 1302 daterende 

anonieme verhandeling Bier-Kronijcke, volgens professor A.S.P. Boddens naar alle 

waarschijnlijkheid toe te schrijven
5
 aan de auteur van de Rijmkroniek, de hofschrijver Melis 

Stoke, maar dit wordt onder meer door L.J. Steffens bestreden.
6
 Het recept is zoals al gezegd 

in vergetelheid geraakt, en is, ondanks verwoede pogingen daartoe, nooit teruggevonden. 

 

Ook de laatste rustplaats van de heilige is onbekend. In sommige duistere geschriften wordt 

zijn persoon wel in verband gebracht met de Heilige Graal – de verhalen hierover doken 

ongeveer gelijktijdig met de dood van Sint Jodocus op in diverse middeleeuwse geschriften – 

maar of hier een grond van waarheid achter schuilt is onbekend. Voor meer informatie 

raadpleegt u de website www.vriendenvansintjodocus.be van de gelijknamige stichting. 

 

De ruïne kan worden bezocht. Bij de VVV van Lier (stadje iets buiten Antwerpen, bekend als 

woonplaats van de grote Vlaamse auteur Felix Timmermans) kan men een routebeschrijving 

ophalen. Iedere tweede dinsdag van de maand is er een groepswandeling met gids, die eindigt 

met een bezoek (annex proeverij) aan een bierbrouwerij, die gelegen is aan de Grote Markt 

van Lier. Gezien het laatste wordt bezoekers geadviseerd van het openbaar vervoer (omnibus 

Antwerpen-Lier) gebruik te maken. 

 

Rodenbach maakte nauwgezet enige aantekeningen en sloot zijn PC weer af. Hij stond op, en 

terwijl zijn blik bleef rusten op het drukke verkeer op de Westblaak bleef hij ruim een 

kwartier met zijn handen in de zakken voor het raam staan, in diep gepeins verzonken. 

Tenslotte glimlachte hij, ging weer zitten en haalde het telefoontoestel naar zich toe.  

Na een nummer in Antwerpen gebeld te hebben hoorde hij aan de andere kant een hartelijke 

Vlaamse vrouwenstem: “Goedemorgen! ’t Is met Makelaarskantoor Dierckxsz dat u spreekt!”  

“Ah! Madame Kluyskens! Ge spreekt met Raymond,” zei Rodenbach. “Is meneer Florimond 

aanwezig?” 

“Maar zeker! ’n Ogenblikske. Ik zet u over.” 

Er klonken wat klikken en toen een joviale bulderstem: “Raymond! Alle duvels! Waar belt ge 

vandaan?” 

“Ah, gegroet Rubens! Ik zit in Rotterdam.” 

“Alweer? Ge lijkt wel gek. Is de politie daar dan niet naar u op zoek?” 

                                                 
5
 Boddens, A.S.P., ‘Wie schreef de Bier-Kronijcke? Een eerste onderzoek’, Bijdragen en Mededelingen voor de 

Geschiedenis van Groot Nederland 21 (1892) 527-564. Na het verschijnen van dit artikel barstte een controverse 

los, die jaren aanhield, tot Steffens uiteindelijk de onhoudbaarheid van Boddens’ these aantoonde (zie hierna). 
6
 Steffens, L.J., Het kuitbier in de Lage Landen. Opkomst, bloei en geleidelijk verval van de kuitbier-brouwerij; 

sociale mobiliteit, politieke betekenis en economische neergang. Negen delen + register (Groningen en Batavia, 

1911; fotografische herdruk, Weesp 2005). Steffens, die zelf geheelonthouder was, baseert zijn nuchtere oordeel 

voornamelijk op het gezaghebbende boek van de Sudenten-Duitse hoogleraar N.S. Henlein, Das Flämische Bier 

im Mittelalter. Seine Bedeutung für die Gegenwart (3 delen, Leipzig und Pilzen, 1897-1898). 
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Rodenbach grinnikte. Hij wist waar de ander op doelde,
7
 maar hij vond dat hij van de 

Rotterdamse politie niets te vrezen had. Als ze hem nog daadwerkelijk zochten, zouden ze 

vast niet vermoeden dat hij zich uitgerekend in Rotterdam ophield. 

De man die hij thans aan de telefoon had heette overigens helemaal geen Rubens, maar droeg 

de weidse naam Florimond van Steenokkerzeel. Rodenbach vond dat echter een veel te lange 

naam, en had die veranderd in Rubens, omdat de man, onder de talloze beroepen die hij eerder 

had uitgeoefend, ook dat van huisschilder had gehad. Verder was hij automonteur geweest, 

uitsmijter en rijkswachter, uit welke betrekking hij was ontslagen omdat hij een tasjesdief het 

ziekenhuis had ingeslagen. Momenteel poogde hij bij een makelaarskantoor (“immobiliën”) 

een zo deugdzaam mogelijk leven te leiden, maar zijn energieke karakter speelde hem toch 

nog somtijds parten. Rodenbach kende hem al sinds de tijd dat hij in militaire dienst zat, 

alwaar hij hem had ontmoet. Sindsdien had Rubens hem bij verschillende van zijn “projecten” 

geassisteerd, waarbij zijn spierbundels dikwijls goede diensten bewezen hadden.  

“Geen zorgen,” zei hij. “Luistert, Rubens. Het gaat om een nieuw project. Je weet natuurlijk 

waar Knarsel ergens ligt? Juist, ’t is in de bossen bij Lier, dus zo’n vijftien kilometer van 

Antwerpen. Kijk maar op de kaart. Ga daar naartoe, vandaag nog. Neem dan contact op met 

eh … even zien …” Hij raadpleegde zijn aantekeningen. “Met meneer Valkenier, die aldaar 

de belangen behartigt van het bisdom Antwerpen, en zeg dat je belangstelling hebt voor het 

leegstaande klooster van de paters Jodocijnen. Zeg maar dat het gaat om een project voor 

huisvesting van buitensporig grote gezinnen of zoiets. Laat je in dat klooster uitvoerig 

rondleiden, noteer alle bijzonderheden die je opvallen, en vraag om uitgebreide plattegronden 

als die er zijn. De vraagprijs is slechts € 500.000,--, vanwege het achterstallige onderhoud, 

maar probeer er toch nog maar iets van af te krijgen. Tenslotte neem je een optie tot koop. 

Begrepen? Dus vooral nog niet definitief kopen. Wat denk je? Lukt dat allemaal?” 

“Natuurlijk. Doodgemakkelijk!” riep Rubens opgewekt. “Maar dan? Wat moeten we met dat 

gebouw?” 

“Dat hoor je nog,” zei Rodenbach. “Voordat we het eventueel kopen moet ik nog iets anders 

regelen. Ik heb te weinig tijd om het nu allemaal uit te leggen, maar als ik alles voor elkaar 

heb stuur ik je een mail om de koop definitief te sluiten. Dat zal binnen een week zijn, schat ik 

zo. Nu, alles duidelijk? Succes dan!”   

 

*   *   * 

 

De rest van de dag en ook de gehele volgende dag besteedde Rodenbach aan een, op het oog, 

vreemd karwei. Op zijn bureau lagen enkele boeken, die hij op de markt, bij de kraam voor 

tweedehands boeken, voor weinig geld had gekocht. Het waren een paar jeugdboeken, een 

kookboek en twee werken over tuinonderhoud, die alleen gemeen hadden dat ze stokoud 

waren, minstens zo’n honderd jaar. Het was Rodenbach slechts te doen om de blanco pagina’s 

die in de boeken zaten, en die hij er zorgvuldig uit verwijderde. Daarna knipte hij er met grote 

nauwgezetheid randjes vanaf, op een dusdanige wijze dat alle bladen precies hetzelfde 

formaat hadden. 

Toen dat gebeurd was haalde hij een ouderwetse vulpen tevoorschijn en vulde deze met een 

speciale lichtbruine kleur inkt, die hij verkregen had door wat rode, groene en blauwe inkt te 

mengen. Hiermee begon hij de oude en tamelijk vergeelde bladen papier te beschrijven in een 

kriebelig handschrift. 

Na ruim drie uur onafgebroken doorschrijven was hij klaar en bezag het resultaat met grote 

voldoening: de combinatie van het oude papier en de bruine inkt gaf de onmiskenbare indruk 

van een eeuwenoud, handgeschreven document, welke indruk nog werd versterkt door het 

                                                 
7
 Raadpleeg onze vertelling: De Man uit Gent (2004). 
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achttiende-eeuwse taalgebruik, in de bijbehorende spelling, iets waar Rodenbach een ware 

expert in was. 

“Ziezo. Een document van onschatbare historische waarde,” prevelde hij tevreden. Hij opende 

een la van zijn bureau en haalde er een boek uit, dat nog aanzienlijk ouder was dan de 

tweedehands boeken, die hij nu verder niet meer nodig had. 

De titel luidde: Beschrijving en plattegronden van Brabantse Kloosters door een zekere Pieter 

Janz. van Poppel, terwijl aan de binnenzijde van de kaft met fraaie krulletters geschreven 

stond: 

 

Eigendom van Jacob Alain Joseph van Planckendael, Minderbroedersrui 24, Antwerpen. 

