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De Abdijklok
Eén van de bezienswaardigheden in een Noord-Spaans toeristendorpje
is een flink uit de kluiten gewassen Abdij.
Een hobby van die Abdij is onder meer het veelvuldig beieren.
Daarnaast slaat één klok uit het rijke assortiment in de klokkentoren
elk heel en elk half uur. Heel handig natuurlijk voor dorpeling,
middenstand, toerist en al dan niet toevallig passerende pelgrim
op weg naar Santiago de Compostella.
Maar op het hele uur slaat die ene klok twee maal na elkaar hetzelfde.
Wonderlijk, toch? Dus rees de vraag: "waarom is dat zo?"
"En wat toen dat een keer niet gebeurde?"
Bovendien: "waarom klinkt die klok zo verrekte vals en schor?"
Wel, de even wonderlijke antwoorden, vanzelfsprekend gebaseerd
op intensief speurwerk en gedegen wetenschappelijk onderzoek,
zijn vervat in dit verhalende boekje, # 3 in de reeks 'Zin & Onzin'.
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Gratis Zin & Onzin ?
De boekjes in de reeks 'Zin & Onzin' zijn en worden uitgegeven als e-books,
soms tevens in druk, zoals deze titel, "De Abdijklok".
Er zijn reeds, en worden, meerdere e-books uitgegeven. Ze kunnen gratis
worden gedownload van de website van Cint MMedia: www.cintmmedia.nl
door daarop de link 'Zin & Onzin' te volgen - op de betreffende webpagina is
ook de grillige historie van de uitgaven te vinden.
Maar elke uitgave van Cint MMedia staat tevens in het teken van het nationale en internationale werk van de Marijke Foundation.
Dat werk, sinds 2003, is opgetekend in het e-book 'Een kwestie van tijd' dat
eveneens gratis kan worden gedownload, maar van de service website van de
Marijke Foundation: www.symptomatrix.nl.
Het boek kan van groot belang zijn voor vrouwen, soms ook voor mannen,
vanaf 40-45 jaar. De inhoud helpt om al in een zeer vroeg stadium de symptomen te herkennen van de steeds meer voorkomende, maar zo moeilijk te
diagnosticeren zeldzame aandoeningen Arteriitis Temporalis (AT, Reuscel
Arteriitis - een reumatische vaataandoening aan de slagaderen van het hoofd)
en Polymyalgia Rheumatica (PMR - de onderliggende reumatische aandoening van de spieren).
Nogmaals, alle boekjes zijn gratis.
Maar het steunen van het werk van de Marijke Foundation door een donatie
wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld:
IBAN: NL14 INGB 0651831911 t.n.v. Stichting Marijke MHKO Fonds te
Amstelveen.
Website: www.marijke-foundation.eu
Namens het Team van de Marijke Foundation: bedankt !!
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In beperkte oplage gedrukt en gebonden in maart 2017 door Het Boekengilde - Gildeprint,
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Voorwoorden
Zin of Onzin?
Het leven bevat zo veel zin en onzin dat het vaak nauwelijks uit elkaar te
houden is of, misschien wel beter gezegd, helemaal niet. Vaak denken we dat
iets zin is, terwijl het aperte onzin is. En omgekeerd.
Met de stelling 'er zijn maar twee dingen in het leven, dingen die van belang
zijn en de rest' komen we er natuurlijk ook niet, want dat komt bijna op hetzelfde neer.
Maar er is hulp, uit het verleden, van Georg Christoph
Lichtenberg, Duits schrijver en filosoof, een door toenmalige machtshebbers gevreesd satiricus en de eerste
Duitse hoogleraar in de experimentele natuurkunde
(Ober-Ramstadt bij Darmstadt, 1 juli 1742 - Göttingen,
24 februari 1799).
Eén van zijn vele rake aforismen is: "Men zal lezen, niet
te veel, alleen het goede, en zich bij elk woord afvragen
'is het waar wat ik lees'." Een aforisme dat natuurlijk
ook van toepassing is op horen en zien.
Zo'n wijsheid - die heden ten dage en in de toekomst,
gelet op allerhande ontwikkelingen in de samenleving,
zoals broodjes aap, nepnieuws en asociale media, roddel, achterklap, zwart- en verdachtmakerijen en het dagelijks geweld van losgeslagen politici en de media, misschien nog wel meer geldt dan ooit te
voren - kan ook van pas komen bij het lezen van dit boekje, zij het in deze
met een knipoog.
Een suggestie
Het is vanzelfsprekend aan de lezer (v/m) om de historische juistheid van in
dit boekje voorkomende feiten te vertrouwen. Raadpleeg gerust een encyclopie, andere bronnen van informatie, soms het Nederlands-Spaanse of, desgewenst, het Spaans-Nederlandse woordenboek of maak waar nodig aantekeningen. Met potlood, maar houd een stufje of gummetje bij de hand,
want je weet maar nooit....
Enkele kanttekeningen
Iedereen schrijft tegenwoordig een boek, van hoogleraar tot loodgieter en

zzp-end adviesbureau tot plagiërend wetenschapper. Daarom heb ik dat ook
maar eens gedaan, hoewel er met schrijven eigenlijk geen droog brood meer
te verdienen valt, enkele uitzonderingen daargelaten. Daar houd ik overigens
niet van, droog brood, dus dat trof niet erg. Maar ik moet zeggen, het schrijven is best een aardige en onderhoudende tijdspassering en, zoals een van
m'n beste vrienden altijd zegt: "het houdt je van de straat."
Voorts draag ik dit werkje aan niemand op omdat ik nooit heb ingezien waarom je anderen met je schrifturen zou moeten belasten.
Het moge er overigens op lijken dat ik het in dit boekje heb gemunt op de
Rooms Katholieke geloofsrichting. Maar dat is onzin en zelfs de indruk is
verre van gerechtvaardigd.
Want wie de inhoud van dit boekje als sjabloon beschouwt, kan door hier en
daar wat woorden en zinsneden te veranderen een dan vergelijkbaar werkje
over elke andere geloofsrichting produceren. Zo moeilijk is dat niet.
Dat de Rooms Katholieke religie en een deel van haar historie model heeft
gestaan, is evenmin vreemd. Deze geloofsrichting was en is nogal expressief
in haar uitingen, functioneren en decorum.
Tenslotte
Jean Sibelius, even beroemd als omstreden Fins componist en opmerkelijk
joyeuze persoonlijkheid (Hämeenlinna, 8 december 1865 - Järvenpää
20 september 1957) merkte naar aanleiding van wat negatieve beoordelingen
van één van zijn composities op: "Voor een recensent is nog nooit een standbeeld opgericht."
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Een Probleem
De dorpsslager, geheel comme il faut in een verschoten T-shirt zonder mouwen, dus eigenlijk een I-shirt, gelijkend op een op de helft afgeknipt kazuifel
van bedenkelijke kwaliteit, zodat zijn te witte nochtans gespierde armen goed
zichtbaar waren, in een wat vettige aan de pijpen gerafelde grauwe broek, op
zwarte schippersklompen met nietjes aan de zijkanten en met een glimmend
gelamineerde witte schoot vol vet en bloedspetters, stormde briesend binnen
en kliefde met het schuim op de mond zijn vlijmscherpe bijl in de stamtafel.
"Wil ik sodemieters sodejuuh precies op het hele uur volgens eeuwenlange
familietraditie op rituele wijze een speenvarken om zeep helpen, eh, sorry,
slachten, slaat die stomme schorre klok een ongelijk aantal slagen. Ik weet
@#!&! nog an toe niet meer waar ik aan toe ben!" Iets dat in het Spaans
natuurlijk nog spectaculairder klonk: "Quiero exactamente en la hora según
la tradición familiar en forma ritual un cochinillo para matar, eh, perdón,
sacrificio, excepto los estúpido reloj ronco tiene un número impar de movimientos. No recuerdo @#!&! donde estoy!"
Het tafereel speelde zich af in een vermaarde, reeds honderden jaren
bestaande cantina in een plaatsje in Noord Spanje, een oud Middeleeuws
dorpje dat zijn ontstaan te danken heeft aan de eertijdse vestiging van een
abdij.
Het altijd zo rustige dorpje, althans als het niet overlopen wordt door pelgrims en andere toeristen, viel ten prooi aan ongekende opschudding waaruit
nogal wat verwikkelingen voortkwamen.
Wat was het geval?
Op elk heel uur wordt de klok van de Abdij geluid. Niet één maal maar twee
maal, met een minuut er tussen. Eeuwen geleden was dat zo bepaald. Bijvoorbeeld om negen uur eerst negen slagen. Dan een minuut pauze. Vervolgens weer negen slagen.
Ter verduidelijking nog een voorbeeld. Om twaalf uur twaalf slagen. Dan de
minuut pauze. Daarna weer twaalf slagen. En zo per uur het hele etmaal
door, te beginnen bij 1 en te eindigen bij 23, terwijl 24 wordt overgeslagen
omdat dat in feite het uur 0 is en men dan bovendien behoort te slapen teneinde 's anderen daags weer superfris en superfruitig aan de arbeid te kunnen
gaan.
Dat de klok een onbestemd raar schor geluid voortbrengt, deerde de inwoners van het dorpje al lang niet meer. Ze hadden het er honderden jaren over
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gehad. Telkens waren er evenveel dorpelingen en boeren die zich aan het
ding ergerden als die zich er niet aan stoorden. Om van de anders eeuwig
durende discussie af te zijn, was jaren terug onder leiding van de Abdijraad in
samenwerking met de Dorpsraad besloten de herrie tot traditioneel plaatsgebonden, dus folkloristisch klokgelui te verklaren. Een en ander was in een
gemeentelijke verordening vastgelegd, de nota 'Behoud traditioneel plaatsgebonden folkloristisch Abdijelijk klokgelui', ondertekend door de regerende
Abt en gewaarmerkt door een toevallig passerende pelgrim in militaire uitrusting uit het voormalige Oost-Duitsland, een land dat eertijds onder meer bekend stond om zijn uiterst exacte, gedetailleerde administratie en verfijnde
bureaucratie.
Op een dag gebeurde er iets raars, iets buitenissigs.
Een boer, net buiten het dorp, sloeg alarm. Het was vroeg in de ochtend, de
velden waren nog wat nevelig en wel zo dat daarin lopende koeien ook voor
wegwijzers van de Spaanse ANWB hadden kunnen worden aangezien.
De boer doemde op, overigens één van zijn hobby's, en trommelde met een
koebel een aantal dorpsbewoners bij elkaar in die cantina.
"Ik weet het zeker," zo oreerde de agricultor die de cantina voorzag van zowel een doordringende koemestgeur als de vloer van het lokaal van met stro
vermengde koeienstront. "Ik weet het zeker," herhaalde hij, "eerst luidde de
klok zeven, een minuut later zes maal, en ja, hoor eens even, dat kan natuurlijk niet! Daar word ik he-le-maal gestoord van! Mijn vee, mijn vrouw, de kippen, de ganzen, de meid en de knecht ook, en daar word ik dan nog meer hele-maal gestoord van."
Ook de kruidenier van om de hoek had de koebel gehoord, kwam binnen
wandelen en voegde zich bij het opgewonden gezelschap. De grutter was
gewoonlijk een rustige en weloverwogen man die zich zelfs bij het kapot
vallen van een flesje biologisch appelsap of het spontaan knappen van een
stoomzak groente niet in de psychosomatiek wenste te gooien en dat dus ook
nooit deed. Hij zorgde voor bijval. Maar ook voor verwarring en tumult.
Want hij meende eerst zes slagen en er daarna zeven te hebben gehoord.
"Inderdaad, dat kan niet," meende de man in de kakikleurige, van een embleem met een olijf voorziene kruideniersjas waarop nog wat honing, hazelnootpasta en kaasresten kleefden, zich niet bewust van het effect van zijn
afwijkende vaststelling.
De rood aangelopen en heftig gesticulerende eigenaar van een onder toeristen nogal populair tapasrestaurant, omdat op het binnenlokbord bij de deur
stond 'Dos halvos kippos en patatos fritos, € 9,95', bond de koe de bel aan,
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overigens een andere dan die van de boer, door te vragen: "Ja, wat is het nou,
jongens? Zes uur met zeven slagen of zeven met zes?"
Tja, en net toen ze daar verder over wilden gaan praten, kwam de slager met
die bijl binnen en was het hek werkelijk van de dam.
"Want als ik ..... eh ..... de Abdij en die ..... heh ...... verrekte klok niet meer
...... heh ...... kan vertrouwen, wie dan nog wel?" had de vlees- en beenhouwer er vertwijfeld aan toegevoegd, zwoegend en zwetend omdat hij zijn
bijl zo vast in het eeuwenoude en dus zeer solide eikenhout van de stamtafel
had geslagen dat-ie hem er met geen mogelijkheid meer uit kreeg.
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Leuven, circa 1540
Leuven, op dat moment behorende tot de Zuidelijke Nederlanden, in de
geschiedschrijving bekend als de Spaanse Nederlanden, dat wil zeggen Los
Países Bajos Españoles, was weliswaar een echte stad, en aanvankelijk een
stad met aanzien, meer nog dan Brussel. Maar medio de 16e eeuw in verval.
Er heersten ziekten, zoals de pest (de zwarte dood), cholera, difterie, kinkhoest, griep in diverse varianten waaronder de Spaanse, en ook tetanus,
leptospira interrogans en andere onaangename, toen al dan niet ontdekte en
wetenschappelijk beschreven aandoeningen.
Economisch ging het mede daardoor slechter en slechter. Veel inwoners trokken weg uit de stad. Leuven verloor haar glorie.
Maar niet alleen om al die ziekten. Er broeide ook iets anders.
Waar de Países Bajos Españoles overwegend Katholiek waren, evenals onder
meer Italië, Frankrijk en Spanje, groeide vanuit Duitsland met Maarten Luther
en Zwitserland onder aanvoering van eerst Ullrich Zwingli en later Johannes
Calvijn, via Noord Frankrijk de Protestantse Reformatie, ook in het streng
Katholieke Leuven. De scheuring in de Katholieke kerk voltrok zich, maar
was voor mensen die openlijk die Reformatie aanhingen bepaald niet zonder
gevaren.
Zoals zo veel steden in die tijd was ook Leuven omringd door kleine boerenbedrijfjes.
De boeren, waarvan het merendeel keuterde, verbouwden er groenten, zoals
de pastinaak, de meiknol, prei, kool, zuring, ui, knoflook, raap, peulvruchten,
waterbies, koolrabi, herik en bolderik, uiteenlopende soorten fruit van kweepeer en mispel tot druif en zwarte bes, en gewassen die wij nu nauwelijks
meer kennen of uit de vergetelheid halen met het trendlabel superfood.
Ook opvallend veel kruiden. Niet om een verkwikkende geurige thee van te
trekken of kwakzalfjes van te maken. Nee, ze werden in die tijd voornamelijk
gebruikt om het menigmaal bedorven voedsel een nog enigszins aangename
reuk en smaak te geven - er zijn nog altijd onderzoekers die veronderstellen
dat in de Middeleeuwse indigesties, kolieken, obstructies in de peristaltiek der
darmkanalen en meestal dodelijke voedselvergiftigingen de beginselen van
alchemie liggen; maar dat berust op niets en veronderstellen is een fout die
door beginners en amateurs in wetenschappelijk onderzoek wel vaker wordt
gemaakt.
Voorts hielden de boeren dieren, om te knuffelen of voor eigen consumptie
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- in het laatste geval was het zo genaamde en milde doodknuffelen een
bekend ritueel - zoals kippen, runderen, geiten, tortelende en niet tortelende
duiven, eenden, ganzen, zwijnen en schapen. De ganzen hadden een bijzondere functie en bleven in leven tot het er op zat. Want waakzaam als deze
diertjes waren, en trouwens altijd nog zijn, zorgden ze voor de bewaking van
de eigendommen waar landlopers en ander gespuis het vrijwel elke nacht op
hadden gemunt.
Op zo'n boerenbedrijfje, goeddeels gespecialiseerd in kippen, eieren en
struif, woonde ene Louis de Kakeleire.
Ondanks dat hij al in de veertig was, woonde hij nog bij zijn ouders thuis.
Niet omdat hij niet weg had gewild, maar omdat z'n ouders, Rosafiere en
Clauwaert de Kakeleire, hem wilden beschermen.
Louis was weliswaar een noeste en harde werker met eelt op de handen dat
voor hout niet onderdeed. Maar in de Leuvense stamineekes was-ie soms niet
te houden, nogal grof van tong en kon met zijn 'houten' handen te pas en
meestal te onpas onbehoorlijk uithalen. Menig stamineeke kreeg aldus een
gratis verbouwing cadeau, iets dat niet altijd op prijs werd gesteld ook al
waren er etablissementen die als onverklaarbaar bewoond pand al enige tijd
hard aan verbouwing toe waren.
Niet voor niets had de Kakeleire junior over de jaren de bijnaam Louis de
Lompe Ajuin verworven. Herhaaldelijk kwamen de meestal in verband gewikkelde en niet zelden op krukken strompelende bezoekers van de stamineekes over hem klagen bij de familie de Kakeleire. Rosafiere en Clauwaert
wisten de brandjes dan telkens weer te blussen door de gebutste en mismaakte klagers een mandje eieren, een paar kippenpoten en wat eendendons
voor een comfortabeler kussen mee te geven, terwijl ze Louis de Lompe Ajuin
veiligheidshalve in het kippenhok achter de hooiberg verborgen.
De stad Leuven kende in die tijd veel ambachtslieden.
Eén van hen was Hans, een zo geheten grofsmid die, zoals vrijwel alle ambachtslieden in die tijd, aan de gevel van zijn toko een bord had hangen met
daarop een levendige afbeelding van het ambacht dat hij uitoefende.
Het bord van Hans was werkelijk prachtig, een pronkstuk. Het kwalitatief
hoogstaand smeedwerk was opgesierd met bonte realistische kleuren. Kleurrijk vakwerk dus, en dat kon ook wel kloppen want smeden wàs immers
Hans' vak en zijn buurambachtsman, Benoot Vergoghum, waarmee hij op
zeer goede voet stond, een toenmalig prominent schilder van kunst en puien.
Op het ambachtelijk uithangbord waren een enorm vuur afgebeeld, met
smeedwaren waar de vonken van afsprongen erin, smeedwerktuigen rondom
en de vakman er in dynamische houding bij met een enorme smeedhamer in
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de aanslag. Maar het was toch vooral het enorme vuur dat de aandacht op het
forse ijzeren bord trok en de kern van het ambacht vormde, in de Zuid Nederlandse taal van de Middeleeuwen geduid als het "Helsche Vier", het helse
vuur. Erg heet dus.
Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat mensen hun achternamen ontleenden aan het werk dat ze deden of het ambacht dat ze uitoefenden. Ging Hans
bijvoorbeeld een biologisch meergranen zuurdesem vloerbrood halen bij,
laten we zeggen, Riddelof de Backere en liet opschrijven, dan stond het verschuldigde bedrag achter Helschevier, een achternaam die naar gelang de
jaren en eeuwen vergleden tot Elsevier werd 1.
Hans Helschevier had meerdere zonen.
Eén daarvan was Louis, een zeer pienter manneke dat later markante geschiedenis in het boekhandelaren- en uitgeversvak zou schrijven 2.
Omdat ze beide dezelfde school, nou ja, school, bezochten, raakten Louis de
Kakeleire en Louis Helschevier met elkaar bevriend. Ze ravotten wat af, zowel
in de stad als op het platteland.
Omdat het wat onhandig was met die gelijke voornamen, besloten ze in overleg met en na goedvinden van wederzijdse ouders dat de Kakeleire Louis zou
blijven en Helschevier voortaan Lodewijk zou worden genoemd.
Zo verstreken de jaren in aangename vriendschap, hoewel Lodewijk de stamineekes niet bezocht en dus geen notie had van de rabouwstatus van Louis.
Ze groeiden door hun puberteit heen, werden twintigers en dertigers, zelfs
veertigers, iets dat voor die tijd, en zeker in het toenmalige Leuven, toch best
opmerkelijk was.

1

Er zijn er die hoogdravend en 'wetenschappelijk' doen over het ontstaan van de
naam 'Elsevier'. Eén van die lezingen is dat de naam Elsevier aan het Arabisch zou zijn ontleend: El Sefir betekent in sommige Arabische talen 'de letter'. Het zijn vergezochte verklaringen, veronderstellingen en niet degelijk onderbouwd. De herkomst van de naam Elsevier
is in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven te vinden en is, zoals in dit
boekje opgevoerd, van oorsprong 'Helsche Vier' om via Helschevier en Elsevirianus tot
Elsevier te worden.
2

De geschiedenis sinds 1540 van de Elseviers en uitgeverij Elsevier (nu Reed
Elsevier) is opgetekend in een driedelige video documentaire van de hand van Han
Kruyswijk (Engelstalig, productie 1988). De daaraan ten grondslag liggende audio-visuele
versie van oudere datum, gebaseerd op dia's met geluidsondersteuning, besloeg vijf delen,
was in de Nederlandse taal en uitgebreider en gedetailleerder dan de beknopte video versie.
Die productie is helaas vernietigd. Alleen het draaiboek en de - niet onbelangrijke - gedetailleerde tijdlijn daarvan bestaan nog in het privé archief van Han Kruyswijk.
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Maar gaandeweg openbaarden zich enkele tegenstellingen waaraan ze beiden overigens niet zo zwaar tilden.
Lodewijk Helschevier en het gezin van vader Hans waren de Erasmiaanse
beginselen van de latere Remonstrantie toegedaan. De familie de Kakeleire
daarentegen was streng Katholiek. Maar die tegenstellingen hadden ook
voordelen.
Eén daarvan, en bepaaldelijk niet de onbelangrijkste, was te vinden in de
hooiberg van de familie de Kakeleire, waarin Lodewijk en Louis zich herhaaldelijk terugtrokken om samen te lezen. Door toedoen van Lodewijk mocht
Louis stiekem de Bijbel lezen, iets dat al eeuwenlang verboden was en voor
Rooms Katholieken nog eeuwenlang verboden zou blijven. De Reformanten
daarentegen, niet voor een kleintje vervaard en van nature kritisch-analytische
vrijdenkers, wilden wel eens weten hoe het nu werkelijk zat en lazen de
Bijbel van voor naar achter en van achter naar voor, sommige hoofstukken en
passages met rode oortjes....
Uit het zuiden drongen de Spanjaarden op om op gezag van de in Spanje
geboren en getogen, maar niettemin blonde en door blauwe ogen kijkende
Spaanse koning Filips de Tweede vanwege de Contrareformatie de reformatorische afvalligen in het noorden met het zwaard, de strijdvlegel, de speer,
de goeiedag, de hellebaard, de morgenster, de katapult in diverse uitvoeringen en, voor wat vuurwerk om de argumenten nog wat meer kracht bij te
zetten, de bombarde, de dulle griet en andere zorgvuldig gekozen wapens,
zachtkens edoch nadrukkelijk aan het nut en de onmiskenbare waarde van
het Katholieke geloof te herinneren.
Filips de Tweede sprak overigens niet alleen wat in die tijd voor Spaans doorging, maar naast wat Engels en Nederlands ook een woordje Latijn. Zijn lijfspreuk zou zijn geweest 'dominvs mihi adivtor' hetgeen zoveel betekende
- en dat trouwens nog doet - als 'De Heer is mijn Helper'. Maar tegenwoordig
wordt dat laatste betwijfeld omdat de auteur van de zangbundel 'Opdat een
Ieder het Weet', Johannes de Heer, pas in 1866 geboren werd; het vermoeden bestaat dan ook dat met De Heer een ander werd bedoeld.
Tja, die noordelijke reformatorische dwarspoepers in het Spaanse Rijk dus, ze
moesten maar eens een lesje worden geleerd, zo had de enige zoon van
Keizer Karel de Vijfde zich voorgenomen - Karel de Vijfde was overigens niet
alleen keizer maar tegelijkertijd koning, en wel Koning Karel de Eerste van
Spanje. Erg verwarrend. Maar goed, in dit historisch verhaal gelukkig overbodige informatie, want het gaat niet over koningen, keizers en andere zelfbenoemde adel.
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Hans Helschevier en zijn gezin werden door al het Spaanse getoeter en tromgeroffel, en de navenante dreiging vanuit het zuiden, genoodzaakt te vluchten
via Wesel en nog wat andere Duitse dorpen en stadjes naar veiliger oorden,
de Noordelijke Nederlanden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarop de Spanjaarden vooralsnog geen vat kregen - de Spanjolen hadden bovendien onderweg nog wat te doen, zoals het platbranden van Antwerpen, en werden daardoor nogal opgehouden.
De streng Katholieke Louis de Kakeleire had natuurlijk niets te vrezen, dus
bleef hij in Leuven.
Maar bedroefd over het zo plotseling eindigen van de vriendschap met Lodewijk Helschevier, die overigens in Leiden terecht kwam en daar trouwde met
Maria Duverdyn, hielden de onderwerpen die ze bespraken, hoezeer ook gebouwd op tegenstellingen, hem meer en meer bezig.
Successievelijk liet hij de stamineekes voor wat ze waren, schudde zijn drang
tot verbouwen af en verdiepte zich verder in de Rooms Katholieke leer en
filosofie, waarvoor hij zich niet zelden in het kippenhok afzonderde, in gezelschap van een gemoedelijke haan.
Aldus verwierf hij gaandeweg een nieuwe bijnaam, Lowieke het Zachtgekookte Ei, iets waar hij eigenlijk niet zo blij mee was.
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Naar Santiago de Compostella
Leuvense Lowieke het Zachtgekookte Ei zag op een dag het licht en besloot
als overtuigd en dus streng katholiek de pelgrimstocht naar Santiago de Composthoop te maken, om hetzij 30 april, hetzij op 25 juli, hetzij op beide data
het graf van Apostel Jacobus de Meerdere te bezoeken en er te bidden 3. Voor
de inhoud van het bidden had hij nog geen plan en evenmin een doel. Maar,
zo meende hij, geen paniek, dat kwam onderweg wel.
Omdat hij anders het verkeerde pad zou hebben gekozen, iets dat overigens
in elke geloofsrichting en zelfs in het algemeen ten stelligste werd - en wordt ontraden, mocht hij van geluk spreken dat hij door een verre-reizen-reisbureau in Leuven werd gecorrigeerd.
"Brave borst, luister goed, het is Compostella, mag ook Compostela zijn, maar
is zeker niet Composthoop. En dat ligt dus niet bij Boer Frommelkens nabij
Lommel, maar op het Iberisch Schiereiland, dat ook wel Españia wordt genoemd, althans, voor zo ver de Galiciërs dat momenteel toestaan."
Het was even schrikken voor het Ei, want hij dacht er met een paar weken
wel te kunnen zijn. Immers, eerder had de soms in wonderlijke afkortingen
sprekende pater Infantillius Begonius van het plaatselijke kerkje, gespecialiseerd in het vervullen van kinderwensen, hem verteld dat Santiago de C. circa
4372 boerderijen verderop lag. "Eerst vrijwel loodrecht naar het zuiden. Let
dus op de zon, mijn jongen, die komt in het O. op en gaat in het W. ten
onder, en daarna onder een hoek van bijna negentig graden naar het westen,
de zon achterna. Je ziet het vanzelf," zo had de pater uitgelegd. "Er kon wel
eens een bordje staan of anders moet je maar goed op schelpen letten."
C? Boerderijen? Vandaar dat Lowieke een Composthoop veronderstelde. Het
Zachtgekookte Ei dacht vanzelfsprekend in agrarische termen en het onomstreden nut van die substantie.