 

“Planckendael … Een prachtige naam,” mompelde Rodenbach goedkeurend. “Die houden we 

erin. En het onderwerp van het boek bevalt me ook uitnemend. Heel toepasselijk, zou ik zo 

zeggen, vooral die plattegronden zijn echt geweldig! En dan nu de finishing touch …”  

Die finishing touch bestond uit de bevestiging van de documenten, die hij zo zorgvuldig had 

volgeschreven, achter in het oude boek, dat ooit aan een zekere Jacob van Planckendael had 

toebehoord. Het was een verschrikkelijk priegelwerk, dat Rodenbach uiteindelijk met behulp 

van een klosje wit naaigaren voor elkaar kreeg. En daarmee waren, zo oordeelde hij, zijn 

voorbereidselen toegekomen aan de volgende fase. 

 

Enkele uren later, in het duister van de nacht, kon men een onopvallende, donker geklede 

gestalte een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg zien inslaan. Halverwege dit straatje bevond 

zich een opslagloods, met een bord boven de deur: “Smit – Goederenopslag”, maar 

Rodenbach wist hoe de eigenaar van het pand in werkelijkheid heette. Door hier en daar wat 

informaties in te winnen, vergezeld van de nodige briefjes van twintig euro, was hij er achter 

gekomen dat hier meneer J. Bothof de spullen opsloeg die hij (meestal uit failliete boedels) 

geregeld opkocht. 

De deur was stevig op slot, maar aan gesloten deuren had Rodenbach, die een meesterinbreker 

was, nooit boodschap. Het kostte hem slechts drie minuten om de deur te ontsluiten. Hij glipte 

naar binnen, sloot de deur weer zorgvuldig, en knipte zijn zaklantaarn aan. 

De ruimte stond behoorlijk vol met de meest uiteenlopende goederen, van stofzuigers tot 

koelkasten, maar de belangstelling van Rodenbach ging uitsluitend uit naar een paar flinke 

dozen vol boeken. Snel maakte hij een der dozen open, maar hij nam er geen enkel boek uit. 

Integendeel. Uit zijn binnenzak haalde hij het boek, dat hij die middag zo zorgvuldig had 

bewerkt, en dat ooit – in een ver verleden – aan Jacob van Planckendael had toebehoord, 

tevoorschijn, en schoof het in de doos, tussen de andere boeken. 

Nauwgezet maakte hij de doos weer dicht, knipte zijn zaklamp uit en verliet de loods weer. 

Tot slot inspecteerde hij voor de zekerheid nog even het slot van de deur, en constateerde 

voldaan dat daar niets bijzonders aan was te zien. Hij raadpleegde zijn horloge. De hele 

operatie had nog geen tien minuten in beslag genomen. Tevreden wandelde hij heen.     
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Hoofdstuk 3. Het boek van Planckendael 
 

“Quae volumus, et credimus libenter.” 

(“Wat men wenst, dat gelooft men gaarne.”) 

 

Caius Julius Caesar (100 – 44 v. Chr.), Commentarii de Bello Civili, II, 27, 2. 
 

 

Het was nog steeds schitterend septemberweer toen, enkele dagen nadien, Raymond 

Rodenbach over de Walenburgerweg wandelde, en staan bleef voor een indrukwekkende 

portiek, waarnaast een koperen bord was aangebracht met de tekst: “Bothof & Partners – 

Makelaars en Consultancy”.  

Het bord zag er fraai uit, maar was, zo bedacht Rodenbach, van een zekere misleiding niet 

helemaal vrij te pleiten. Partners waren er niet. Bothof was in zijn eentje de firma, de directie 

en de enige aandeelhouder. En alle “adviezen” die verstrekt werden hadden uitsluitend tot 

doel de financiële positie van de Weled. heer Bothof zelf te verbeteren, nooit die van zijn 

cliënten, merendeels mensen van buitenlandse origine, die dringend om woonruimte verlegen 

zaten zonder echter over de vereiste papieren daartoe te beschikken. 

 

Rodenbach duwde de buitendeur open en stond in een hal waar zich een balie bevond, 

waarboven een groot bord met de tekst “Hier melden”. 

Achter de balie bevond zich een vrouw die, zo te zien, meende Rodenbach, vroeger in een bar 

had gewerkt en nu in elk geval haar beste tijd achter de rug had. 

Hij overhandigde zijn kaartje en vroeg of hij de heer Bothof kon spreken over een 

“vertrouwelijke kwestie”, een term die iedere chanteur en afperser als muziek in de oren 

klinkt. Zoals hij verwacht had ging de vrouw, na getelefoneerd te hebben, hem onmiddellijk 

voor naar een deur met het opschrift “Privé”, en liet hem binnen. 

“Hier is de heer Van Leeuwen, meneer Bothof,” sprak ze vreugdeloos, en maakte weer 

rechtsomkeert.  

Bothof was achter zijn bureau opgerezen om zijn bezoeker een slappe hand te geven. Hij was 

een gezette, nagenoeg kale vijftiger met wallen onder de ogen, een bleekroze gelaatskleur, 

gekleed in een goedkoop grijs pak. 

“Zozo. Meneer Van Leeuwen. Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen?” 

Rodenbach ging zitten, en zette zijn dure aktentas naast zich op de grond. Zorgvuldig trok hij 

zijn broekspijpen iets op en schoof de knoop van zijn onberispelijke stropdas nog iets rechter. 

Hij legde zijn vingertoppen bedachtzaam tegen elkaar en kuchte beschaafd. 

“Dank dat u even wat tijd voor me heeft kunnen vrijmaken, meneer Bothof,” sprak hij 

bescheiden. “Ik zal u niet lang ophouden, vermits het hier een kleinigheid betreft. Mijn 

opdrachtgever zal uw medewerking, dat kan ik u nu al zeggen, op hoge prijs stellen.” 

“En uw opdrachtgever is …?” vroeg Bothof nieuwsgierig. 

“Zijn naam is Planckendael. Burggraaf Planckendael, om precies te zijn, maar praat u daar 

verder met niemand over,” zei Rodenbach. “Hij behoort tot de bekende Brabantse 

gravenfamilie, die afstamt, zoals u natuurlijk weet, van een bastaardzoon van koning Leopold 

I, maar dat doet er verder niet toe. Welnu, zo’n twintig jaar geleden heeft de vader van mijn 

cliënt, reeds op leeftijd, enkele waardevolle boeken uit het familiebezit verkocht aan een 

historicus, die bezig was met een proefschrift over kloosters en abdijen in de noordelijke en 

zuidelijke Nederlanden … Helaas, dat had nooit mogen gebeuren. Het boek was voor de 

familie van onschatbare waarde, en mijn cliënt, die zich al jaren ongelukkig heeft gezocht, is 

er pas achtergekomen dat het door zijn vader destijds – zeer onnadenkend – is verkocht. 
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Gelukkig heeft hij uiteindelijk de naam van de koper weten te achterhalen: een zekere Alfred 

Hazenberg. Kent u die naam?”  

Bothof kon zich de naam met geen mogelijkheid herinneren. 

“Kort geleden,” voer Rodenbach voort, “is deze heer Hazenberg in ernstige financiële 

problemen gekomen. Slachtoffer van de beroemde ‘winstvertiendubbelaar’ van de S.U.N.I.L. 

bank, en heeft zijn uitgebreide boekenverzameling moeten verkopen. En die boeken zijn, 

weten we nu, door u of namens u opgekocht!” 

Bothof krabde zich op de schedel. Hij kocht inderdaad geregeld failliete boedels op en 

verkocht die later weer met een winst die gewoonlijk rond de 500% lag. 

Rodenbach leunde voorover. “Het boek, dat mijn cliënt buitengewoon graag wil terughebben, 

is dus thans in uw bezit, en ik ben gemachtigd om u daar vijfhonderd euro voor te bieden.” 

Hij zag dat Bothof van kleur verschoot. Even duidelijk alsof het in gedrukte letters op diens 

voorhoofd stond zag hij hem denken: “Als deze man zoveel geld biedt voor een boek, dan 

moet daar iets buitengewoons mee aan de hand zijn. Het kan niet anders of het is oneindig 

veel meer waard. Als ik iets NIET moet doen is het zoiets te verkopen!” 

Snel had Bothof zich weer in bedwang. Hij nam pen en papier en sprak, terwijl hij de 

opwinding in zijn stem trachtte te onderdrukken: “Juist ja. Geeft u me om te beginnen de titel 

van het boek, naam van de schrijver en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het 

uiterlijk, dan ga ik voor u op zoek. Maar ik moet u waarschuwen: Ik kan niet beloven dat ik 

het u verkoop. Ik ben zelf … eh … ook een groot liefhebber van geschiedkundige werken, 

moet u weten.”  

“O, maar …” zei Rodenbach op ongeruste toon. “U hebt geen idee van het belang van dit 

boek voor mijn cliënt. Ik kan u wel in vertrouwen zeggen dat hij eventueel bereid is zijn bod 

tot duizend euro te verhogen. Ik doe een dringend beroep op uw medewerking!”  

“Dat belang kan ik pas beoordelen als ik het boek heb ingezien,” zei Bothof opgeruimd. “Ik 

ben bang dat u even geduld moet hebben, meneer Van Leeuwen. Ik zeg niet dat ik nièt wil 

verkopen, maar evenmin van wel; zaken zijn zaken, tenslotte.”  

Rodenbach knikte gelaten. Hij noteerde de bijzonderheden van het boek op een blad papier en 

schoof dat naar de verwachtingsvolle zakenman, die het zorgvuldig opvouwde en in zijn 

portefeuille stak. 

Hij stond op. “Nu dan. Bij voorbaat dank voor uw moeite, meneer Bothof. Ik geef u mijn e-

mail adres. Zodra u het boek heeft, krijg ik dan bericht van u?” 

“Túúrlijk,” zei Bothof, eveneens opstaande. “Nee, daar kunt u heus op rekenen, hoor. Maak u 

maar geen zorgen, dat komt best goed, allemaal.” Hij grijnsde onwillekeurig, maar trok snel 

zijn gezicht weer in de plooi. Hij deed zijn bezoeker uitgeleide en sloeg de deur achter hem 

dicht. Opgewonden bleef hij een tijdje door zijn kantoor hen en weer marcheren, ging 

uiteindelijk weer zitten en wreef zich verwachtingsvol in de handen. 

 

Op zijn gemak, met volle teugen genietend van het aangename nazomerweer, wandelde 

Rodenbach over de Schiekade, richting Coolsingel. Hij twijfelde er niet aan of Bothof zou 

zijn woord houden, in zoverre dat hij zijn uiterste best zou doen om dat boek te vinden. En 

even zeker zou hij, Rodenbach, daarna nooit meer iets van hem horen. Hoewel, nooit …” 

Hij glimlachte. Op zijn kantoor aan de Westblaak gekomen verstuurde hij een e-mail aan 

makelaarskantoor Dierckxsz te Antwerpen, ter attentie van de heer Florimond (“Rubens”) van 

Steenokkerzeel. De tekst was kort en luidde: “Aankoop klooster doorzetten”. 
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Hoofdstuk 4. Het mysterie van de Graal 
 

“Hier een stuiver, daar een cent, zo word je rijk!” 

 

Dagobert Duck, in: Donald Duck, een vrolijk weekblad (jaargang 1954, nr. 12 van 20 

maart 1954). 
 

 

Van boeken had Bothof geen verstand – het enige exemplaar in huis lag naast de telefoon – 

maar van geld wist hij des te meer. Geld rook hij al van grote afstand, zeker als het om forse 

hoeveelheden ging. En het was de zware geur van dit heerlijke, bedwelmende parfum die zijn 

kantoorvertrek nu tot in alle hoeken leek te vullen nadat zijn bezoeker was vertrokken. 

Hij wachtte nog enige minuten, om er zeker van te zijn dat de ander was verdwenen. Toen 

knipte hij zijn bureaulamp uit en greep naar zijn autosleutels. 

 

Bothof startte zijn auto en grinnikte. In eerste instantie had hij het ingewikkelde verhaal van 

zijn bezoeker totaal niet kunnen volgen. Gelukkig bleek de man een enorme babbelkous, die 

blijkbaar niet wist wat je wel kon zeggen en wat je beter voor je kon houden, en dat had hem, 

Bothof, de tijd gegeven om zich te herinneren dat hij inderdaad een paar weken terug op een 

publieke verkoop van faillissementsgoederen bij Montijn in de Vierambachtsstraat enkele 

losse partijen ongeregelde goederen voor een spotprijsje had opgekocht. De namen van de 

gedupeerden had hij niet onthouden. Het ging om bankroet verklaarde particulieren, zoals 

deelnemers aan de ‘Winstvertiendubbelaar’ van de S.U.N.I.L. bank (Wij wassen al uw zwarte 

geld weer stralend wit!), en verder enige werkeloos geworden, curatief boventallige ex-

medewerkers van een grote financiële dienstverlener, die nogal fors in het personeelsbestand 

aan het snijden was, zo had hij uit de krant vernomen.
8
 

Bothof was inmiddels bij zijn bestemming aangekomen. Hij parkeerde zijn auto voor de uitrit 

van een kleine opslagruimte, gelegen in een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg, die hij onder 

een andere naam huurde, en die geregeld goed van pas kwam om allerlei goederen op discrete 

wijze tegen contante betaling van eigenaar te doen verwisselen, zonder dat officiële instanties 

daar weet van hadden. 

Hij trad binnen, knipte een peertje aan en liep naar een hoek van de opslagruimte, waar onder 

een dekzeil een fiks aantal bananendozen vol met oude boeken stonden opgetast, wachtend op 

een nieuwe eigenaar. 

Hij haalde zijn notitieboekje voor de dag en las zijn aantekeningen nog eens aandachtig door. 

Toen verwijderde hij het dekzeil en trok lukraak de eerste doos uit de stapel naar zich toe. Het 

was een gewicht als lood. 

Bothof, die zoals gezegd van geld alles wist, maar van boeken niets, had geen idee hoe een 

naslagwerk uit de late achttiende eeuw er uit mocht zien. Er zat dus niets anders op dan boek 

voor boek door zijn handen te laten gaan. Hij schoof een houten krat dichterbij, nam erop 

plaats en begon met zijn speurwerk. Verduiveld, nooit had hij geweten dat één persoon zoveel 

boeken kon hebben! 

Maar het geluk lachte hem toe, want reeds bij de tweede doos was het raak. Half weggestopt 

onder een stapeltje pockets met schreeuwerige titels en dito voorplaten (“De Slachter van 

                                                 
8
 De ruimte ontbreekt om hier nader op deze mysterieuze zaak (wat is hemelsnaam kon “curatief boventallig” 

wel niet te betekenen hebben?) in te gaan. Anonieme zeglieden wisten ons echter dit te melden: bij Metropool 

Verzekeringen kon men als medewerker òf als preventief mobiel, òf als curatief boventallig worden aangemerkt. 

Na bestudering van deze beide volstrekt onduidelijke aanduidingen kwamen onze zelfde anonieme zeglieden tot 

de conclusie dat hier feitelijk werd bedoeld: of men stapte direct zelf op, of men werd er alsnog uitgeknikkerd. 

In onze kerstvertelling van volgend jaar zullen we aan dit sombere bericht de aandacht besteden die het toekomt. 
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Sneek”, het “Michelangelo Raadsel”, “Het Geheim van de Verdwenen Goederen”, “Het 

Geraamte achter het Beeldscherm”, “De Vloek van de Kluizenaar”, “Gutsend Bloed”, met als 

ondertitel de aanprijzing of waarschuwing: “Nieuwe roman van Clara Klepstra!”) stak een in 

donkerblauw leer gebonden boek uit, op kaft en rug voorzien van verbleekt goudstempel. Het 

zag er, zelfs voor een leek als hij, voornaam, oud en erg geleerd uit. Wat hij hier voor zich zag 

liggen was ongetwijfeld een boek met een groot Geheim! En een Geheim kon bij Bothof maar 

één ding betekenen: een Schat. En een Schat betekende: Geld, veel Geld! Hij begon 

vertrouwde grond onder zijn voeten te voelen. Zou dit het boek zijn? 

Bothof bukte zich voorover, smeet de stapels waardeloze pockets opzij en trok het boek naar 

zich toe. Hij sloeg het open en las de titelpagina. Ja, geen twijfel mogelijk: dit was het boek! 

Zijn hart bonsde in zijn keel, want nu kwam het erop aan: zou de vreemdeling de waarheid 

hebben gesproken, en zou deze oude publicatie, om wat voor reden dan ook, van grote waarde 

blijken te zijn, of … 

Hij bladerde verder en begon aandachtig te lezen. 

 

*   *   * 

 

De eerste stralen van de ochtendzon prikten door de stoffige dakkoepel van de opslagloods 

naar binnen toen Bothof eindelijk het boek sloot. Hij had inmiddels een stoppelbaard op zijn 

wangen staan, zijn boord zat gekreukt en zijn ogen waren rood van vermoeidheid en slaap, en 

van het voor hem vele, onafgebroken lezen, maar ze glansden niettemin. 

“Dit is … dit is ongelofelijk … ik … ik ben rijk, schatrijk, ik bedoel: dat ben ik binnenkort! 

Walgelijk, weerzinwekkend rijk … Een ton goud …, de schat van de Tempeliers, wat zou dat 

momenteel waard zijn? Dat moet toch minstens tien miljoen euro zijn … En dan nog de graal 

van de heilige dinges of de heilige graal, zoiets, ook daar verborgen … Geen wonder dat die 

kerel, hoe heet-ie ook alweer, dat boek zo graag wou hebben.” 

Hij stond op, stijf van het lange zitten, en rekte zich uit. Aan slapen dacht hij niet meer. Hij 

liep enige passen op en neer om zijn bloedsomloop weer op gang te krijgen. Het boek liet hij 

geen seconde meer los. Als een klomp goud klemde hij het tegen zijn omvangrijke buik, en 

probeerde ondertussen voor zichzelf de voornaamste feiten op een rij te zetten. 

De eigenlijke tekst van het boek zelf was niet zo spectaculair. Dat had hij al lezende snel door 

gehad. Het was een vrij saai, maar wel uitgebreid overzichtswerk van alle kloostergebouwen, 

zowel bestaande als voormalige, in de omgeving van Antwerpen. Bothof, die begin jaren ’70 

zelf enige tijd oude, leegstaande kerkgebouwen had opgekocht om die met woekerwinst aan 

projectontwikkelaars voor sloop door te verkopen, had zich vlot door de beschrijvingen heen 

gelezen. De sensatie kwam in het laatste deel van het boek, de bijlagen, naar voren. 