3

De Katholieke Kerk viert het feest van Apostel Jacobus op 25 juli, de Orthodoxe
Kerken op 30 april. Volgens de Handelingen der Apostelen werd Jacobus in opdracht van
koning Herodes Agrippa met het zwaard ter dood gebracht. Uit de overlevering zou blijken
dat hij werd onthoofd. Jacobus was de eerste apostel die de marteldood stierf. De moord
moet omstreeks het jaar 42 hebben plaatsgevonden. Volgens een legende zou het lijk van
Jacobus na zijn onthoofding door twee van zijn volgelingen in een boot zijn gelegd. De
boot zou door een wonder zijn aangespoeld aan de kust van Galicië, Spanje. Aan de berg
Libredón zou het stoffelijk overschot van de apostel zijn begraven. Na de ontdekking van
het graf in de 9e eeuw werd er een kerk bovenop gebouwd. De bedevaartplaats die toen
ontstond kreeg de naam Santiago de Compostela (Sant Iago = Sint Jacob).
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Hoe dan ook, Lowieke vermande zich snel in de wetenschap dat zijn gedegen opleiding spoorzoeken bij de plaatselijke padvinderij natuurlijk een
groot goed was en van enorm belang voor zijn onderneming.
Lowieke ging op weg, na thuis nog een gezond eitje te hebben getikt en hartverscheurend afscheid te hebben genomen van zijn ouders, de kippen en de
haan in het bijzonder omdat hij door de jaren heen een innige band met het
diertje had opgebouwd.
Onderweg kwam hij een leger tegen.
Ontegenzeggelijk Spanjolen, aan de vlaggen en flamboyante uitdossing te
zien. In het wat koelere noorden, waar Lowieke vandaan kwam, was men
namelijk beduidend bescheidener in presentatie en decorum.
Goed, een leger dus, met ene Fernando Álvarez de Toledo y Pimente aan het
hoofd.
Alle soldaten en vooral Fernando waren van top tot teen ingepakt in glimmend gepoetst metaal. De man zelf was daardoor niet alleen ongelooflijk
stram zonder aan reuma te lijden, maar bovenal onherkenbaar, soms ook
voor zijn soldaten. Het kwam dan ook voor dat hij door een wat minder
alerte soldaat voor de vijand werd aangezien en als de duvel moest bukken
voor een salvo uit een musket. Vandaar dat Fernando een badge op had
geschroefd met daarop in prachtig 24 punts Times Roman 'Hertog van Alva'
en op zijn borstpantser een meer dan levensgrote Spaanse peper had laten
schilderen door een daarin gespecialiseerde kunstenaar in Madrid.
Lowieke groette de - dus letterlijk IJzeren - Hertog, stelde zich beleefd voor en
dacht met een afsluitend saluut aan de pet gewoon door te kunnen wandelen.
Maar nee, hij moest de veldheer ondanks die beleefdheid toch even uitleggen
waarom hij met een knapzak met wat hardgekookte eieren, enkele patatten,
een bakje vers frituurvet en een halve raap op de Chasse Patat richting zuiden
was gegaan. Lowieke lichtte zijn missie in eenvoudige bewoordingen toe. Het
woordenboek had in die tijd zo zijn beperkingen en 'Wat en Hoe zeg ik het
in het Spaans' bestond gelukkig nog niet. Gelukkig, omdat vrijwel geen Spanjaard iets begrijpt van de vertalingen die daar eeuwen later in kwamen te
staan, maar dat terzijde.
Alva, een ontwikkelde, emotioneel en sociaal intelligente persoonlijkheid en
vriendelijke man waarmee, zoals genoegzaam bekend, een goed gesprek altijd mogelijk was, luisterde aandachtig en geïnteresseerd. Na nog wat algemeen overleg over de waarde en betekenis van het Katholieke geloof, gaf
Alva Lowieke het Zachtgekookte Ei een liefdevol, bemoedigend en speels
tikje op beide billen, hetgeen door Lowieke als wel heel bijzonder aangenaam werd ervaren, een opperste gevoelssensatie dus, en wenste hem goede
reis en behouden aankomst. "Vooral veel bidden onderweg, maar daarbij niet
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in slaap vallen, hoor, want dat loopt ongemakkelijk," had de Hertog van Alva,
die nog wel eens humoristisch uit de hoek kon komen, hem nog met een
knipoog en een glimlach rond de mondhoeken meegegeven.
De ontmoeting had hem zonder meer goed gedaan en Lowieke vervolgde vol
goede moed en met energieke tred zijn weg.
Circa 1323 boerderijen verder, en dat moet volgens deskundig uitgevoerde
berekeningen ergens in midden Francia zijn geweest, zag Lowieke bij één van
de vele kloosters die hij onderweg tegenkwam een aansprekend bordje. De
tekst luidde: 'Kom binnen en leer in twee weken Spaans'.
Wat bleek? Een zusterorde had zich er in gespecialiseerd en was bovendien
bezig met het vestigen van een filiaal in de Noordelijke Nederlanden, in Sint
Michelsgestel om precies te zijn.
Lowieke waagde het er op, het kon gezien zijn reisdoel immers goed van pas
komen, en hij werd door een aantal zusters, die in geen jaren een echte man,
laat staan eentje met zo veel eelt op de handen, hadden zien passeren, liefderijk ontvangen.
De zusters leerden hem in twee weken Spaans, en met liefde nog een aantal
prettige dingen.
Omdat men ook in zuidelijker streken gewend was om vlees te eten - het
knuppelen van everzwijnen was er weliswaar ooit een kunst en voorwaarde,
maar werd overbodig vanwege gemeentelijke voorzieningen en het opkomende ambacht van beenhouwer - oefende Lowieke met: "Waar is hier het
abattoir?" Een zinvolle regel, in het Spaans: "¿Dónde está aquí el matadero?"
De zusters schoten een beetje in de lach en merkten op: "Clausuraron el
matadero municipal". De lessen Spaans waren zo effectief dat Lowieke onmiddellijk begreep dat ze het lokale slachthuis onlangs hadden gesloten vanwege de ontwikkeling om minder vlees en meer bio-dynamisch, vega- en
supervoedsel te gaan eten, zoals groenten, rapen, muesli, nootjes en fruit,
hetgeen beter voor de maag en de gezondheid werd geacht.
Lowieke oefende verder met: "Wie speelt hier op het orgel?" waarop de
zusters hem voorhielden dat het instrument nog niet was uitgevonden: 'El
órgano no está inventado todavía'. Aan deze Spaanse tekst had Lowieke
natuurlijk weinig tot niets, maar het was goed om te weten, zo oordeelde hij
aanvankelijk. Toch twijfelde hij en na een verkwikkende nacht rust, omdat de
zusters ook eens waren gaan slapen, herinnerde hij zich dat Lodewijk Helschevier hem ooit had verteld dat het eerste orgel dat werkte met samengeperste lucht was uitgevonden in Istanbul, Turkije, rond de 2e eeuw na
Christus. Dus praatte hij de zusters in zijn beste Spaans bij: "El primer órgano
que funcionaba con aire comprimido fue inventado en Estambul, Turquía,
alrededor del siglo 2 º Anno Domini."
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Het viel stil. Maar niet voor lang. Zusters zijn nu een maal leergierig, toen
ook al, en niet voor een gat te vangen. Dus beraadslaagden ze, efficiënt, doelgericht en doeltreffend. De zuster-inkoopster werd erbij gehaald. Ze bestelde
meteen een kistorgeltje bij een gespecialiseerd bedrijf in de Noordelijke Nederlanden, om precies te zijn in wat door samenvoeging van Oost- en Westzaandam tijdens het bewind van keizer Napoleon Bonaparte tot de stad
Zaandam werd.
Enkele jaren later, vermoedelijk was Lowieke toen al lang in Spanje, werd een
pakket afgeleverd door HLL, 'Heel Lang Lopen', een voorloper van het veel
latere DHL, 'Duurt Heel Lang' - dit tegenwoordig supersnelle bedrijf nam
slechts de letters over, niet de aard van de toenmalige service.
Het pakket werd opengemaakt en bleek een bouwpakket te zijn, hoewel op
het bestelformulier toch duidelijk 'gemonteerd leveren alstublieft' was geschreven. Dat viel dus wat tegen. Maar gelukkig was er een voor die tijd
perfecte montagetekening bij en na enkele dagen zat het orgeltje in elkaar.
Er bleef slechts één onderdeel over waarvan niemand wist of het een reserve
onderdeel was of dat het ook nog ergens in moest worden geschroefd of
geklikt.
Er werd een zuster met fikse spierballen aangewezen om de balg te bedienen,
voor zo ver ze al niet in staat was zelf het orgel aan te blazen als ware het een
supermondharmonica - overigens werd zo'n instrument eeuwen later aan
deze techniek ontleend, de in wit en mintgroen plastic uitgevoerde Melodica
van de Duitse firma Hohner.
Maar helaas, en daar had men niet op gerekend, niemand kon nog spelen.
Bovendien hadden de zusters nog niet van Johann Sebastian Bach gehoord.
Dat kon ook niet, want de man werd pas veel later geboren en overleed derhalve nòg veel later, dus kon hij het orgel ook niet testen - een bijkomstigheid in de praktijk van de muzikale meester die hij graag in stand hield vanwege de exorbitante Bachanalen die hij daarna op kosten van de opdrachtgever, onder andere in Leipzig en Dresden, kon aanrichten.
Uiteindelijk bleek uit een onderop het orgeltje geplakt kaartje waar het overgebleven onderdeel voor diende. Het was een zwengel om de balg te bedienen. Met de ene hand werd dus gespeeld, met de andere gezwengeld, zoals
het met een portatief hoorde te worden gedaan, aldus de handleiding.
De blaaszuster was opeens werkeloos en werd op de afdeling moestuin tot
bladblazeres benoemd en tevens ingezet voor het aanblazen van het open
haardvuur in de gezellige huiskamer van het klooster.
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Een Abdij
Lowieke het Zachtgekookte Ei, een bijnaam waar hij een hekel aan had gekregen en dus het liefst voor zich hield, overigens in het vers geleerde Spaans
'Lowieke el Huevo Blando', vervolgde zijn weg.
Een weg die daadwerkelijk het pelgrimspad naar Santiago de Compostella
bleek te zijn. Het pad was immers bezaaid met schelpen terwijl hij toch niet
langs de kust liep. Dat laatste wist hij zeker, want hij was nog nooit aan zee
geweest en dus zou het hem wel zijn opgevallen als het landschap was veranderd.
Lowieke was nog vol van de gebeurtenissen en ervaringen die achter hem
lagen. Eén gedachte hield hem in het bijzonder bezig, namelijk wat hij nu
prettiger had gevonden, de bemoedigende tik op zijn billen van de IJzeren
Hertog van Alva of de liefdevolle zorg van de zusters. Hij kwam er maar niet
uit en besloot dus het probleem voor zich uit te schuiven.
Op een dag, in welk jaar is tot nu toe onbekend gebleven, zag Lowieke dat
het pad scherp naar rechts boog. Althans, de meeste schelpen lagen op het
rechtsaf buigende pad, slechts een paar op het rechtdoor gaande en geen
enkele schelp op een aantal linksaf slaande.
Hij was even in dubio.
Maar Lowieke herinnerde zich tijdig de aanwijzingen van pater Infantillius
Begonius en sloeg rechtsaf. Gelukkig maar omdat hij anders rechtdoor zou
zijn gelopen en dit boekje hier zou eindigen. 'Ach, vermoedelijk wat schelpen verwaait door de strakke wind', zo oordeelde Lowieke, zich voor de
zekerheid oriënterend op de stand van de op dat moment nogal zomers
brandende zon met een UV factor van minstens 8.
Hij zette er de pas weer in en passeerde onderweg regelmatig boeren die hij
vriendelijk groette met een beleefd en welgemeend 'goedendag', maar
daarop eerder een kwade dan gemoedelijke reactie kreeg, evenals op een
even hartelijk 'bon jour'. Dan maar het bij de zusters geleerde 'hola' uitgeprobeerd en ja hoor, de boeren keken al wat vrolijker. Een schepje er bovenop kon geen kwaad, dacht Lowieke, dus: 'buenos días', en ziedaar, de boeren
reageerden uiterst enthousiast.
Aldus wist Lowieke op sociale en intelligente wijze vast te stellen dat hij inmiddels Spanje had bereikt en nam zich voor om de liefdevolle zusters in zijn
toekomstige gebeden extra te zullen gedenken. Daarmee waren inhoud en
doel van het bidden, iets waarvan hij zich had voorgenomen het later te bepalen, al voor een deel gevonden en duidelijk.
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Na verloop van tijd, ergens in Noord Spanje, had Lowieke er op enig moment
de tred niet meer zo in.
Elke dag was het meer en meer sjokken dan energiek wandelen. Hij werd
door vermoeidheid overvallen. Hoewel een stoere bink met veel reserve
vanwege zijn verleden als kippenboer en verbouwingstraining, was hij aan
het einde van zijn Latijn, ofschoon hij die taal nog niet beheerste en het
gevoel dus ook niet als zodanig herkende of kon benoemen. Nochtans, zijn
benen wilden niet meer en voelden als lood. Bovendien was zijn knapzak op
een verschrompeld piepertje na leeg en het frituurvet vanwege de hitte gesmolten en uit zijn knapzak gelopen. 'Een moord voor een muesli reepje of
een hard of desnoods zacht gekookt ei, het maakt me nu even niet uit' moet
hij hebben gedacht.
Lowieke wist zich met zijn laatste krachten naar een riviertje te slepen dat
door een mooi valleitje stroomde. Hij ging aan de oever zitten en viel in een
welverdiende slaap.
Hij sliep een etmaal lang en verkwikt door de rust en de consumptie van een
vers gevangen, vakkundig geroosterd visje en een gepoft aardappeltje wilde
hij weer op pad gaan, op het rechte pad, het pelgrimspad dus.
Maar het was alsof hij met een magneet vast zat, alsof hij werd tegengehouden door een onzichtbare kracht. Opstaan was bijna onmogelijk.
Hij vond het vreemd en ergerde zich er een beetje aan. Het was alsof hij van
iets of iemand niet verder mòcht.
Met een uiterste krachtsinspanning wist Lowieke zich toch nog op te richten,
probeerde er de pas weer in te krijgen, maar stond door die onzichtbare
kracht na zo'n honderd meter geheel geparkeerd, als aan de grond genageld.
Lowieke keek verstoord om zich heen. Hij snapte er geen sikkepit van, no
hay ascensores.
Opeens zag hij twee boeren staan die nogal ver van elkaar verwijderd over
hekken hingen en met elkaar in gesprek waren. Het gesprek stopte, want ze
merkten de vreemdeling op en vroegen hem wat hij kwam doen. Lowieke
legde in zijn beste Spaans zijn missie uit en de boeren vonden dat het wel iets
had. Wat precies wisten ze nu ook weer niet direct, maar toch.
Op zijn beurt vroeg Lowieke waarom de boeren zo ver uit elkaar stonden.
Ze vertelden hem het verhaal van hun twee families die generatie op generatie hadden getwist over waar de piketpaaltjes moesten staan om het familiale bezit af te bakenen. Er was in de regio nog geen kadaster en dat woord
of begrip kende men evenmin. Dus moest het altijd worden uitgevochten,
met primitieve landbouwwerktuigen, koeienplakken, geitenkeutels, dode
kippen, rotte eieren, bosjes meiknollen, schoven stro en andere objecten in
de agrarische collectie die gevoeglijk als wapens konden dienen en, afhan14

kelijk van het seizoen, voor zo ver voorradig.
Op enig moment kwam een boer van verderop voorbij en liet weten dat hij
en zijn voorvaderen dat generaties lang vechten, dat bij nacht en ontij
schreeuwen en die bebloede weidevelden zo langzamerhand beu waren.
Vooral koeien met rode poten waren geen gezicht en ergerden hem. Het
schreeuwen vond hij ordinair.
"Waarom maken jullie niet een strook niemandsland? Een klein weitje breed
en de vrede is getekend en gewaarborgd!"
Omdat de wijze boer geen extreme tegenwaarde voor zijn advies vroeg, in
tegenstelling tot wat vandaag de dag gewoonte is voor eenvoudige consultancy, besloten de twistende boeren het ter harte te nemen.
Daarom stonden de boeren op afstand van elkaar te praten.
Verstandig evenzeer, omdat de stok van een riek nu eenmaal beperkte lengte
had en ze elkaar niet konden raken wanneer het verleden toch nog eens opspeelde, bijvoorbeeld als ze iets te zwaar hadden getafeld en het maagzuur
omhoog borrelde.
Lowieke toonde zich aangenaam verrast. Inderdaad, een oplossing die er zijn
mocht. Vreedzaam, en over dat woord, dat begrip, dacht hij diep, heel diep
na, met een flashback naar zijn verleden in de stamineekes van Leuven.
"Maar ehhh..., hmmmm," vroeg Lowieke opeens, "wat gebeurt er nu verder
met dat weitje?"
"Nou, tsja..., niet veel....., eigenlijk helemaal niks. We halen er wel eens wat
hooi vanaf, om beurten, en we houden dat natuurlijk heel goed bij ook al zijn
we niet zo goed in administratie. Maar daar blijft het bij."
De boeren keken een beetje beteuterd naar elkaar, vervolgens naar de grond
en spuugden zo her en der zoals boeren dat altijd nog doen als ze niet weten
wat ze met een situatie aan moeten. Het was geruime tijd stil en het drong tot
Lowieke door dat hij de laatste dagen van zijn tocht geen abdij meer had gezien, terwijl hij er sinds hij uit Leuven vertrok onderweg welgeteld 7.391 was
tegengekomen, dus.....
"Mag ik er dan iets mee doen, met dat weitje?" vroeg Lowieke op zalvende
toon.
"Hangt er vanaf wat," antwoordden beide boeren vrijwel in koor en dat koor
ontging Lowieke niet. "Een composthoop, bedevaartsoord, petanque veld of
stinkende kippenfokkerij lijkt ons maar weinig acceptabel." De boeren kwatten nog weer eens hartgrondig om zich heen.
"Wat denken jullie van een abdij?"
Het was even belangrijk stil. De boeren dachten na, en ook in die tijd al kon
dat een stief kwartiertje duren.
Na verloop van die tijd, bij het krieken van de volgende morgen, Lowieke
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was inmiddels ingedut, uitgeslapen en weer fris en monter: "Lijkt ons best een
goed idee, broeder. Maar ik denk dat je het eerst even aan de bisschop moet
vragen. Die woont daar ergens achter die heuvels, daar, aan zee," aldus de
boeren.
Een mooi woord, dat 'broeder', overdacht Lowieke en misschien dat hij er in
de nabije toekomst nog wel iets aan kon hebben, zo meende hij.
De bisschop in kwestie heette oorspronkelijk Walewein Meubelmans, een
Vlaams Belg, eveneens afkomstig uit Leuven.
Na een wat mislukt bestaan als schoonmaker van eendenvijvers en kippenhokken, als hulpje van een pater die daardoor liever onbekend wilde blijven
en als veelzijdig koorknaapje in een klein edoch knus en besloten kapelletje,
beraadde hij zich geruime tijd op zijn toekomst. Maar toen de situatie in
Leuven verslechterde en ook zijn gezondheid aangetast zou kunnen worden,
stopte Walewein met zich beraden en koos gezwind het hazenpad dat tot zijn
verbazing in eerste aanvang hetzelfde als het pelgrimspad naar het zuiden
bleek te zijn. Onderweg had hij voldoende tijd om zich toch weer te gaan
beraden en deed dat meer en meer. Dat loonde. Want daar waar het met
schelpen geplaveide pelgrimspad rechtsaf boog, zag hij dat er meerdere
wegen waren die vrijwel zeker allemaal naar Rome zouden leiden, koos er
eentje en zette zijn voettocht voort in de na uitgerijpt beraad gevormde overtuiging dat hij clericale carrière ging maken.
Hoe zich dat verder ontwikkelde is nauwelijks van belang, maar dat neemt
niet weg dàt het zich ontwikkelde. En Meubelmans, een ogenschijnlijk toegewijde jongeman, maar met onmiskenbare toewijding overstijgende ambitie,
wist zich vanaf de onderste sport op de ladder door hielenlikkerij en vervolgens met platina ellebogen omhoog te werken in de hiërarchie van de
Kerkelijke Staat waarvan Rome het toenmalige middelpunt was.
Maar die ellebogen vielen steeds meer op en op aandringen van enkele al
langer door de ellebogen bont en blauw geraakte bisschoppen en kardinalen
nam Paus Clemens de Zevende de beslissing om Walewein Meubelmans
weliswaar te benoemen tot Bisschop, maar hem een klein en onbetekenend
bisdommetje ergens aan zee in Noord Spanje toe te wijzen opdat hij geen
kwaad meer kon.
Deze Walewein Meubelmans nu, sinds zijn benoeming opererend onder de
naam Bisschop Amoebelianus, had een bisschoppelijk paleis waarin hij naar
Frans-Italiaans voorbeeld net twee nieuwe badkamers had laten aanleggen.
Erg luxe en weelderig, dat wel, en de lokale meningen waren er, evenals vele
eeuwen later met betrekking tot het paleis van Bisschop Tebartz - van Elst in
het Duitse plaatsje Limburg aan de Lahn, over verdeeld.
De douche werd telkens gevuld door een misdienaar, afgelost door een koor16

knaapje die, of dat, langs een trapleer met emmers door het zonlicht opgewarmd water op het dak klom en ze dan op een teken van de meid van de
Bisschop door een van waterproof perkament gerolde trechter en daarop
aangesloten soort regenpijp van vergelijkbaar materiaal naar beneden stortte
- in die tijd kon je niet hijsen, want dat had een in menig bisdom beruchte
associatie, dus deed men dat ook niet. Aan de onderzijde van de pijp was een
mini wijnvat vastgeknoopt met de mouwen van een afgedankte pij. De bovenzijde was vanzelfsprekend open, want anders had het vaatje geen zin. In
de bodem van het wijnvaatje zaten reeds kleine gaatjes vanwege de houtworm, en dat kwam voor het beoogde doel prima uit.
Verder was Amoebelianus dol op badeenden. De Bisschop had er bij zijn
paleis een vijver vol van. Telkens als hij onder de douche ging, koos hij er
zorgvuldig eentje uit om er onder de verkwikking van het water een goed
gesprek mee te voeren of af en toe steels in te knijpen, waarna een nog altijd
zeer bekend geluid volgde.
Hoe dan ook, Bisschop Amoebelianus had geen bezwaar tegen een abdij en
vond het maar een dusdanig bagatel dat hij Rome, waar op dat moment Paus
Paulus de Derde heerste - waarvan overigens niet vaststond of het een man of
vrouw was, een vraagstuk dat bij een eerdere Pauselijke editie ook al eens
was gerezen - niet inlichtte. Hij deed het thuis, in zijn paleis aan zee, af met:
"ach, er zijn wel meer idioten geweest met zo'n idee. Laat 'm maar. Die Belgicanen toch."
Maar Lowieke was dan wel Vlaams Belgicaan maar niet helemaal van Lotteke
getikt en ging aan de slag.
Hij ontwierp als eerste een plein dat gerend uitliep. Gerend, met het oog op
eventuele uitbreiding, hetzij van het abdijterrein, hetzij tot een dorp, hetzij
beide. In elk geval moest het een inloopabdij worden.
Hij bakende het plein af met een tweetal eenvoudige muurtjes, opgetrokken
uit lokale klompen steen die de boeren telkens op hun land vonden na het
ploegen en het eggen; letterlijke stenen des aanstoots dus.
Lowieke deed het helemaal zelf en alleen. Want hij wàs al een harde werker
en was dat natuurlijk nog steeds.
Hij construeerde het plein zo dat het aan het pelgrimspad naar Santiago de
Compostella lag. Uit steen hakte hij een tegel, bijtelde er de afbeelding van
een schelp in en groef die in de grond.
Bij het uiteinde van de ene muur plaatste hij een verklarend bord: 'Het Grote
Plein', want bij nader inzien was het toch iets aan de kleine kant geworden.
Aan het uiteinde van de andere muur sloeg hij een bord in de grond met
'Monniken gevraagd', want voor de stichting van een abdij had men volgens
de wet- en regelgeving uit Rome minimaal twaalf monniken nodig, zo herin17

nerde Lowieke zich. Onder dat bord knoopte hij een zwarte zak met het opschrift: 'Wie doorloopt staat dat vrij, maar moet wat gouden muntjes offeren.
Zo niet, dan hef ik tol of je wordt monnik. Allebei kan natuurlijk ook'.
Na wat aanloopmoeilijkheden, zoals het omwaaien van een bord en de diefstal door een onverlaat van de tegel met de afbeelding van de schelp, liep het
als een trein. De inkomsten waren goed en pelgrims die geen geld bij zich
hadden, stonken er in en werden monnik. Van dat laatste was nogal sprake,
want er waren in die tijd nu eenmaal nog niet al te veel vermogende pelgrims
zoals tegenwoordig wel het geval is. Dus beschikte Lowieke in een oogwenk
over 33 monniken, ruim boven het voorgeschreven quorum.
Nu kon men weliswaar denken 'waarom liep dat zo'n vaart?' en 'waarom liepen die pelgrims niet een ommetje?' Maar nee, van het rechte pad afwijken
was volgens de streng kerkelijke leer verboden - al leken sommige klerikalen
daarvoor toen al wat dispensatie te hebben gekregen - dus deden ze dat niet
en was je als pelgrim op de ene of op de andere manier altijd het haasje of de
klos.
Weldra kon Lowieke de Kakeleire, in navolging van wat de adel al eeuwen
deed, zichzelf benoemen en wel tot Abt, om precies te zijn Abt Lowieke de
Keleire de Eerste. Aldus liet hij de vernoeming naar zijn roots, dat wil zeggen
de bunders gekakel op het even buiten Leuven gelegen boerenbedrijfje van
zijn ouders, definitief varen.
Omdat hij zichzelf benoemde, ging hij de geschiedenis in als niet gemijterde
Abt, ofschoon hij soms wel zo'n hoofddeksel droeg, vooral als het regende.
Een badmuts, gemaakt van een halve goed uitgeboende, wat opgerekte en ter
versteviging aan de rand omgeslagen varkensblaas, verhinderde dat de mijter
inregende en zijn pij als een vaatdoek om hem heen ging hangen.
De zelfbenoeming van Abt Lowieke de Keleire de Eerste moest vanzelfsprekend worden gevierd.
Boeren uit de omtrek werden opgetrommeld om het evenement met het
karakter van een zegetocht bij te wonen.
Pelgrims die wilden doorlopen - er waren er die misbruik van de feestelijkheden wilden maken door heimelijk de borden te passeren om aan de tolheffing te ontkomen - werden in de kraag gevat, gesommeerd om even een
paar uurtjes niet te wandelen en in plaats daarvan de gebeurtenis met hun
aanwezigheid op te luisteren.
Samen met de inmiddels gegroeide groep monniken vormden de boeren en
de pelgrims enkele erehagen om Abt Lowieke de Keleire de Eerste te eren en
alle lof toe te zwaaien. En inderdaad, alle aanwezigen zwaaiden met het lof
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dat door een boer, die zich in die niet te versmaden groente had gespecialiseerd, per ezel was aangevoerd en uitgedeeld.
Het was een prachtig festijn en Abt Lowieke genoot van een aandacht die hij
in Leuven nauwelijks kreeg als hij weer eens een stamineeke had verbouwd.
Omdat hij in Latijn evenmin uitblonk als in het toenmalige Gregoriaans,
beperkte Abt Lowieke de Keleire de Eerste zich tot het geven van Vlaamse en
bij uitzondering Franse namen aan de monniken, soms met een Latinistisch
tintje waar dat niet al te gecompliceerd werd. Namen, overeenkomstig het
ambacht dat ze uitoefenden of de taken waarmee ze waren belast.
De agrarische sector werd gerund door Broeder Aardbei de Eerste, de werkplaats door Broeder Hamer de Tweede - een kleerkast van een monnik die
minstens voor twee telde -, de keuken door Broeder Polleke Lepel de Derde,
schoonmaakwerk en algehele hygiëne door Broeder Dweil de Vijfde, de
salon door Broeder Taartschep de Zesde, financiën en tolheffing door Broeder
Farizee de Zevende, Administratie en Rekenkamer door Broeder Inflatius-Som
de Achtste (dubbele naam, van vroegadellijke familie), de bieb door Broeder
Bonaventura Helschevierianus de Negende, watermanagement door Broeder
W.A. Incontinentius de Tiende (eveneens van vroegadellijke kom-af), pluimvee en aanverwanten door Broeder Pip de Elfde en met Broeder Smook de
Twaalfde voor Recreatie, Sociaal-Maatschappelijke en Interrelationele
Ontwikkeling en Overige Werkzaamheden was al geruime tijd het vereiste
quorum voor een abdij ordelijk benoemd.
Met deze naamgevingen was tevens de hiërarchie in de Orde bepaald en het
risico dat iedereen manager wilde en kon worden, afgewend.
Het hiërarchisch probleem met betrekking tot absolute levensvoorwaarden,
dat wil zeggen, eten of kennis, of nog beter gezegd, de wedstrijd Aardbei Helschevierianus, die sindsdien in filosofische, spirituele en esoterische
kringen een wereldwijde klassieker werd, bewaarde men voor later, want er
was vooralsnog veel meer groente en fruit dan boeken. En net als met kunst,
die je toen al niet kon eten en waarván je toen al niet kon eten, lag een enkel
boek ook in die tijd vaak zwaar op de maag, àls het al te verteren viel en ongeacht of het een in leer met goudstempel gebonden of eenvoudig duodecimo exemplaar was met een goedkoop perkamentje als kaft.
Niemand had het eeuwige leven, ook al waren daarop enkele bekende uitzonderingen, zo stelde Abt Lowieke de Keleire de Eerste, en voorzag op zodanig vernuftige wijze in de naamgeving voor de opvolging dat de hiërarchische verhoudingen in de Abdij nooit zouden kunnen worden verstoord.
Zodra Abt Lowieke de Keleire de Eerste het aardse voor het hemelse zou
hebben verruild, diende hij te worden opgevolgd door Abt Lowieke de
Keleire de Eerste A, Broeder Aardbei de Eerste door Broeder Aardbei de Eerste
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A, Broeder Hamer de Tweede door Broeder Hamer de Tweede A en zo
verder.
Zodra het alfabet op was, diende men voort te doen met Abt Lowieke de
Keleire de Eerste AA, Broeder Aardbei de Eerste AA, Broeder Hamer de
Tweede AA en eveneens zo verder.
Het ging voor de wind met de Abdij.
Pelgrims werden door de naar het noorden optrekkende Spaanse legers en de
altijd coulante Hertog van Alva zonder mankeren doorgelaten, zelfs aangemoedigd met tikjes op de billen, en kwamen bij bosjes langs.
Gaandeweg betaalde de tolheffing behoorlijk uit. Het vermogen van de Abdij
groeide. Volgens Broeder Farizee de Zevende waren er op enig moment voldoende zilveren en gouden muntjes om met de werkelijke bouw van de
Abdij te beginnen - het was jammer dat Broeder Inflatius-Som de Achtste
soms stukjes blik, benen knopen en witte rondjes waaraan een penetrant fris
luchtje zat bij zijn tellingen aantrof; maar ach, je moest ook niet al te kleinzielig worden, men gaf wat men had, zo hield hij zichzelf af en toe ter geruststelling maar voor.
De bouw werd hoog tijd want tot dan toe was er alleen nog maar een grasveld met twee muren er langs en wat door streng gelovige boeren geschonken
stukken naburig land.
Iedereen woonde, sliep, leefde, werkte en deed nog meer dingen die hier niet
nader genoemd behoeven te worden, in de openlucht. Oude pijen op staken
waren de enige bescherming tegen het scherpe zonlicht, hemelwater, wind
en andere klimatologische verschijnselen, en aan een opengewerkte oude
geitenwollen sok op een lange rietstengel kon men niet alleen zien waar de
wind vandaan kwam maar ook hoe sterk die was. Waaide de sok weg, dan
stormde het. Scheurde de sok, dan was het stormachtige wind. Rafelde de sok
alleen maar, dan stond er een stevig briesje. Om dat van ver af in de gaten te
kunnen houden en te herkennen, bijvoorbeeld door monniken die achterin
de groentetuin prei of ui stonden te zaaien, was de storm sok rood, de stormachtige sok oranje en de briesjes sok geel.
Broeder W.A. Incontinentius de Tiende was regelmatig te vinden bij het
riviertje. Daar putte hij water en bracht dat naar de Abdij. Een boer had de
Abij een afgedankte eikenhouten voederbak voor varkens geschonken.
Broeder Dweil de Vijfde had zich er over ontfermd, voedselresten verwijderd
en de bak verder schoongemaakt en met wijwater ontsmet, en vrij hoog op
een stapel platte stenen geplaatst zodat ze kon dienen als waterreservoir.
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Broeder Hamer de Tweede had er een rond gat in geslagen dat werd afgesloten met een stuk opgerolde bast van een boom die in de omgeving veel
voorkwam maar nog geen naam had. Het door Broeder W.A. Incontinentius
aangevoerde water kon op deze manier als drinkwater maar ook voor de afwas worden gebruikt. "Maar niet voor beide," had Broeder Dweil nadrukkelijk laten weten.
Broeder Kledder de Dertiende was aangewezen voor het al dan niet handmatig uitbaggeren van het riviertje opdat de watergang niet werd belemmerd
en er steeds vers water door het riviertje kon blijven stromen. Hij was tevens
belast met de bewaking van de waterkwaliteit en daarom verbood hij monniken, die stroomopwaarts wilden baden, er in te plassen of anders ergens
stroomafwaarts te gaan poedelen.
De Broeders W.A. Incontinentius en Kledder waren nogal speels van aard. Als
ze niet hoefden te bidden, te schrijven, te werken of andere dingen te doen
hadden, zaten ze samen aan de waterkant om er te spelen met het water en
het slib.
Broeder W.A. Incontinentius de Tiende vouwde wel eens een bootje van wat
afgedankt perkament en bij een niet al te stevig windje genoten beide broeders van het langzaam wegvaren er van.
Broeder Kledder de Dertiende had op een keer een takje rechtop in het bootje
gezet bij wijze van mast. Daarin had hij een snipper perkament gehangen met
een boodschap voor mensen die het langs zouden zien varen en misschien
wel geïnteresseerd konden zijn: 'Kijk, zo kan je ook het geloof verbreiden' en
de een of mogelijk een andere religieuze tekst.
De Broeders W.A. Incontinentius en Kledder konden niet bevroeden welke
gevolgen dit kreeg nadat iemand aan de monding van de rivier het bootje uit
het water viste, de boodschap las en onmiddellijk uitvoerde door met het
zwaard en het kruis de Spaanse taal en de bijbehorende geloofsopvattingen
overzee te verbreiden, ook al had Christoffel Columbus 4 - nota bene een
Italiaan van geboorte - hem al de loef af gestoken tijdens een van zijn ontdekkingsreizen op de toen nog platte aarde.
Broeder Kledder maakte ook eens iets van slib op een plat brok steen. Het
leek aanvankelijk nergens op. Maar door het met rivierwater te besprenkelen

4

Italiaans: Cristoforo Colombo, Spaans: Cristóbal Colón, Portugees: Cristóvão
Colombo, Latijn: Christophorus Columbus, waarmee vermoedelijk telkens dezelfde persoon
wordt bedoeld.
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en met zijn gladde natte handen te vormen, ontstond iets dat aan een menhirtje deed denken, een kleintje, zo'n halve voet hoog. Broeder Kledder keek
er nog eens goed naar, van alle kanten, nam een scherp steentje en kraste er
verticaal wat groeven in. "Kijk!" zei hij olijk tegen Broeder Incontinentius,
"Lof!" Beiden wilden in de lach schieten. Maar dat lieten ze uit hun habijt,
want lof had een speciale betekenis gekregen binnen de Abdij en daar moest
je niet de spot mee drijven.
Twee dagen later zaten Broeder W.A. Incontinentius de Tiende en Broeder
Kledder de Dertiende weer bij het riviertje te niksen. Het was in een periode
van prachtig warm, in feite heet zomerweer. De zon brandde ongenadig en
de UV factor was 10, twee factoren boven het maximaal toegestane. Zelfs
voor het vouwen van bootjes of voor het vissen was het veel te warm.
Broeder Kledder bekeek het object dat hij een paar dagen eerder had gemaakt, pakte het op en constateerde dat het keihard was geworden. De zon
had het slib gedroogd en blijkbaar gemaakt tot iets dat op steen leek. Ook de
kleur was veranderd, en toen de Broeder het object van de steen wilde tillen,
bleek het niet meer los te laten. Het zat muurvast.
Beide Broeders keken elkaar vragend aan. Kort, want ze beseften vrij vlot de
mogelijkheden. Verrukt van het resultaat snelden ze terug naar de Abdij en
bespraken de mogelijkheden om stenen met elkaar te verbinden met het slib.
Want er viel nog wel eens een steentje uit een muurtje en soms viel het helemaal om als monniken er tegen leunden tijdens een pittige gedachtenwisseling over het geloof of al te heftig bidden.
Een apart verhaal vormde Broeder Smook de Twaalfde.
Deze aanvankelijk straatarme pelgrim en dus verplichte monnik was geboren
in het zuiden van de Spaanse Nederlanden, een gebied dat we tegenwoordig
nog Vlaams België noemen.
In zijn knapzak had hij enkele plantjes meegenomen, waarvan hij dacht
onderweg nog wel eens wat profijt of thee te kunnen trekken, hoewel de
plantjes in Belgica in principe voor andere doeleinden werden gekweekt.
Broeder Smook en Broeder Aardbei de Eerste onderhielden een uiterst prettige en bij tijd en wijle gevoelvolle relatie. Ach, dat ging soms zo in een abdij,
ongeacht of men elkaar nodig had of niet. Daardoor had Broeder Smook
Broeder Aardbei een klein stukje van de groententuin weten af te troggelen.
Hij had er de meegenomen stekjes in geplant. Vanwege het gunstige klimaat
in Noord Spanje, groeizaam weer waarin zon en droogte worden afgelost
door verkwikkende buitjes, groeiden de plantjes als kool en konden al na
korte tijd worden geoogst.
Broeder Dweil de Vijfde was op enig moment vroeg klaar met zijn schoonmaakwerk, in dit geval het uitdiepen van de latrines, en bood Broeder Aard22

bei aan om wat perceeltjes groente en fruit van onkruid te ontdoen, het zo
genaamde wieden, dat overigens niet moet worden verward met wijden want
dat is een andere tak van sport. Broeder Aardbei keek Broeder Dweil veelbetekenend en liefdevol aan, hoewel het ook dankbaarheid kan zijn geweest.
Enfin en hoe dan ook, Broeder Dweil trok voortvarend her en der onkruid uit
de grond, en passant wat kruiden en zo meenemend omdat hij geen groente
en fruit had gestudeerd, en deponeerde het op de composthoop. Ten leste
kwam de nijvere broeder ter hoogte van de kweeperen een reuzeplant met
grote bladeren tegen, niet wetende dat die in het perceeltje van Broeder
Smook stond. Broeder Dweil zag de plant aan voor uit de hand gelopen onkruid, trok hem met brute kracht uit de grond en omdat het ding te groot was
voor de composthoop gooide hij hem op de altijd brandende brandstapel
- een brandstapel bij een abdij was overigens niet bedoeld om ketters op te
roosteren ("hoe wil je je ketter, geblakerd, verbrand of verkoold"), maar om
de kleding van pelgrims die monnik werden op te verbranden, zulks ten
teken dat zij veranderd waren; en dat wàs ook een enorme verandering, van
pelgrim tot monnik, in zekere zin vergelijkbaar met een postbode die medewerker in de postkamer wordt.
Broeder Smook de Twaalfde ontstak in toorn toen hij zag wat Broeder Dweil
de Vijfde had aangericht. Maar raakte vervolgens verrukt van de vrijkomende
aangename geur toen de plant op de brandstapel werd geroosterd. Die geur
herkende hij uit zijn Belgica-tijd en fluks griste hij met van Broeder Polleke
Lepel de Derde geleende ovenwanten de grote inmiddels bruin geblakerde
bladeren van zijn plant uit het vuur. Enigszins beteuterd keek hij naar de
bladeren die in zijn handen wat verpulverden maar toch een zekere stevigheid hadden behouden.
Opeens, als door Onze Lieve Heer ingegeven, kreeg hij een illumineus idee.
Hij was zo verzot op de geur dat hij kleine repen perkament afscheurde van
gecalligraffeerde documenten die eeuwen later van grote waarde en betekenis
hadden kunnen worden, frommelde er wat van de verpulverde bladeren in,
rolde dat op, stak het ene uiteinde aan in het vuur van de brandstapel, het
andere gelukkig niet brandende uiteinde in zijn mond en zoog de ontstane
rook tot diep in zijn longen. Afgezien van een klaterende hoestbui die men in
Belgica ook gehoord moet hebben, genoot Broeder Smook de Twaalfde van
een opperste smaak- en geursensatie.
Het tafereel herhaalde zich enkele dagen achtereen, waarvan de soms toevallig passerende Abt Lowieke de Keleire de Eerste meende dat het met de
bronchitis en het pleurisje van Broeder Smook nog niet erg was opgeschoten,
ondanks de helende brouwseltjes die Broeder Aardbei de Eerste van enkele
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duidelijke en onduidelijke kruiden had weten te deriveren 5.
De heerlijke geur was ook andere monniken opgevallen en, om een lang
verhaal toch wat kort te houden, zo genoot een select gezelschap regelmatig
van hogelijk gewaardeerde smaak- en reuksensaties die wierook nooit konden
oproepen.
Naast de grote-bladen-plant waren stekken gegroeid die Broeder Dweil de
Vijfde gelukkig over het hoofd had gezien en zo kon een traditie ontstaan die
eeuwen voortduurde tot er op pakjes shag en sigaretten boodschappen werden afgedrukt die er op wezen dat er voor de dood vermoedelijk geen leven
meer zou zijn, waarbij overigens het omgekeerde al enige tijd geheel werd
uitgesloten.
Broeder Smook de Twaalfde had op zijn pelgrimstocht ook een ander plantje
meegenomen en dat toonde evenzeer haar groeipotentie onder de gunstige
klimatologische omstandigheden in Noord Spanje. Hoewel het stekkie na
eveneens te zijn uitgegroeid tot een plant van formaat, maar verder niet zo
veel overeenkomst met de grote-bladen-plant vertoonde, probeerde Broeder
Smook hetzelfde procédé van blakering op de brandstapel en vermengde het
resultaat met de geroosterde grote bladeren. Met behulp van een strook perkament vervaardigde hij een nogal uit de kluiten gewassen rol, stak die aan
en liet de weldadige rook in alle rust door de neusgaten en de longen gaan.
Het effect was denderend.
Enige dagen later, toen hij met flinke plenzen wijwater was bijgebracht door
enkele broeders, zei Broeder Smook: "man, man, man, man, man, alsof de
hemelpoort openging", hoewel dat buitengewoon onwaarschijnlijk was, vanwege een zich toen al manifesterend probleem met de scharnieren.
Uit de plant won Broeder Smook de Twaalfde ook nog enkele zaden, draaide
talrijke rolletjes van het mengsel in stroken perkament, gaf Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende opdracht om nog meer perkament ter beschikking te stellen, beschreven of niet, en deelde uit aan het selecte gezelschap monniken waarmee hij inmiddels zo wat elke avond gezellig zat te
dampen en geest te verruimen bij een kampvuur.