Achterin in het boek zaten enige grote, uitvouwbare plattegronden. Een van die plattegronden 

toonde het imposante klooster van Knarsel, van de orde der Jodocijnen, iets buiten het plaatsje 

Lier gelegen en, zo begreep Bonhof, al sinds lang niet meer als klooster in gebruik, nadat ene 

paus Serpentinus IV de orde in 1389 had opgeheven. De illustrator had blijkbaar ter plekke 

heel wat onderzoek verricht, want de plaat toonde hoe het klooster er in zijn bloeitijd moest 

hebben uitgezien. 

Maar ook dit was nog niet de echte verrassing. Echt spectaculair was de begeleidende tekst, 

op vergeelde maar goed leesbare bladen papier, die achter in het boek waren ingevoegd. 

Ademloos las hij nogmaals de ouderwetse taal: 

 

Mitsdien ben ik, Frederik van Planckendael, ridder in den souvereinen pauselyken Orde van 

Hilarius de Grote, Beschermheer der Nalatenschap van de roemryke, gedissolveerde orde der 

Tempelridders, heden genootsaeckt hunne seer groote Schatten en Kostbaerheden, in kisten 

verpackt zynde, tegen de roofzugtige Fransche Troupes van den generaal Dumouriez, aen den 
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eerbiedwaerdigen Vader Abt van het voormaelige Convent der paters Jodokynen van Knarsel 

toe te vertrouwen. 

De Schatten – mitsgaders de onschatbare Sacraliteit – zyn door my provisioneel begraeven in 

het Convent zelve, secreetlyk ende geheimlyk, in het verborgene, op de navolgende plaetse … 

 

Was dit uit de negentiende eeuw? De achttiende eeuw? Bothof had thuis voor de aardigheid 

nog een stapeltje kredietbrieven van zijn overgrootvader bewaard (wie weet of ze ooit nog 

inbaar zouden blijken), en wat hij zojuist had gelezen leek daar nogal op. 

Thuis zou hij met een sterke lamp, een vergrootglas, een kan zwarte, sterke koffie en een 

aantekenblok de notities aan een nader onderzoek onderwerpen, maar nu al was hem duidelijk 

geworden dat de verder goed leesbare teksten aanwijzingen bevatten naar de sinds de late 

middeleeuwen vermiste, enorme kerkschat van de Tempeliers. En daarnaast was ook sprake 

van de een of andere “onschatbare Sacraliteit”, voor altijd verborgen in de krochten van het 

klooster. Wat kon dat in vredesnaam wel niet betekenen? 

 

Hij klemde het boek onder zijn arm, knipte het licht uit en verliet het pakhuis. Zo was hij 

vervuld van zijn spectaculaire ontdekking, dat hij niet merkte dat een man met een pet op hem 

vanuit een bestelbusje aandachtig gadesloeg, een man die de dag ervoor speciaal hiervoor was 

ingehuurd door een onberispelijk geklede heer met een Vlaams accent. 

De man met de pet pakte een fototoestel en schoot snel achtereen ongeveer een dozijn foto’s 

van Bothof. Toen noteerde hij op de achterkant van een bierviltje enige gegevens, zoals tijd en 

plaats. Hij glimlachte, want dit was makkelijk verdiend geld. Hij stopte zijn pen weg en startte 

de motor. 

 

*   *   * 

 

Diezelfde ochtend stonden, ruim honderd kilometer verderop, twee mannen voor de poort van 

een groot, enigszins bouwvallig gebouw, dat er grijs van ouderdom uitzag. De grootste van de 

twee zwaaide triomfantelijk met een bos sleutels. 

“Ziehier ons bezit, Raymond! Het Convent van Sint Jodocus. Nog geen vijfhonderd duizend 

euro heeft het ons gekost. En nu? Ga je hier een orde stichten misschien? Zeker die van de 

heilige Kleptomanius of zo?” 

“Nee. We gaan het doorverkopen, beste Rubens. Een koper heb ik al op het oog. Kom, ik zal 

het je uitleggen.” 

En uitvoerig vertelde Rodenbach zijn handlanger over de documenten, die zeer waarschijnlijk 

binnenkort de heer Bothof, kokend van hebzucht, herwaarts zouden voeren. 

Rubens hoorde het verhaal met stijgende vrolijkheid aan, en sloeg zich tenslotte op de knieën 

van het lachen. 

“Fantastisch,” zei hij, zijn tranen drogend. “Maar wacht even … er ontbreekt eigenlijk nog 

één ding … Als die ellendeling hier straks aan het schatgraven slaat … dan moet-ie eigenlijk 

iets vinden; dat maakt het nog mooier, niet?” 

Rodenbach glimlachte breed. “Ook daaraan heb ik gedacht. Kijk eens, wat vind je hiervan?” 

Hij opende een valies en haalde er een zwaar voorwerp uit, in een doek gewikkeld. “Daar 

gaan we een geschikte plek voor zoeken, en ik denk dat ik er een weet. Maak de deur maar 

eens open, dan gaan we binnen eens een kijkje nemen.” 

 

“Hier ongeveer moeten we zijn.” Rodenbach stond achter in de refter (eetzaal) van het 

klooster. “Kijk, hier heb ik de plattegrond die je me gestuurd hebt. Als je daar nu goed op 

kijkt, zie je dat er een bergplaats op is ingetekend, en wel onder de vloer. Een soort 

kruipkelder dus, maar alleen te bereiken via een luik of zo, in de vloer. Maar dat luik is niet 
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ingetekend. Die bergplaats wel, als je goed kijkt tenminste. Kijk, hier zo’n beetje, waar we nu 

staan, moet het zijn, maar zo te zien is er gewoon een planken vloer overheen gelegd, die 

zonder twijfel van veel recentere datum is dan het bouwjaar van het klooster. Daarmee is die 

bergruimte onbereikbaar geworden, maar hij zou er, volgens mij, nog wel moeten zijn. Ik 

vroeg me af, toen ik het zag, of we er bij zouden kunnen.” 

 “Natuurlijk kan dat,” zei Rubens opgewekt. “Dit gebouw is nu van ons, dus wat let ons? Ik 

ben zo terug.” 

Hij verdween en was spoedig weer terug met een indrukwekkende hoeveelheid zwaar 

gereedschap. Het oorverdovend geknetter van een motorzaag was weldra tot ver buiten de 

dikke kloostermuren te horen. 

Rodenbach rookte op zijn gemak een sigaret, terwijl zijn breedgeschouderde handlanger 

schijnbaar moeiteloos in korte tijd een flink deel van de eeuwenoude planken verwijderde. 

Tenslotte zweeg het apparaat, en Rubens staarde voldaan naar de plavuizen vloer die nu 

zichtbaar was geworden. “Een kelder hè?” mompelde hij. “Ik zie niks … Wacht effe. Aha! 

Kijk hier eens! Een luik!” 

En inderdaad, na het verwijderen van stof, vuil en zaagsel werd een luik van ongeveer een 

vierkante meter zichtbaar. 

“Dus toch!” Verrast boog Rodenbach er zich overheen. “Probeer het eens open te krijgen, 

maar voorzichtig!”  

Dat laatste woord echter ging verloren in de geweldige slag die Rubens, met een zware 

voorhamer met lange steel, reeds op het luik had laten neerkomen. 

Rodenbach haalde berustend de schouders op, terwijl de ander, na nog enkele flinke klappen, 

de brokstukken van het luik wegwierp. Een ongeveer mansdiep gat werd zichtbaar, waarin 

Rodenbach de lichtkegel van zijn zaklantaarn liet schijnen. 

“En? Kun je iets zien?” vroeg Rubens belangstellend. “Misschien toch een kloosterschat?” 

“Dat zou me verbazen,” zei Rodenbach, “maar er ligt wel degelijk wat in. Even proberen of ik 

er bij kan…” 

Op zijn buik liggend stak hij zijn arm zo diep mogelijk in het gat en tastte rond. “Ja. Hebbes.” 

Hij kwam overeind. “Kijk. Een of andere grote stenen vaas. Er zit een handvat aan …” 

“Ja, een oor,” zei Rubens. “Maar dat is geen vaas. Dat is een bierpul! Een hele grote, maar 

toch een bierpul. Daar dronken die monniken hun abdijbier uit, natuurlijk.” 

“Inderdaad. Je hebt nog gelijk ook,” zei Rodenbach. “Hij is mooi beschilderd. Waarom zou 

dat ding hier zijn weggestopt? Tjonge, wat een apparaat. Er gaat zeker anderhalve liter bier in 

… en … hee! Wat is dat? Er zit warempel nog iets in ook. Een rol papier!” 

Verbaasd trok hij uit de middeleeuwse bierpul een opgerold stuk perkament tevoorschijn. 

“Nou, zo vind je nog eens wat. Interessant. Ik ben benieuwd wat er in staat.” 

Hij rolde het document uit, las enige tijd zwijgend en staarde toen zijn metgezel verbluft aan. 