5

Er zijn er die menen dat Broeder Aardbei de Eerste aldus de basis legde voor de
homeopathie. Maar dit moet als aperte onzin worden afgedaan. Homeopathie heeft een
andere historie. Het is een niet zelden omstreden geneeskunst - en dus geen genees'kunde' die in 1795 zou zijn uitgevonden door de Duitse Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).
Nochtans kan ook hieraan worden getwijfeld. Immers, gedegen wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat reeds ver voor het jaar 0 in diverse uithoeken van de wereld met kruiden, smeerseltjes, papjes, blaadjes, pitjes, zaden, drankjes, specerijen en wat dies meer zij
opmerkelijke resultaten werden bereikt.
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Deze laatste ontwikkeling, die van hoog spirituele etherische dampen en
gassen, was een bijna explosieve, gemeenschappelijke geestverruimende
sensatie, die evenwel pas na vele eeuwen wereldwijd in de mode kwam.
De reden daarvoor was dat een passerende en dus vermogende pelgrim het
recept had weten te stelen. Hij verdroeg de geur niet, moest er ook lelijk van
hoesten en vond dat de monniken er mee moesten ophouden. Het kon
bovendien wel eens heel slecht voor de gezondheid zijn, zo meende hij.
Omdat de monniken, doorgaans heel rustige en prettige lui, daar heel boos
op reageerden en met kluiten in wijwater gedrenkte grond begonnen te
gooien, wachtte de pelgrim zijn kans af en stal 's nachts het recept. Vervolgens verpakte hij het in een stijf gesloten overigens lege Rioja fles en gooide
die bij het op het uiterst noord westelijk op het Iberisch Schiereiland gelegen
Faro de Cabo Vilán - Camariñas in de Atlantische Oceaan, toen nog niet
wetende dat er aan de overkant van die plas ook land was waar de fles uiteindelijk, dat wil zeggen een paar eeuwen later, zou aanspoelen en...... worden
geopend. Met alle nu bekende gevolgen van dien.
Op last van Bisschop Amoebelianus, die alsnog ongevraagd en ongewenst uit
Rome een boze brief van Paus Paulus de Derde had ontvangen over dat
Vlaamse gedoe in, met en rond de Abdij, nota bene in het streng Katholieke
Noord Spanje: 'het moest toch niet al te zeer op een of andere vorm van
reformatie gaan lijken op een moment in de geschiedenis van onze Katholieke kerk dat we nota bene intensief bezig zijn met en onze kaarten hebben
gezet op de Contrareformatie', waagde Abt Lowieke de Keleire de Eerste nog
een verzoenend bedoelde poging tot Latinisme met naamgevingen als Frater
Aardbeius Primus, Frater Hamerius Secundus, Frater Polleke Lepelianius
Tertius en zo. Maar moest daar toch vrij snel van af zien omdat de resultaten
eerder spraakverwarrend dan spraakverhelderend waren en menig passerende
pelgrim een dag of twee nodig had om bij te komen van de lach waarin-ie
schoot bij het horen van zulke namen.
Nu was dat nog tot daar aan toe.
Maar op enig moment lagen er toch wel wat te veel in een deuk bij de poorten van de Abdij en daar ergerde Broeder Dweil de Vijfde zich nogal aan
omdat dat het schoonhouden van de paden en stoepen danig in de weg zat,
terwijl het pelgrimspad bovendien te smal was voor zulke ophopingen. En
bovenal, het lag weer eens voor de hand, gewoon niet van het rechte pad
mocht worden afgeweken, niemand niet. Punt uit. Basta!
Interessant om te weten is dat in die periode het woord 'file' ontstond als
gevolg van een door Broeder Smook de Twaalfde geslaakte onsamenhangende en verre van religieuze kreet toen hij na een zoveelste geslaagde trip
weer eens bij kennis kwam en die enorme mensenhoop zag: "Allemachtig
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wat een filium."
De Abdij ging sindsdien zo'n beetje haar eigen weg.
De Kerkelijke Staat met Rome als centrum, het Heilige Roomse Rijk, lag immers ver weg in Italië, dat in die tijd overigens niet altijd één geheel vormde;
het grondgebied bestond keer op keer uit kleine landjes met eigen heersers,
waardoor het zelfs kon voorkomen dat een Paus uit Rome werd verjaagd.
Bisschop Amoebelianus verbleef het liefst in een daartoe kleurig aangepast en
op gasten berekend tweepersoons faldistorium 6 in het zonnetje aan het
strand of stond, zat of lag onder de douche over al dan niet religieuze onderwerpen van gedachten te wisselen met een van zijn favoriete badeenden.
Toezicht was dus sowieso moeilijk en, naar later bleek, ook helemaal niet
nodig. De Abdij ontwikkelde zich onafhankelijk en zelfstandig als middelpunt
van een lokale samenleving, die overigens vanwege de Abdij ontstond. Maar
daarover later.
Vrijwel elke abdij, in feite niet veel meer maar ook niet veel minder dan een
klooster met een andere benaming, kende 'kloosterregels' of, in dit verband,
'abdijregels'. Regels, waar de abdijgemeenschap naar had te leven en zich
aan moest houden. Dus kende de kersverse Abdij van Abt Lowieke de Keleire
de Eerste er eveneens een aantal.
Eén van de meest opmerkelijke die de relatief vrije ontwikkeling van de Abdij
illustreerde, was wel deze.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste vond het lofzwaaien tijdens de zegetocht na
zijn zelfbenoeming fantastisch. Hij raakte er niet over uitgepraat en zwaaide
op zijn beurt het lof alle lof toe. Dientengevolge verordonneerde hij dat Het
Lof, de gebedsdienst met zang op zondagen en kerkelijke feestdagen - een uit
de 13e eeuw stammende en vooral in de 15e en 16e eeuw wijd verspreide
gewoonte - in den vervolge diende te worden gehouden met deze kostelijke
friswitte groente feestelijk in de hand 7. Iedere boer in de wijde omtrek van de
Abdij diende daartoe een perceeltje lof te telen, naar voorbeeld van de groententuin van de Abdij die daarop door Broeder Aardbei de Eerste zo prachtig

6

Het is niet onwaarschijnlijk dat hierin de inspiratie heeft gelegen voor de ontwikkeling van de rieten strandstoel die eeuwen later zo populair werd aan de stranden van
Nederland.
7

Het is niet helemaal duidelijk en wetenschappelijk noch historisch verklaarbaar.
Maar Drs. P's "knolraap en lof, schorseneren en prei" zou hiervan een voortzetting en een
nog meer aansprekende variant kunnen zijn.
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was heringericht. Lof te over dus.
Overigens werd lof door Broeder Aardbei vanwege het uiterlijk en de vorm
gniffelend maar toch eerbiedig minipij genoemd en, als Broeder Polleke Lepel
de Derde een struikje overdwars had gehalveerd om te beginnen aan een
fijne rauwkostsalade met de naam Lof met Rozenhoedje, een micromijter.
In een lollige bui had Broeder Aardbei Abt Lowieke wel eens gewaarschuwd
om niet te proberen een minipij aan te trekken of een micromijter op te zetten. Maar dat was niet in goede aarde gevallen. Humor was Lowieke het
Zachtgekookte Ei nu een maal niet aangeboren en ofschoon zijn zelfbenoeming tot Abt op zich best wel iets humoristisch had, was er zelfs daardoor
geen verandering in gekomen.
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De Abdij en een Dorp
Het is van belang te weten dat vele abdijen in de Middeleeuwen, zo niet de
meeste, langs vergelijkbare weg tot oprichting en bloei kwamen. In hedendaagse termen: het was good business, zoals in latere eeuwen in een woest
maar groot en nogal dominant land aan de overzijde van de Atlantische
Oceaan kerken met winstoogmerk konden worden opgericht, ingericht,
geëxploiteerd en opgelicht.
Niet alleen op religieus en cultureel gebied, maar ook en vooral voor de ontwikkeling van de lokale economie waren abdijen van betekenis en zijn dat in
wat meer afgelegen streken heden ten dage soms nog. Abdijen hadden immers vaak het beheer over een uitgestrekt omliggend gebied, al dan niet met
wijngaarden en percelen grond waarop met het bekende doel gerst en hop
werden verbouwd. Niet bekend is of die uitbreidingen het gevolg waren van
giften door vrome boeren, hun nalatenschappen en dergelijke of door schatplicht, en het is vermoedelijk voor veler zielenrust misschien ook maar beter
als dat nooit bekend wordt.
Abdijen waren doorgaans een ommuurd gebouwencomplex, waarbinnen
zich onder meer de abdijkerk of -kapel, woon-, slaap- en eetvertrekken, een
keuken, een bieb, moestuinen, een huisapotheek, een ziekenkamer, een
bierbrouwerij, een wijnmakerij, een werkplaats, enkele latrines 8 en een
stalling voor kamerpotten bevonden.
Naarmate een abdij zich na oprichting begon te ontwikkelen, was al het werk
niet meer te mannen voor de monniken.
Voor de initiële bouw van een abdij en verdere uitbreiding van het gebouwencomplex moest doorgaans een beroep worden gedaan op arbeiders, omdat monniken wel een handje wilden uitsteken maar toch voornamelijk bezig
waren, en zich uiteraard bezig moesten blijven houden, met belangrijker taken, opdrachten en uitdagingen, zoals het calligraferen van schrifturen, het
bestuderen van de inhoud van botaniseertrommeltjes, het up to date houden
van herbaria, het herredigeren, herformuleren en herschrijven van bijbelteksten en, niet te vergeten, het bidden.
Boerenbedrijven gingen - en gaan vaak nog - van vader op zoon. Omdat er

8

Het is wetenschappelijk niet bewezen. Maar er zijn veel tekenen die er op wijzen
dat de al dan niet overkapte Franse hurktoiletten hun oorsprong vonden in Noord Spanje.
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vanwege de Rooms Katholieke inzichten meestal meerdere en niet zelden
veel kinderen waren, bleven boerenzonen over die geen kans hadden het
familiebedrijf over te nemen of er op te werken. Deze zo genaamde kansarme
boerenzonen trokken dan vaak van het boerenbedrijf weg naar waar wel
werk was. Ze werkten soms als dagloners voor andere boeren. Maar meestal
was er werk bij, aan of ging dat uit van een abdij of kerk. Het betaalde goed
en het was bovendien zingevend. Vaak kon men er, als secundaire arbeidsvoorwaarde, bijvoorbeeld gratis biechten.
Zo ging dat ook met de Abdij van Abt Lowieke de Keleire de Eerste. Zijn
Abdij bood dat werk. Bouwwerk om precies te zijn.
Eerst werd vanzelfsprekend een kapel gebouwd.
Broeder Hacquebonque de Veertiende, een voormalig pelgrim uit het Franstalige deel van Belgica, fungeerde als architect en bouwheer, en ontwierp het
gebouw in voor iemand met handen als kolenschoppen goed leesbare vlotte
schetsen op een randje perkament, rekening houdende met 'Het Grote Plein',
het doel en de functie daarvan, en de gebouwen die er verder nog moesten
komen.
De boeren uit de omtrek leverden stenen in allerlei formaten die met het
ploegen en eggen van hun akkers telkens weer te voorschijn kwamen. Ze
droegen dus letterlijk hun steentjes bij.
Onder het toeziend oog van Broeder Hacquebonque, hoewel hij dat zelf het
beste kon - geen wonder dat hij later tot voorzitter van het Bouwvakkersgilde
werd benoemd - werden ze vormgeklopt, soms door de monniken maar
meestal door de tot arbeiders geworden kansarme boerenzonen.
Volgens tekening werden de bouwstenen geplaatst en verbonden met het
door Broeder Kledder de Dertiende, met de hulp van Broeder W.A. Incontinentius de Tiende, uit de rivierbedding gewonnen en per emmer aangevoerde
slib.
"Tijdje nat houden," was Broeder Kledder's deskundig devies nadat er weer
een paar lagen stenen waren opgebouwd en Broeder W.A. Incontinentius
werd dus belast met het regelmatig besprenkelen van de op deze wijze opgetrokken muren.
"Tijdje droog houden," was na enige tijd de volgende instructie van Broeder
Kledder de Dertiende, inmiddels dé deskundoloog op dit gebied.
Dat was meestal het sein om langdurig te gaan schaften.
De betrokken monniken en arbeiders gingen dan geruime tijd rustig zitten
picknicken op 'Het Grote Plein', onderhielden elkaar langdurig over de vragen des levens en legden onderhand een kaartje, zoals dat ook nu nog de
gewoonte is in de bouw. Onderhand kon het metselwerk drogen in de zon.
De muren werden stevig en vielen niet meer om als monniken er tegen ston29

den te leunen tijdens een inspannende sessie bidden.
Kwam men voor de bouw stenen te kort, iets dat kon gebeuren omdat op de
percelen van de boeren natuurlijk niet altijd werd geploegd en geëgd, dan
toonde Broeder Hacquebonque de Veertiende zijn ongeëvenaarde vakmanschap en hiew de stenen precies op maat uit een nabij gelegen rotsformatie.
De monniken en arbeiders vormden dan een rij van de rotsformatie tot aan de
Abdij en gaven de stenen aan elkaar door tot op de bouwplaats.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste liep dan af en toe tevreden knikkend langs
de rij en sprak zo hier en daar een bemoedigend woordje tot enkele monniken, zoals "prijst de dag niet voor het avond is" of "houd moed, mijn arme
schapen, want de avond is nabij", het logische "één zwaluw maakt nog geen
zomer" maar meestal het uiterst populaire "niet klagen, maar dragen!" 9
Toen alle muren stevig stonden, was het de beurt aan Broeder Tabula de
Vijftiende en zijn ploeg.
Van stevig hout werd het dak geconstrueerd, met uit de omgeving gewonnen
leisteen bedekt en de inrichting van de kapel gemaakt en aangebracht, merendeels voorzien van imposant, vakkundig en duurzaam houtsnijwerk.
Een pelgrim uit Italië die de tol niet kon betalen en dus verplicht was in de
Abdij te blijven, bleek het recept van sodaglas bij zich te hebben. Naar zijn
zeggen een gift van zijn opa met de boodschap dat hij er onderweg, wanneer
hij platzak zou raken, nog wel eens iets aan kon hebben. Maar wat precies
was hem bij zijn vertrek niet helemaal duidelijk geweest.
Broeder Hamer de Tweede bekeek het recept eens goed. Vervolgens stuurde
hij er een monnik op uit om ingrediënten zoals zand te halen. Het recept
werd in de werkplaats op het vuur voor smeedwerk gevolgd met als resultaat
dat op een grote platte steen een waarlijk glasplaatje kon worden gegoten.
De Italiaanse pelgrim doorzag nu wel de betekenis van de boodschap van
zijn opa en was zo verrukt dat hij meteen opteerde voor monnik onder de
zelf gekozen naam Broeder Plinius Ruitje de Zestiende. Het enthousiasme
werd door Abt Lowieke beloond. Broeder Plinius Ruitje kreeg een eigen
ruimte toegewezen om er een atelier voor artistieke glasobjecten in te vestigen.

9

De Engelsen hoorden enkele eeuwen later van deze nuttige dynamiek verhogende
gewoonte en maakten er een eigen traditie van. Een vorm daarvan zien we jaarlijks op
Wimbledon, dat wil zeggen hoe stimulerend en inspirerend de Hertog van Kent omgaat met
de ballenjongens en linesmen, op z'n Engels, dus nadat het tennistoernooi is afgelopen.
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Samen met Broeder Hamer en Broeder Hacquebonque maakte hij stenen
vormen waarin het glas in het juiste formaat kon worden uitgegoten. De
plaatjes glas werden in de openingen in het metselwerk van de kapel geplaatst en met randjes slib van Broeder Kledder vastgezet.
Niet alleen de verdere bouw van het door Broeder Hacquebonque de Eerste
ontworpen complex verliep voorspoedig. Maar ook de zaken, de tolheffing,
gingen zo goed dat na korte tijd zelfs een priorij kon worden gebouwd om de
verdere aanwas van monniken te huisvesten, in de relax- en loungeruimten
leuke spelletjes met elkaar te kunnen doen en bij een per ongeluk gebroken
of ingewaaid raampje te kunnen roken wat de 'pot' van Broeder Smook de
Twaalfde schafte.
Verveelden de monniken zich, dan verzamelden ze scherven van gebroken
raampjes, legden die op een grote eikenhouten tafel, pasten net zo lang tot ze
pasten en plakten de scherven aan elkaar met van Broeder Bonaventura
Helschevierianus de Negende gestolen reepjes perkament, waarvan was gebleken dat ze nogal plakten als je ze nat maakte. Daarna brachten ze op de
ruitjes verschillende kleuren aan. Zodra het klaar was, werd het gehele kunstwerk voor openingen in de kapel geplaatst, daar waar de ruitjes waren gebroken, en tenslotte goed vastgezet met slierten slib van Broeder Kledder de
Dertiende.
Ook een omvangrijke hardstenen kippenren was spoedig gerealiseerd, ter
leniging van Abt Lowieke's soms opspelende heimwee naar het boerenbedrijfje van zijn ouders buiten Leuven.
Aan de uiteinden van de muren van 'Het Grote Plein' verrezen volgens de
zelfde formule van bouwen een nepshop 10 en natuurlijk een cafetarium 11
waar onder meer hardgekookte eieren aan de langstrekkende, niet zelden
uitgehongerde vermogende pelgrims werden verkocht. Overigens was het
aanbieden en verkopen van zachtgekookte eieren - bijnaam: Lowiekes, een
naam die evenals het woord 'ei' alleen maar achter de hand werd uitgesproken, maar het liefst helemaal niet - ten strengste verboden.

10

Toenmalige benaming van een souvenirwinkeltje.

11

De benaming 'cafetaria' van de oudst bekende in Nederland - in 1915 gevestigd
te Utrecht in de straat Achter Clarenburg - is meervoudig fout. De veel voorkomende benaming 'snackbar' is al helemaal een afschuwelijke miskleun.
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Op aandringen van Abt Lowieke de Keleire de Eerste werd als laatste een
toren van drie cubitus, dat wil zeggen drie maal anderhalve pedes, in hedendaagse maten totaal 133 meter en 8 centimeter hoog gebouwd, tegen de
kapel aan, omdat hij ze onderweg tijdens zijn pelgrimstocht zo vaak was
tegengekomen en zo'n toren eigenlijk wel erg 'af' vond staan, the finishing
touch, so to speak. Wat je verder met zo'n toren kon of zou moeten, was Abt
Lowieke noch de monniken op dat moment erg duidelijk. De toren stond dus
aanvankelijk leeg, hetgeen enkele monniken de gelegenheid gaf om uit te
vinden of een toren dezelfde eigenschappen zou hebben als een echoput.
Maar daaraan kwam een einde toen Broeder Tabula de Vijftiende nog maar
weinig te doen had. Hij stelde voor er een trap in te maken zodat de toren
kon worden gebruikt voor de uitkijk, vogelspotten, uitwaaien, het zich voor
wat rust afzonderen van overwerkte monniken, en dergelijke toepassingen.
De piketpaaltjesboeren vonden de Abdij van Abt Lowieke de Keleire de
Eerste werkelijk prachtig.
Het had een eigen kerk, zij dus ook, en die was er nog nooit. Men bad gewoonlijk in de open lucht, als men zich met een hamer op de vingers sloeg,
wanneer er een drachtige koe op een voet ging staan, thuis geknield voor het
bed of, als het iets te koud was, geknield op het bed, of bij zeer strenge koude
helemaal niet want dan ging men het liefst meteen onder de vette lappen.
Niet helemaal bekend is wat de voorkeur had. Maar nu, met de komst van de
Abdij en de daarbinnen opgerichte kapel, was bidden waarlijk heerlijk geworden en een geliefd uitje, een gewaardeerde ontsnapping aan het doorgaans zo
saaie plattelandsleven.
Maar toch ontbrak er nog iets.
Van familie die in de nabij gelegen Picos enige schapenfarms beheerden,
hadden de boeren gehoord dat er bij abdijen meestal dorpen waren. En ook
dat zouden de boeren prachtig vinden. Eindelijk een dorp. Dat hadden ze
eveneens nog niet.
Dus drongen ze er bij Abt Lowieke de Keleire de Eerste op aan dat er een
dorp zou komen. Waarop ze van de Abt het degelijke antwoord ontvingen
dat aandringen niet nodig was omdat een dorp vanzelf zou ontstaan. "Let
maar op. Voor je het weet, struikel je over de dorpelingen," zo zou hij volgens de overlevering hebben gezegd.
Zijn vooruitziende blik werd vanzelfsprekend bewaarheid - tja, welke abdij
moest het nu niet hebben van visionairs?
De boerenzonen kregen voor het werk bij boeren en bij en aan de Abdij
betaald, konden daarmee leeftocht en kleding kopen en, na flink te hebben
gespaard, een huisje bouwen. De Abdij en de ploegende en eggende boeren
32

leverden daar grondstoffen voor en door het bouwen van de huisjes, meestal
uit lokaal voorkomend natuursteen, ontstond tevens het ambacht van steenhouwer - dat van beeldhouwer en beenhouwer moet hier beslist niet mee
worden verward.
Al snel vestigden zich in het groeiende en zich snel uitbreidende dorp naast
het toegenomen aantal bouwvakkers, steenhouwers en timmerlieden alras
bakkers, beenhouwers, crudeners, grutters, schoenmakers, melkslijters, smidsen, groentenboeren, instrumentmakers, barbiers, ondanks het verbod van
Keizer Karel de Vijfde wat bordelen, een winkel voor perkament en schrijfwaren, ijzerwinkels, slijterijen, cantina's, een wapenwinkel en een muziekwinkel die door een burger met vooruitziende blik werd gedreven. Florerende
middenstand, soms voortvloeiende uit de overdracht van ambachten door de
monniken van de Abdij aan de poorters en horigen in het dorp. Middenstand
dus, aangevuld met langstrekkende marskraemers, goochelaars en kwakzalvers terwijl er uiteenlopende kooplui verschenen op de markten en jaarlijkse
kermissen.
Gaandeweg ontwikkelde het dorp zich ook in rangen en standen, in klassen,
door de vestiging van op de bloei van het dorp afgekomen architecten,
genees-, heel- en artsenijbereidkundigen, dat wil zeggen artsen en apothekers, alsmede openbare schrijvers (notarissen), juristen, professoren et cetera.
Voor het overschot aan kansarme boerendochteren die anders gedwongen
waren op de boerenbedrijven maar wat rond te lummelen, te helpen bij het
spannen van een lijntje voor het ophangen van de was of het elke dag nodeloos aanvegen van de deel, was de ontwikkeling van de gelaagde samenleving in het dorp een uitkomst. Sommigen vonden werk in het bordeel als
deernen en meiden, die bezoekers, die meestal smoor-kanon-kachel waren,
pleizierden en dus voor van alles en nog wat werden gebruikt. Maar de
meeste dochteren vonden keurig emplooi bij de notabelen, als dienstmaagd
- hoewel het laatste dan vaak niet lang meer kon worden gezegd - ook wel de
meid, het meisje, de dienstmeid, de dienstbode, de juffrouw of de huishoudster genoemd.
Naarmate het dorp zich aldus ontwikkelde, veranderde het systeem van tolheffing. Want collectes, giften, indulgentia en andere bronnen van inkomsten, waaronder de verkoop van wat het land opbracht, alsmede abdijbier,
wijn, hardgekookte eieren en uiteenlopende souvenirs zoals zongedroogde
minipijen en dito minimijters, zorgden er voor dat de knip van de Abdij meer
dan goed gevuld raakte en tot ware schatkist werd.
Op een dag kwam een pelgrim voorbij met een vreemd knutselwerk van hout
bovenop zijn knapzak. De pelgrim had geen sou te verteren, dus was hij ge33

dwongen om monnik te worden. Dat wilde hij niet en er ontstond een nogal
pittige discussie tussen Broeder Farizee de Zevende en de pelgrim die bepaaldelijk niet over het geloof of relevante onderwerpen ging, hoewel er in bepaalde zinsneden wel aan werd gerefereerd. Omdat geld voor de Abdij niet
langer de belangrijkste rol speelde, kwamen ze na veel vijven, zessen en zelfs
zevens en achten tot een vergelijk. Uit het knutselwerk bleek geluid te komen. Als je een beetje aan de er op gespannen rare draadjes trok, klonk het
ding eigenlijk best wel aardig.
Broeder Farizee vroeg de pelgrim wat je er mee kon doen.
Bij wijze van antwoord ging de pelgrim op een van de nu stevige muurtjes
zitten, tokkelde eerst wat en speelde er vervolgens enkele accoorden op.
Daarna hief hij onder begeleiding van het instrument luidkeels en geestdriftig
een lied aan: "Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de
Condé" 12.
Nadat de pelgrim het lied met een ferm slotaccoord had afgesloten en een
beetje triomfantelijk naar Broeder Farizee keek, zo van 'goed hè', vroeg de
Broeder hem: "Wat is dat precies wat je doet? Het klinkt niet onaardig."
De pelgrim dacht even na en antwoordde: "Dat is muziek en die maak je met
behulp van muziekinstrumenten, een instrument zoals dit. Ik ben eigenlijk
minstreel van beroep."
Broeder Farizee de Zevende fronste even de wenkbrauwen en vroeg: "Aha,
zo, zo, ja, ja, muziek dus. Hmmmm. Heeft u die op perkament?"
"Jawel, kijkt u maar. Hier. Blokjes op lijntjes. Maar mijn verontschuldigingen
voor mijn handschrift. Want tijdens het wandelen zwaai ik met mijn handen
naar beneden en daar krijg ik dikke blauwe vingers van, begrijpt u wel?"
"En eh...., hoe heet dit eh.... muziek.... eh..... instrument?"
"Het is een luit, met een t," aldus de pelgrim, "en het geluid is luid met een d.
Een essentieel verschil."
"O, juist ja, nou, eh..., perkament en instrument verbeurd verklaard! Mooie

12

Een Frans spotliedje dat door de Hugenoten werd gezongen als protest tegen het
gezag tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 1568. De melodie van het Wilhelmus,
dat bij decreet van Koningin Wilhelmina op 10 mei 1932 tot het officiële Nederlandse volkslied werd verklaard, is die van dat spotliedje, zij het muzikaal bewerkt door de Veerse schepen Adriaen Valerius in zijn met een aantal liederen 'geïllustreerde' geschiedschrijving
"Nederlandtsche Gedenck-Clanck", ook bekend als "Valerius Gedenkklank". Over de herkomst van de tekst van het Wilhelmus bestaan uiteenlopende theorieën die geen van alle
een bewezen feitelijke en/of wetenschappelijke basis kennen. Zo zou Marnix van SintAldegonde de auteur kunnen zijn geweest, maar ook een anoniem gebleven dichter of Dirck
Volkertsz. Coornhert of evenzeer anoniem gebleven naar Duitsland gevluchte Nederlanders,
om er maar een paar te noemen. Opmerkelijk in de tekst van het eerste couplet, en tot op
zekere hoogte intrigerend, blijft de strofe over het eren van de Spaanse koning.
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vorm van tol, vind u ook niet? U kunt verder wandelen, want ik zie in u eigenlijk geen monnik vanwege dat rare lange haar in een staartje en die gescheurde knieën in uw broek, terwijl ik ook de tekst van uw lied maar ten
dele wilde verstaan, laat staan begrijpen. Goede reis, hoor, en behouden aankomst. Maar pas op, je weet maar nooit wat je met uw levensovertuiging kan
overkomen in het noord-westen van Spanje, ha, ha, ha," zo liet de altijd minzame Broeder Farizee gemoedelijk weten.
"O jee, Heremetijd, is het zo erg? Nou, dan blijf ik liever hier," reageerde de
pelgrim bedremmeld, "als minstreel. Misschien kunnen we in de Abdij met
elkaar muziek maken en die verder ontwikkelen!"
"Ah, dat is beduidend andere koek. Blijft u even rustig op dat muurtje zitten.
Niet bang zijn, het is solide. Ik ben zo terug."
Broeder Farizee de Zevende ging de Abdij binnen en kwam na vijf minuten
terug met de mededeling: "Volgens onze Abt Lowieke de Keleire de Eerste is
het een goed idee. Ik heb hem uitgelegd wat muziek is en hoewel hij zich er
nog geen voorstelling van kan maken, ziet hij er wel wat in."
"Hoort hij er wel wat in...," verbeterde de minstreel op vloeiende toon.
"Minstreel, u kunt blijven, maar knip dat haar een beetje in monniksvorm, inclusief een kaal plekje op het achterhoofd, en verbrand uw rare kleren op die
brandstapel, daar, waar die broeder, Broeder Smook, bij zit te wiebelen."
Maar zo verging het niet iedere pelgrim die een muziekinstrument bij zich
had.
"Ach arme ziel, u moet die zware vracht niet verder met u meedragen, hoor,
want het is nog ver naar Santiago de Compostella. Geeft u maar hier."
De instrumenten werden de pelgrims afgenomen om hen vervolgens met
telkens dezelfde hoopgevende en veelbelovende boodschap van Broeder
Farizee de Zevende verder op het rechte pad te sturen.
Door deze vorm van tolheffing beschikte de Abdij na verloop van tijd over
uiteenlopende muziekinstrumenten zoals een aantal vedels, een trumscheit,
een lier en een draailier, een tiental schalmeien of pommers, een hummeltje,
een zink, een trifonium, een portatief, een hakkebord, enkele luiten, een sackbut, een psalterium, ontelbare koebellen en drie doedelzakken.
Onder leiding van de minstreel werd in de Abdijkapel elke dag enthousiast
gerepeteerd en als het even meezat ook werkelijk muziek gemaakt.
Als het weer het toeliet, trad een gezelschap broeders op het dorpsplein op
onder de naam 'Los Trivialos', samen met een mannenkoor, genaamd 'Los
Flirteos', dat was geïnitieerd door de boeren die Lowieke het Zachtgekookte
Ei eertijds vertelden over hun rumoerige en bloederige verleden met betrekking tot de piketpaaltjes.
De optredens, toen nog geen concerten maar uitvoeringen genoemd, werden
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tradities, die tot de dag van vandaag voortduren, zij het met naar de tijd aangepaste muziekinstrumenten, muziekstukken en, uiteraard, bezetting.
Abdijen waren - en zijn - doorgaans strak georganiseerde en meestal vrij
gesloten leefgemeenschappen met klooster- c.q. abdijregels. Maar de Abdij
van Abt Lowieke de Keleire de Eerste was anders. Zijn Abdij stond heel dicht
bij de mensen en daarom niet, hoewel een terzijde, op een terp, heuvel of
rotsformatie maar op maaiveldhoogte. Die keuze was bij de oprichting
bewust gemaakt. Daarom kon het een echte inloopabdij zijn - met een vrije
uitloop en dus zonder af te sluiten toegangspoort - waartoe de omvang van
'Het Grote Plein' inmiddels was aangepast. De gerende vorm liep tot zo'n
350 meter ver het dorp in.
Maar natuurlijk niet zo maar.
Het was een voor niemand te missen oprit met slechts enkele treden naar de
ingang van de Abdijkapel en met uiteraard een aantal betaalde parkeerplaatsen aan de zijkanten voor karren, ezels, paarden en andere vervoermiddelen. Op die manier werd de bevolking aan een strenge Abdijregel herinnerd met betrekking tot het kapelbezoek, opdat ook zij die regel strikt zouden
naleven.
Die zachte hint gold tevens passerend pelgrims. Want 'Het Grote Plein' werd
weliswaar doorkruist door het pelgrimspad, waardoor pelgrims in feite alle
kanten uit konden. Maar dat bleef om bekende redenen ten strengste verboden: ze dienden ondanks alle dorpse verlokkingen onveranderd op het rechte
pad te blijven en konden zich door het ontwerp van 'Het Grote Plein' niet
anders dan gedwongen voelen om een bezoekje aan de kapel te brengen.
Om er voor te zorgen dat er geen wanorde of chaos zou ontstaan in het snel
groeiende dorpje, waren evenzeer regels nodig, zo besefte Abt Lowieke, en
niet in de laatste plaats om de continuïteit in het kapelbezoek te waarborgen.
Een lege kapel of kerk was, en klonk ook toen al, beroerd. Dus moest de dorpelingen en de boeren nog intensiever worden voorgehouden hoe kerkbezoek hoorde te zijn, hoe de agenda daarop diende te worden ingericht en op
welke uiteenlopende wijzen de buidel regelmatig moest worden geleegd voor
vrijwillig verplichte bijdragen, een traditie die nadien ook door andere religieuze stromingen werd overgenomen en nog altijd geldt.
Maar tevens dienden de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zorgvuldig
te worden begeleid om burgerlijke zwakheden, bedorvenheden, perversiteiten en dergelijke tegen te gaan. Abt Lowieke de Keleire de Eerste vond dat
de Abdijregels voor een groot deel ook in die voorwaardelijke behoeften
konden voorzien. Omdat de Abdij dicht bij de mensen stond, kon het de dorpelingen vanzelfsprekend geen moeite kosten om zich naar daartoe strek36

kende regels of varianten daarop te gedragen, zo redeneerde hij.
Eén van de normerende Abdijregels gold de toenmalige eetgewoonten, waaraan Abt Lowieke de Keleire de Eerste zich al geruime tijd ergerde, zowel in
de eetzaal van de Abdij als tijdens bilaterale betrekkingen stimulerende etentjes buiten de deur met collega reli's. Men zette vaak een ribbenkast, poot of
dij van een pikzwart geroosterd speenvarken - men kende in die tijd het begrip barbecuen blijkbaar wel maar het woord nog niet -, een volwassen bos
cichorei of krop andijvie of, als toetje, een complete suikerbiet aan de mond
en dat moest uit zijn. Onaangenaam geklieder, en van dat voortdurende
smakken moest Abt Lowieke ook weinig hebben.
Hij wisselde wel eens van gedachten over die akelige gewoonten met passerende pelgrims.
Op een dag gaf één van hen Abt Lowieke een boekje met de titel 'Etiquette'.
Niet van Amy Groskamp ten Have, want haar streng normatieve instructieboekje "Hoe hoort het eigenlijk?" kwam pas in 1939 uit en die handleiding
voor een beschaafd leven beleefde in 1940 een vierde druk bij Uitgeverij
Becht te Amsterdam. Nee, het was een in stevig leer gebonden boekje met
goudstempel, maar helaas zonder paginering en met een bedenkelijke soort
perkament - eeuwen later bleek deze kwaliteit zeer geschikt te zijn als sigarettenpapier; had Broeder Smook de Twaalfde dat maar geweten, want het
perkament van Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende had soms
de onaangename eigenschap te stinken alsof het habijt van Broeder Corruptius de Achttiende in de fik stond.
Goed, een boekje dus van een verder onbekend gebleven Franse schrijver die
zelf net met mes en vork had leren eten, het wel een aardige gewoonte vond
en deze vorm van bijschaving - waaraan wellicht het woord beschaving is
ontleend - wilde uitdragen. Alleen het eten van soep was hem nog niet zo
goed gelukt, een kunst die zowel de nodige zorgen baarde als stringente oefening vroeg, zo vertelde de pelgrim wat terughoudend. "Maar," zo voegde hij
daar als boodschap met perspectief aan toe, "als je er elke ochtend vroeg mee
begint, ben je 's avonds laat een stukje verder."
Abt Lowieke de Keleire de Eerste raakte na lezing van het werkje overtuigd
van het nut en decreteerde dat de bevolking van de Abdij, het dorpje en de
landerijen rondom het dorpje zich aan de richtlijnen van 'De Etiquette' dienden te houden, op straffe van tien rozenkransjes per gebeurtenis en een
verdubbeling van de vrijwillig verplichte bijdrage in de kapel.
Door het Abdijelijk decreet ontstond, en dat was een mooie bijkomstigheid,
innovatief werk voor Broeder Hamer de Tweede en zijn ploeg: het smeden
van messen, vorken, het uitvinden en nadien vervaardigen van lepels, opscheplepels en zo meer, aanvankelijk van tin en, toen men alle foefjes van
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seriefabricage onder de knie had, eerst nog van blik en later van zilver. Het
verkocht natuurlijk als een gek. Dus substantiële financiële bijdragen aan de
economie van de Abdij, terwijl het delven van zilver in een nabij gelegen
kleine zilvermijn ook weer een niet onaanzienlijk aantal fte-en schiep voor de
plaatselijke bevolking, onder leiding van Broeder Explosius de Zestiende die
uit de aard der zaak zowel de afdeling bergbouw als buskruit beheerde.
Met betrekking tot buskruit: de overlevering wil dat Berthold Schwarz (14e
eeuw, Duits Franciscaner monnik), die zich bezighield met alchemie, het had
uitgevonden. Een wetenschapper zei eens dat alchemie en de latere chemie
de techniek was van twee stoffen bij elkaar gooien en dan kijken wat er gebeurt, waaraan hij enigszins glimlachend toevoegde dat je het resultaat daarvan soms maar beter niet afwacht, althans, niet ter plekke.
Goed, aan Berthold Schwarz dus werd de uitvinding van het buskruit toegeschreven (vandaar in de Duitse taal 'Schwarz-pulver'). Maar te luchtige geesten van tegenwoordig nemen aan - ofschoon op uitgebreid noch gedegen
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, zoals dat voor het onderhavige
boekje jarenlang vanzelfsprekend wel heeft plaatsgevonden, een vermoeiend
karweitje overigens - dat dit ten onrechte is. Door sommigen wordt er zelfs
aan getwijfeld of Berthold Schwarz wel heeft bestaan, zulks in weerwil van
gravures die van hem zijn gemaakt 13. Tja, zo ziet men maar weer, zulke
dingen komen toch altijd weer neer op de kern in ons aardse bestaan, dat wil
zeggen op het aloude 'to be or not te be, that's the question'.
Een andere normatieve regel - al is een regel per definitie al normatief - kwam
voort uit de aard van het Abdijleven in dit Middeleeuwse dorpje in Noord
Spanje, waar alleen maar monniken de Abdij bewoonden, terwijl het dichtst
bij zijnde nonnenklooster op zo'n 150 kilometer afstand zuidwaarts op de
doorgaans geblakerde pampa's van Españia lag.
Tijdens, maar ook al ver voor Abt Lowieke de Keleire de Eerste, deed iedereen in en buiten de dorpen en steden het met iedereen. Dat was overal zo en
dus niet alleen in het noorden van Spanje. Nu kon menigeen dat weinig schelen, bovendien waren schelen toen ook al de mooisten niet en mooie schelen
evenmin. Maar er liepen in het dorp en op het platteland steeds meer bastaardkinderen te zoeken naar hun ouders. Een soms wat trieste aanblik. Ook
aan die gewoonte en de gevolgen er van moest een einde komen, vond Abt
13

Een terzijde in dit verband, of misschien niet geheel. Een journalist was eens op
zoek naar een man, in Den Haag. Waarom is niet bekend, maar hij deed het wel. De journalist ging van adres naar adres maar vond de man nergens. Een werkelijk woonadres was
dus niet bekend. Het bracht de journalist tot de verzuchting (letterlijk citaat, augustus 2010):
"Heeft hij wel gewoond?"
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Lowieke. Want overbevolking was dan weliswaar niet het probleem, het
kwam op den duur immers het kapelbezoek en de omvang van de geloofsgemeenschap ten goede. Maar de Abdij moest wel weten en kunnen bijhouden wie haar of zijn vrijwillig verplichte bijdrage had afgedragen en of dat op
tijd was gebeurd. Daarvoor had je namen nodig, op zijn minst een achternaam en bij voorkeur een volledig naw.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste was per definitie celibatair, want door zijn
zo authentieke manier van doen in de stamineekes in Leuven, was hij niet
bepaald populair bij de meisjes geweest. Na lang aarzelen had hij zich daarmee verzoend, herinnerde zich bovendien de gevoelssensatie toen Alva hem
bemoedigend op de billen tikte maar al te goed, geloofde voorts in geloofsgemeenschap en om daar allemaal handen en voeten aan te geven, waande
Abt Lowieke zich de uitvinder van het celibaat, hoewel hij er gaandeweg
achter kwam dat zijn denkbeeld en op zijn filosofie gebaseerde geheelontbering niet uniek was. Al veel eerder waren er die niet populair waren bij
de meisjes, daarom meenden er geen belangstelling voor het vrouwelijke
geslacht op na toe hoeven houden, zich al dan niet om die reden in religie
hadden gestort en van die nood een of meer deugden hadden gemaakt.
Hoe dan ook, Abt Lowieke's stelregel was 'of je trouwde met elkaar door
elkaar trouw te beloven, of je bleef met je tengels van elkaar af'. Het was
overigens niet duidelijk of deze regel alleen maar gold in het dorpje en op
het platteland of ook binnen de Abdij, al dan niet als Abdijregel.
Even een kanttekening.
Vanwege de bedoelingen van geloofsrichtingen, ongeacht welke, werden
door de eeuwen heen steeds strakkere regels opgelegd aan de een bedehuis
omringende bevolking. Regels, die ook meer en meer het dagelijks leven
moesten bepalen, dat wil zeggen als voorschriften hoe men te leven en zich
te gedragen had. De fenomenen schuld, straf en boete hebben in deze processen een zeer prominente, vermoedelijk zelfs de meest prominente rol
gespeeld en doen dat nog.
Historisch beschouwd en wetenschappelijk benaderd liggen hierin tevens de
beginselen van niet religie gebonden burgerlijke normativiteit en burgerlijke
conventies. Iets waarop heftig en nogal creatief door enerzijds uiteenlopende
geloofsrichtingen, kerkvorsten, religieuze, lokale en landsbesturen, anderzijds
ook door niet religie gebonden politici en niet te vergeten de burgerij zelf,
ergo door Jan en Alleman, werd en nog altijd wordt voortgeborduurd.
Daaruit zijn onder meer burgerlijk normatieve varianten voortgekomen waaronder we heden ten dage nog zuchten en lijden. Burgerlijke normativiteit kan
je immers definiëren als ongebreidelde bemoeizucht waarbij algemene of
persoonlijke conventies de toets zijn, alsof het leven alleen maar kan deugen
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als het wordt geleefd naar regels en conventies die overigens niet zelden willekeurig zijn en willekeurig op mensen worden losgelaten.
Eén van de meest sprekende voorbeelden in dit verband is het naast het kerkelijk huwelijk ingestelde burgerlijk huwelijk, een normatief kader met alle
niet zelden trieste gevolgen van dien. Een ontwikkeling die ten onrechte in de
geschiedenis wordt ingedeeld in de periode van de industrialisatie in de 19e
eeuw, niet lang na Napoleon. Maar van niet-kerkelijke huwelijken was al veel
eerder sprake, althans als mensen er enigszins het geld voor hadden. Het was
doorgaans niet vanwege 'liefde op het eerste gezicht', maar een rationeel verbond. Het huwelijk was domweg een contract, zoals dat in adellijke en plattelands kringen werd voorgedaan: geld en bezit trouwde met geld en bezit,
1 + 1 = 2, en op die manier kon men de welstand steeds meer vergroten. Uit
die ontwikkeling stamt overigens de opmerking van een filosoof, die tevens
bouw- en veeboer was: 'geld is mooi, maar nogal koud om naast te slapen'.
In de 19e eeuw trokken kansarme boerenzonen en boerendochteren naar de
steden. Daar was werk. Dientengevolge werden door wie geen geld had burgerlijke huwelijken steeds meer gesloten als een wederzijdse levensverzekering, dat wil zeggen man en kinderen zorgden door te werken voor inkomsten en dus een bestaan, de vrouw deed op vele manieren de verzorging om
dat bestaan mogelijk te maken en te houden. Alleenstaande vrouwen en mannen bleven kansarm.
Maar genoeg daarover. Terug nu naar de Abdij en het dorp.
Iedereen in en buiten het dorp hield zich aan de door Abt Lowieke de Keleire
de Eerste uitgevaardigde regel.
Er werd sindsdien veel getrouwd in de Abdijkapel, waarbij 'Los Trivialos' de
inzegenende plechtigheden of, zo men wilde, de plechtige inzegeningen
krachtig luister bijzette, daarin al dan niet bijgestaan door 'Los Flirteos'. Er
stond de echtparen nadien niets meer in de weg om echt te paren.
Broeder Inflatius-Som de Achtste, expert in administratie, werd overeenkomstig de bedoelingen van Abt Lowieke de Keleire de Eerste belast met het bijhouden van een register en deed dat zeer consciëntieus. Zo zorgvuldig en
gedetailleerd zelfs dat het perkament niet aan te slepen was, Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende er duidelijk aan te kort kwam - waardoor we eigenlijk toch nog te weinig weten van deze Abdij -, sommige monniken door gebrek aan inkt werkeloos werden en een plaatselijke boekbinder
er met zijn gezin van een vrouw en twaalf kinderen etmaalwerk aan had.
Voorts moest er een nieuw gedeelte aan de priorij worden gebouwd voor de
opslag van die administratie.
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De kosten liepen hierdoor dusdanig uit de hand dat Broeder Corruptius de
Achttiende, deels in overleg met Broeder Farizee de Zevende en Broeder
Inflatius-Som de Achtste een plan ontwikkelde, omdat het zo niet langer kon.
Een abdij die op een faillissement afstevende, nee, dat gaf geen pas en zou
een blamage zijn.
Het plan werd voorgelegd aan Abt Lowieke en die besloot in een split second
dat het plan direct moest worden geïmplementeerd. Een plan met eeuwenlange gevolgen.
Op de eerste plaats voorzag het in vergoeding door de trouwlustigen van de
kosten van de trouwerijen en daarbij behorende administratie, inclusief kaarsen, wijwater, muziek, bloemen, lof en toiletgebruik. Het werd Verenigingsbelasting gedoopt.
Op de tweede plaats werden sindsdien in de Abdij wel de namen van de
echtparen en hun kinderen geregistreerd, maar alle verdere details bijgehouden in heel grote doorschrijfboeken door klerken - de eeuwenlatere
ambtenaren - die onder de bevolking waren geworven. Het werd het Volksregister genoemd.
Dit alles onder de bezielende leiding van Broeder Corruptius die zich daarvoor vanzelfsprekend vrijwillig ter beschikking had gesteld.
Maar dat werd de Broeder op enig moment wel wat te veel omdat hij ook al
een bepaald toezicht hield op de handel, projectontwikkeling, het geldverkeer, de inkomenspositie van de burgerij en een berg andere interessante
activiteiten waarop je als rechtschapen monnik toezicht diende te houden
opdat de bevolking zichzelf niet te veel zou ontregelen met dingen die het
daglicht maar slecht konden verdragen.
Broeder Corruptius de Achttiende ontwikkelde daarom een nieuw en innovatief plan, compleet met organogram, voor het besturen van het dorp, uiteraard
volgens van de Grieken overgenomen democratische beginselen zodat elke
laag in de bevolking van het dorp en de boeren met voorstellen en ideeën
konden komen en bovendien invloed zouden kunnen uitoefenen op de wijze
van bestuur. De Broeder lanceerde het plan onder de naam 'Dorpsraad'.
Het voorzag in drie categorieën: zij die het voor het zeggen zouden hebben
en houden - een kleine groep -, zij die alles moesten uitvoeren - een iets
grotere groep - en zij die werden geacht zich er niet al te veel mee te bemoeien omdat hen de kennis en intellectuele bagage volledig ontbrak - de
grootste groep; naar wordt aangenomen, werden de bevolking, de burgerij
dus, en de boeren bedoeld.
Het plan werd eerst in de Abdij en daarna in de plaatselijke cantina met
enkele vermogende en dus gezaghebbende burgers besproken. Het werd in
beide gevallen vrijwel direct aangenomen, op perkamenten posters overal in
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het dorp en op het platteland aangespijkerd, opdat de derde categorie op de
hoogte was, en onmiddellijk in praktijk gebracht.
Broeder Corruptius de Achttiende werd benoemd om leiding te geven aan de
categorie die het voor het zeggen had, waardoor hij zowel de invloed van de
clerus als zijn eigen belangen kon waarborgen.
De klerken, de latere ambtenaren dus, werden ondergebracht in de categorie
die alles moest uitvoeren.
De eigenaar van de cantina besloot als hommage en herinnering aan deze
voor het dorp historische beslissing zijn etablissement om te dopen van
'Beber una Narcosis' tot 'La Casa de la Política Honesta' en verwierf daarmee
het alleenrecht op het in een achterin het gebouw gelegen ruimte faciliëren
van dorpsbestuurlijke vergaderingen die maar beter niet in het openbaar, dat
wil zeggen in het Dorpshuis of op een terrasje, werden gehouden.
Vanwege de daarbij vereiste spirituale en gastronomische geneugten kon dat
overigens ook niet omdat het Dorpshuis over een keuken noch wijnkelder
beschikte.

42

De Abdij en een Klok
Op een dag passeerde een pelgrim uit Zwitserland. Zijn indrukwekkende
naam was Pirminius Grosniklaus.
Hij was nogal zwaar bepakt en leek meer op een toerist dan op een doorsnee
pelgrim. Om zijn nek hingen nogal wat dingen, waaronder een merkwaardig
voorwerp aan een ketting, een houten kastje met aan de voorzijde een ovale
plaat met twee metalen stripjes. Omdat Broeder Farizee de Zevende tol wilde
innen, dacht dat het een muziekinstrument was en zo op het oog meende dat
het in de collectie van de Abdij ontbrak, sprak hij de pelgrim aan en vroeg:
"Zeg, vreemdeling, wat is dat voor een muziekinstrument?"
De pelgrim boog voorover, keek op de ovale plaat aan de voorzijde van het
mooi met houtsnijwerk versierde kastje dat ongeveer op zijn navel hing,
dacht even na en antwoordde dat hij geen tijd had om een goed gesprek aan
te gaan. Tijd was voor hem belangrijk en die droeg hij aan een ketting op zijn
buik. Je kon de tijd ook aan een broekriem hangen, zo legde de toeristische
pelgrim gehaast uit en deed het voor.
"Wat is het dan wel? Het heeft een lekker constant ritme," vroeg de met zijn
linkervoet tappende Broeder Farizee.
"Gelukkig maar, dat constante. Want het is een draagbaar horloge," aldus
Pirminius de pelgrim.
"Wat zegt u me daar, een hor-lo-ge?"
"Ja, hor-lo-ge. Da's Frans, spreken we in Zwitserland naast Switzerdütsch ook.
Een horloge dus, afgeleid van het Griekse horologion, van horo en logos."
"Tsja, wij doen meer in Latijn. Nochtans mooi wel, hor-lo-ge....., maar......"
reageerde Broeder Farizee toch een beetje mat en ietwat teleurgesteld.
"Altijd de juiste tijd bij me. Niks zonnestand, zonnewijzer en meer van die
ouderwetse meuk. Dit is het nieuwste van het nieuwste. Heel handig, hoor.
Op het hele uur komt er zelfs een vogeltje uit om me te waarschuwen."
"Meuk? Dat woord ken ik niet."
"Ik eigenlijk ook niet," gaf de toeristische pelgrim enigszins ruiterlijk toe.
"En dat vogeltje, leeft dat? Geeft u het onderweg wel voldoende te eten en te
drinken? Bidden jullie samen?"
Pirminius keek even, zo van 'ben je wel goed bij je hoofd, man', hernam zich
en vervolgde: "Maar goed, horloge dus. Heb ik onderweg in Duitsland gekocht bij een horlogemaker die zijn atelier langs een van de pelgrimspaden
heeft en contact onderhoudt met een klokkenmaker in het Schwarzwald."
Pirminius keek nog eens op zijn horloge en maakte meteen wat nerveus aanstalten om verder te wandelen richting Santiago de Compostella.
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"Het horloge heet ook wel Neurenbergs Ei. Maar ik moet gaan, tijd is een
schaars artikel als je ergens op tijd moet zijn en zo veel tijd tot 25 juli heb ik
niet meer."
"Eh, tikkie terug. Met dat 'Ei' moet u voorzichtig zijn, hoor. Dat ligt hier wat
gevoelig," hervatte Broeder Farizee de Twaalfde het gesprek. "Maar luister,
wij hebben hier in de Abdij zo'n tijd niet, laat staan een horloge, maar wel dé
tijd. Het is een handig ding, denk ik. Ik kan het u natuurlijk gewoon afnemen,
als tol, dat doen we hier wel vaker met rariteiten, maar u kunt het horloge
hier ook even achterlaten. Dan maken we het na. Het is nog maar februari,
hoor. U heeft tijd zat. In ruil houden we u vrij in het dorp en mag u in de
priorij overnachten. Wat denkt u er van?"
"Ach ja, natuurlijk, stom van me, een horloge is geen calendarium, ik dacht
dat het al mei was. Goed, ik blijf, maar maximaal een week, hoor," antwoordde Pirminius, na even de tijd te hebben genomen om na te denken.
In de werkplaats van Broeder Hamer de Tweede werd voor het fijne werk
regelmatig Broeder Minusculius de Negentiende ingeschakeld. Hij had zich
onder meer ontwikkeld tot instrumentmaker, overigens nog niet zo ver dat hij
al muziekinstrumenten of onderdelen daarvoor kon maken.
Broeder Minusculius was begonnen met de vervaardiging van glimmende
metalen gespen voor de sandalen van de monniken, had zich daarna geworpen op het maken van diverse gereedschappen en toen hij zo ver was gevorderd dat hij meende wel een ingewikkeld werk aan te kunnen, had hij een
zonnewijzer in elkaar gezet die vlak naast het pelgrimspad midden in de
gerende oprit naar de Abdij was geplaatst.
Het was eigenlijk best een aardig ding geworden. Maar helaas was de zonnewijzer wat klein uitgevallen, de monnik nam in alles zijn naam serieus, en
men moest er tot op één voet bij gaan staan om enigszins te begrijpen hoe
laat het was en dus ook óf het al laat was. De dorpelingen, de boeren, Abt
Lowieke de Keleire de Eerste en de monniken hadden er moeite mee. Bovendien had je er niets aan als het nacht was of de zon niet scheen vanwege een
overtrekkende depressie of een al dan niet toevallige verduistering. Kortom,
men ergerde zich er nogal aan. Dus was Abt Lowieke ingenomen met de
komst van het horloge en de mogelijkheid om het na te maken.
Broeder Minusculius de Negentiende haalde het horloge zorgvuldig uit elkaar, maar had niet gerekend op een veer. Die schoot pardoes en nogal spontaan uit het uurwerk en vloog rakelings langs zijn neus een raam uit. Toen de
Broeder van de schrik was bekomen en zich had voorgenomen dat dit hem
niet nog een keer zou overkomen, maakte hij alle onderdelen met precisie
na. Hij nam de tijd en had uiteraard wat moeite met het spannen van de veer
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en wel zodanig dat het slijpen van een opwindsleutel vanwege zijn bibberende handen ook niet meteen lukte. Maar na een paar dagen had hij een
uurwerk dat als twee druppels water op het horloge leek, inclusief een vogeltje waarvoor hij een dood meesje had opgezet en op een scharend in- en
uitveer mechanisme had geplaatst. Na het met schapenvet smeren van het
vogeldeurtje, dat aanvankelijk nogal klemde vanwege de hoge vochtigheidsgraad van het Noord Spaanse klimaat in het vroege voorjaar, werkte dat ook.
Toen het horloge evenals de Broeder bijna waren opgewonden, sprong helaas
de veer en dat kostte opnieuw enkele gekleurde ruitjes van de werkplaats.
Maar na een nieuwe veer van wat steviger materiaal te hebben vervaardigd en
die met de opwindsleutel was gespannen, liep het horloge zonder mankeren.
Broeder Tabula de Vijftiende had onderhand een prachtig kastje met delicaat
houtsnijwerk gemaakt. Het uurwerk paste precies en werd erin geplaatst,
compleet met een ovale wijzerplaat en stripjes prachtig geslepen en gepoetst
metaal als wijzers.
Op last van Abt Lowieke de Keleire de Eerste, die het uurwerk het liefst ter
vervanging van de zonnewijzer bij het pelgrimspad zag staan, had Broeder
Hamer de Tweede een robuust onderstel gesmeed en keurig in neutrale lijnolielak gezet.
Het horloge met onderstel werd buiten gezet op de plaats van de zonnewijzer. De zonnewijzer werd achterin het magazijn opgeslagen met een verduidelijkend kaartje er aan: 'werkt niet binnen'.
Het originele horloge werd vanzelfsprekend weer geheel en zonder achterblijvend onderdeel in elkaar gezet en teruggeven aan Pirminius Grosniklaus,
waarna de Zwitserse pelgrim uitgerust en wel het pelgrimspad koos en westwaards ging. Niet zonder dat Abt Lowieke hem hoogst persoonlijk een mandje hardgekookte eieren en wat overdatum abdijbier voor onderweg had overhandigd en hem had gevraagd om de abt in Santiago de Compostella toch
vooral de allerhartelijkste groeten van hem te doen. "U heeft ruimschoots de
tijd om uw doel te bereiken en de tijd hebben wij nu ook," waren de laatste
bemoedigende woorden van Abt Lowieke de Keleire de Eerste, zijn woorden
kracht bij zettend met een paar warme tikjes op de billen van de pelgrim.
Broeder Hamer de Tweede, de grofsmid in de Abdij, was nu niet bepaald een
dromer. Dat was maar goed ook want anders waren hij, zijn ledematen en
mede-broeders er vermoedelijk niet genadig van af gekomen. Het geloof biedt
nu een maal geen bescherming tegen calamiteiten en dat was toen ook al zo.
Maar als hij sliep, was Broeder Hamer wèl een dromer en dus droomde hij
nogal vaak. Meestal van de oprichting van een Smedevaartsoord.
De overlevering wil dat Broeder Hamer nogal applausgevoelig was.
Onuitgesproken was zijn diepste wens: bezoekers van heinde en verre die
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geheel begeesterd in zijn helse vuur zouden komen kijken en daarna uit hun
dak zouden gaan bij de aanblik van hoe men met zorgvuldig gedoseerde
kracht, doelgericht en zeer deskundig met een forse hamer op gloeiend ijzer
mept.
Helaas, althans voor Broeder Hamer de Tweede, kwam het zo ver niet. Maar
wat hij niet kon bevroedden was dat een meesterwerk van zijn handen tot in
de 21e eeuw geschiedenis zou schrijven.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste was zeer ingenomen met het uurwerk, het
horloge, dat in de oprit naar de Abdij was geplaatst - een Neurenbergs Ei dus
dat evenwel nooit meer zo werd genoemd. Het was een hele verbetering.
Maar toch had het nog steeds een nadeel dat de zonnewijzer ook had. Men
moest er altijd naar toe lopen om te zien hoe laat het was, tenzij er een monnik bij de zonnewijzer zat en naar hem kon worden geroepen: "hé, joh, hoe
laat is het?" Maar zonder daartoe geroepen te zijn, bleef geen monnik voor
zijn plezier permanent bij een zonnewijzer zitten, waarvoor diverse voor de
hand liggende redenen waren. Dus bij een horloge evenmin. En van de dorpelingen en boeren mocht je niet verwachten dat ze telkens maar naar dat
uurwerk heen en weer liepen om te gaan kijken hoe laat het was.
Abt Lowieke vroeg zich dan ook af of er misschien iets op deze problematiek
te vinden was nu de Abdij beschikte over zo'n prachtig horloge op 'Het Grote
Plein' nabij het pelgrimspad en riep daartoe zijn monniken voor overleg bijeen in de vergaderzaal van de priorij.
Maar hoezeer er ook werd gediscussieerd over het probleem, geen der monniken kwam voor de dag met een bruikbare oplossing. Tot Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende, die de gehele brainstorm sessie diep in
gedachten verzonken leek en klaarblijkelijk nog altijd leed onder de tot trauma geworden afname van zijn voorraad prachtig perkament, opstond en herinnerde aan de koebel. Als er zo eentje, maar dan wat groter en ronder, kon
worden gemaakt, in de toren zou kunnen worden gehangen en op het hele
uur door middel van aan een touw te trekken af kon gaan, dan wist iedereen
in de Abdij en de wijde omtrek hoe laat het was en hoefde niemand meer
naar het horloge te lopen.
Het idee was zo overrompelend verbluffend dat Abt Lowieke de Keleire de
Eerste en de monniken besloten om elkaar vanwege het grote belang van het
onderwerp de tijd te geven er heel zorgvuldig over na te denken en daartoe
zelfs af te zien van het bidden voor de duur van het denkproces.
Opvallend was dat tijdens het overleg alleen een koebel van de buitencategorie ter sprake kwam en geen carillon. Maar goed, dat kon ook eigenlijk niet
omdat men daarvan in de Abdij nog niet had gehoord. Dat was op zich even46