“Niet te geloven. Moet je horen wat hier staat:” 

 

Neemt gij dan twee delen gierst en eenen deel hop, en verhit beide in een houten kuip of ton, 

gekookt in water ende twee uuren zeer heet zijnde, vermeng dan een halven wortel van de … 

 

Hij rolde het eeuwenoude perkament op. “Weet je wat we gevonden hebben? Zonder twijfel 

het reeds lang verloren gewaande recept van het enige echte Knarselse kuitbier! Men heeft 

altijd aangenomen dat de heilige Jodocus dit grote geheim mee in zijn graf had genomen, 

misschien wel letterlijk. En nu is het terecht. Niet te geloven.” 

“Een bierrecept. Nou ja, ’t is niet niks,” zei Rubens. “Ik had even gehoopt op een 

middeleeuwse schat. De heilige graal of zo, waar die ridders van de Tafelronde steeds naar 

zochten. Dat zou helemaal mooi zijn geweest.” 
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Rodenbach antwoordde niet dadelijk. Peinzend bekeek hij de historische bierpul en het 

eeuwenoude document, en begon toen langzaam, met de handen op de rug, rond te ijsberen. 

“De graal, zei je toch? Zal ik je eens wat vertellen? Er bestaat een geschrift uit de zestiende 

eeuw, van Fra Umberto Bruno, waarin op het graal-verhaal een heel ander, verrassend licht 

wordt geworpen …” 

Hij hief de enorme bierpul op. “Waar doet je dit aan denken?”  

“Nou …” zei Rubens, “ik zou zeggen: één hele grote pils!” 

“Je slaat de spijker op de kop,” knikte Rodenbach. “Een heel gewone bestelling, als men op 

café
9
 is. “Welnu, ook in de late middeleeuwen was het begrip ‘grote pils’ al bekend, zeker bij 

een bierliefhebber als de heilige Jodocus. In de kronieken lezen we over een ‘grote ale’ of 

‘grand ale’. Het Engelse woord ‘ale’ betekent ‘bier’ zoals je weet, en kwam in het Vlaanderen 

van de late middeleeuwen veel voor. Immers de florerende Vlaamse wolhandel zorgde voor 

veel contacten met de Engelse wolproducenten, en na een geslaagde transactie werd er een 

stevig potje ‘ale’ gedronken. Zeg maar een gran-ale ofwel gr-ale, of graal. Het klooster van 

Knarsel leverde juist in die tijd zijn bier aan dit soort afnemers, en toen Jodocus, door goede 

connecties met kringen te Avignon en Rome – er gaan geruchten van omkoping – heilig werd 

verklaard, werd zijn drinkbeker een ‘graal’ van de heilige, ofwel een heilige graal. In dat licht 

gezien kun je dus zeggen dat we nu de graal gevonden hebben. 

Latere, verwarde kroniekschrijvers hebben er van alles bijgesleept, tot en met het graf van 

Christus toe, plus allerlei duistere vertellingen, en spoedig wemelde het overal van de 

graalverhalen, de een nog fantastischer dan de andere. De heilige graal zoals die nu bij veel 

mensen in gedachten leeft, bestaat naar mijn mening voornamelijk uit liters middeleeuwse 

inkt. Snap je?” 

“Ik snap het.” Rubens knikte bedachtzaam en wees naar de vindplaats. “En wat doen we met 

dit gat? Laten we dat zo?” 

“Nee nee. Hier begraven we een alternatieve schat voor de latere eigenaar van dit gebouw. 

Daarna storten we het gat vol aarde en brengen de vloer weer in zijn fatsoen.” 

“Laat dat maar aan mij over,” zei Rubens. “En die volgende eigenaar? Wanneer verwacht je 

die?” 

Rodenbach glimlachte. “Dat zal waarschijnlijk niet al te lang duren. Hooguit een dag of twee, 

deo volente,” sprak hij vroom. 

                                                 
9
 Rodenbach is een Vlaming, en spreekt terecht van: men is op café. In Nederland zeggen we meestal dat we 

naar het café gaan, of in het café zitten. Het is maar dat u het weet, als u in het gastvrije Vlaanderen op bezoek 

bent (speciaal het stadje Lier kunnen wij u aanraden). De taal is gansch het volk. 
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Hoofdstuk 5. Een wonderbaarlijke transactie in onroerend goed 
 

“Die het geld liefheeft, wordt des gelds niet zat, 

en wie den overvloed liefheeft, 

wordt van het inkomen niet zat: dit is óók ijdelheid.” 

 

Prediker boek 5, vers 9. 
 

 

De herfstzon zette de bomen van de Lierder bossen in een schitterende, veelkleurige gloed. 

Knarsel, enkele kilometers van Lier, ligt zoals bekend in een mooie, bosrijke omgeving. Het 

vroeger zo befaamde klooster ligt, op zijn beurt, weer anderhalve kilometer buiten Knarsel 

zelf, en op de smalle landweg die erheen leidt kon men op die zonnige dag een grote, wat 

patserige Buick het middeleeuwse bouwwerk zien naderen. 

Het hart klopte Bothof, die achter het stuur zat, in de keel. Hier was dan de plaats, waar 

wellicht de kostbaarste schat uit de geschiedenis was verborgen, zonder dat iemand het wist, 

behalve dan die Vlaamse familie Van Planckendael … 

Het was zaak om snel dat gebouw in zijn bezit te krijgen en te gaan zoeken, vóór er iemand 

van die familie ten tonele zou verschijnen. Hij moest dus om te beginnen weten wie de 

huidige eigenaar eigenlijk was, en hoe hij daarmee in contact kon komen, er daarbij op 

vertrouwend dat die eigenaar niet op de hoogte was van het grote geheim dat binnen de muren 

was verborgen. Anders kon het zijn plannen nog lelijk in de war sturen. 

Na zijn wagen tegenover het complex geparkeerd te hebben stapte hij op de enorme 

eikenhouten kloosterpoort af en trok aan de bel, wat in de landelijke stilte een leven als een 

oordeel veroorzaakte.  

Na enkele minuten wachten, en na nogmaals aangebeld te hebben, was duidelijk dat er 

niemand aanwezig was.  

Wat nu? Bothof liep om het hele bouwwerk heen, maar er was geen teken van leven te 

bespeuren. Besluiteloos stond hij even later weer voor de poort, toen hij achter zich 

voetstappen over het grint hoorde naderen. Hij draaide zich om, en zag een van top tot teen in 

het zwart geklede figuur op zich af komen, een man met een ruige donkere baard en donker 

krulhaar, dat hem tot over het boord hing. Halverwege zijn neus stond een ouderwetse bril 

met kogelronde glazen. Hij had een plechtige, sonore stem, waarmee hij Bothof eerbiedig 

begroette. 

“Goedemiddag. Is u soms de heer F. van Steenokkerzeel?” 

“Nee, dat ben ik niet,” zei Bothof. “Ik kom uit Nederland, en ik eh … nam hier zo maar eens 

een kijkje.” 

“Excuseer,” sprak de ander. “Er komt hier weinig bezoek, en ik hoopte hier meneer Van 

Steenokkerzeel te treffen. Hij is namelijk de eigenaar van dit gebouw, en ik wil hem spreken.” 

Nu was de belangstelling van Bothof gewekt. 

“O ja? Nu, eigenlijk zou ik hem óók graag willen spreken. Hoe was zijn naam, zei u?” 

“Van Steenokkerzeel. Hij woont in Antwerpen. Wilt u zijn telefoonnummer?” 

“Nou, graag,” zei Bothof gretig. “Als hij de eigenaar is heb ik, denk ik, een aantrekkelijk 

voorstel voor hem.” 

De vreemde keek hem wat achterdochtig aan. “Een voorstel? Toch niet betreffende dit 

klooster?”  

“Jawel. Ik ben projectontwikkelaar, en ik zie hier allerlei interessante mogelijkheden.” 

Het gezicht van de ander stond nu ronduit ongerust. 
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“Oh … Ik weet niet wat u precies van plan bent, maar dit is een gebouw van grote historische 

waarde … En als het aan ons zou liggen zouden er binnen het gebouw naspeuringen worden 

gedaan naar, laat ik zeggen, waardevolle voorwerpen uit het verleden.” 

Bothof schrok, maar hield zijn gezicht in de plooi. 

“Och kom!” Hij lachte gemaakt. “Wat voor voorwerpen zouden dat moeten zijn?” 

De vreemdeling keek hem over de rand van zijn bril zwijgend aan. Toen haalde hij een 

visitekaartje tevoorschijn. 

“Mag ik me even voorstellen? Ik ben Gerardus Aloysius Maria Diepenbrock van het Groot-

Diets Genootschap ‘Excalibur’. Mijnheer, ons invloedrijk genootschap stelt zich ten doel hier 

in Nederland en Vlaanderen naspeuringen te doen naar een sacraal voorwerp waar al vele, 

vele eeuwen naar wordt gezocht. Vandaar dat wij alle historische locaties in de Lage Landen 

stuk voor stuk bezoeken in de hoop iets te ontdekken …” 

Hij keek over de rand van zijn bril Bothof doorborend aan. “Wat wij zoeken is niets minder 

dan de grootste schat van alle eeuwen: de Graal! Anders gezegd: de bokaal die Christus heeft 

gebruikt tijdens het Laatste Avondmaal. Tijdens de kruistochten werd de Graal naar men zegt 

door de tempeliers gevonden, en is later door de heremiet Sint Brandarus via Cluny en Loon 

op Zand naar deze streken gebracht, zoals u ongetwijfeld wel weet, als u de geschriften kent 

van de heilige Solutius,
10

 de patroon der rijwielherstellers!” 