zeer jammer als vreemd. Want er is wetenschappelijk bewijs dat er in het
Belgicaanse Oudenaarde al in 1510, dus ruim voor Lowieke het Zachtgekookte Ei koers zette naar Santiago de Compostella, een handbespeelbare
beiaard hing en wel in het stadhuis van het stadje. Men had het dus wèl
kunnen wéten en Lowieke het Ei zeker! Want van Leuven via de Muur van
Geraardsbergen, desnoods via Zottegem, Rekelberg en Korsegem naar Oudenaarde is kinderwerk, peanuts zelfs, vergeleken met de etappe Leuven Santiago de Compostella. Een geringe deviatie dus toen hij op stap ging. En
laten we wel zijn, oriëntatie is nu een maal de helft van de oplossing.
Jammer, een gemiste kans. Maar dit geheel en al terzijde.
Na een week waren de broeders klaar met nadenken en kwamen weer bijeen
in de vergaderzaal.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste geloofde heilig in democratische processen.
Maar omdat de monniken hem wat bête zaten aan te kijken, naar het plafond
zaten te staren, met de randen van gele notitieperkamentjes zaten te spelen,
hun sandalen bestudeerden of een beetje fluitend naar buiten keken, hakte hij
zelf de knoop door, resoluut, zoals het een Abt betaamt.
"Broeders, luister en huiver. Het idee van Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende heeft mijn zegen, ongeacht of die van Boven komt, moet
worden uitgewerkt en gerealiseerd!" waarna hij iedereen een prettige dag
wenste, op het hart bond weer intensief te gaan bidden en zich in zijn kamer
terugtrok om zijn memoires verder op te tekenen.
Alle Broeders haalden opgelucht adem. De kogel was door de kapel.
Broeder Hamer de Tweede kreeg de opdracht om een grote ronde koebel te
vervaardigen en leende als voorbeeld een overigens toch al volwassen koebel
van een os van een van de boeren buiten het dorp.
Hij vond dat een schaal van zo'n vijftien maal zo groot wel zou voldoen,
koos in zijn magazijn een prachtige plaat metaal van het geschatte formaat
- Alloy 1090 - en legde hem met behulp van enkele Broeders op het altijd
hete, het altoos helsche vier van de smederij.
Ondertussen had Broeder Hacquebonque de Veertiende met behulp van het
slib van Broeder Kledder de Dertiende en door alle collega Broeders aangevoerde stenen in de werkplaats een cirkelvormige muur van circa vier voet
hoog opgetrokken, gelijkend op het ombouwsel van een echoput.
Toen de plaat metaal na twee etmalen op het vuur te hebben gelegen over de
gehele oppervlakte door en door gloeiend was, leenden de Broeders ovenwanten bij Broeder Polleke Lepel de Derde, tilden de plaat van het vuur en
plaatsten hem zorgvuldig op de cirkelvormige muur. Vervolgens deelde Broeder Hamer de voorhamers uit en op zijn aanwijzingen werd er met man en
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macht op het gloeiende metaal getimmerd, net zo lang tot het midden van de
plaat naar beneden wees en de bolle vorm van een megagrote koebel had
aangenomen.
Na een dag of wat was de forse koebel afgekoeld, maar had nog niet de gewenste vorm. Vier scherpe hoeken staken nog boven het cirkelvormige muurtje uit waaraan een enkele wat gejaagd biddende broeder zich nogal bezeerde en dus werden ze er meteen met handzagen afgezaagd.
Drie dagen later werd de bel met vereende krachten uit de ronde muur getild
en op de vloer gezet. Vervolgens begon het èchte monnikenwerk, voor zo ver
het dat al niet was.
Het onbewerkte ding werd net zo lang gevijld met nagelvijltjes - fijn zand
nr. 5 op driedubbel gevouwen 120 grams perkament - en geschuurd met
schuurpapier - grof zand nr. 1 op 240 grams perkament - tot het zo glad was
dat niemand zich er meer aan kon blesseren.
Vervolgens werd de bel omgedraaid zodat Broeder Hamer de Tweede op het
hoogste punt een gat kon slaan.
De Broeder smeedde daarna een klepel van een rond taps uitlopend stuk
metaal - wederom van een staalsoort die eeuwen later met Alloy 1090 werd
geduid - met een ring aan het ene en een ring aan het andere uiteinde.
De bel werd op zijn kant gezet en door het gat bovenin werd een touw gevoerd dat aan de ring van het dunste einde van de klepel werd vastgemaakt.
Tenslotte werd de bel met de open kant naar beneden op de vloer gezet.
Broeder Hamer de Tweede wilde immers wel eens weten hoe zijn meesterwerk klonk en sloeg er voorzichtig met een hamer op. Maar Broeder Hamer
keek vervolgens wat beteuterd. Hij had een spectaculair geluid verwacht.
"Dat klinkt raar," merkte Broeder Minusculius op, "ik hoor alleen maar
'plok'."
Broeder Hamer, niet helemaal overtuigd van het geluid, sloeg er nog eens op,
nu wat krachtiger en met een grotere hamer. Het geluid verbeterde een beetje
hetgeen Broeder Bonaventura Helschevierianus uit zijn traumatische gedachten deed opschrikken. De Broeder keek wat verdwaasd om zich heen en reageerde met: "Ik hoor 'klok'."
"Nee hoor, het was ook nu weer overduidelijk 'plok'," legde Broeder Minusculius de anderen voor.
"Maar ik vind plok helemaal geen woord dat bij mijn bel past. Klok klinkt
veel beter," aldus een toch nog steeds wat gefrustreerde Broeder Hamer, "ook
al klinkt-ie dan ook niet veel meer dan een meter beter."
"Maar ik denk dat de bel wel veel beter klinkt als-ie in de toren hangt. Daar
is-ie ook voor bedoeld, toch? Kijk, hij staat nu op de grond, dat dempt en het
gevaarte kan dus niet echt klinken. Wat denken jullie overigens, zullen we de
bel nu verder 'klok' noemen, want inderdaad, een plok zal geen geschiedenis
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schrijven. Klinken als een klok vermoedelijk wel."
Alle Broeders namen even, zoals met allerhande zwaarwegende onderwerpen
de gewoonte was, de tijd om na te denken. Na rijp beraad waren ze het eens
met wat Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende in al zijn wijsheid had geopperd. Kortom, de Abdij had een Klok!
Broeder Hacquebonque de Veertiende bood aan om de klok in zijn eentje
naar boven te dragen. "Een goede training," zo zei de voor een monnik, die
ook heel fijnzinnig kon bidden en mooie ontwerpen op randjes perkament
kon schetsen, wel erg gespierde kleerkast. Maar dat werd hem toch ten stelligste ontraden. Niet omdat hij dat niet zou kunnen. Maar omdat de betrouwbaarheid van de muren van de hoge toren, met het wonderslib van Broeder
Kledder de Dertiende gebouwd, nog niet geheel was aangetoond, wetenschappelijk onderzocht, wereldwijd gerefereed en gevalideerd.
De Broeders besloten met vereende krachten de klok langs de trap tot bovenin de toren te dragen waarbij Broeder Hacquebonque de grootste kracht zou
leveren door onder de klok, als een soort Atlas, het grootste gewicht op zijn
waarlijk prachtige schouders te nemen.
Het lukte. De klok werd de toren in gesjouwd, boven op houten schragen
gezet en met het touw, dat aan de ring van de klepel was vastgemaakt, aan
een haak in de nok van de toren bevestigd. Aan de ring aan de onderzijde
van de klepel werd een lang touw geknoopt en door het trapgat naar beneden
gegooid. De schragen werden verwijderd en de klok hing.
Een tweetal pelgrims uit Polen, stevige types, dat wel, maar geen cent te makken en zonder muziekinstrumenten op pad gegaan, was dus ook het lot van
monnik beschoren. Het span was een tweeling en ze leken nogal op elkaar
- of ze één- of twee-eiige tweelingen waren, was omwille van het Ei-woord
nooit ter sprake gekomen. Maar hoe dan ook, hun karakters vertoonden
gelijke, vrij speelse en vooral humoristische trekken. Af en toe dollen met de
andere monniken, al dan niet onder invloed van al het goede dat Broeder
Smook de Twaalfde herhaaldelijk te bieden had en menig vaatje abdijbier,
fleurde het abdijleven regelmatig op.
Ze hadden geholpen met het naar boven tillen en ophangen van de klok.
Waar alle andere Broeders na dat karwei onderin de toren zwetend zaten uit
te blazen en bijkans van vermoeidheid in slaap vielen, waren de Poolse Broeders nog fris, monter en vol energie, en wel in voor een geintje. Ze zagen het
touw hangen en zwengelden er vol overgave aan. De klok ging donderend af
met meerdere slagen en prompt vielen er drie grote stenen en twee broeders
door het trapgat naar beneden, de laatsten met hun handen over hun oren.
Iedereen had blijkbaar over het hoofd gezien dat er bovenin de toren een
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broeder rustig stond te vogelspotten en een andere lag bij te komen van al te
excessief bidden - beide broeders kregen na enige tijd te zijn verpleegd in de
ziekenboeg nieuwe namen toegekend, Broeder Absurdius en Broeder Decibelius, vanwege hun toch nadien wat afwijkend functioneren in de dagelijkse
praktijk nadat alle builen, schrammen en wonden waren geheeld.
In een oogwenk verzamelden zich dorpelingen en boeren op 'Het Grote
Plein'. Ze wilden wel eens weten waar die herrie vandaan kwam en wat dat
te betekenen had.
Ook Abt Lowieke de Keleire de Eerste was door het geluid opgeschrikt uit het
optekenen van zijn memoires, had zijn ganzenveer keurig naast de inktpot
gedeponeerd en snelde naar de ingang van de kapel om te kijken wat er aan
de hand was. Na een korte toelichting door Broeder Hamer, Broeder Minusculius en Broeder Bonaventura Helschevierianus richtte hij zich tot de toegestroomde menigte.
"Inderdaad, het is een enorme herrie en het ding klinkt voor geen drie en een
halve voet. Maar de Abdij en daarmee ons dorp en de omliggende boerderijen hebben nu een echte klok, een torenklok en, ook heel fijn, een klokkentoren."
"Maar dat daar, dat ding, dat klinkt schor. Het lijkt een beetje op een koebel,
maar het is veel erger. Van een koebel kan ik soms al niet slapen. Laat staan
van dit apparaat. Je schrikt je een ongeluk door het geluid, terwijl mijn boerderij toch helemaal achter die heuvel daar ligt. Ik zag door het geweld van
die klok zelfs m'n haan bewusteloos omvallen, zo erg. Maar, Abt, dat alles
terzijde, waar dient het voor?" riep een boer.
"Ja, wat moeten we er mee," klonk het gezamenlijk vanuit de menigte.
"Rustig maar, andante, rustig maar, quies, ik zal het jullie uitleggen," reageerde Abt Lowieke. "Wij hebben hier sinds kort de tijd en......"
"Ja, dat weten we, maar niet sinds kort, dat is al langer zo. Wij werken veel
harder," probeerde een grofgebouwde bouwvakker die al eens een poging
had gewaagd om een beroepsvereniging op te richten.
"..... en dat staat hier op Het Grote Plein maar we wilden de tijd niet voor
onszelf houden. Daarom hebben we een klok gemaakt en die hangt nu
bovenin de toren van de kapel. Dat is buitengewoon handig," aldus Abt
Lowieke.
"O ja?" hoorde de Abt iemand zeggen.
"Ja," hervatte Abt Lowieke zijn praatje, dat langzamerhand een toespraak was
geworden. "Op elk heel uur slaat de klok, bijvoorbeeld acht uur in de ochtend, acht slagen. Dat doen we kort er na voor een tweede maal. De tweede
keer acht slagen als herinnering aan de eerste acht. En zo weet iedereen hoe
laat het is. Kan niet missen!"
"Alleen om acht uur in de ochtend?" grinnikte een dorpeling.
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Met een "nee, op àlle hele uren natuurlijk," reageerde een nu wat wrevelige
Abt Lowieke en vermeed het woord 'oen', onbewust of omdat hij dat woord
nog niet kende.
Op het zachte "alle acht?" uit de menigte ging de Abt maar niet in want het
kon best weer die verdraaide bouwvakker zijn geweest.
De menigte keek elkaar aan, er ontstond gemompel en dat gemompel nam
toe. Abt Lowieke had even de vrees dat het allemaal niet in goede aarde was
gevallen. Maar toen het gemompel weer wat verstomde, zei een van de boeren, die van de piketpaaltjes: "Ja, Abt, uw woorden snijden hout en ook al
klinkt die klok keihard, dat schorre geluid heeft wel iets, vinden we, ook al
weten we nog niet precies wat."
"Lieve mensen," Abt Lowieke ontspande zich zichtbaar, "al is het misschien
even wennen en kan ik me een prettiger geluid voorstellen, ben ik blij dat ons
klokproject in goede aarde valt. We zullen er allemaal veel aan hebben. Als
uiting van dank voor jullie acceptatie deelt Broeder Polleke Lepel de Derde
straks aan iedereen een mandje hardgekookte eieren en enkele verpakkingen
abdijbier uit. Gaat u daarna met een gerust hart en in vrede naar huis, en vergeet niet te bidden en te danken voor het moois in de klokkentoren."
De schorre klok werd op het hele uur dus twee maal geluid om iedereen er
van te verzekeren dat het juiste uur had geslagen en niemand de exacte tijd
kon missen. Zo hadden de Broeders onder leiding van Abt Lowieke de Keleire
de Eerste het uitgedacht, niet in de laatste plaats om alle dorpelingen en boeren wat meer stiptheid voor het kerkbezoek bij te brengen. Ook al was de
Abdij bedoeld als inloop abdij, het binnenlopen van de kapel midden in een
vurige preek, tijdens het derde couplet van de samenzang of, en dat kwam
nog vaker voor, na de collectie, gaf immers geen pas.
Die minuut tussen de klokslagen had het effect van hedendaagse wekkers met
sluimerfunctie, maar was bovendien bedoeld om de monniken die het klokkentouw zouden bedienen wat adempauze te gunnen voor het geval ze wat
last zouden hebben van astmatische aanleg of een niet slijtend bronchitisje
vanwege de klamme atmosfeer in de Abdij - hetgeen sinds er in de jaren
zeventig van de 20e eeuw nogal wat alternatievelingen voor een gezonde
vakantie in doorwaai modellen, zoals de Eend en de Renault 4, naar het zuiden trokken om in te dunne kleding te gaan kamperen, wetenschappelijk
bekend staat als het 'Syndroom van Dordogne'.
Er was nog een bijkomende reden. Besloten was dat de klok ook op elk half
uur zou slaan. Maar dan één keer, één klokslag. Met de herhaling van de
klokslagen op het hele uur kon iedereen het hele en het halve uur daardoor
gemakkelijker van elkaar onderscheiden. Een intelligente oplossing. Ja, ja, in
de Middeleeuwen was men zo gek nog niet.
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Abt Lowieke de Keleire de Eerste was bij het geven van namen aan de monniken, die met zijn twaalven het voor de oprichting van zijn Abdij vereiste
quorum vormden, de tel blijkbaar even kwijt geweest. Want er ontbrak een
Vierde in de hiërarchie. Geen probleem. Want die fout kwam van pas omdat
het luiden van een klok bepaald niet zonder betekenis was en een luidmonnik dus een vooraanstaande positie moest krijgen.
Omdat ze er aanvankelijk al zo veel plezier in aan de dag legden, werden de
twee forse, sterke en humoristische tweelingmonniken uit Polen belast met
het luiden van de klok en derhalve voorzien van de namen Broeder Herrie de
Vierde I en Broeder Herrie de Vierde II.
Om te luiden riep een van de Broeders Herrie, die onder een probleem oplossend afdak bij het horloge in de oprit van de Abdij zat, het uur naar de
andere Broeder Herrie, die onderin de klokkentoren stond met het touw in
zijn handen. Die Broeder Herrie begon dan het juiste aantal slagen te luiden.
Daarna telde hij tot zestig en dan luidde hij voor de tweede keer. Ging het
om het halve uur, dan riep de ene Broeder Herrie 'nu' en bracht de andere
Broeder Herrie de klok slechts één slag toe.
Bij donker weer en 's nachts werd de wijzerplaat van het horloge bijgelicht
met een kaars.
De Broeders Herrie wisselden elkaar af als dag- en nacht luidmonnik.
Monniken die per traditie bovenin de toren kwamen uitwaaien, rusten of
vogelspotten, liepen weliswaar soms gehoorschade op, maar de ervaring
leerde dat ze zich dan beter konden concentreren tijdens het bidden.
In dit regime kwam sindsdien geen verandering. 14

14

Wie na lezing van dit stukje kostelijke geschiedenis, uit louter enthousiasme of
omdat zij/hij een toren of abdij bezit, zelf een klok zou willen gieten, kan daarvoor een
afspraak maken bij Glockengiesserei Berger, Bäraustrasse 6, 3552 Bärau im Emmental Schweiz. http://www.swissbells.com/. Vanwege de ligging in een gebied waar nogal wordt
gemolken en gestremd, zijn ook klokken in Emmentaler mogelijk, hoewel dit bericht niet is
bevestigd, vrijwel niemand weet hoe zulke klokken klinken en óf ze wel klinken.
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Sindsdien
Het dorp lag, en ligt trouwens nog, in een regio in Noord Spanje die voornamelijk bestond van land- en tuinbouw, vee- en pluimveehouderij, en daarmee samenhangende handel. Hoewel een kleine zilvermijn er een uitzondering op vormde, waren er verder geen natuurlijke bronnen waaraan geld zou
kunnen worden verdiend.
Mede door de wat afgelegen locatie aan een klein onbevaarbaar riviertje was
het dorp evenmin van belang voor voort varende kooplui en allerhande adel,
van keizer tot koning en ridder tot graaf, en alles daar tussenin.
Veldheren van uiteenlopende legers vonden het gebied nogal onbegaanbaar
vanwege de telkens losrakende stenen en dus had het dorp en haar omgeving
ook geen strategische betekenis, al liep het pelgrimspad er dwars doorheen
- het is immers onmogelijk om een gelovig regiment van enige omvang op
een pelgrimspad te houden, om maar een voorbeeld te noemen; de Vierdaagse te Nijmegen, in zekere zin ook een pelgrimstocht, zou op die manier
een catastrofe worden.
De vele stormen van onrust, die in Europa hebben gewoed, hadden dan ook
weinig tot geen invloed op het dorp en de bewoners daarvan. Het werd met
rust gelaten, sloot zich nergens bij aan, was ook geen broedplaats van ongure
elementen en kon zich zonder noemenswaardige storing en stoornissen, anders dan als gevolg van incidentele inteelt, verder ontwikkelen.
Met rust gelaten tevens door dictators, dus ook door het Heilige Roomse Rijk
en het latere Vaticaan omdat gaandeweg was gebleken dat de Abdij van
Lowieke de Keleire de Eerste een eigen koers voer. En zo lang het pelgrimspad niet werd geblokkeerd of opgeheven - er was wel eens sprake van een
overigens doorgaans goed met borden aangegeven deviatie vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het pad, maar daartegen kon niemand natuurlijk
bezwaar aanvoeren - en de klooster- c.q. abdijregels ook door de bevolking
enigszins werden nageleefd, waren de Abdij en het dorp voor kerkvorsten
evenmin van grote betekenis. Bovendien had Bisschop Amoebelianus een
stuk strand geconfisqueerd om er een bar en restaurant onder de naam 'Vista
al Mar' op te beginnen teneinde de kosten van de toenemende luxe in zijn
paleis te kunnen financieren, hetgeen nagenoeg al zijn aandacht opeiste vanwege ontbrekende horeca ervaring. Eeuwenlang bleef dat ook voor zijn opvolgers een probleem waar ze hun handen meer dan vol aan hadden.
Kort en goed, gedurende een aantal eeuwen gebeurde er dus eigenlijk weinig
tot niets in en met het dorpje, behalve dat het gestaag groeide.
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Op één vermeldenswaard voorval na, een eeuw of wat na de oprichting van
Lowieke's Abdij; de archieven van de Abdij en het dorp zijn over de juiste
datum helaas niet precies.
In het dorp was een schoenmaker die achter zijn werkplaats een soort laboratorium had. Overgenomen van zijn vader, die het op zijn beurt had overgenomen van zijn grootvader, die het op zijn beurt had overgenomen van
zijn vader, die het op zijn beurt weer had overgenomen van zijn overgrootvader, en zo voort.
Bij overlevering had ook deze ambachtsman zich net als zijn voorvaderen
voorgenomen om een superlijm uit te vinden, want de meeste schoenen van
hun en zijn hand vielen al na een enkele stap in een plas regen- of wijwater
spontaan uit elkaar.
Omdat de dichtst bij zijnde schoenlapper zo'n 25 kilometer verderop praktiseerde en je elf heuvels met elk een stijgingspercentage van tussen de 8 en 23
procent moest nemen alvorens de leerkunstenaar te bereiken, bleven de klanten de schoenmaker in het dorpje ondanks het lijmprobleem trouw.
Maar op een dag lukte het hem toch daadwerkelijk om die superlijm uit te
vinden. Niet dat hij het van de klokkentoren kraaide, daarvoor waren de
gevolgen te groot, maar toch.
Het kaliber van zijn uitvinding werd de bevolking van het stadje pas echt
duidelijk toen hij zijn werk nog maar met één hand kon uitvoeren terwijl
bovendien op zijn leren schort een linkerschoen van de plaatselijke apotheker zat die met geen mogelijkheid meer was los te krijgen. Men had het
zelfs met ossen geprobeerd, waartoe de schoenmaker aan de dorpspomp was
vastgeketend. Maar te vergeefs. De dorpspomp en de schoenmaker lagen vier
meter verderop toen de ossen even kracht hadden gezet.
Waarom het nu juist de schoen van de apotheker was, lag voor de hand.
Voor zijn experimenten bestelde de schoenmaker van tijd tot tijd chemicaliën
bij die apotheker. Die was op zijn beurt natuurlijk geïnteresseerd, zoals iedere apotheker om commerciële redenen zou zijn. Dus leende hij voor een
test maar al te graag zijn linkerschoen uit aan de schoenmaker. Missen deed
hij hem niet zo, want hij liep voornamelijk op zijn rechterbeen.
Voor het probleem van die schoen op het schort werd een oplossing gevonden. De schoen werd uit het schort van de schoenmaker gesneden, compleet
met zool dus. Het stond wel leuk, zo'n uitgesneden zool in het schort. En de
schoenmaker werd op slag een bezienswaardigheid voor toeristen. Hij moest
wel blijven oppassen met die lijm, want als die door de verdwenen zool in
het kruis van zijn broek zou vallen, dan.....
De apotheker was minder blij met de oplossing. Want het schort van de
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schoenmaker was van een plaatselijke os geweest die een huid zo dik als die
van een olifant had. Dus zat onder de schoen van de apotheker een dikke
zool en liep de man ongelijk, waardoor de zool van zijn rechterschoen snel
sleet. Al na korte tijd liep hij rechts op een sok en de schoenmaker had laten
weten niet nog een zool uit zijn schort te willen snijden omdat het in het
dorpje nogal kon waaien en hij op dat niveau van zijn lichaam tocht niet zo
goed verdroeg.
Hoe het verder is gegaan en afgelopen, vermelden de archieven van de Abdij
en het dorpje niet.
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Los Trivialos en Los Gothicos
Het dorp doorstond de eeuwen dus zonder noemenswaardige kleerscheuren
en wie er vandaag de dag gaat kijken, ziet dat ook.
De Abdij is er natuurlijk nog altijd, weliswaar deels gerestaureerd en opgekalefaterd, maar in authentieke staat en redelijk actief. Met een onvermijdelijke
Abt Lowieke de Keleire de Eerste U en zo op het oog nijvere monniken, zoals
Broeder Taartschep de Zesde X, Broeder Explosius de Zestiende BA, Broeder
Smook de Twaalfde MA en als vanzelf sprekend de Broeders Herrie de Vierde
I - Z en II - Z.
In het verleden was veel tot stand gebracht. En dat had natuurlijk zo zijn gevolgen.
De taken van sommige Broeders, zoals Broeder Aardbei de Eerste R en Broeder Dweil de Vijfde T, waren om voor de hand liggende redenen de zelfde
gebleven. Maar voor andere Broeders waren ze ingrijpend veranderd of goeddeels vervallen. Zo houdt Broeder Plinius Ruitje de Zestiende V zich nog
voornamelijk bezig met slapen, lezen, bidden en in een glaasje kijken, Broeder Corruptius de Achttiende W met slapen, lezen, bidden, het in zijn eentje
spelen van het monopolie spel en het innen van kansspel belastingen achter
de Abdij, en Broeder W.A. Incontinentius de Tiende S met slapen, lezen, bidden en zijn ochtendwater management.
De Abdij is ook in technologisch opzicht met haar tijd meegegaan.
Uit oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing staan op de meeste daken, zelfs dat van de klokkentoren, prachtige blauwzwart glimmende zonnepanelen van Aziatische makelij.
In omliggende percelen bevinden zich veldopstellingen zonnepanelen met
talrijke rotten van zo'n twintig stuks elk.
Bij de Abdij steken drie groen geschilderde windmolens ver boven de gebouwen uit en leveren groene elektriciteit terwijl ze door warmte-krachtkoppeling
tevens het abdij- en wijwater voorverwarmen.
Het overschot aan energie wordt aan het dorp geleverd door de eigen abdijelijke energie maatschappij Pecunia Non Olet S.L.
De Broeders hebben elke dag twee uur energiecorvée. Omwille van energiebesparing zitten ze verplicht in het grasveld van de Abdij met hun rug naar de
zon met kleine backpackers zonnepaneeltjes op hun rug waarmee hun smartfoons en tablets worden opgeladen.
Meegaan met de tijd betekent ook wat vrijere opvattingen. Dus leest een aan56

tal Broeders tijdens het energiecorvée in de Apocriefe Boeken. Andere Broeders houden het simpel, wijken niet van het dogmatisch rechte pad af en
volgen onderhand internet cursussen, zoals 'Probeer alle mogelijkheden van
Kurk' of 'Creatief met de Kruissteek'.
In de gehele Abdij is WiFi voor iedereen toegankelijk. De Abdij staat immers
van oorsprong dicht bij de bevolking. Dus is er ook internet in de kapel. En
dat is handig. Want tijdens een preek kan snel even worden opgezocht of het
wel klopt wat er wordt gezegd.
Maar waar eertijds de Abdij in velerlei opzicht nogal dominant was, is het nu
toch meer een bezienswaardigheid. Het dorp en al wat het te bieden heeft, is
de overheersende factor.
Het werd naarmate de welvaart toenam een toeristendorp, met hotels in
diverse prijsklassen, een pretpark, B&B's, AirB&B's, vele restaurantjes met
zwaar op de maag liggende toeristenmenu's voor te schappelijke prijzen,
pinchos-, tapas- en walmende coffeeshops, een drive-through pizzeria, twee
campings waarvan één uitsluitend voor naturisten, een casino, enkele illegale
goktentjes achter de Abdij, een overdekt en een openlucht zwembad, een
sexshop annex sexclub, enkele supermarkten, drie reisbureaus waarvan eentje
voor verre armoede-en-leed reizen, een busstation voor grote bussen en eentje voor kleinere, veertien openbare parkeerterreinen voor betaald parkeren
rondom het dorp, permanente draaimolens en botsautootjes voor de kinderen
(het toegangskaartje is tevens een kortingbon van 10% die kan worden ingewisseld bij de plaatselijke tandarts die een meerderheidsbelang heeft in het
botsautootjes bedrijf), musea op elk denkbaar en ondenkbaar gebied, een
dierentuin met zee aquarium en nog veel meer.
In de nepwinkel aan 'Het Grote Plein' kan men naast de gebruikelijke souvenirs al jaren nepkunst kopen, nutteloze creadingen al dan niet van lokale of
Chinese makelij, zoals in patent- of kruissteek gebreide abdijtjes van ruwe
geitenwol, Lowiekes in diverse poses en formaten in een scala aan kleurrijke
boetseerklei of van kurk, van lokaal vlas gemacramede stropdassen in de
vorm van de Abdijklok al dan niet met klepel en in uiteenlopende dessins,
keramieke hebbedingetjes zoals minipijen en micromijters, en zo voort.
De nepwinkel is tevens een stevige concurrent van winkels in het dorp, want
men kan er aanzichtskaarten kopen met afbeeldingen van de Abdij, dorpsgezichten, lof en andere groenten, lokale kazen in uiteenlopende vormen en
geur, evenals sigaretten, shag en vloeitjes, batterijen, voor de kinderen supersoakers, frisbees en Legosteentjes, toegangskaartjes voor de Abdij, adapters
voor telefoons en tablets, en natuurlijk uiteenlopend beltegoed.
Het cafetarium, evenals de nepwinkel nog altijd eigendom van de Abdij, beschikt over een terras met werkelijk zeer creatief gerangschikte afgedankte
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kapelbanken en men kan er natuurlijk terecht voor hardgekookte eieren, maar
ook voor bakjes troost, bontgekleurde frisdranken, ijsjes, churos, albondigas,
bocadillos en tortillas, terwijl tevens een fatsoenlijke kalfskroket, pittige bamibal, smakelijke frikandel en het onvermijdelijke patatje-kapsalon op de prijslijst staan.
Ook het cafetarium is een geduchte concurrent van de plaatselijke middenstand en zelfs van de nepwinkel onder het motto marktwerking, want van
onder de toonbank worden sigaretten, shag en sigaren van onduidelijke
smokkelmerken verkocht en eveneens aanzichtskaarten met weer andere
afbeeldingen van de Abdij, weer andere dorpsgezichten, weer andere lof en
groenten, weer andere lokale kazen in uiteenlopende geur en vorm, evenals
batterijen van een ander merk, must haves zoals supersoakers, kartonnen frisbees en imitatie Legosteentjes voor de kinderen en hun vaders, toegangskaartjes voor de Abdij, SD kaartjes, adapters voor telefoons en tablets, en
natuurlijk uiteenlopend beltegoed.
Wie zich evenwel afvraagt waarom het dorpje een dusdanige toeristenstatus
verwierf dat het tegenwoordig in nagenoeg elke vakantiebrochure en op de
meeste vakantiewebsites in binnen- en buitenland wordt genoemd, zelfs een
eigen stand heeft op vakantiebeurzen in de vorm van een kolossaal - uiteraard
hard gekookt - ei met daarop een koebel en een schelp, zal als eerste denken
aan het pelgrimspad naar Santiago de Compostella.
Natuurlijk, men ziet er vaak pelgrims die tegenwoordig, in een tijdsbeeld van
welvaart en ontspanning, even mogen uitblazen in het dorpje en van de geneugten, die het te bieden heeft, mogen genieten. Ook van de lage prijzen
van de al dan niet air-B&B's, hoewel men zich van het geboden Spaanse ontbijt ook in die onderkomens maar beter niet al te veel voorstelt. Daarmee
komt zelfs een doorgewinterde pelgrim niet verder dan het openlucht zwembad of hooguit tot de grenzen van het dorp.
De huidige nazaat van de schoenmaker van de ijzersterke lijm baat het historische feit uit door in het toeristenseizoen elke dag in weer en wind als attractie voor zijn schoenmakersatelier te zitten met een leren schort, waaruit een
zool is gesneden en waarop een - nu trendy - schoen is vastgelijmd.
Voorts is er natuurlijk een boekwinkel, in het verleden eigendom van de
beroemde Sancho Bordaberri.
Maar de belangrijkste trekpleister is toch altijd nog de schorre klok in de toren
van de Abdij die op het hele uur twee maal wordt geluid en op het halve uur
maar één keer. Een trekpleister overigens niet zonder deuken in haar recente
geschiedenis.
Ook het muzikale gezelschap 'Los Trivialos' doorstond de tijd en bleef live
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and kicking. Logischerwijze in wisselende samenstelling, en de groep voorzag
zich gaandeweg de eeuwen natuurlijk van nieuwe, vernieuwde en vernieuwende muziekinstrumenten. In de loop van de 20e eeuw werden trouwpartijen dan ook ondersteund met aanvankelijk clericajazz, om gedurende de
vijftiger jaren van die eeuw te worden tot gospel en clericarock met een helaas, bij gebrek aan belangstelling, gedecimeerd 'Los Flirteos' als klein Sjoebiedoeahhh achtergrond koortje.
In de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw werd gospel wat losgelaten, dat kon men aan de overkant van de Atlantische Oceaan toch beter,
terwijl gospel in het Spaans niet zo geweldig klinkt, en verwierf 'Los Trivialos'
de status van clericamusementspopband. Hun muzak sprak niettemin velen
aan en dus toerden ze met 'Los Flirteos' onder invloed van vernieuwende
geestverlichtende producten in wisselende samenstelling van Broeder Smook
de Twaalfde MA ook wel langs andere dorpen, maakten enkele redelijk
succesvolle CD's en verschenen dientengevolge meermaals op televisie.
Maar de roem van 'Los Trivialos' is inmiddels ruim verleden tijd.
Namen als 'Los Inflatiños' of 'Los Totalos' zouden op zijn plaats zijn, vinden
de lokalen in en buiten het dorp. De bandleden worden niet zelden semiliefkozend 'ouwe knockers' genoemd, terwijl ze ondanks hun buitengemeen
oorspronkelijke 'vintage' kleding - vaal T-shirt, craquelé leren vestje of op
vele plekken geschaafd leren motorjack, een verwaarloosde Lee spijkerbroek
en half versleten 'vintage' Bata gympjes - nog altijd een arrogante uitstraling
hebben en er navenante sterallures op na houden, 'weet je wel?'
Repeteren doen 'Los Trivialos' en 'Los Flirteos' per traditie in de kapel van de
Abdij, zoals dat in de Middeleeuwen was begonnen en toen door Abt Lowieke de Keleire de Eerste werd toegestaan.
Maar veranderingen waren niet tegen te houden.
In het dorp vormden enkele pukkelpubers met wat gitaren, drie accoorden,
grove versterkers en een daverend Chinees drumstel een bandje onder de
naam 'Los Gothicos'.
Een groep geheel in navenante stijl, met pikzwarte kleding, pikzwarte instrumenten, pikzwarte nagels, pikzwarte gemoedstoestanden, twee amechtig
kijkende groupies in pikzwarte lange jurken, pikzwart lang glad haar en pikzwarte werkmansschoenen met dikke zwaar geprofileerde rubberen zolen die
je liever niet over de vloer hebt om dat daarin meestal complete hondendrollen blijven zitten.
Het dorp is evenwel altijd zo afgeladen met pelgrims, toeristen en andere
nieuwsgierigen, dat 'Los Gothicos' geen oefenruimte kon vinden. Ze hadden
echter gehoord van de middeleeuwse minstreel waaruit de traditie was voort59

gekomen dat 'Los Trivialos' in de kapel repeteerde. Dus togen ze naar Abt
Lowieke de Keleire de Eerste U - die zich, net als zijn voorgangers, vrijwel
dagelijks terugtrekt in zijn kamer om er memoires te schrijven, te beginnen
met 'Leuven, 1540......' (overigens is een aanmerkelijk deel van dit boekje
aan die talrijke memoires ontleend) - met het verzoek of ook zij in de kapel
mochten oefenen, onder de strategisch doeltreffende argumentatie 'gelijke
monniken, gelijke kappen'.
Van nature dol op kinderen - men fluistert wel dat hij de bedenker is van de
tekst 'laat de kinderen tot mij komen' - vond Abt Lowieke dat jongeren inderdaad gelijke kansen moesten hebben, stemde in met het verzoek en meende
dat harmonie en samenwerking altijd wel tot iets leidt. Muziek verbroedert en
een oudere band met jonge impulsen zou wel eens in iets heel moois kunnen
resulteren, zo stelde hij tevreden over zijn besluit vast.
Het was dus geen toeval dat 'Los Trivialos' en 'Los Gothicos' op eenzelfde
dag en tegelijkertijd hun instrumenten en geluidswallen opstelden in de kapel
en aan het repeteren sloegen.
Al vanaf de eerste tonen klonk het voor geen meter en zelfs geen twee of drie.
En in de anders altijd zo rustige kapel ontstond een enorme rel tussen de twee
bands. Heftige discussies op de rand van ruzie. Op arrogante wijze bestreed
'Los Trivialos' 'Los Gothicos' aanvankelijk hun muziek - ouwe rockers versus
Gothical Heavy Stone, een speciale vorm van rock die nog niet eerder was
vertoond en geënt op het in de omgeving nogal voorkomen van rotsblokken
in weidevelden. Althans ogenschijnlijk, die afstrijding van de muzikale richting. Want na enkele uren van vurig debat kwam de aap uit de mouw.
"Jullie horen hier niet te zijn. De kapel van deze abdij is in Romaanse stijl
gebouwd. Los Gothicos is daarmee in strijd! Snap je wel?" aldus 'Los Trivialos'.
Maar 'Los Gothicos', overdag en als ze niet repeteerden of optraden, frisse
jongelui met een VWO opleiding en dus met nogal wat toekomst voor zich,
begrepen er helemaal niets van, evenmin als hun groupies waarvan het spierwit geschminkte uiterlijk geen spoor van emotie vertoonde. Ze vonden het
een triviaal probleem en noemden het ook zo, daarmee bewust of onbewust,
dat werd niet duidelijk, 'Los Trivialos' tegen de kwetsbare schenen schoppend.
"Het gaat toch om de muziek?" probeerden ze nog even. Maar ja, triviale
problemen......, de wereld is er nu een maal vol van en doorgaans wordt daar
de meeste tijd in gestoken om ze uit te vechten: 'Los Trivialos' en 'Los
Gothicos' kwamen niet tot elkaar.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste U hoorde het tumult, besefte dat zijn harmonieproject schipbreuk had geleden, gooide zijn ganzenveer weer eens net
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naast de inktpot en snelde de kapel in. Door argumenten aan te dragen zoals
het feit dat sommige kerken, kapellen en kathedralen door de eeuwen heen
zowel Romaanse als Gothische kenmerken hadden gekregen, zonder verder
op de daartoe strekkende geschiedenis in te gaan, kon hij de enorme aanvaring voorlopig sussen. Mede door de leden van beide bands een mandje
hardgekookte eieren en een sixpack overdatum abdijbier mee te geven met
de woorden "als jullie er allemaal nog eens een nachtje over slapen, komt het
vast wel goed," was de rust voorlopig weergekeerd.
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Een Ongeluk met Gevolgen
Niet lang geleden zat een oude vrouw devoot te bidden in de kapel van de
Abdij, op haar favoriete wat afgezonderde plekje, recht onder de klokkentoren.
Hoe het kon gebeuren, weet niemand. Maar het vermoeden bestaat dat metaalmoeheid of het vergaan van eeuwenoud touw de oorzaak was. De arme
ziel zat precies onder de klok en die liet los, kwam met donderend geraas
naar beneden en viel over de vrouw heen. De klok sloeg één keer bij het
neerkomen en in het dorp dacht men dat het één uur 's nachts of in de middag was, terwijl de langzaam opkomende zon toch iets anders vertelde.
Bovendien bleef de tweede klokslag uit. Heel vreemd.
Hoe de monniken en te hulp geroepen bouwvakkers zich ook inspanden, de
klok bleek te zwaar om te lichten. Wonderlijk, want eeuwen terug hadden de
monniken het gevaarte toch tot bovenin de toren weten te sjouwen en Stonehenge, en de hunebedden in bijvoorbeeld Loon, Tynaarlo, Kluisbergen, Velzeke, Valverde del Camino en Axeitos waren toch ook bepaald niet van piepschuim geweest. Was de mensheid van generatie op generatie dan zo verzwakt geraakt?
Hoe dan ook, zo'n overweging tilt een klok niet op, zo werd vastgesteld.
Men tikte op de klok en de vrouw antwoordde, met een stem alsof ze in een
moderne badkamer was beland, dat ze nog leefde. Tevens dat het nogal donker was. Maar ook dat elk nadeel z'n voordeel heeft, namelijk in dit geval dat
ze in de haar zo plotseling met donderend geraas opgelegde rust en stilte nog
beter kon bidden. Dat stemde alvast tot het positieve gevoel dat het probleem
vroeg of laat kon worden opgelost, zonder dat haast geboden was. Te meer
omdat de ondergrond van ooit door Broeder Hacquebonque de Veertiende
grof gehouwen tegels voldoende ongelijk was om zuurstof toe te laten.
Genoeg tijd dus om in de nabij gelegen stamcantina 'La Casa de la Política
Honesta' een vergadering te beleggen met als belangrijkste agendapunt wat er
vervolgens moest gebeuren. Een vergadering van de nog altijd in functie zijnde Dorpsraad onder leiding van Broeder Corruptius de Achttiende Y.
Een van de leden van de Dorpsraad, een smid, bedacht dat je, als je twee
gaatjes in de klok zou boren, er twee slangen in kon voeren, eentje voor
water - onmisbaar in zulke situaties - en eentje voor vloeibaar voedsel.
De leden van de Dorpsraad namen de idee meteen in beraad.
Maar Voorzitter Broeder Corruptius, met een Nederlandse achtergrond en
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dito manier van doen, besloot tot bedenktijd omdat veiligheidshalve en met
het oog op aansprakelijkheid en daaruit mogelijk resulterende verzekeringskwesties eerst nog even bij een technische universiteit moest worden geïnformeerd of dit wel een goede oplossing kon zijn. Bovendien was het noodzakelijk een advocaat te vragen in hoeverre inbreuk op de privacy zou kunnen
worden gemaakt als het boren de oude vrouw te veel zou storen in het bidden.
Na de rondvraag, hoewel ze aan een vierkante eikenhouten stamtafel zaten,
ging het gezelschap welgemoed uiteen. Men had het gevoel op de goede weg
te zijn.
Na twee dagen keerde de Dorpsraad terug aan de vergader- annex stamtafel
in de cantina.
Het voorstel van de smid werd met meerderheid van stemmen aangenomen
en onmiddellijk uitgevoerd. Net op tijd, want de signalen vanuit de klok werden wat zwakker. Daardoor maakte Abt Lowieke de Keleire de Eerste U, die
af en toe tussen het schrijven van zijn memoires door even poolshoogte
kwam nemen, zich vooral zorgen of de vrouw nog wel voldoende bad.
Voor het water werd op de ene slang een druppelinfuusfles aangesloten die
van de plaatselijke geboortekliniek was geleend.
Voor het vloeibare voedsel werd aan de andere slang een trechter met maalinrichting gemonteerd, zoals die vroeger in Frankrijk werd gebruikt voor het
met pasta-achtig voedsel vetmesten van ganzen en het aldus doen zwellen
van hun lever voor de delicatesse paté de foie gras.
Tot opluchting van Abt Lowieke bleef de vrouw trouw bidden voor verlossing
en tot opluchting van de Dorpsraad lurkte ze tussen de gebeden door hoorbaar gulzig aan haar twee infusen. Dat ze het gemalen voedsel zelf wat anders zou hebben gekruid, zoals ze onder de klok door had laten weten, werd
voor kennisgeving aangenomen.
De Dorpsraad schaarde zich opnieuw en tevreden over deze tussenoplossing
aan de stamtafel in de cantina. Na de notulen van de vorige vergadering zorgvuldig te hebben besproken en goedgekeurd, kwam een belangrijk agendapunt aan de orde, namelijk de oprichting van een Calamiteiten Team, dat wil
zeggen op de eerste plaats voor het actuele probleem, maar ook ten behoeve
van toekomstige ongelukken.
Het leek een hamerstuk vanwege de urgentie. Maar dat pakte anders uit. De
Dorpsraad bleef steken bij hoe het Management moest worden geregeld.
Aegidius Librolumbricus Stof, prominent lid van de Dorpsraad, was evenals
Broeder Corruptius de Achttiende Y van Nederlandse kom-af.
Zijn werkelijke voornaam was Joop. Maar, zo vond-ie al als acnépuber, zo'n
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naam paste meer bij een metselaar, verkoper van tweedehands auto's of handelaar in campinggasflessen dan bij hem en het voelde als een nadeel in het
boekenvak waaraan Aegidius toch enig poit ontleende en zijn zinnen op had
gezet.
Nadat hij - overigens nog gewoon als Joop - een gedegen opleiding 'boekverkoper' aan de Frederik Muller Academie te Amsterdam had gevolgd 15,
kwam hij tot A.L. Stof, een naam die zelfs als auteur van boeken zou aanspreken, mocht hij ooit nog eens zelf een boek gaan schrijven - een stille
ambitie die boekhandelaren, ook uitgevers en recensenten trouwens, in het
algemeen koesteren. Een titel had hij al: 'Stof tot Nadenken', een nadenkertje
dus. Een andere: 'Stof zijt gij en tot Stof zult gij Wederkeren' vond hij wat
overdreven en het was bovendien bij leven nauwelijks uitvoerbaar. Dus zag
hij daarvan af, al klonk het in het Latijn best aardig: 'Pulvis es et in pulvem
reverteris'.
Joop, alias Aegidius of andersom, zorgde tevens voor een uitstraling overeenkomstig zijn respectabele vak en bijbehorend niveau: een bos verwarde haren
die om zijn hoofd dwarrelden, een schildpadkleurig hoornen intellectuelenbrilletje met hoge brug en dikke ronde jampotbodemglazen ook al had hij
maar + 0,10 voor beide ogen nodig, een donker beige ribfluwelen broek met
te wijd uithangende zakken waaruit een puntje zakdoek hing en een wat
verschoten colbertje met een opvallend ruitje, geasfalteerde ellebogen en
zakken waarin hij altijd wel een of meerdere pockets bij zich droeg. Voorts
liep hij wat voorover gebogen met een zorgelijk serieuze grimas op het
gezicht, alsof hij voortdurend wereldvraagstukken moest behandelen en
oplossen. Al toen hij als net afgestudeerde nog in zijn twintiger jaren was,
vroeg men hem wel eens of hij nog lang moest tot zijn pensioen.
Aegidius had in het Middeleeuwse dorpje de kleine boekwinkel overgenomen van de in Spanje vermaarde boekhandelaar en detective Sancho
Bordaberri, die zich als jonge knul kort na de Spaanse Burgeroorlog
(1936-1939) aan de poorten van de Abdij had gevestigd.
Toen Sancho wat ouder werd, voelde hij dat hij beide professies niet langer
kon combineren en na enige aarzeling koos hij voor het iets rustiger bestaan
van speurneus.

15

De Frederik Muller Academie werd in 1965 opgericht als Bibliotheek- en
Documentatie Academie. Later werd de aanduiding 'Academie voor Boekhandel en
Uitgeverij' en vervolgens naar de geest van de tijd 'Academie voor Media en Informatie
Management'. De Academie is nadien opgegaan in de Hogeschool van Amsterdam. De
opleidingen van de Academie zijn er ondergebracht in de studierichting 'Media, Informatie
& Communicatie'.
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Aegidius Librolumbricus was getipt door zijn broer, Zak Stof - de voornaam
was hem door zijn ouders toegekend als hommage aan drummer Ringo Starr
van 'The Beatles' die zijn eerste zoon die naam gaf.
Zak bracht een vakantie door op de naturisten camping in het Middeleeuwse
dorpje en tijdens het doelloos rondhangen in de straatjes, de souvenirwinkeltjes, de ijssalons, op de pleintjes, bij de nepwinkel, in het cafetarium, in de
illegale goktentjes achter de Abdij en op de terrasjes, zoals toeristen meestentijds doen, was hem op een winkelgevel het bordje 'Esta tienda está a la
venta' opgevallen. Zak belde zijn broer en Aegidius Librolumbricus nam gezwind contact op met Sancho Bordaberri, volgde een spoedcursus Spaans bij
de zusters in St. Michelsgestel en, om een lang verhaal kort te maken, regelde
in een oogwenk de overname.
Het dorpje had liever gezien dat de winkel in handen van een Spanjaard was
gebleven. Maar enerzijds vanwege zijn indrukwekkende uitstraling, anderzijds om zijn connecties met respectabele uitgevers over de gehele wereld,
hadden ze Aegidius geaccepteerd. Bovendien, hoe gebrekkig ook, A.L. Stof
sprak de Spaanse taal net iets beter dan menige Nederlandse toerist met het
flauwe afzeikende en platgetrapte 'dos halvos kippos met patatos fritos kapsalones é mayonesos'.
Op de gevel van zijn boekhandel stond sindsdien trots 'A.L. Stof - Librero.
Libros Científicos y Públicos'. Maar om den brode, en eigenlijk een beetje tot
zijn schande, moest hij er ook kranten, kauwgom, M&M's, shag met en zonder vloeitjes, roddelbladen, ansichtkaarten en postzegels bij gaan verkopen.
Met de verkoop van boeken kon hij zijn pijp na verloop van tijd niet rokende
houden. Van wetenschappelijke boeken verkocht hij er eentje per jaar, met
recht van retour.
In deze hoedanigheid was A.L. Stof toch uitgegroeid tot een man van aanzien.
In de binnenlanden van Afrika, Zuid Amerika, de Ardennen, Suriname, Noord
Brabant en Flevoland zou hij zeker tot dorpsoudste zijn benoemd. Kortom,
zijn mening over uiteenlopende aangelegenheden en vraagstukken werd
hoog aangeslagen en telde, hetgeen overigens vanwege ongemakkelijke
onderbuikgevoelens bij plaatselijke notabelen, zoals de apotheker, enkele
huisartsen en de notaris, had geleid tot wat blijvende animositeit. Maar toch,
kennis is macht, dus......
"Voorzitter Broeder Corruptius, heren van de Dorpsraad. Om het gerezen
management vraagstuk op te lossen, wil ik graag een artikel onder jullie aandacht brengen dat ik enige tijd geleden van mijn broer Zak kreeg toegezonden. Hij trof het aan in de zakelijke rubriek van de weekend editie van een
vooraanstaand Nederlands dagblad," zo opende een altoos gedecideerde
Aegidius Librolumbricus de discussie.
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De indrukwekkende woorden van A.L. Stof leidden tot een veelzeggend
moment van stilte.
"Ik heb er fotokopieën van gemaakt en zal ze ronddelen," vervolgde hij.
Stof deelde ze uit en na de laatste aan de slager te hebben uitgereikt: "We
kunnen er het nodige van opsteken. Laten we een uurtje leespauze nemen en
dan slagvaardig discussiëren over hoe het management van het Calamiteiten
Team geregeld kan worden."
Enig commentaar van de aanwezigen was er niet. Het gebeurde gewoon, die
leespauze. Het was dan ook muisstil in de cantina. Niemand durfde zelfs ook
maar te rinkelen met een glaasje Sangria of andere vloeibare versnapering.
Koffiekopjes werden op het schoteltje op de stamtafel teruggeplaatst door er
eerst een opgevouwen papieren zakdoekje onder te leggen. Het bijbehorende
koekje werd gekauwd met een strak om de mond gebonden servet.
Na een half uur ontstond toch wat morrend gemompel en mompelend gemor
onder de aanwezigen. Ondanks de diepe concentratie waarin hij verkeerde,
de man was bijna in trance, viel dat ook A.L. Stof op en dus: "Heren, heren,
heren, wat een onrust nu toch. Wat is er aan de hand?"
Bedremmeld en met rode konen verwoordde de bakker, die daartoe gemakshalve een spleetje in het omgebonden servet had gemaakt, de ongemakkelijke
indruk dat het een wel zeer ingewikkeld artikel was, waarop toch wat langer
dan een uur gestudeerd moest worden om er een zinvol oordeel over te kunnen vormen en toepasbare lering uit te trekken. Vooral omdat het eerst in het
Spaans moest worden vertaald, iets waarop A.L. Stof en Zak niet hadden gerekend. Maar geen nood wat dat betreft, had de bakker geruststellend opgemerkt, want daar was Google Translations het aangewezen hulpmiddel voor.
Het doorbrak de stilte.
Terwijl Voorzitter Broeder Corruptius in een hoek van het lokaal was gaan
zitten om te bidden om kracht en wijsheid, kwam een discussie op gang en
na enige tijd werd besloten dat een vertaal- en leespauze van anderhalve
week toch wel het minimum zou zijn om de ware aard en diepgang van het
artikel met hoog wetenschappelijk gehalte te doorgronden. Dus sprak men af
om na twee weken weer bijeen te komen, dan knopen door te hakken en
bovenal spijkers met koppen te slaan.
Dit besluit was niet onwaarschijnlijk.
Want het artikel luidde als volgt, onder de titel 'Roeien en Management',
vakkundig geschreven door een bedrijfswetenschapsjournalist, te weten Jan
van der Borgh tot Verwohlde van Veurden:
Drie jaar geleden probeerde een Nederlands bedrijf een traditie in het leven
te roepen, om precies te zijn een Nederlandse versie van de jaarlijkse roei66

wedstrijd tussen de teams van de universiteiten van Oxford en Cambridge
(Engeland). Een wedstrijd dus tussen twee achten, dat wil zeggen tussen een
eigen roeiploeg en één van een concurrerende onderneming.
Plaats van handeling: het Amsterdam-Rijnkanaal.
Afstand: Amsterdam - Utrecht, zo'n veertig kilometer.
De Nederlandse ploeg zou uitkomen tegen een team van een Japans bedrijf.
Aan de sportieve prestaties denkt men weliswaar nog altijd met gemengde
gevoelens terug. Maar op managementniveau werd het een doorslaand succes waarover nog lang is, en altijd nog wordt, nagepraat in zakelijke kringen
en op universiteiten.
De voorbereidingen waren optimaal. Het Nederlandse bedrijf investeerde
veel geld en tijd in dat wat intern van meet af aan een 'Project' werd genoemd. Er kwam meteen een Projectteam onder leiding van een Projectmanager. En natuurlijk een Chef de Mission. Organisatorisch en planmatig
alles OK dus.
Maar, en dat stond er goed beschouwd niet geheel los van, ook sportief
moest de ploeg natuurlijk goed voor de dag komen. Het bedrijf had immers
een naam hoog te houden.
Daarom werd onder het beheerlijk management van het Projectteam werkelijk bijzonder hard en vooral heel lang getraind, vanzelfsprekend naar de
geest van de tijd op de meest exotische locaties. De equipe werd op vele
manieren in de watten gelegd en vertroeteld. De beste hotels waren nog niet
goed genoeg. Kleding werd om de haverklap afgekeurd en opnieuw aangemeten. De boot werd vijf maal herbouwd. Het medisch team bestond uit
twaalf mensen. Luciano Pavarotti verzorgde de ontspanningsavonden. Vijf en
twintig coaches omringden de ploeg, zes haptonomen per lid van de bemanning zorgden voor het geestelijk welzijn. Er was een hotline met de Paus, het
KNOV en Emile Ratelband. Vergaderingen over extra salariëring van de bemanning werden bijna dagelijks gehouden. En dat alles onder toezicht van
het Management Team van de onderneming en de Ondernemingsraad.
Kortom, het kon niet beter, niets werd aan het toeval overgelaten.
Eindelijk was het moment daar, een zonnige dag in juli.
De scheepvaart lag voor het doel al dagen stil. Het doorgaans woelige water
van het Amsterdam-Rijn kanaal was dan ook zo glad als een spiegel.
Maar....., de Japanners wonnen de wedstrijd, nota bene met een voorsprong
van twee kilometer.
Iedereen in zak en as, treurnis, kommer en kwel.
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In het bestuur van de onderneming brak een crisis uit.
Het team was zwaar aangeslagen, van dynamische moraal was niets meer te
bespeuren. De meeste bemanningsleden stortten zich in de psychosomatiek
en het nachtleven, en meldden zich dagelijks arbeidsongeschikt.
Goede raad was duur.
Dus werd besloten onderzoek te doen naar de oorzaken van de smadelijke
vernedering.
De bestuursvoorzitter van de onderneming verordonneerde daartoe een
ónafhankelijk Projectteam en verwachtte binnen drie dagen resultaten en
aanbevelingen in prachtig geïllustreerde en mooi gebonden rapporten van
minstens twee honderd pagina's elk.
Die rapporten kwamen er.
En wat bleek? In de Japanse ploeg roeiden acht mensen, terwijl er één
stuurde. In de Nederlandse ploeg stuurden daarentegen acht mensen en
roeide er één. Voorts bestond de bemanning uit voormalige bedrijfskunde
studenten, maar dat was slechts een terzijde, een bijna onopvallend voetnootje.
Het probleem was helder als glas, transparant dus, maar wat nu?
Het bestuur van de onderneming, de leden waren inmiddels onderling een
beetje uitgevochten, verstrekte een opdracht aan een adviesbureau om een
studie te maken over de structuur van het Nederlandse team.
Na enkele maanden en rekeningen die er niet om logen, leverde het adviesbureau haar prachtig geïllustreerd rapport op. Daarin werd de conclusie
getrokken dat er voldoende mensen stuurden en roeiden, maar om het volgende jaar een zo schandelijke nederlaag te voorkomen - voor winnen was
het beslist nog te vroeg, zo werd benadrukt - diende het team qua verantwoordelijkheidsstructuur wel ingrijpend te worden gewijzigd. Daartoe beval
men het optimale model aan: een Stuurgroep, bestaande uit vier stuurmannen, twee hoofdstuurmannen, een stuurmanager en een roeier.
De wijsheid en het inzicht van dit kaliber werden met applaus ontvangen
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam en
meteen in praktijk gebracht.
Het adviesbureau werd een forse bonus toegekend. Want ook beval men aan
een prestatie waarderingssysteem in te voeren om de roeier extra te stimuleren. Ook dit gouden advies werd geïmplementeerd en na enige tijd was
alles in kannen en kruiken.
Het jaar daarop, onder dezelfde ideale en misschien nog wel betere omstan68

digheden, wonnen de Japanners wederom, maar deze keer met een voorsprong van nota bene drie kilometer.
Paniek?
Welnee, want de problematiek werd bedrijfskundig benaderd en aangepakt
onder het motto 'niets aan de hand, alles onder controle'.
De voltallige Raad van Bestuur werd vervangen. De voormalige Bestuursleden namen vanzelfsprekend zitting in een wat rustiger omgeving: de Raad
van Commissarissen. Er werden twee adviesbureaus ingehuurd. De onderneming begon aan een reeks reorganisaties, te beginnen met de automatisering, de financiële administratie en de postkamer. Er kwamen zestig pc's bij
en honderd negentig internet aansluitingen. Driehonderd medewerkers (v/m)
werden op straat gezet. De airconditioning werd gerepareerd. De productie
werd overgebracht naar Thailand. Minderheidsbelangen in andere ondernemingen werden afgestoten. Het aantal managers in het bedrijf werd opgevoerd tot tachtig procent. Een aantal managers zonder academische opleiding
werd herplaatst op de personeelsadministratie.
Een inderhaast aangestelde Crisismanager vormde een Saneringsprojectteam
met een eigen kantoor in een gerenommeerd hotel aan zee, met als specifiek
doel te redden wat er verder nog te redden viel. Dat slaagde, uiteraard, want
de Crisismanager kwam van het adviesbureau dat al eerder zo goed werk had
verricht.
Er werd in een nieuwe boot geïnvesteerd. De riemen werden verkocht. De
roeier werd ontslagen. Perfecte oplossing. Het adviesbureau kreeg wederom
een ferme bonus. De resterende gelden werden onder de voormalige leden
van de Raad van Bestuur verdeeld. Iedereen was dik tevreden en zelfs een
extra dotatie aan Universiteit Nyenrode werd overwogen.
Eind goed, al goed. Want de uitkomst was gebaseerd op het inzicht dat zo'n
roeiwedstrijd van minder belang moest worden geacht dan het goed organiseren en invullen van het management in het algemeen.
N.B. De casus behoort op verscheidene universiteiten tot verplichte leerstof
in de categorie 'Bedrijfskundige Succes Stories van de 20e Eeuw'.
Señor Juan Valentón, een potige no nonsense voorman van het grondbedrijf
van de gemeente, had in overleg met Abt Lowieke de Keleire de Eerste U een
hijskraan besteld om de klok te lichten.
Nog dezelfde dag arriveerde het mobiele gevaarte en na enkele panelen glasin-lood uit de torenmuur te hebben verwijderd om de telescopische arm van
de hijskraan toegang tot de plaats-probleem te verschaffen, kon de oude
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vrouw uit haar benarde positie worden bevrijd.
Ze bleek in goede gezondheid te verkeren en was nog behoorlijk ter benen.
Ze stribbelde zelfs wat tegen, omdat de rust en het continue bidden onder de
klok haar veel goed hadden gedaan en ze aan het bepaald niet slechte eten
gewend was geraakt, ondanks de lichtelijke eentonigheid en de enigszins
verkeerd gekozen kruiderij. Het enige probleem was dat haar buik wat opgezet was, ter hoogte van de lever....
Maar tevens bleek dat de zware klepel van de klok net naast haar was beland.
Gelukkig maar. Want ware dat anders geweest dan.......
Nadat de klok was gelicht, werd-ie via het open raam naar buiten getakeld,
omhoog gehesen tot de opening bovenin de toren, naar binnen gevoerd en
weer in de nok van de toren bevestigd, voor de zekerheid met een dikke
roestvrij stalen kabel. De hijskraan was er nu eenmaal toch, dus kon ook dat
bij gemis aan sterke monniken geregeld worden.
Het touw om te luiden werd weer door het trapgat van de toren naar beneden
geleid. De luidmonniken Broeder Herrie de Vierde I - Z en Broeder Herrie de
Vierde II - Z, die zich door de situatie maar al te graag gedwongen hadden
gevoeld om op de abdij-scooter, die gewoonlijk voor het doen van boodschappen werd gebruikt, te vertrekken voor wat vakantievertier in een badplaatsje aan de kust, daar waar Bisschop Amoebelianus W - overigens een
innige sociale en financiële vriend van Broeder Corruptius de Achttiende Y nog immer worstelde met de horeca problemen in zijn geërfde strandtent
'Vista al Mar', waren weer terug om de tijd bij te houden en de klok te luiden.
De zongebruinde Broeder Herrie de Vierde I - Z had in een hagelwit habijt
weer onder het afdakje bij het uurwerk plaatsgenomen nabij het pelgrimspad
dat de oprit van de Abdij doorkruiste. Broeder Herrie de Vierde II - Z, eveneens met een prachtige amberkleurige huid en in een wit habijt, stond weer
fris en fruitig stand-by beneden in de klokkentoren met het touw van de klok
in zijn handen. Kortom, alles was weer als vanouds.
Maar het luiden van de klok moest natuurlijk worden getest.
De monniken, dorpsbewoners, boeren in de omtrek en toeristen werden gewaarschuwd dat ze niet op het testen van de klok moesten reageren en dat
het gewoontegetrouw te hoop lopen dus evenmin nodig was.
Nadat een bovenin de toren vogelspottende monnik en een die er lag uit te
rusten van het bidden was gevraagd hun bezigheden elders voort te zetten,
werd er getest: één klokslag, daarna een minuut stilte, en weer één slag.
Maar wat hamer? Tot ieders verbazing klonk de klok niet meer schor. De klok
zong.
Iedereen was verbluft en stil. Zelfs Abt Lowieke de Keleire de Eerste U wist
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niet goed raad met de situatie. Hij voelde zich er ongemakkelijk bij. Het deed
niet vertrouwd aan. Alsof de schorre ziel, die eeuwenlang het karakter van het
dorp had bepaald en de belangrijkste toeristische trekpleister was geworden,
uit Abdij en dorp waren geamputeerd.
Een raadsel.
IJlings bestelde Abt Lowieke een vooraanstaand Zwitsers expert in grote koebellen om ter plekke wetenschappelijk onderzoek te doen naar de reden van
de ingrijpende verandering in de wezenskenmerken van de eeuwenoude,
door Broeder Hamer de Tweede eertijds zo bloedig, met zo veel deskundigheid, toewijding en kracht vervaardigde Abdijklok. Want was het misschien
de hand God's die de klok zo'n zingende klank had gegeven of was er iets
anders aan de hand, niet Zijn hand dus?
De vermaarde Zwitserse wetenschapper, Sepp S. Sückeli, van het koecallcenter Soldeiro Popneus Fopodor Sückeli & Zonen te Zumdorf, stelde na
grondig onderzoek dat het best God's hand kon zijn geweest, maar dat het
meer voor een andere hand lag dat de klok gestemd en getemd, en dus niet
meer schor was. Want bij het opnieuw in de klokkentoren ophangen van de
klok was men vergeten om de laatste stukjes slang uit de twee gaten te verwijderen nadat men die voor het ophijsen had afgeknipt. Bovendien was met het
boren van de twee gaatjes een hoeveelheid metaal uit de klok verwijderd en
dat had sowieso de klank van de klok veranderd. Het schorre van de klok was
dientengevolge verdwenen en de klank ook nog eens door het rubber van de
slangen gedempt, zoals een piano klinkt als het middelste pedaal wordt ingetrapt - mits aanwezig natuurlijk en dat is niet altijd het geval. Aldus de eindconclusies van de Zwitserse expert.
Overigens had de oude vrouw in de tussentijd besloten in het vervolg gewoon weer op haar plekje in de kapel te bidden, recht onder de klok. Haar
vertrouwen in kerk, geloof, de Abdij en de kapel, maar ook in het vakmanschap van Señor Juan Valentón, de potige no nonsense voorman van het
grondbedrijf van de gemeente, was ondanks de gebeurtenissen ongebroken,
zo verklaarde ze.
Hoe mooi en zingend de klok ook klonk, althans in de oren van deskundige
buitenstaanders, zoals de Zwitserse expert en een enkele toerist die niet van
schorre klokken hield, was het niet meer de unieke authentieke klok van de
Abdij, iets dat Abt Lowieke de Keleire de Eerste U al direct had vastgesteld.
Geen karakteristiek schor geluid meer.
De dorpelingen en de boeren belden daarom steeds vaker naar de Abdij. Ook
al klonk de klok voorheen nog zo beroerd, ze misten hem en wilden hem
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terug, voor dat onmiskenbare folkloristische klokgeluid, zoals dat bovendien
in de gemeentelijke verordening, de nota 'Behoud traditioneel plaatsgebonden folkloristisch Abdijelijk klokgelui' was vastgelegd.
De Dorpsraad was na de afgesproken twee weken lees- en bedenktijd weer
bijeen gekomen.
Na ampele discussie werd de hamvraag wie het management van het Calamiteiten Team op zich moest nemen, beantwoord. In unanimiteit werd besloten dat het een voorman van het grondbedrijf van de gemeente moest zijn,
waarbij de voorkeur uitging naar ene Señor Juan Valentón, die men had leren
kennen als een praktisch en doortastend man.
Het was de leden van de Dorpsraad natuurlijk niet ontgaan dat de klok inmiddels was gelicht, weer in de toren van de Abdijkapel was gehangen en
getest. Het geluid was ongewoon en hield niet over, vonden ook de leden
van de raad. Maar ze lieten meteen weten dat ze zich maar met één probleem tegelijk bezig konden en dus zouden houden.
Op de voorzichtige vraag of het besluit van de Dorpsraad niet een beetje
riekte naar mosterd na de maaltijd, nam een stoere Aegidius Librolumbricus
Stof het voortouw, te meer omdat Broeder Corruptius de Achttiende Y nog
altijd in een hoek van het lokaal zat te bidden om kracht en wijsheid.
Alsof hij een gedicht declameerde, antwoordde A.L. Stof met geruststellend
welhaast zalvend stemgeluid en volgens de normen van politieke correctheid
dat het werk van de Dorpsraad niets maar dan ook niets met mosterd te maken had en het door Señor Juan Valentón reeds bereikte resultaat zonder
meer de juistheid van de beslissing van de raad had aangetoond. Bovendien
had de raad bedrijfskundig en democratisch beschouwd de juiste procedures
gevolgd en dat was vanzelfsprekend het meest belangrijk. En dat er in het
algemeen niets aan te merken viel op zorgvuldig genomen besluiten van de
Dorpsraad, had hij er als niet mis te verstane voetnoot aan toegevoegd. Of
men daar maar rekening mee wilde blijven houden!
Er volgden reeksen van overleg, door de Abdijraad, de Dorpsraad die in staat
bleek om aandacht aan het volgende onderwerp te besteden, door de Abdijraad èn de Dorpsraad, vervolgens door de Dorpsraad en de Abdijraad, terwijl
er door beide gremia telkens weer technische universiteiten, koebellen experts, zelfs klokkengieters en andere deskundigen in binnen- en buitenland
werden geraadpleegd.
De aanvankelijke opvatting was dat moest worden geprobeerd de originele
klok na te maken om het oorspronkelijke en zo vertrouwde geluid van de
Abdijklok weer in ere te kunnen herstellen. Maar omdat Broeder Hamer de
Tweede bij gebrek aan perkament - de voorraad was toen door Broeder
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Smook de Twaalfde en zijn meegenietende monniken nagenoeg geheel opgesoupeerd - eertijds geen precieze werktekeningen van zijn meesterwerk had
kunnen maken en die dus ook niet had nagelaten, kon alleen maar worden
vastgesteld dat het gebruikte materiaal Alloy 1090 was. Een materiaal dat
plenty verkrijgbaar was en is bij staalfabrieken. Er was dus wel garantie dat
een klok van hetzelfde materiaal en gelijke omvang kon worden nagemaakt,
maar geen garantie dat die precies hetzelfde schorre geluid zou voortbrengen
als het origineel omdat de vorm en het oppervlak van die gehamerde en niet
gegoten klok zeer ongelijkmatig was.
De Abdijraad en de Dorpsraad waren het uiteindelijk met elkaar eens en
stelden vast dat deze optie geen optie was.
Door de eeuwen heen waren de dorpelingen en de boeren voor hun tijdsbepaling volledig afhankelijk geraakt van het luiden van de klok van de Abdij.
Men had thuis wel klokken, waaronder Spaanse appelklokken, Duitse pendules in diverse uitvoeringen, Friese staartklokken met en zonder staart,
Schwarzwälder koekoeksklokken en uiteenlopende wekkers, en vrijwel iedereen had wel een of ander horloge op de buik, in de borstzak, de broekzak of
om de pols, of sinds 1996 de tijd op het sindsdien onvermijdelijk geworden
mobieltje. Maar meestal stonden die stil omdat de opwindsleutel zoek was
geraakt, de batterij leeg of, en dat kwam het meest voor, ze werden genegeerd. Want de enige betrouwbare tijd, de tijd waardoor men stipt kon zijn,
met name met het oog op de stoel- en kerkgang, was het traditionele aantal
slagen van de klok van de Abdij.
Omdat die niet meer werd geluid vanwege de strakke richtlijnen in de gemeentelijke verordening 'Behoud traditioneel plaatsgebonden folkloristisch
Abdijelijk klokgelui', ook terzake de klank van de klok, liep vrijwel alles in
het honderd. Kinderen kwamen te laat op school, 's nachts of helemaal niet.
Aan afspraken bij notarissen, huisartsen en advocaten werd nauwelijks voldaan en zij konden dus geen gepeperde rekeningen meer versturen. Vrachtwagens, die supermarkten bevoorraadden, stonden zo lang voor gesloten
deuren dat de diepvriesproducten dusdanig waren ontdooid dat de chauffeurs
aan verdwaasd ronddolende toeristen kaartjes verkochten om in de vrachtwagens te zwemmen. Kamers van hotels, B&B's en air-B&B's werden al door
nieuwe gasten betreden terwijl de voorgaande gasten nog lagen te slapen. In
restaurants serveerde men de vier of meer gangen diners al uit op het moment
dat gasten liever een croissantje wegspoelden met ochtendslootwater en een
eitje tikten. En zo voort, en zo voort. Kortom, in en om het dorp was het een
chaos geworden en daar moest toch snel iets aan worden gedaan, zo oordeelden de Abdijraad en de Dorpsraad gezamenlijk. Te meer daar de winkeliersvereniging op maatregelen had aangedrongen omdat het aantal toeristen dra73