Bothof krabde zich de kruin. Het weinige wat hij van de Graal en de kruistochten wist kwam 

uit films als die van Monty Python en de laatste in de reeks over Indiana Jones. En het enige 

wat hem werkelijk interesseerde op deze wereld ging meteen door hem heen. 

“Zozo. De grootste schat, hè? Aan welke orde van grootte moet ik dan denken? In euro’s 

uitgedrukt, bedoel ik.” 

Diepenbrock keek verontwaardigd. “U bedoelt geld? Het gaat ons niet om geld. Niemand zou 

immers de Graal kunnen kopen. De waarde is niet te becijferen, maar loopt ongetwijfeld in de 

miljarden! Er is zelfs geen schatting mogelijk.”  

Het duurde even voor Bothof weer spreken kon. Het koude zweet brak hem uit, en zijn hand 

zocht steun tegen de verweerde kloostermuur. 

“Milj … en die … die ligt hier? Die graal, bedoel ik.” 

“Dat heb ik niet gezegd,” zei Diepenbrock. “Maar onmogelijk is het niet. Daar zou ik nu juist 

zo graag onderzoek naar willen doen. Vandaar dat ik gehoopt had hier vandaag meneer Van 

Steenokkerzeel te treffen.” 

“Juist, ja,” stamelde Bothof. “Kom, ik stap weer eens op. Tot ziens, meneer eh … 

Diepemans.” 

Hij verdween in zijn auto en scheurde weg alsof de duivel hem op de hielen zat. 

Eenmaal in Knarsel stopte hij bij de eerste de beste telefooncel, haalde met trillende vingers 

het papiertje tevoorschijn waarop hij het telefoonnummer van meneer Van Steenokkerzeel 

had genoteerd en begon het nummer in te toetsen … 

 

Hoofdschuddend had Diepenbrock het overhaaste vertrek van Bothof gadegeslagen. 

“Haastige spoed is zelden goed,” mompelde hij, de snel kleiner wordende Buick van de 

weinig scrupuleuze zakenman naogend. 

Toen rechtte hij zijn rug en wandelde het bospaadje een eindweegs af naar de plek waar zijn 

eigen auto stond. Daar aangekomen nam hij zijn bril af, en stak die in zijn binnenzak. Op zijn 

                                                 
10

 Feestdag op 23 september. In 1899 zalig-, in 1913 heilig verklaard. Tot het bombardement van 14 mei 1940 

vond men de aan hem gewijde kapel in het centrum van Rotterdam, Middensteiger 9-11, hoek Romeinsteeg. 

Duitsche bommen maakten hier een einde aan. Er bestaan spectaculaire plannen de kapel te herbouwen; het 

Rotterdamse bedrijf Rijwielfabriek Saturnus, thans gevestigd aan de Nieuwe Binnenweg, heeft bij monde van 

directeur T. Japetus de gemeente inmiddels een forse donatie toegezegd. Meer details hierover naar wij hopen in 

onze vertelling van 2006. 
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gemak verwijderde hij zijn enorme baard en ontdeed zich van de niet minder omvangrijke 

pruik.  

Vervolgens nam hij een mobiele telefoon ter hand en tikte een nummer in. 

“Hallo Rubens!” riep hij opgewekt. “Ge spreekt met mij, ’t is te zeggen met Raymond 

Rodenbach. Het was werkelijk boven verwachting. Hij slikte het aas met het haakje erbij. Dus 

je kunt elk ogenblik een telefoontje verwachten. Spreek maar voor morgenochtend met ‘m af, 

dan kan hij nog een nachtje wakker liggen. Nu, gegroet!”  

 

*   *   * 

 

Na een onrustige nacht, doorgebracht in het enige hotel van Knarsel (het bezat één ster, die 

zich bevond in de spiegel van de wastafel) begaf Bothof zich de volgende morgen weer naar 

het klooster. Om elf uur zou hij zich aan de poort melden, zo was telefonisch 

overeengekomen. 

En zo stond hij, om elf uur precies, opnieuw voor de monumentale poort en belde wederom 

aan. 

Het duurde even eer er voetstappen hoorbaar werden. Grendels werden verschoven, een 

sleutel omgedraaid en toen ging de deur met een door merg en been gaand gekraak open. 

Tegenover Bothof stond de reusachtige gestalte van Florimond van Steenokkerzeel, ook hier 

en daar bekend als “Rubens”. Hij was in overall gekleed en had een boormachine in de hand. 

Zijn schoenen zaten onder het zaagsel. 

“Ha!” baste zijn stem. “U bent dus meneer Bothof uit Rotterdam? Wat is er van uw dienst, 

mijnheer?” 

“Ik moet u spreken over een belangrijke aangelegenheid,” zei Bothof. “Ik kom u een 

belangwekkend voorstel doen, en als u daar op ingaat zult u er geen spijt van hebben!” 

“Kom binnen, mesjeu,” zei Rubens. “Maar laat het niet te lang duren, want ik ben hier druk 

doende, zoals u ziet. Volgt u mij naar de refter.” 

Hij ging de ander voor door een lange gang. “Kijk,” vervolgde hij, “er is zeer veel nog te 

doen. Dit klooster wordt ingericht als weeshuis, onder leiding van de Broeders van de Heilige 

Cajetanus, u welbekend.” 

Bothof had er nog nooit van gehoord, en keek opmerkzaam om zich heen. Hier en daar, zo 

zag hij, waren stukken steen uit de muur gebikt, en in de refter, waar zich weinig anders 

bevond dan wat houten tafels en stoelen, was de vloer in de hoek zelfs opengebroken. 

“Jaja,” zei Rubens desgevraagd, “ik ben bezig met de elektriciteitsleidingen, en dan moet er 

hier en daar wat opengelegd worden. Leuk werk, want in zo’n oud gebouw wil je nog wel 

eens iets vinden waar je niet op had gerekend. Soms dingen van historische waarde.” 

“O, ja …” stamelde Bothof. “Maar mag ik u vragen: wat heeft u eigenlijk voor dit gebouw 

betaald?” 

“Ik heb het gekocht als penningmeester van de Congregatie van St. Cajetanus, en die heeft al 

zijn geld erin gestoken,” verklaarde Rubens. “Zo’n prachtig gebouw in zo’n mooie omgeving 

… daar konden we geen nee tegen zeggen. Als u bedenkt wat een uitnemende bestemming het 

nu gaat krijgen …”  

“Ja, prachtig inderdaad,” onderbrak Bothof. “Ik vind het ook een heel fraaie locatie. Wat zou 

u ervan zeggen om het aan mij door te verkopen? Ik bied u een aantrekkelijk winstpercentage. 

Laten we zeggen: vijftig procent winst! Wat vindt u daarvan?” 

Rubens staarde hem aan. “Dit gebouw … weer verkopen? Geen denken aan, meneer. Hoe 

komt u erbij? Dit was juist wat wij zochten. Trouwens: de taxatiewaarde is ruim een miljoen 

euro. We zouden minstens het dubbele nodig hebben om voor ons weeskinderenproject iets 

gelijkwaardigs te vinden, ergens. En wat zou u ermee willen?” 
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“Wel, eh … Het is een geweldige plaats voor een exclusief hotel,” verzon Bothof. “Kom, ik 

doe niet kinderachtig. Ik bied u nu direct één komma vijf. Dus anderhalf miljoen euro!” 

“Uitgesloten. Al bood u drie miljoen,” zei Rubens beslist. “Hier zullen vele weeskinderen 

nieuw geluk vinden. Denkt  u maar even aan de heerlijke regels van uw dichter Tollens:
11

 

 

Daar schreit een wees, verhoor zijn kreet … 

Maar het middel is genoeg omschreven: 

Wie meer genot begeert van ’t leven 

Verminder’ maar des naasten leed; 

 Wie de alsemkelk voor hem verzoet, 

Dien smaakt zijn beker dubbel goed.” 

 

Met klimmende wrevel en ongeduld had Bothof, die nooit een letter poëzie las, gewacht tot de 

ander was uitgedeclameerd. 

“Ja, een mooi vers,” sprak hij korzelig, “maar zaken zijn zaken. Goed dan: twee miljoen plus 

honderdduizend euro! Uiteindelijk praten we over een halve ruïne, en voor dat bedrag kunt u 

toch ook wel leuke dingen voor die weeskinderen doen?” 

“Nee.” Rubens schudde het hoofd. “Ik zei net al dat we het nog niet voor drie miljoen kwijt 

willen. Er is namelijk nog iets anders. Er is iets geheimzinnigs met dit gebouw. Wat precies 

weet ik ook niet, maar hier, in de buurt van Knarsel, doen allerlei verhalen de ronde. Vorige 

week was hier nog iemand van een of ander historisch genootschap die me aanbood in het 

gebouw naspeuringen te doen om waardevolle zaken uit het verleden op te sporen. Wie weet 

wat hier allemaal nog verborgen ligt …”  

De mond van Bothof werd droog. Het zweet was hem uitgebroken en het duurde even voor hij 

zich weer in bedwang had. Toen wrong hij een glimlach tevoorschijn. 