matisch terugliep. Want op menige vakantiewebsite was melding gemaakt
van het ontbreken van het geluid uit de trekpleister, de schorre Abdijklok, en
derhalve werden negatieve reisadviezen gegeven, een soort code oranje.
De Oost-Duitse pelgrim die, zonder het zich bewust te zijn, al heel wat jaren
een Duitse pelgrim was en dus nog steeds militaire kleding van het topmerk
Stasi-de-Luxe droeg, had zijn langdurige bedevaartstocht naar Santiago de
Compostella volbracht, was enorm gelouterd en dus met een verheerlijkte
uitdrukking op het gelaat op de terugweg.
Hij wandelde rustig langs en nu hij toch de tijd had, wilde hij de kapel wel
eens bezoeken en opnieuw kunnen genieten van die merkwaardige schorre
klok waarover ook andere pelgrims hem onderweg enthousiast hadden verteld. De pelgrim had niets meer te vrezen omdat op de terugweg geen tol
werd geheven en de Abdij bovendien volgepakt zat met monniken, waarvan
het merendeel al geruime tijd boventallig was verklaard. Aan het uiteinde van
de ene muur langs de oprit naar de Abdij, nabij het pelgrimspad, stond daarom een bordje 'Te vol met monniken'. Bij de andere muur een bordje: 'Pelgrims, wilt u s.v.p. geen muziekinstrumenten meer meebrengen?' want het
aan de priorij enige jaren terug nieuw gebouwde pakhuis was al bij de opening te klein gebleken.
Op 'Het Grote Plein', nabij het uurwerk, trof de op zijn retour zijnde pelgrim
een mistroostig kijkende in mineur gestemde en om zichzelf heen draaiende
Broeder Herrie de Vierde I - Z.
"Wat kijk jij bedrukt, man, moet je poepen?" klonk het olijk uit de mond van
de pelgrim die, zoals vrijwel alle Duitsers, niet gespeend was van humor.
"Hè, ja, kijk eens wat we daar hebben," reageerde Broeder Herrie mat en
cynisch,"een heuse lolbroek. Daar hebben we nu ècht behoefte aan, zeg."
"Even serieus. Hoezo dat of, anders gezegd, hoe dat zo?" vroeg de pelgrim.
"Kijk, pelgrim, we hebben hier een groot probleem. De Abdijklok is kapot.
Uit de nok van de toren gevallen, een lief en vroom ouwetje er onder, gaatjes
in geboord, slangetjes in laten zitten, eh..., natuurlijk niet in die ouwe lieverd,
maar... enfin, en zo voort. Ik bespaar je het hele verhaal. Maar de klok klinkt
niet meer zoals-ie bij gemeentelijke verordening moet klinken en daarom
mag-ie niet meer worden geluid. Ik verveel me hier een complete versuffing,
net als m'n collega luidbroeder met het klokkentouw in zijn handen onderin
de klokkentoren. Maar weet je, het ergste is dat die klok niet kan worden nagemaakt, zo is wetenschappelijk en tevens niet wetenschappelijk vastgesteld."
"J.C., wat een pech, zeg," verzuchtte de pelgrim. "Kom ik helemaal uit
Santiago de Compostella om die schorre klok nog eens te horen, is-ie stuk.
Mooie boel, hoor."
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"Wat je zegt, broeder, mooie boel," verzuchtte ook Broeder Herrie.
"Pelgrim, broeder. Pelgrim! Ik ben geen broeder, geen monnik. Kijk maar op
mijn achterhoofd, geen kaal plekje," aldus de pelgrim.
"Ben jij de leukste thuis?" Broeder Herrie raakte een beetje aangebrand.
"Nee, hoor, wij Oost-Duitsers zijn allemaal zo!" Gevat, die pelgrim. "Maar
ehhh....., hebben jullie er wel eens over nagedacht om geen klok meer te
gebruiken maar luidsprekers?"
"Luidsprekers? In de toren? Van een abdij? Onze Abdij?" Broeder Herrie was
een en al vraagteken. "Nou, geen idee. Vertel!"
"Ja, je kan een geluid tegenwoordig samplen, in de computer opslaan, de
audio uitgang van de computer op een versterker aansluiten en het geluid van
een klok via de speakers bovenin de toren laten klinken. Ei van Columbus!"
"Van toen de aarde nog plat was?"
"Exact! Dat ei."
"Kop dicht, man."
"O, sorry..... Goed, van Columbus dus."
"............ ?!" Broeder Herrie was met stomheid geslagen. "Ik snap er geen jota
van. Ik haal hulp. Maar even terzijde en nogmaals, voorzichtig met dat 'ei',
hoor. Dat ligt hier nog altijd wat gevoelig. Hoe heet je eigenlijk?"
"Vreemd hoor, over dat 'ei'...... Jullie hebben nota bene een Neurenbergs ei
op het Grote Plein staan."
"Ja, dat weet ik ook wel. Maar stil nou, man, hoor je niet wat ik zeg? Niet
over een ei beginnen, Neurenbergs, hardgekookt of zachtgekookt. Daar komt
anders een hoop trammelant van!"
"Ik heet Gertrud, Gertrud Einstein, overigens geen familie van..."
"Gertrud? Ben je daar zeker van?"
"Ja, toen ik geboren werd, hadden m'n beide ouders grijze staar en ach, vergissen is menselijk, nietwaar?"
Broeder Minusculius de Negentiende N was af en toe, als hobby en dus ter
afwisseling van intensief lezen, bidden, vogelspotten, uitwaaien en nietsdoen
in de klokkentoren, bezig met de intrigerende mogelijkheden van elektriciteit
en dus met rode en groene draadjes, diodes, elco's, transformatoren, spoeltjes, condensatoren, pluggen, soldeerlood met en zonder harskern, stekkers,
zekeringen, knopjes, schakelaartjes, weerstanden, lampjes, metertjes, buizen,
potmeters, luidsprekertjes en zo meer. Hij had onder meer eens kans gezien
om van zulke onderdelen een draagbaar radiotoestel te fabriceren waar Broeder Tabula de Vijftiende O een prachtige teakhouten kast van één bij anderhalf omheen had gemaakt, compleet met handvat en rugzakteugels zodat je
hem ook op de rug kon dragen. 'Het ding klinkt als een klok' had een der
monniken daarover opgemerkt. Geen wonder dus dat Broeder Herrie Broeder
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Minusculius had gehaald om het curieuze verhaal van de pelgrim aan te
horen.
"Hmmm...., versterkers, luidsprekers, samples van klokgeluiden zegt u?
Uhhhmm......, tsja........., maar eh......., vertel eens verder, pelgrim," vroeg
Broeder Minusculius, duidelijk een en al oor.
"Ik meen me vagelijk te herinneren dat ik hier op de heenreis naar Santiago
de Compostella een document heb ondertekend. De titel was zoiets als
'Behoud folkloristisch klokken luiden'."
"Eh, de gemeentelijke nota 'Behoud traditioneel plaatsgebonden folkloristisch
Abdijelijk klokgelui' dus," verbeterden Broeder Minusculius en Broeder Herrie bijna in koor.
"Juist ja, die nota."
"En?"
"Er was een bijlage bij, een compact cassette. Daarop is het geluid van de
klok vastgelegd, naar ik meen opgenomen door de dochter van een bakker
die het wel leuk vond passen in haar collectie bijzondere muziek. Kijk, dat
geluid van die cassette kan je samplen, in de computer opslaan, die op versterkers aansluiten en door middel van luidsprekers in de toren laten klinken,"
aldus een gedecideerde Gertrud, alsof het voor iedereen dagelijkse koek was.
"Tsja, ja, ja ja, samplen......, computer...... Wel, bedankt voor je informatie,
Gertrud, erg waardevol. We leggen het voor aan de Abdijraad en de Dorpsraad. Wel thuis."
"Ach, ik blijf nog wel even in het dorp. Ben benieuwd hoe dat afloopt, als het
dat al doet," besliste Gertrud de pelgrim.
Er volgden weer traditionele reeksen van overleg, door de Abdijraad, de
Dorpsraad, door de Abdijraad èn de Dorpsraad, vervolgens door de Dorpsraad en de Abdijraad, en zo voort. Men boog zich over de suggesties van pelgrim Gertrud, en weer werden door beide gremia technische universiteiten en
andere deskundigen in binnen- en buitenland geraadpleegd.
Te vergeefs, want Broeder Bonaventura Helschevierianus de Negende V, onder meer belast met het bijhouden van de archieven, toverde weliswaar de
audio cassette te voorschijn, maar die bleek krom getrokken terwijl er trossen
bandsalade uit hingen. Nee, zo was zijn oordeel, dit had geen kans meer.
Gesmolten door de hitte. Verkeerd opgeborgen, vlak bij een raam op het zuiden, moest de Broeder tot zijn schande bekennen.
Omdat dochter Christabella Maria van bakker Pedro Panenelestante van bakkerij 'Pan de Ángeles' mogelijk nog een kopie in haar bezit kon hebben, ging
Broeder Bonaventura Helschevierianus eens bij haar op de thee.
Maar ook zij bleek geen exemplaar meer te bezitten, omdat al haar cassettes
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waren verbrand toen de oven van de bakkerij van haar vader een keer oververhit was geraakt en het pand vrijwel geheel was uitgebrand, overigens op
de imitatie natuurstenen gevelplaat na, waarop de naam op onverklaarbare
wijze was veranderd in 'Pan Tostado'.
Maar toen Broeder Bonaventura Helschevierianus had uitgelegd wat het probleem dan wel was, bood Christabella Maria een oplossing.
Haar jongste zoon, Desiderio, was expert in geluid, want hij zat in een band,
in 'Los Gothicos' om precies te zijn, en ze zou hem wel even langs sturen.
"Ja," oordeelde het ventje, een bleek betweterig nerd-achtig tiep van een tiener, een acné bunnie met overal pukkels, een buitenboordbeugel, geheel in
het zwart gekleed en trendy puberstaccato sprekend, "wat die pelgrim vertelde, kan. Het kost niet niks, maar ik kan wel zorgen voor vette superluidsprekers en een supervette versterker," sliste hij met wat spetterende consumptie. "Maar een sample die dicht bij het origineel komt....., hmmmm......,
tsja...., dat zal niet zo makkelijk zijn. Misschien in Taiwan of China. Ik zal
mijn licht eens opsteken," zo sprak het licht.
Er volgden voor de zoveelste keer reeksen van overleg, door de Abdijraad, de
Dorpsraad, door de Abdijraad èn de Dorpsraad, vervolgens door de Dorpsraad en de Abdijraad. Maar deze keer werden geen technische universiteiten
en andere deskundigen in binnen- en buitenland geraadpleegd. Na veel vijven en zessen hadden de raden besloten dat je de toekomst aan de jeugd
moest overlaten en dus om verder op het kompas van pukkelpuber Desiderio
te varen.
Als voortvloeisel hiervan werd Señor Juan Valentón, de potige no nonsense
voorman van het grondbedrijf van de gemeente, gevraagd om met een hijskraan de klok weer uit de toren te halen, opdat ze kon worden opgeslagen in
het magazijn van de Abdij tot het moment dat het plaatselijke museum er een
plekje voor had vrijgemaakt.
"Een fluitje van een cent," aldus Señor Juan en omdat hij af en toe ook wel
wat had met humor, floot hij even tussen de tanden. "Maar zo goedkoop ben
ik nu ook weer niet," had hij er lachend aan toegevoegd.
Het werk werd voortvarend uitgevoerd.
In de tussentijd had Desiderio een sample van een authentieke Middeleeuwse
kerkklok op de kop weten te tikken door gebruik te maken van zijn nerds netwerk all over the world.
De sample was van Mongoolse herkomst, van een klok in een Ulaanbaatar
kerk, die vanwege het nogal barse geluid de voor de hand liggende bijnaam
Dzjengis Khan had verworven.
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Van Abt Lowieke de Keleire de Eerste U, die het allemaal wel goed vond en
zich wilde blijven concentreren op zijn memoires en de inktvlekken op het
bureau, had hij voldoende centjes gekregen om die superversterker, die
superluidsprekers en bijbehorende superbekabeling met goudcontacten aan
te schaffen.
Nadat de spullen door een vrachtwagen waren afgeleverd, werden de afzonderlijke onderdelen naar boven in de toren gebracht, waartoe de monniken
een traditionele rij op de torentrap vormden en de loodzware spullen onderling aan elkaar doorgaven. Abt Lowieke de Keleire de Eerste U had zich even
uit zijn memoires losgerukt om volgens eeuwenoude traditie bij deze soort
gelegenheden tevreden knikkend langs de rij te lopen en een bemoedigend
woord tot een paar monniken te spreken, zoals "prijst de dag niet voor het
avond is", het onverslijtbare "houd moed, mijn arme schapen, want de avond
is nabij", het logische "één zwaluw maakt nog geen zomer" en, omdat het
kon voorkomen dat een monnik probeerde het eerste van de vijf lamentaties
van Jeremia aan te heffen, het toch altoos doeltreffende en daardoor immer
populaire "niet klagen, maar dragen!"
Toen alles bovenin klaar stond om te worden aangesloten, een vogelspottende broeder en een van te heftig bidden uitrustende monnik was verzocht
hun inactiviteiten elders voort te zetten, was Desiderio aan het werk gegaan.
De installatie bestond uit een quintofonische versterker van tweeduizend watt
per kanaal en vijf kolossale luidspreker boxen, gitzwart uiteraard. Want, zo
had Desiderio uitgedacht, door vier luidspreker boxen naar de vier windstreken op te stellen, kreeg je rondom geluid, surround sound om precies te zijn.
Met een vijfde luidspreker box op zijn rug, dus naar boven gericht, richting
onze Lieve Heer, waarvan hij aannam dat dat zeker op prijs zou worden
gesteld.
Na korte tijd had hij alles voor elkaar. Rood op rood, groen op groen, alle
kabels goed aangesloten, geen monniken meer in de buurt. Na alles nog eens
gecontroleerd te hebben, liep Desiderio rustig, zelfverzekerd en met de gelaatsuitdrukking van een wijsneusje de torentrap af, stopte met een nonchalant gebaar van 'zo, dat doen we even' de stekker in een randgeaard stopcontact en haalde een levensgrote rode schakelaar over.
Er klonk een licht gezoem bovenin de toren dat door Abt Lowieke en de monniken toch wel een beetje als onheilspellend werd ervaren. Maar volgens het
gedecideerde superpedantje Desiderio wees dat er op dat de versterker en de
luidsprekers in elk geval werkten. "Gewoon een draagstroom," zo had hij het
verschijnsel eenvoudig uitgelegd, ook al dachten de monniken bij 'draagstroom' toch eerder aan een riviertje waarop je kon varen. Vervolgens sloot
Desiderio een fel turquoise gemerkte ingangskabel op zijn laptop aan, open78

de een klokken-luiden-programma, koos 'Dzjengis Khan' en drukte ter afsluiting op de voorgeschreven toets met het cijfer '1'.
Maar helaas, en ook tot Desiderio's verbazing, weigerden de vier windstreken
superluidsprekers. De vijfde, de naar de hemel gerichte, echter niet, en die
kreeg de volle lading van vijf maal twee duizend watt. Het geluid was dus
even gigantisch als erbarmelijk door de vervorming. Twee levensgrote conussen vlogen als omgekeerde parachutes door de lucht.
Onmiddellijk trok die lucht dicht en brak een gigantisch onweer los. Het
weerlichtte en donderde zoals dat in het dorpje nog nooit was voorgekomen.
Als het laatste oordeel dus. De straten stonden in een oogwenk blank, enkele
souvenirwinkeltjes en een bus werden getroffen door de bliksem en de eieren
die Broeder Pip de Elfde Q even tevoren in het kippenhok achter de Abdij
had vergaard, waren geklutst. Van angst vluchtten Abt Lowieke en de monniken haastig het schip van de kapel in en begonnen heftig te bidden. Ze beseften dat dit wel eens de gram Gods kon zijn.
Nadat Abt Lowieke en de monniken klaar waren met bidden, het onweer
daardoor even snel was weggetrokken als het was uitgebroken, de gelanceerde conussen in de juiste stand precies op de hoofden van twee Chinese
toeristen waren neergedaald en iedereen tot rust was gekomen, klom Desiderio langzaam en nadenkend de klokkentoren in.
Zorgvuldig inspecteerde hij de bedrading, sloot daar waar het nodig bleek
enkele losliggende rode draden, die hij kennelijk over zijn hoofd had gezien,
op rood aan en een enkele losgeschoten groene op groen.
Nadat hij alles nog weer eens goed had gecontroleerd, zoals nerdy pubers dat
plegen te doen, en geconstateerd dat er ook nu geen monniken meer in de
toren waren achtergebleven, liep Desiderio andermaal rustig en zelfverzekerd
de torentrap af en haalde opnieuw de levensgrote rode schakelaar over.
Meteen was daar weer het lichte gezoem bovenin de toren dat door Abt
Lowieke en de monniken wederom als onheilspellend werd ervaren. Maar
Desiderio merkte geruststellend glimlachend op dat de superversterker en de
superluidspreker boxen in elk geval nog werkten, en drukte op de cijfertoets
'1' van de laptop.
Uit alle speakers, behalve de vijfde, want die had Desiderio veiligheidshalve
losgekoppeld - wateroverlast is nu eenmaal geen pretje, ongeacht of het wijwater is of niet - kwam een bulderend maar zo erbarmelijk geluid, dat alles
wat leefde, van mier tot koe en van bij tot meeuw, ijlings het dorp uit was
gevlucht.
De direct na de eerste test al letterlijk toegestroomde dorpelingen en boeren,
keken elkaar vragend aan, evenals Abt Lowieke en de monniken. Het werkte
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dan wel, maar ze waren verbijsterd door het verschrikkelijke geluid dat werkelijk nergens op leek en al helemaal niet op de klok die al eeuwenlang haar
zo karakteristieke schorre klank over het dorp had uitgegoten.
Er volgden vanzelfsprekend weer reeksen van overleg, door de Abdijraad, de
Dorpsraad, door de Abdijraad èn de Dorpsraad, vervolgens door de Dorpsraad en de Abdijraad, en omdat men er in het verleden toch wel goede ervaringen mee had opgedaan, werden door beide gremia weer uiteenlopende
technische universiteiten en deskundigen in binnen- en buitenland geraadpleegd.
Maar onderhand gebeurde er nog iets.....
Een jongetje, ook een puistenkop van een nerd met buitenboordbeugel, maar
geen lid van 'Los Gothicos', was het zoontje in een protestants gezin.
Hoe het de familie was gelukt om zich in het streng katholieke dorpje te vestigen, is nooit bekend geworden. Ze stelden zich altijd bescheiden en onopvallend op, misschien dat dat de reden was. Maar waar ze al jaren een ontzettende hekel hadden aan het geluid van die eeuwenoude Abdijklok, waren
ze erg ingenomen met het ontbreken van die herrie. Het was dus even schrikken toen uit de toren plotseling zo'n hels lawaai kwam, anders dan die ouwe
Abdijklok, maar des te erbarmelijker.
De kwestie van de eeuwenoude klok was regelmatig aan de eetkamertafel
besproken en bij gevolg had het jongetje evenzeer een fikse aversie tegen de
klok opgedaan. Daarom had hij om de hoek van de Abdij stiekem de gebeurtenissen gevolgd.
Toen de duisternis was ingevallen en iedereen was gaan slapen, had hij wat
gereedschap en zijn op school gemaakte schematische tekening van de perfecte kortsluiting gehaald, en was ongezien op de torentrap naar boven geklauterd. Daar had hij, waar dat maar kon, rood op groen aangesloten, was
weer naar beneden geslopen, had de grote rode schakelaar overgehaald en
was als een schim langs de huizen hard naar huis gerend.
Het effect was ongekend en spectaculair.
Niet alleen de vijf maal twee duizend watt versterker en alle luidspreker boxen waren met een megaknal ontploft, maar ook de toren. De stenen waren
alle kanten uit gespat en later bleek dat er ook twee monniken, eentje met
een verrekijker en een andere met een voordeelverpakking diazepam onder
zijn habijt, die het jongetje blijkbaar over het hoofd had gezien, naar beneden waren gekomen.
Abt Lowieke de Keleire de Eerste U en alle monniken zaten rechtop in hun
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bedden, vergaten een schietgebedje te doen en waren onmiddellijk in rep en
roer, evenals het dorp.
De dorpelingen en de boeren liepen, zoals dat traditie was geworden, niet
alleen te hoop bij maar tot in de Abdij, die gelukkig van oudsher als inloop
Abdij was opgezet.
Ook bij de protestantse familie was de dreun gehoord en het gezin stond in
hansop voor het raam te kijken met op de voorste rij een vrolijk gniffelend
jongetje.
Toen de rook was opgetrokken en het stof neergedaald, bleek de toren te zijn
gehalveerd. De overgebleven stomp reikte tot het dak van de kapel. Een
toerist, die blijkbaar veel reisde en kennelijk ook Nederland had bezocht,
mompelde een beetje ginnegappend achter zijn hand dat het dorp misschien
maar het beste kon worden omgedoopt tot 'Torrechata'. Maar dat werd gehoord door twee boeren, nazaten van de boeren van de piketpaaltjes, en de
onverlaat werd door hen nog voor hij een toelichting had kunnen geven,
overgoten met derde en vierde persing olijfolie en koeienplakken, schielijk
het dorp uitgedragen en gedumpt op de stortplaats voor grof vuil.
Om de gerezen toestand te bespreken, kwamen de Abdijraad en de Dorpsraad vanzelfsprekend in spoed bijeen, waarbij zowel Señor Juan Valentón, de
potige no nonsense voorman van het grondbedrijf van de gemeente, als Desiderio aanwezig waren.
Het werd een slagvaardige vergadering, hoewel boekhandelaar Aegidius
Librolumbricus Stof er nog een punt van wilde maken waarom het Calamiteiten Team niet preventief in actie was gekomen en ook nu een artikel over
management wilde presenteren. Maar deze maal werd hij met de mededeling
dat er geen tijd was voor semi-wetenschappelijk geneuzel en gezwam naar
huis gestuurd om daar dan maar rustig te gaan zitten lezen omdat hij boeken
genoeg had, of anders wat televisie te kijken, of de toch wat verdroogde plantjes, die in zijn etalage bij de bloemen- en plantenboeken stonden, maar eens
wat water te gaan geven.
Na Desiderio te hebben gehoord en ze door hem overtuigd waren dat de installatie superperfect was maar door een of andere superklojo gesaboteerd,
besloten de raden weliswaar dat moest worden geprobeerd de supersnoodaard op te sporen, te vatten en te schandstraffen met vijf dagen in het daartoe strekkende Middeleeuwse blok op het marktplein, vlak naast het bordje
'meeting point', maar dat het herbouwen van de Abdijtoren onder leiding van
Señor Juan Valentón absolute prioriteit had.
Het repetitieprobleem van de bands 'Los Trivialos' en 'Los Gothicos' was
overigens onopgelost gebleven en dat irriteerde Abt Lowieke de Keleire de
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Eerste U mateloos.
Op een dag keek hij op, als door een bij gestoken, hoewel het ook een wesp
of muskiet kan zijn geweest, stopte abrupt met het schrijven van zijn memoires, gooide zijn ganzenveer zoals gebruikelijk weer naast de inktpot en tuurde
enkele minuten strak door het raam van zijn werkkamer in de oneindigheid,
ofschoon het ook wel de eeuwigheid geweest kon zijn. Hij had onmiskenbaar
een brainwave.
Als de bands nu eens om en om zouden repeteren, bijvoorbeeld de ene band
zestien maten, de andere band zestien maten, dan weer de ene zestien maten, daarna de andere zestien maten en zo verder, dan kon iedereen toch tevreden zijn? En omdat Abt Lowieke volhardde in zijn mening dat harmonie
en samenwerking altijd wel tot iets leiden, muziek verbroedert en een oudere
band met jonge impulsen in iets heel moois kan resulteren, bedacht hij tevens
dat beide bands na x-maal zestien maten, dus ter afronding van een muziekstuk, een gezamenlijk slotaccoord moesten spelen.
Abt Lowieke bracht zijn denkbeeld over op 'Los Trivialos' en 'Los Gothicos'.
Omdat beide bands nogal verlegen zaten met het voorstel en wat sip begonnen te kijken, trok de Abt het touw strak met de woorden: "Ja, kijk eens hier,
als we er langs deze weg niet uitkomen dan heb ik geen andere keuze dan te
breken met de eeuwenlange traditie en wordt er gewoon niét meer in de kapel gerepeteerd! Bij trouwpartijen draaien we dan wel een plaatje of een CD."
Het was slikken of stikken, dat begrepen de leden van beide bands, de pikzwarte groupies met hun Bleke Bet gezichtjes en 'Los Flirteos', het kleine
Sjoebiedoeahhh achtergrond koortje van 'Los Trivialos', maar al te goed. Dus
zat er niets anders op dan de proef op de som te nemen.
Hoewel het voor beide bands moeilijk was om maat te houden en de muziekstukken een aantal malen opnieuw moesten worden ingezet, Gothical Heavy
Stone (het nummer 'Let it Rock') is nu eenmaal iets anders dan muzak (het
nummer 'Rock around the Rock') terwijl de toonsoorten van beide stukken
verschillen (F min. en Fis maj.), bereikten 'Los Trivialos', bijgestaan door 'Los
Flirteos', en 'Los Gothicos', ondersteund door de zachtjes heupwiegende
groupies, na enige uren het slotaccoord.
Daartoe sprongen beide bands eerst een meter omhoog om bij het neerdalen
vol gas te geven. Full blast: het slotaccoord stond als een huis, klonk zo denderend, zo bulderend hard uit de zwaar overstuurde, scheurende versterkers
en zo ongehoord vals, dat alle bandleden pardoes moesten gaan zitten om bij
te komen en de van de schrik in tranen uitgebarsten pikzwarte weke-zieltjesgroupies, waarvan de goedkope zwarte mascara en witte foundation spontaan
doorliep, door de leden van 'Los Flirteos' beschermend op schoot moesten
worden genomen.
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Toen de uitklank een beetje was verstomd, een uitklank die nog enige tijd nadenderde in de omliggende dalen, stormden alle monniken onder geestdriftige leiding van Abt Lowieke de kapel binnen.
"Halleluja, Looft den Here, dat was de klok, onze klok, die schorre klok," riepen ze enthousiast. "Hebben we 'm terug? Waar hangt-ie?"
Dat een monnik met een zeer hoog rangnummer achter zijn hand eufemistisch reageerde met: "ja, wat denk je nou Rozenwater, op de WC of in het
stookhok misschien?" werd door alle kabaal gelukkig niet opgemerkt.
Broeder Smook de Twaalfde MA hijgde, dat hij wat betreft geestesverruimingen, waanzinnige trips en overblijvend gehei in zijn hoofd toch echt wel wat
gewend was, maar dat dit al die supersensaties verre overtrof: "Cool! Alsof de
kapel werd gelanceerd!"
Er reden twee felgroene tractoren zo wat de kapel binnen en remden gelukkig
op tijd. Met piepende banden zó hard, dat de bestuurders, twee boeren, nazaten van de boeren van de piketpaaltjes, na een prachtige salto over de
motorkap rechtop voor hun doordieselende voertuigen stonden, de kapel
binnen renden en uitzinnig riepen: "dat is 'm, dat is 'm, dat is 'm helemaal!"
Omdat Abt Lowieke niet gevraagd had dat niet te doen, liepen dorpelingen,
boeren, toeristen en een ieder die zich bij het dorp betrokken voelde per traditie te hoop bij en in de Abdij. De groeiende menigte nam het "dat is 'm, dat
is 'm helemaal" van de boeren over en scandeerde verder "zo'n goeie hebben
wij niet meer gehad, zo'n goeie hebben wij niet meer gehad" terwijl iedereen
op het ritme van deze klassieker begon te hossen als ware het een carnavals
polonaise.
De boodschap was duidelijk. Maar wat nu?
Nadat de kapel was ontzet en 'Het Grote Plein' kon worden ontruimd na de
megafonische boodschap van Abt Lowieke dat dit niet ècht de klok van de
Abdij was, maar dat met het vrijwel authentieke geluid beslist iets zou worden gedaan, staken de Abdijraad, de Dorpsraad, 'Los Trivialos', 'Los Flirteos'
en 'Los Gothicos', waarvan Desiderio deel uitmaakte, de koppen bij elkaar.
Het resultaat van het overleg was even simpel als doeltreffend.
Toen de toren weer in oude glorie was hersteld, werd er een nieuwe installatie in geplaatst, veiligheidshalve met vier luidspreker boxen en een quadrofone versterker.
In de tussentijd speelden 'Los Trivialos', 'Los Flirteos' en 'Los Gothicos' nog
een keer het slotaccoord. Dat werd opgenomen en van de opname werd een
sample gemaakt die werd opgeslagen in het klokken-luiden-programma op
Desiderio's laptop onder de naam 'Campana Ronco'.
De installatie werd getest en werkte perfect.
Hoewel met moderne middelen gemaakt en gereproduceerd was het ver83