“Och kom. Als hier iets bijzonders te vinden was geweest was het allang gevonden. Nu dan 

…” Hij haalde diep adem. “Ik stel echt erg veel prijs op het bezit van dit gebouw. Noem uw 

bedrag!” 

Rubens liet zich zwaar op zijn stoel vallen en streek zich de haren naar achteren. 

“Ik moet zeggen: U weet van volhouden. Het doet me denken aan de Gentenaren. U kent 

ongetwijfeld het gedicht van Rodenbach:
12

 

 

Filip schoot woedend uit, verweet de Gentenaren 

Al wat men in Parijs en Vlaandren wist te maren, 

Verweet hun hoveerdij en wederspannigheid 

Maar bovenal dier ijzren koppen koppigheid.” 

 

Bothof knikte, alsof de aanhaling dagelijkse kost voor hem was. Vol verwachting staarde hij 

naar zijn dichtzuchtige opponent, die klaarblijkelijk in tweestrijd verkeerde, maar tenslotte 

een besluit genomen leek te hebben. 

“Akkoord, mesjeu. Het klooster kan verkregen worden tegen betaling van twee miljoen en 

vijfhonderdduizend euro, omdat u het bent. En contant te voldoen.” 

                                                 
11

 Hendrik Franciscus Tollens Czn. (1780-1856), na Jules Deelder ongetwijfeld de meest beroemde Rotterdamse 

dichter. Schrijver van het imposante heldendicht Overwintering op Nova Zembla (1819), een waar meesterwerk 

van lyrische vertelkunst, en van het volkslied Wien Neêrlandsch bloed (Wien Neêrlandsch bloed door d’aadren 

vloeit, van vreemde smetten vrij, wie voor zijn volk van liefde gloeit, verheff’ den zang als wij!). Zijn al in 1860 

opgerichte standbeeld (beeldhouwer J.T. Stracké) vindt men te Rotterdam in Het Park. Zie afbeelding op blz. 4. 
12

 De Vlaamse schrijver Albrecht Rodenbach (1856-1880) uit Roeselare. Niet te verwarren met onze Raymond 

Rodenbach in dit verhaal. Albrecht Rodenbach was zoals iedereen wel weet sedert 1875 de ziel van de Vlaamse 

blauwvoeterie (Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!). Standbeeld te Roeselare (1909, beeldhouwer Karel Laga). 
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Bothof haalde zijn zakdoek tevoorschijn en bette zijn voorhoofd. Dit was ruim het dubbele 

van wat hij in gedachten had gehad. Hij zou werkelijk alles wat hij bezat, en eigenlijk nog wat 

meer, bijeen moeten schrapen om deze gigantische som te kunnen betalen. Maar niettemin … 

Het ging hier om minimaal een bedrag van tien miljoen, maar misschien ook wel veel en veel 

meer dan tien miljoen. Als die graal, of hoe dat ding heten mocht waar die Diepenbrock het 

over had gehad, nu eens inderdaad hier lag, dan zou zijn vermogen in de buurt komen van dat 

van Bill Gates … Wat viel er nog te aarzelen? Hij haalde diep adem. 

“Verkocht!” zei hij. 
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Hoofdstuk 6. De schatgraver 
 

“Dan gaat de koningin weg en laat bij hem tweehonderdvijftig van 

haar mooiste meisjes achter; die aten in de paleiszaal met hem en 

bedienden en voorzagen hem van alles wat hij maar wenste.” 

 

Chrétien de Troyes, Perceval of het verhaal van de Graal (tweede helft 12
e
 eeuw). 

 

 

Als klein kind had Bothof, bij bezoek aan het strand van Hoek van Holland, wel eens een 

flinke kuil in het zand gegraven. Sindsdien echter had hij nooit meer werkzaamheden verricht 

die met het graven van kuilen ook maar iets hadden uit te staan. Ook tuinieren deed hij nooit. 

Het karwei waar hij zich nu voor gesteld zag lag dan ook niet direct in zijn lijn, maar hij was 

vol goede moed. Voor de zekerheid raadpleegde hij nogmaals zijn aantekeningen: 

 

Gezegde kisten zyn door my heden voor het aanschyn van God en de menschen verborgen in 

de refter van het klooster, tien voet diep, twee passen links van de open haard en op de helft 

van de denkbeeldige lyn van het middelste raam naar de tegenoverliggende hoek. 

 

Hij vervloekte Rubens, die hem er niet zonder trots op gewezen had dat hij in de refter juist 

een prachtige nieuwe betonvloer had gelegd, want nu moest hij met het grootste model 

pneumatische boor dat hij had kunnen krijgen eerst door dat driedubbelovergehaalde beton 

heen. 

Het kostte hem ruim drie uur. Zijn kleding was inmiddels doordrenkt van het zweet, en zijn 

oren suisden van het doordringende geknetter. 

Nadat hij een gat gemaakt had dat waarschijnlijk wel groot genoeg was moest hij eerst een 

half uur op adem komen, om daarna met ander gereedschap pas aan het eigenlijke graafwerk 

te kunnen beginnen. 

Opnieuw verstreken enige uren, en het begon al aardig te schemeren toen Bothof, de 

uitputting nabij, plotseling voelde dat hij op het punt stond zijn doel te bereiken: hij stootte op 

iets hards, iets van metaal. Het schonk hem nieuwe krachten, en een half uur later was een 

flinke metalen kist tevoorschijn gekomen die Bothof, met zijn laatste krachten, naar boven 

wist te tillen. 

Zeker tien minuten stond hij uit te hijgen naast het gevaarte, met gierende ademhaling, trillend 

op zijn knieën, en tot op het hemd doorweekt van de transpiratie. Zo uitgeput was hij, dat het 

hem niet opviel dat de kist er niet bepaald oud uitzag. Er zat zelfs een klein stickertje op met 

de tekst: “Deze kant boven”.  

Dat de kist zo zwaar was kwam, omdat hij voor driekwart was gevuld met zand. In dat zand 

echter bevond zich een voorwerp ter grootte van een centimeter of veertig, stevig in textiel 

gewikkeld. Geen kostbare stof (een buitenstaander zou hebben kunnen menen dat het een oud 

gordijn was), maar daar had Bothof in het geheel geen oog voor. Met bevende handen 

wikkelde hij de stof van het voorwerp en … daar kwam een grote, massieve, goudkleurige 

beker tevoorschijn, met edelstenen in diverse kleuren bezet. Een voetballiefhebber zou een 

gelijkenis bespeurd hebben met de Duitse voetbalbeker, de DFB-Pokal. 

“De Graal! … Ik ben rijk … multimiljonair! … Miljardair!” brabbelde Bothof, met hevig 

bonzend hart. “Ik ben koning! Keizer der aarde! … Ik koop een eiland … een vliegtuig … 

nee, twee vliegtuigen. Een om boodschappen te doen … Een huis met een badkuip en een 

plee van zuiver goud! Gordijnen van luipaardvel! Paarden! Wijven, eh … vrouwen bedoel ik. 

Vijftig, of nee, waarom geen tweehonderdvijftig!? Ho, pas op!” Bijna was de beker hem uit 

de bezwete handen gegleden. 
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Met zijn schat onder de arm geklemd stormde de zakenman het perceel uit naar de plek waar 

zijn auto geparkeerd stond. Hij wierp zich in het voertuig en startte met een woeste ruk. 

Met krijsende banden nam hij de bocht en verdween uit het zicht, belangstellend nagestaard 

door een zwaargebouwde figuur die zich met een verrekijker achter het geboomte had 

verscholen. De figuur grinnikte, haalde een mobiele telefoon uit zijn zak en tikte een nummer. 

“Hallo, met Rubens. Hij heeft ‘m gevonden.”  

 

*   *   * 

 

De Sint Jacobsstraat is een kleine zijstraat van de Lange Nieuwstraat in het oude centrum van 

Antwerpen. In deze onopvallende straat bevindt zich een zo mogelijk nog onopvallender 

kantoortje, behorende bij een ernaast gelegen antiekwinkel. De eigenaar had in het verleden 

naam gemaakt als expert op het gebied van juwelen en middeleeuwse kunst, maar was door 

verkeerde beleggingen en enkele duistere transacties aan lager wal geraakt. 

Hij had meestal weinig klanten, en zijn zaak was dan ook leeg toen die middag een grote 

Buick voor zijn deur tot stilstand kwam, waaruit een opgewonden figuur tevoorschijn schoot. 

“Nee maar … Dat is Bothof!” prevelde de antiquair, Salomonson geheten. “Benieuwd met 

wat voor duister zaakje die nu weer komt aanzetten.” 

Maar dat werd snel duidelijk. Na een korte begroeting ontrolde Bothof het stuk textiel, en de 

schitterende beker kwam tevoorschijn. Voorzichtig zette Bothof het onschatbare kleinood op 

Salomonsons toonbank en deed een stap achteruit. 

“Nou?” vroeg hij, hevig zijn best doend om zijn stem zo normaal mogelijk te laten klinken. 

“Wat vind je hiervan? Waar komt dit volgens jou vandaan? En wat is-ie waard?” 

Salomonson nam de graal op en keek er even achteloos naar. Toen zette hij hem weer neer. 

“Waar hij vandaan komt? Uit de Winkel van Sinkel, hier vlakbij! Ze kosten nog twintig euro 

per stuk, maar als je er twee koopt krijg je een euro korting. Ze zijn populair als prijzen op 

amateur-voetbaltournooien en bij klaverjasconcoursen en zo. Jammer alleen van die gekleurde 

glazen steentjes, die maken hem wel een beetje èrg kitscherig. Kijk.” Hij draaide de beker om 

en liet Bothof een minuscuul opschriftje zien aan de onderkant van de voet. Met uitpuilende 

ogen las deze de tekst: ‘Made in Hong Kong’.    
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Intermezzo 
 

 

Gazet van Antwerpen, 24 december 2005. 

 

Lier, 24 december 2005. Van onze correspondent. 

 

Het legendarische Knarselse kuitbier is, na ruim zes eeuwen te zijn weggeweest, weer terug in 

onze goede stad Lier. Wij roepen de spectaculaire berichtgeving van de afgelopen vier tot vijf 

weken nog eens terug in de herinnering. Ongeveer een maand terug werd per anonieme post 

een oeroud document bij het Brouwerijmuseum aan de Grote Markt bezorgd. Na een grondig 

onderzoek door Leuvense historici en Antwerpse bierbrouwers kwam onomstotelijk vast te 

staan dat het hier om een middeleeuws, in het Vlaams geschreven document ging, te dateren  

omstreeks 1350-1400, waarin het verloren gewaande recept van het Knarselse kuitbier tot in 

detail stond opgetekend. 

Onze stadsbrouwerij aan de Grote Markt verstond de haar opgedragen historische taak en 

ging op basis van dit recept direct aan de slag. En niet zonder resultaat: sinds een week wordt 

het legendarische Knarselse kuitbier weer te Lier geschonken! 

Kenners roemen de rijke smaak, de diepe kleur en het volle aroma van dit prachtige Vlaamse 

bier, een wonder van brouwerskunst. Een der brouwers: “Het is als vloeibaar goud, een ware 

Vlaamse schat, een streling voor de keel en een lust voor het oog.” 

Ondanks alle naspeuringen kon de geheimzinnige afzender van dit historische document niet 

worden opgespoord, noch de plaats van herkomst worden getraceerd. Blijkbaar wil de gever 

anoniem blijven. Zeker is wel dat Lier een prachtig deel van haar rijke verleden in ere heeft 

kunnen herstellen. Laat bij geen inwoner het Knarselse kuitbier op de kerstdis ontbreken! 
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Epiloog. Het mirakel van Knarsel  
 

“Tirez le rideau, la farce est jouée” (“Laat het doek neer, het spel is gespeeld”).  

 

François Rabelais (1490-1553), laatste woorden. Naar P.A. Motteux (1660-1718). 
 

 

Het stadje Lier ademt tegenwoordig niet meer de sfeer van Felix Timmermans’ roman 

Pallieter, maar is toch nog steeds zeer schilderachtig. Er bevindt zich een prachtig Begijnhof, 

en de Sint Gummarus kerk is een der mooiste Brabants-gotische kerken van Vlaanderen.  

Aan de eveneens zeer bezienswaardige Grote Markt bevindt zich, tegenover het uit 1744 

daterende stadhuis, een nog uit de middeleeuwen daterend pand, waarin het 

Brouwerijmuseum is gevestigd. Hier wordt tegenwoordig nog “Lierse Tripel” gebrouwen, 

maar sinds kort ook, zij het in beperkte mate, het vroeger zo vermaarde Knarselse kuitbier, 

waarvan het verloren gewaande recept immers kort geleden was teruggevonden.  

 

Op Kerstavond van het jaar 2005 zaten in de bovenzaal van dit historische pand, met een 

aangenaam uitzicht op de feestelijk verlichte Grote Markt, twee mannen voor de lustig 

brandende open haard. Onnodig te zeggen dat elk een bokaal Knarsels kuitbier voor zich had 

staan. Uit de geluidsinstallatie klonken de stemmige klanken van het kerstconcert van Corelli. 

Rodenbach en Rubens staarden zwijgend in de vlammen, elk bezig met zijn eigen gedachten. 

Rodenbach vouwde de Gazet van Antwerpen dicht, en nam zijn glas op. 

“Laten we drinken op Bothof, onze weldoener. Ik heb vanmiddag de financiële kant van ons 

laatste project afgehandeld, en de resultaten mogen bevredigend genoemd worden. Na aftrek 

van allerlei onkosten, zoals de aankoop van het klooster, is onze winst dus bijna twee miljoen 

euro. Eén ton gaat naar het echtpaar Verstraten in Rotterdam, zodat die ook geheel schadeloos 

zijn gesteld. Naar een paar andere slachtoffers van Bothof en naar de broeders van Sint 

Cajetanus gaat ook het nodige … hebben die ook een leuke Kerst. Aan ons zelf had ik ook 

vijftig duizend euro per persoon toegedacht, als commissie.” 

“Mooi.” Rubens knikte goedkeurend. “En eh … wat gebeurt er verder met dat klooster? Wat 

zou die Bothof er verder mee aanvangen?”  

“Geen idee, en het kan me niet veel schelen ook,” zei Rodenbach goedgeluimd. “Hij zal 

onderhand wel doorhebben dat hij eindelijk eens zèlf is belazerd, maar misschien ook nog 

niet. God weet is hij momenteel nog steeds als een gek aan het graven op elk mogelijk en 

onmogelijk plekje van dat klooster … Wie weet vindt-ie nog iets leuks. Vergeet niet dat 

volgens de overleveringen niemand minder dan de heilige Jodocus zelf er begraven ligt. 

Wellicht haalt Bothof nog het nieuws als hij per ongeluk het geraamte van onze fameuze 

heilige vindt. Pelgrims zullen maar wat graag een euro per persoon betalen om het graf te 

mogen bezoeken. Dan heeft-ie over laten we zeggen zo’n 300 of 400 jaar zijn geïnvesteerde 

geld wel terugverdiend.” 

Hij zweeg even en vervolgde toen: “Volgens de geschiedenisboeken was die heilige Jodocus 

bij leven helemaal niet zo’n geweldige heilige. Het enige wonder waar hij om bekend stond 

was de miraculeuze snelheid waarmee hij een biervoorraad kon laten verdwijnen. Maar wat 

mij betreft is aan die twijfelachtige reputatie een einde gekomen. De afgelopen weken heeft 

onze heilige in Knarsel voor een waar mirakel gezorgd, een heus wonder, misschien niet 

volgens het Vaticaan, maar zo denk ik er over. Een gemene zwendelaar is kaal geplukt en wij 

hebben een een paar miljoen euro aan diverse nobele doelen kunnen schenken!” 

Rubens knikte instemmend. “Inderdaad. Wij waren daarbij zogezegd zijn instrumenten. Dat is 

immers onze opdracht in dit ondermaanse: het doen van goede werken. Zegt de Schrift niet: 
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‘Voorwaar zeg ik u, voor zooveel gij dit één van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo 

hebt gij dat míj gedaan?’ Duidelijke taal, als men ’t mij vraagt … Ja ja, zolang we op deze 

aardkloot verkeren is het blijkbaar zaak de handen uit de mouwen te steken, en te doen wat je 

kan, voor je medemens. Want vindt men ook niet elders in de Schrift genoteerd: ‘Alzóó ook 

het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.’ Welnu, ik zou zeggen, die 

werken hebben we de afgelopen dagen in ruime mate verricht, dus hebben we onze beloning 

nu ruimschoots verdiend!”
13

 

Rodenbach keek zijn metgezel even met open mond aan; iedere keer werd hij weer verrast 

door deze goedmoedige reus, Rubens. Toen knikte hij instemmend. “Daar drinken we op!” 

 

Beide mannen bogen zich naar voren, grepen naar hun bokalen Knarsels kuitbier, en klonken, 

terwijl buiten de klok van het middeleeuwse Belfort twaalf plechtige slagen deed weerklinken 

over de daken van Lier, de ‘schone stad’, volgens Timmermans. 

“Op de heilige Jodocus, zaliger nagedachtenis, en een zalige Kerst. Ad fundum!”  

 

Het licht van het haardvuur spatte uiteen in de bokalen, en deed het bier als goud glanzen. 

 

 

 

 

Einde 
 

 

 

 

Leo Knoops en Wim Knoops, oktober-december 2005. 

                                                 
13

 Mattheüs, boek 26, vers 40; Brief van Jacobus, boek 2, vers 17. 
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“Wij doen ons best, God doet de rest.” 

Oude wijsheid van onbekende herkomst. 
 

 

Van de hand van dezelfde auteurs zijn verschenen: 

 

 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 Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

 De Ondergang van St. Gregoria (korte eenakter – 1994) 

 Het Veld van Eer (spookverhaal – 1994; herdruk 2004) 

 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 – 1988 & 

2001; publicatie 2002) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004) 

 Het Klooster van Knarsel (postmoderne graal-roman – 2005) 

 

 

Kerstsprookjes voor de jeugd: 

 

 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 

Nihil Obstat 

 