trouwde geluid van de schorre klok weer terug en, zodra het volume van de
versterker op maximum zou worden gezet, in de wijde omtrek te horen.
Opmerkelijk was dat na de eerste test, die op een zwaar bewolkte dag werd
gedaan, de hemel plotseling opentrok en de zon uitbundig begon te schijnen,
hoezeer het al tegen de avond liep. In het schip van de Abdijkapel klonken
prachtige esoterische klanken alsof engelen zongen en Onze Lieve Heer zelf
het orgel bediende.
Broeder Minusculius de Negentiende N, altijd geïnteresseerd in innovatie
van, met en door elektriciteit had voortdurend over de schouder van pukkelnerd Desiderio Panenelestante meegekeken.
Zoals een van zijn illustere voorgangers ook al eens met een uurwerk had
gedaan, vroeg Broeder Minusculius of Desiderio zijn laptop enkele dagen kon
missen opdat hij hem kon nabouwen. Desiderio, die doorgaans met muziek,
zijn smartfoon en zijn puisten bezig was, vond het prima.
Het was vooral het toetsenbord dat Broeder Minusculius interesseerde, in de
wetenschap dat de luidmonniken soms hun bril vergaten, die ze voor het luiden met het luidtouw natuurlijk ook niet nodig hadden, dus zo erg was dat
niet. Maar met die kleine toetsjes van een laptop lag dat anders.
De Broeder bedacht een oplossing.
Voor een duidelijker toetsenbord met grote toetsen zaagde Broeder Minusculius de onderste vijf rijen van een afgedankt schaakbord af en hield dus drie
rijen van acht vakjes over, wit uiteraard linksboven. Op elk vakje schilderde
hij zo groot mogelijke cijfers, van linksboven tot rechtsonder de nummers 1
tot en met 23. Daarna plakte hij onder elk vakje een sensortje en verbond die
met draadjes, via wat leuk gekleurde blokjes elektronica naar voorbeeld van
de laptop, met de socket van een geheugenchip. Na nog meer nuttige, niet
nuttige en decoratieve onderdelen te hebben gemonteerd en gesoldeerd,
zoals enkele leds, een doosje weerstandjes, een handvol processoren, een
knoopcel batterij, wat transistoren, een chipset, een voedingstransformator
met koelribben en ventilator, wat werkgeheugen en een zekering, plaatste hij
een van een rood lichtje voorziene aan/uit schakelaar aan de zijkant van het
toetsenbord, boorde een gat voor de plug van de kabel naar de versterker aan
de achterzijde en schroefde de entree voor de stroomkabel in het hout.
Toen de geheugenchip met het geluid van de Abdijklok door een daarin
gespecialiseerde nerdvriend van Desiderio was afgeleverd en in de socket
was geklikt, was het meesterwerk van Broeder Minusculius de Negentiende M
compleet.
De Broeder had zich blijkbaar heel minutieus aan het voorbeeld, de laptop
van Desiderio, gehouden want nadat de versterker op minimaal volume was
ingesteld om het traditionele te hoop lopen van de dorpelingen, de boeren en
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toeristen bij en in de Abdij te voorkomen, de stekkers in de stopcontacten
waren gestoken, de grote rode schakelaar was overgehaald, het onheilspellende gezoem in de toren er weer was en het schaaktoetsenbord tenslotte
werd ingeschakeld, klonk door achtereenvolgens de toetsen 1 tot en met 23
aan te raken telkens één slag van de Abdijklok uit de klokketoren.
De test was geslaagd. Het werkte precies zoals met de laptop van Desiderio.
Hij was best trots op zijn meesterwerk, die Broeder Minuculius, en ook dat
hij de laptop van Desiderio weer in elkaar had weten te zetten zonder ook
maar een onderdeeltje over te houden. Iets waarmee ook Desiderio natuurlijk
blij was.
Toen Broeder Minusculius in alle trots naar het toetsenbord zat te kijken,
dacht hij even aan de mogelijkheden van een carillon waarover hij had gelezen in een boekje over het Belgische plaatsje Oudenaarde. Je kon elke toets
met een afzonderlijke geheugenchip verbinden en dan 23 verschillende klokken laten klinken, bijna drie octaven. Maar na enig nadenken zag hij van de
idee af, want voor al die geheugenchips was geen ruimte meer in zijn schaaktoetsenbord. Bovendien, belangrijker was dat hij de luidmonniken zou leren
hoe je met het toetsenbord kon luiden, want dat moest zo spoedig mogelijk
in ere worden hersteld.
De Broeders Herrie de Vierde I - Z en Herrie de Vierde II - Z waren niet van
gisteren en hadden gelukkig snel door dat je bij 1 uur één maal op cijfertoets
1 moest drukken, dan rustig tot zestig moest tellen en vervolgens voor de
tweede maal op cijfertoets 1 moest drukken, bij 2 uur twee maal op cijfertoets
2, dan zestig tellen moest wachten en daarna voor de tweede maal twee keer
moest drukken op cijfertoets 2, en zo voort tot en met 23. Dus dat was
eveneens op orde.
Nadat in de nok van de toren een door nijvere leden van de plaatselijke
katholieke vereniging voor huisvlijt, de KVVH 'Labor Ornet' - niet te verwarren met de concurrerende CVVH 'Trabajo Ennoblece' - in karton en traditionele kleurrijke stof vervaardigde, met baleinen uit een reclame parasol verstevigde replica van de originele klok was gehangen, leek alles ook nog eens
alsof er een echte klok in de toren van de kapel hing.
Toen het luiden volgens de eeuwenoude traditie weer in ere was hersteld,
toonde iedereen zich dik tevreden.
De monniken konden weer rustig bidden, uitwaaien, vogelspotten, uitrusten
van het bidden en zich bezighouden met het brouwen van abdijbier en de
rijpingsprocessen van abdijwijn.
De dorpelingen, de boeren en de toeristen hoefden niet meer te hoop te lopen bij en in de Abdij.
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De verzekering had laten weten de schade aan de klokkentoren en de kosten
van een nieuwe geluidsinstallatie te vergoeden.
Op vakantiebeurzen en vakantiewebsites werd weer promotie gemaakt voor
de trekpleister in het Middeleeuwse dorpje, de schorre Abdijklok, en dus
door een daarin gespecialiseerde organisatie een positief reisadvies gegeven,
dat wil zeggen dat code oranje werd vervangen door code groen.
Maar ergens in het dorpje, achter een raam, stond een jongetje elke dag wat
sip, een beetje frusty naar buiten te kijken.
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Het Probleem en de Oplossing
De slager was nog verwoed, heftig zwetend en in zijn eigen gespierde taal tot
Onze Lieve Heer biddend bezig om zijn bijl, die hij met zo veel kracht in de
eeuwenoude eikenhouten stamtafel van cantina 'La Casa de la Política Honesta' had gedreven, los te trekken toen ook de burgemeester van het dorp
binnenstormde.
De burgervader - die overigens een meer ceremoniële dan praktische functie
in het dorp vervult omdat de Abdijraad en de Dorpsraad de inmiddels ook al
eeuwenoude maar nog altijd uitermate solide touwtjes met een oneindige
UHD in handen hebben - overzag de chaos, depte zijn bezwete voorhoofd af
met zijn stropdas, kalmeerde eerst zichzelf met een glaasje lokaal spuitwater,
liet ronkend een boer ontsnappen en probeerde vervolgens het tot een groot
gezelschap uitgegroeide aantal boeren en dorpelingen tot bedaren te brengen.
"We moeten de monnik die de klok luidt, toch echt eens vragen wat er is gebeurd, hoor. Want dat er iets niet in de haak was, heb ik ook gehoord. Eerst
negen slagen en daarna tien. Dat kan niet!"
Het gezelschap zweeg onmiddellijk. Het opgewonden geroezemoes verstomde abrupt. De plotselinge stilte was onheilspellend. De laatste opmerking van
de burgemeester deed de deur dicht. Verbijstering en verwarring alom. En
toen ontplofte het gezelschap. Er ontstond een ongekend tumult. Het altoos
zo rustige dorps- en boerenvolkje was totaal oververhit. En in het vuur van
betogen en vaststellingen over en weer, gelardeerd met woordkeuzes waarvan zelfs kerkbanken wit weg zouden trekken, viel het gezelschap uiteen in
vier heftig bekvechtende kampen die zichtbaar op het punt stonden om met
elkaar op de vuist te gaan.
Het kamp van zeven uur min één. Het kamp van zes uur plus één. Het kamp
van negen uur plus één. En een kamp dat meende dat er niets aan de hand
was, want het was duidelijk half twaalf en dus kon het kort daarvoor nooit
zes, zeven, acht of negen uur zijn geweest.
Onder leiding van de burgemeester werd de luidmonnik, Broeder Herrie de
Vierde II - Z, uit de Abdij gehaald.
De man zag er verschrikkelijk uit en moest worden bijgebracht met sterke
koffie, mierzoete koekjes en een handdoek met ijsklontjes in zijn nek.
"Ja," zo erkende de Broeder Herrie, "er ging iets mis. En niet alleen iets."
Het werd door de drie kampen en de burgemeester beaamd. Het vierde kamp
onthield zich van stemming.
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"En niet alleen iets," herhaalde de luidmonnik, en voegde er aan toe "er ging
meer fout, denk ik."
"O ja?" vroeg men in koor.
"Ja," antwoordde Broeder Herrie. "ik leek de tel kwijt, vermoedelijk omdat ik
gisteravond wat te diep in het abdijglaasje heb gekeken, want toen ik naar boven keek, leken er plotsklaps twee klokken te hangen. Daar begon het mee."
"Wat? Twee klokken? Er hangt er maar eentje en die is bovendien van karton
en stof, net een XXXL lampenkap. Een nepper," merkte de drogist, de droogstoppel van het dorp, kurkdroog dus op.
"Je bent getikt," voegde de apotheker er aan toe, die overigens veiligheidshalve nooit naast de schoenmaker plaats nam.
"Nee, nee, nee, u vergist zich deerlijk, dat is nu net niet waar. Het uurwerk
tikt. Dat staat buiten. Maar we moeten zelf luiden," antwoordde Broeder
Herrie de Vierde II - Z.
Het verhitte, eigenlijk oververhitte gezelschap bleek er niets van te snappen
en besloot eerst maar eens gezamenlijk een potje te gaan voetballen in de
voortuin annex oprijlaan van de Abdij om de opgelopen spanningen wat te
laten ontsnappen.
Dat gebeurde overigens wel vaker, zo'n ontspannend en ontsnappend potje
voetbal, en omdat balletje-hoog al snel stierlijk verveelt en voorts door de
jaren heen al vaststond wie het partijtje weer zou gaan winnen, was het sport
geworden om zich niet meer tot bloedens toe op elkáár af te reageren, maar
op passerende pelgrims. PeePeeën, het Pelgrim Prijsschieten, hadden ze het
eertijds gedoopt en dat had te maken met het ontbreken van een bowlingbaan in het dorp, hoezeer de dorpelingen ook op de aanleg er van bij de
Dorpsraad hadden aangedrongen - en dat nog steeds te vergeefs doen.
Als vervangende sport wachtten ze tot een groepje pelgrims langs kwam en
schoten hen dan voor het hoofd. Lagen er drie pelgrims op het pad, dan werd
er gewoon gejuicht. Maar lagen er in één keer zeven voor Pampus, dan volgde een uitzinnige gestapelde groepshug zoals dat in het voetballen gebruik
was geworden.
Tientallen jaren terug was dat anders. Werden er toen een paar pelgrims omgekegeld, het aantal maakte niet uit, dan waren die pelgrims na te zijn opgekrabbeld verplicht om de bal in een daartoe langs het terrein aangelegde goot
te deponeren zodat die naar de voetballers terug rolde. Maar gaandeweg had
die goot haar betekenis verloren. Want de meeste pelgrims konden inmiddels
redelijk tot goed voetballen. Dus kopten ze de bal vaak terug en dat had het
PeePeeën om eens een keertje lekker te kunnen groepshuggen tot een ware
en uiterst verfijnde kunst gemaakt.
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"Ik zal het u uitleggen," zei de inmiddels ook aanwezige Broeder Herrie de
Vierde 1 - Z toen het wat afgekoelde gezelschap weer plaatsnam achter en
rondom de stamtafel waar de slager nog steeds verwoed aan het werk was
met zijn bijl.
Broeder Herrie de Vierde 1 - Z vertelde dat collega luidmonnik, Broeder Herrie de Vierde II - Z, de vorige avond inderdaad te diep in het abdijglaasje had
gekeken. Dus had hij hem afgeraden te gaan luiden en Broeder Smook de
Twaalfde MA gevraagd hem te vervangen. Nu kon Broeder Smook na een
supertrip meestal niet eens meer tot tien tellen. Maar op de directe effecten
van de werkelijke afwijking van Broeder Smook had Broeder Herrie de Vierde
1 - Z niet gerekend. Broeder Smook kon naast geweldig en intens trippen weliswaar verdraaide goed zingen en bidden, maar in rekenen en taal was hij
een nul, een achtergebleven gebied. Hij leed bij vlagen aan dyscalculie en
had het verkeerde telraam gekozen, meegekregen of verkeerd gebruikt.
"We hebben er voor deze soort ongewone situaties altijd 46 ter beschikking,
voor elk hele uur twee, waarop per uur het juiste aantal kralen op elk afzonderlijk telraam wordt ingesteld. Plus een telraam met zestig kralen. Voor bijvoorbeeld zes uur in de morgen hebben we twee telramen met 6 kralen elk.
De vervangende luidmonnik drukt één keer op toets 6 van het toetsenbord en
de klok klinkt. Hij verschuift daarna een kraal op het telraam zodat er vijf
over blijven. Weer drukt hij op toets 6 waarna hij opnieuw een kraal verschuift. En zo voort tot de kralen op zijn. Dan verschuift hij langzaam en één
voor één de kralen op het telraam met zestig kralen tot ze allemaal verschoven zijn. Vervolgens pakt hij het tweede telraam met 6 kralen, drukt op toets
6, verschuift een kraal zodat er vijf overblijven, drukt weer op toets 6, verschuift een tweede kraal op het telraam en zo voort tot alle kralen op het telraam verschoven zijn. En dan is het luiden voorbij."
Alle aanwezigen in de cantina, die vanzelfsprekend minstens een meter afstand hielden van de zwetende en briesende slager, luisterden bijna ademloos naar dit transparante betoog. En om een einde te maken aan de verwarring over wat er nu werkelijk was gebeurd en op welk moment, voegde
Broeder Herrie de Vierde 1 - Z er aan toe dat het probleem zich toch beslist
om zeven uur in de ochtend had voorgedaan. Wie een andere ervaring had,
was of te vroeg opgestaan of had zich verslapen of kon evenzeer lijden aan
dyscalculie, aldus de Broeder.
Voorts waren er volgens hem twee mogelijke oorzaken voor het luidprobleem. Of Broeder Herrie de Vierde II - Z had de telramen door elkaar gehaald en per ongeluk de telramen 7 en 6 klaar gezet in plaats van 7 en 7. Dat
kon wel eens gebeuren, vooral als de Broeder te diep in het abdijglaasje had
gekeken en zich voor het klaarzetten van de telramen had laten vervangen
door een andere monnik. Die andere monnik, waarmee ze nog wel eens een
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kaartje legden en die ze dus heel goed kenden, kon wel eens van de kaart
zijn geweest, want die was dag in dag uit bezig met het brouwen van abdijbier en vanwege de niet zelden bedwelmende dampen van mout, hop, gisting
en alcohol kwam het soms zelfs voor, zij het bij hoge uitzondering, dat hij het
toilet niet goed en zeker niet op tijd kon vinden.
Maar de meest waarschijnlijke oorzaak voor het probleem van het luiden op
de vroege ochtend zou toch wel eens een plotselinge, kortstondige aanval
van dyscalculie van Broeder Smook de Twaalfde MA kunnen zijn geweest.
Ondanks deze volstrekt heldere uiteenzettingen door Broeder Herrie de
Vierde 1 - Z werden de vraagtekens op de gezichten van het gezelschap in de
cantina eerder groter dan kleiner. De neiging om opnieuw naar buiten te gaan
om weer een potje te PeePeeën nam toe.
Maar daar stak Abt Lowieke de Keleire de Eerste U, die men had gewaarschuwd dat er tumult in 'La Casa de la Política Honesta' was en een slager
zijn bijl niet meer uit de stamtafel kon krijgen, kort na zijn waardige binnenkomst een stokje voor.
Hij trok zijn pij op tot boven de prachtige zwarte sokophouders van een bekend trendy merk, ging behendig op een stoel staan, vroeg om stilte en zei:
"Vergissen is menselijk. Bovendien moeten we beseffen dat het systeem van
luiden vrij nieuw is en misschien nog wat bijgepunt moet worden. Laten we
op de eerste plaats blij zijn, en blij blijven, dat we in ons dorp ons eigen klokgeluid weer terug hebben, zoals iedereen aan de Abdijraad en de Dorpsraad
had gevraagd. Met dank aan de muziekgezelschappen 'Los Trivialos', 'Los
Flirteos' en 'Los Gothicos'."
"Hear, hear," imiteerde Aegidius Librolumbricus Stof het Engelse Lagerhuis uit
hoofde van zijn lidmaatschap van de Dorpsraad, echter zonder noemenswaardige bijval.
"Maar hoe werkt dat systeem dan precies?" vroeg de kruidenier, die nog een
beetje bezig was om met een bierviltje de honing, hazelnootpasta en kaasresten van zijn kakikleurige kruideniersjas af te schrapen.
"Daarvoor geef ik weer het woord aan Broeder Herrie de Vierde I - Z."
De Abt wendde zich tot de monnik: "Broeder, aan u de eer" en wat zachter,
achter de hand, maar veelbetekenend "natuurlijk voorlopig en eenmalig."
Broeder Herrie de Vierde 1 - Z trok eveneens zijn habijt omhoog tot waar
sokophouders hadden kunnen zitten, maar was blootsvoets op zichtbaar
goedkope sandalen, en ging eveneens op een stoel staan, een andere.
"Kijk, zoals mijn voorgangers al eeuwenlang deden, zit ik bij het uurwerk
nabij het pelgrimspad onder een afdakje en lees de tijd af. Zodra het bijvoorbeeld zeven uur is, roep ik 'zeven, nu!' naar mijn collega luidmonnik die,
evenals zijn voorgangers dat al eeuwenlang deden, onderin de toren staat,
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maar tegenwoordig bij het toetsenbord van onze gewaardeerde Broeder
Minusculius de Negentiende N. Hij drukt dan zeven maal op cijfertoets '7'.
Dan klinkt de Abdijklok dus zeven keer. Vervolgens telt collega luidmonnik
tot zestig en drukt voor het voor de tweede maal slaan van de klok weer
zeven maal op cijfertoets '7'. Daarna gaat hij zitten en wacht op mijn teken
voor het halve uur."
"Hebbes. sodemieters sodejuuh. J.C. wat zat dat ding verrekte vast," zuchtte
de slager met het schuim nog om de mondhoeken. "Nou ja, het om zeep
hel...... eh....... slachten van dat speenvarken doe ik morgen wel," en de man
kon eindelijk gaan zitten.
Opeens verscheen de van oorsprong Oost-Duitse pelgrim in de deuropening
van de cantina en riep: "Zeg, wat denken jullie van een uurwerk in de toren
in plaats van dat Neurenbergse ei in de oprit van de Abdij, daar bij het pelgrimspad?"
Het was opeens muisstil, je kon een speld horen vallen. Hadden ze dat wel
goed gehoord, had iemand het in zijn bolle hoofd gehaald om 'ei' te zeggen?
Behalve de slager die zich met drie servetten aan het afdrogen was en tot zijn
oksels was gevorderd, zat iedereen enkele ogenblikken als versteend, in afwachting van de gebeurtenissen. Om de spanning wat te verlichten zaten
sommigen naar buiten te kijken, naar de schoenpunten, de nagels te inspecteren, met bierviltjes te spelen of zachtjes er-is-niets-aan-de-hand te fluiten.
Maar er gebeurde niets, ondanks dat Abt Lowieke de Keleire de Eerste U toch
wel een beetje rood leek aan te lopen.
Het hele gezelschap in de cantina vermande zich, haalde opgelucht adem,
maar toonde zich één groot vraagteken. "Wat? Een uurwerk? In de toren?"
klonk het.
"Ja, hebben jullie daar dan nooit aan gedacht?" vroeg Gertrud Einstein, de
pelgrim.
Het was verbijsterend stil. Tot Abt Lowieke zijn klasse en visionair leiderschap toonde.
"Een uurwerk? In onze toren? Dat zou mooi zijn. Pelgrim, luister, we beleggen een traditionele spoedvergadering van de Abdijraad en de Dorpsraad en
dan kunt u uw ideeën aan ons voorleggen. Ik verbied u in elk geval tot dan
toe af te reizen naar Duitsland."
"Eh, Oost-Duitsland."
"Nee hoor, het is al tientallen jaren Duitsland, twee helften verenigd."
"Echt waar?"
"Ja, want anders zou ik het niet zeggen...."
"O."
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".... en u blijft. U krijgt een gastenonderkomen in de priorij, voedselbonnen
om in een bepaald toeristenrestaurant desnoods schnitzels te eten en u kunt
daarna loungen bij het imitatie open haardvuur in de ontspanningsruimte van
de Abdij. Er is ook reli-TV en natuurlijk radio Vaticaan, hoewel de ontvangst
daarvan niet altijd even zuiver is zonder dat we weten waaraan dat nu precies
ligt, te danken is of wat dan ook."
"Maar eh...."
"Nee, nee, nee, niets te maren. Want, pelgrim, door uw idee bent u tijdelijk
in dienst van de kerk, vergeet u dat niet!" zo besloot een resolute Abt Lowieke
en wilde even resoluut van de stoel stappen maar bleef met de hak van een
van zijn prachtige lederen sandalen achter het zich solide tonend elastiek van
een sokophouder haken.
Enige dagen later werd de vergadering van de Abdijraad en de Dorpsraad
gehouden. A.L. Stof verscheen met een stapel sterk gedateerde boeken over
uurwerken in klokkentorens, maar werd gevraagd om die allemaal zelf thuis
maar te gaan lezen. Want het woord was nadrukkelijk aan pelgrim Gertrud
Einstein.
Overigens, dat Aegidius Librolumbricus Stof, alias Joop, zijn gezag in de
Dorpsraad zo merkbaar had verloren, was het gevolg van het feit dat van de
trotse boekwinkel 'A.L. Stof - Librero. Libros Científicos y Públicos' niet veel
meer over was dan een failliete boedel waarin alle door recht van retour
teruggekregen wetenschappelijke boeken de hoofdrol speelden door het
magazijn voor zo'n negentig procent te vullen. Aan de uitgevers had Stof ze
niet meer terug kunnen sturen omdat ze gelezen en dus beduimeld waren.
Kortom, bij gebrek aan voldoende baten en omdat zijn etalage er door de
treurigheid van de plantjes bij de bloemen- en plantenboeken al jaren niet
uitzag, had Joop zijn deuren moeten sluiten, ondanks de bijverkoop van
M&M's, kauwgom, postzegels en wat incourante kantoorartikelen. Om toch
nog een enigszins belegde boterham te verdienen, al was het maar voor de
aanschaf van een vulpen en een schrijfblok om vroeg of laat zijn boek "Stof
tot Nadenken" te kunnen schrijven, had hij zijn toevlucht moeten nemen tot
een stalletje op de dagelijkse toeristenmarkt waar hij uitgeversrestanten, waaronder 'La Novelas Rosas', en ook kalenders, postzegelverzamelaarsboekjes,
verouderde 'Feliz Cumpleaños' kaarten, stofzuigerzakken en gekleurde elastiekjes om te loomen trachtte te slijten.
Nadat A.L. Stof was vertrokken, legde pelgrim Gertrud Einstein uit dat je een
computerprogramma zo kon instellen dat de Abdijklok automatisch zou
slaan, twee maal per keer, desnoods meer keren, en exact op tijd. Bovendien
kon je een laserprojectie apparaat aan de computer aansluiten dat vanaf de
plek waar het Neurenbergse uurwerk stond de tijd op de toren kon projec92

teren, mits daarop een helder vlak zou kunnen worden aangebracht door een
stukadoor.
De Abdijraad en de Dorpsraad waren verbluft en lieten sterke koffie met een
ferm glaasje Licor Cuarenta Y Tres aanrukken. Dat hielp hen uit de verbluffing
en zoals het vaker gaat met ontwikkelingen waar men geen verstand van
heeft, werd er toe besloten.
Het idee werd voortvarend uitgevoerd, ook al had Broeder Minusculius de
Negentiende N het er wat moeilijk mee omdat zijn schaaktoetsenbord, waaraan hij zo intensief en zorgvuldig had gewerkt, al zo snel niet meer nodig
was; 'obsolete', zo hadden ICT experts hem verduidelijkt. Maar ach, hij had
nog de andere helft van het schaakbord in zijn kamer staan, dus kon hij de
twee stukken wel weer aan elkaar zetten. En, zo dacht hij, misschien was het
wel mogelijk om de elektronica op vernuftige wijze aan te vullen en aan te
passen zodat je geen tegenstander meer nodig had om tegen te spelen omdat
die tegenstander dan in het schaakbord ingebouwd zou zijn.
Wie nu gaat kijken in het van oorsprong Middeleeuwse dorpje in Noord
Spanje, zal verrukt zijn over het resultaat, het geluid van de trekpleister, de
Abdijklok, de precisie waarmee de klok twee maal een serie slagen slaat zonder ook maar één fout te maken, de nauwkeurigheid van de laser geprojecteerde tijdsaanduiding op de klokkentoren van de kapel van de Abdij en het
feit dat die tijd dag en nacht te zien is aan de vier zijden van de toren, omdat
niet kort nadat het eerste laserprojectie systeem succesvol was geïnstalleerd,
er nog drie werden bijgekocht bij de kersverse Duitse onderneming, de Firma
G. Einstein & Co. K.G. te Neurenberg. Alles Made in Germany, dus zonder
meer betrouwbaar.
Een must voor toeristen is ook beslist de hal van de Abdijkapel waar zich een
voor het grote publiek toegankelijke permanente expositie van foto's bevindt
die zijn genomen tijdens de officiële ingebruikname van het ultra moderne
luid- en lasersysteem en het daarop gevolgde eerbetoon aan de zo innovatief
ingestelde Abt Lowieke de Keleire de Eerste U. Een viering ter ere van de Abt
zoals die door de eeuwen heen wel vaker plaatsvond wanneer sprake was
van een vernieuwing, een succes of een doorbraak, of soms zo maar.
De foto's laten zien hoe Abt Lowieke alle lof werd toegezwaaid door de dorpelingen, de boeren, de pelgrims en toeristen. Lof dat door de boeren per traditie kosteloos ter beschikking was gesteld.
De nepwinkel had plastic loftrompetten uitgedeeld en die werden uitbundig
gestoken, iets dat eveneens op de gevoelige plaat was vastgelegd.
Maar de mooiste foto's waren genomen van Abt Lowieke de Keleire de Eerste
U zelf, vanzelfsprekend gekleed in een pij die aan lof deed denken omdat
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pijen, welke ook wordt gedragen, daar meestal aan doen denken, zeker als er
een mijter bij wordt opgezet.
Maar aan al deze ontwikkelingen zat aanvankelijk ook een schaduwzijde.
Voor de Broeders Herrie de Vierde I - Z en Broeder Herrie de Vierde II - Z, en
hun opvolgers, was er geen werk meer. Heel jammer, want vooral als een van
hen in het verleden op de oprit bij het Neurenbergs uurwerk zat, was hij een
dusdanige bezienswaardigheid dat toeristen nog wel eens wat muntjes in zijn
monnikskap gooiden. Speelde hij tevens leuke deuntjes op de vedel, de trumscheit, de lier, de draailier, de pommer, het hummeltje, de zink, het trifonium, het portatief, het hakkebord, de luit, de sackbut, het psalterium, de
koebel of de doedelzak, dan was zijn kap snel gevuld. Zong hij wat liedjes
en begeleidde hij zichzelf op alle instrumenten tegelijk, dan moest snel een
XXXXL monnikskap worden gehaald bij de foerier van de Abdij, Broeder
Benedictus Breipen de Twintigste L. Die bijdragen in het in een abdij toch
wat schamele dagelijkse bestaan deelde hij dan met zijn collega luidmonnik.
Dat alles echter leek met de nieuwlichterij in die klokkentoren te komen vervallen.
Maar omdat een abdij natuurlijk met haar tijd meegaat, was ook in de Abdij
van Abt Lowieke een Ondernemingsraad gevormd. Die bleek gevoelig voor
het feit dat omstreeks 1960, toen de laatste stoomtrein in het Verenigd
Koninkrijk werd vervangen door een elektrische, de vakbonden gedaan
hadden gekregen dat toch op elke trein de functie van stoker zou blijven
bestaan. Aan de hand van dit voorbeeld en van mening zijnde dat je monniken geen PTSS kon aandoen, had de Ondernemingsraad erdoor gekregen dat
de Broeders Herrie de Vierde I en Herrie de Vierde II en hun opvolgers de
virtueel geworden functie van luidmonnik zouden blijven bekleden.
Broeder Herrie de Vierde I - Z zit dus dagelijks bij het uurwerk nabij het pelgrimspad en roept af en toe iets willekeurigs naar Broeder Herrie de Vierde
II - Z onderin de klokkentoren, zoals "geef hem van katoen" of "dat je hem
maar goed moge raken" of "de beuk er in." Die roept op zijn beurt dan "OK",
vervolgens "van onderen", hetgeen klopt want hij staat niet bovenin, en
zwaait omwille van de toeristen en toeristische pelgrims hartstochtelijk en
demonstratief met het klokkentouw.
Onder begeleiding van een gloednieuw keyboard, waarin alle instrumenten
die de Abdij rijk is, zijn gesampled, zingt Broeder Herrie de Vierde I - Z om
het half uur het wereldwijd bekende en semi-religieuze "Siempre mira el lado
brillante de la vida". Hun waardering kunnen passerende pelgrims, dorpelingen, boeren en toeristen kenbaar maken met behulp van een pinautomaat.
Beide Broeders leven nu in voor een monnik ongekende luxe van sokophouders van een trendy merk, kalfslederen sandalen met lederen zolen,
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habijten van zuivere zijde waarin ze graag chillen en hebben enkele exclusieve in Brugge (België) geweven kovels en pluviales in hun kasten hangen.
Het protestantse jongetje, dat meestal wel maar af en toe, zoals het jongetjes
van die leeftijd betaamt, ook niét luisterde naar de naam Luis, stond tijdens
de loftuitingen, waarvan de mooie foto's voor de expositie in de Abdijkapel
waren gemaakt, achterin de menigte. Bescheiden en onopvallend, zoals het
hem in het vrijzinnig protestantse gezin was geleerd.
Pukkelpuber Desiderio Panenelestante, als altijd in het zwart gekleed en
voortdurend een onverwacht puistje in zijn gezicht opzoekend, stond naast
Luis Elsefuego en liet zich telkens enigszins enthousiast maar tegelijk onderkoeld ontvallen "gaaf", "supervet" en "chill man."
Luis zag en hoorde het allemaal aan en nadat Abt Lowieke zijn afsluitende
toespraak - half in het Spaans, half in het Gregoriaans - had afgerond, siste hij
met een niet mis te verstane ondertoon tussen de tanden "wat een zachtgekookt ei, zeg."
Ogenschijnlijk zonder enige aanleiding of reden stond Abt Lowieke de
Keleire de Eerste U als versteend aan het podium genageld. Met wijd opengesperde ogen speurde hij even verdwaasd om zich heen, zich afvragende
wat er aan de hand was, tot hij zijn blik nadrukkelijk op Luis liet rusten.
Luis Elsefuego wachtte even, glimlachte vriendelijk, stak zijn tong uit, wachtte
weer even en knipoogde.
Na enige aarzeling, of bezinning, deed ook Abt Lowieke dat.
Er was een even wonderbaarlijke als begrijpelijke, onuitgesproken verstandhouding.......
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