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Beth Shemesh, 12de eeuw v.C.

Een uur voor het drama

Hij maakte een sissend geluid en de os hield op met trekken. In 
de stilte die volgde rechtte Isaac zijn rug. De ploeg had nukken 

in de korstige en gebarsten aarde, ze wilde voortdurend uit de voor 
springen. Door aanhoudende regen was de akker dagenlang zompig 
geweest, tot de wolken oplosten en de zon de velden blakerde. Zweet 
stroomde van zijn rug en prikte in zijn ogen.

Toch glimlachte Isaac. Hij ademde diep de lucht in, die vandaag 
ziltig was omdat de wind van over zee kwam gewaaid. God was hen 
welgezind. Ze leefden niet in grote weelde, maar honger hadden ze 
ook niet. En hij had Yiska, die zoet was als de honing die ze op de 
plakken geitenkaas smeerde. Hij zou zweren dat zijn jonge bruid bij 
elk ontwaken mooier was dan de dag voordien. Maar hij had ook de 
akker die moest bewerkt worden en dat schoot niet op als hij hier 
bleef staan dagdromen. De zon stond al hoog. ‘Nog even volhouden,’ 
sprak hij zichzelf moed in. Hij klakte met zijn tong en de os ging weer 
in het juk hangen.

Isaac moedigde het dier aan en noemde het bij allerlei koosnaam-
pjes. Mochten de andere boeren het horen, ze zouden hem erom be -
spotten. Maar die waren niet in de onmiddellijke buurt te bespeuren. 
Hij wreef het zweet uit zijn ogen en keek over de rug van de os. Zacha-
ria werkte een eindje zuidelijker, net binnen roepafstand. Juda kon 
hij ook zien, afgetekend tegen de voet van de heuvel. De oorlog had 
veel mannen gekost, er waren heel wat minder handen dan vroeger 
om het werk te doen. Isaac trok de stop uit de kruik en nam een paar 
slokken van het lauwe water. De bries bracht nauwelijks verkoeling.
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De tol was zwaar geweest. Volgens sommigen nog meer omdat 
de heilige Ark hun door de Filistijnen ontstolen was. Er werd gezegd 
dat de vijand hun God zelf afhandig had gemaakt en dat hun droeve 
tijden te wachten stonden zonder de steun van jhwh. Isaac was daar 
niet zo zeker van. Waarom zou God Zijn volk in de steek laten, alleen 
maar omdat Zijn troon zich niet meer onder hen bevond? Misschien 
had God hen inderdaad Zijn steun onwaardig geacht, maar dan 
gebeurde dat al eerder en was het juist daarom dat ze de Ark aan de 
Filistijnen verloren. Nee, als ze barre tijden tegemoet gingen, was dat 
door de vele mannen die ze hadden moeten begraven. In het dorp 
weerklonk nog iedere dag het geweeklaag van de weduwen. Met hun 
tranen konden gemakkelijk de akkers bevloeid worden. Gefrustreerd 
gaf hij de ploeg een schop toen die weer uit de voor dreigde te kan-
telen.

‘Isaac, hé Isaac!’
Hij draaide zich om en zag haar wuiven. Alsof de ploeg niet meer 

aan zijn armen rukte voelde hij zich plots lichter worden. Hij wuifde 
terug, bracht de os tot stilstand en spande het dier uit. Yiska droeg 
een kruik vers water en in de dichtgebonden doek zat ongetwijfeld 
een lekker maal. Breed glimlachend kwam ze naar hem toe, haar 
rokken bewogen sierlijk met elke stap. In haar lange zwarte haren 
stak een bloem.

‘Heb je me gemist?’ vroeg ze.
‘Nee hoor.’ Hij wees met zijn duim achter zich. ‘Ik had de os toch 

om me gezelschap te houden?’
Yiska trok een pruilmondje. ‘Misschien moet je dan ook maar met 

hem het bed delen.’
‘Een mooi vooruitzicht, inderdaad.’ Isaac trok haar dichterbij en 

kuste haar op het voorhoofd. ‘Dag duif. Wat bracht je mee?’
‘Mama maakte honingkoeken.’ Yiska ging hem voor naar een 

stukje grasland met wilde bloemen. ‘Je hebt hard gewerkt, nu moet 
je eten.’ Ze spreidde de doek op het gras. ‘Ik bracht ook wat brood 
en kaas mee. B’te’ahvon, smakelijk.’

Plots hongerig ging hij bij haar op de doek zitten. Hij nam een 
honingkoek. ‘Dit smaakt naar jou,’ zei hij zacht.
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Ze bloosde. ‘Dat zijn gedachten voor na zonsondergang,’ zei 
Yiska een beetje bedeesd.

Isaac nam een grote hap van de koek. ‘Misschien kom ik straks 
wel een uurtje vroeger naar huis.’

Yiska pakte zijn hand. Op de rug zat een wondje dat al niet meer 
bloedde. Ze drukte er een zoen op en likte er even aan.

‘Goed.’
Daarna brak ze een koek in stukjes, die ze aan Isaac voerde. Toen 

hij onverhoeds in haar vinger beet, schrok ze en schaterde het uit. Na 
de maaltijd maakte ze de doek nat met het lauwe water uit de kruik 
en depte zijn gezicht schoon.

Hij keek haar aan. ‘Ik zeg het niet.’
Haar blik weerspiegelde zijn gevoelens. ‘Ik ook niet.’
Hij drukte een zoen op haar haren. ‘Ik moet verder, duif. De akker 

ploegt zichzelf niet.’
Toen ze samen de os aan het inspannen waren, riep Yiska plotse-

ling: ‘Kijk daar!’
Vanuit de aangegeven richting naderde een kar, waarop iets stond 

dat het zonlicht duizendvoudig weerkaatste. ‘Dat kan niet waar zijn’, 
mompelde Isaac verbluft, terwijl hij naar het dorp keek en zag dat 
mensen de weg opliepen. ‘Volgens mij is het…’

Ook Yiska durfde het niet hardop te zeggen. Isaac hield zijn hand 
boven zijn ogen tegen het zonlicht en tuurde naar het vreemde tafe-
reel. Hij kon de koeien onderscheiden die de kar trokken. Het span 
werd op een afstandje gevolgd door een handvol Filistijnen. ‘Duif, 
keer terug naar het dorp.’ Hij knoopte het touw los waarmee zijn 
zwaard aan de ploeg was gebonden. ‘Haast je.’

‘Wacht, Isaac,’ klonk Yiska opgewonden. ‘Het is de Ark. Ze bren-
gen de Ark terug.’

Hij aarzelde. Het groepje Filistijnen had inmiddels halt gehouden 
en keek toe hoe de kar verder hobbelde. Er was geen vergissing meer 
mogelijk. De wagen droeg wel degelijk de Ark. Achterdochtig bleef 
hij de Filistijnen gadeslaan. Er klopte iets niet.

Van overal klonk uitgelaten gejoel. Yiska begon te lopen. ‘Wacht, 
duif !’ riep Isaac. Waarom bracht de vijand de Ark terug? Was het een 
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list? Met samengeknepen ogen zocht hij de omgeving af naar verbor-
gen boogschutters. Het landschap bood echter weinig dekking. Uit-
zinnig van vreugde holden tientallen dorpelingen over de weg. Voor 
hem uit bleef Yiska in de richting van de kar stappen. ‘Niet doen, 
wacht!’ Hij haalde haar in en legde een hand op haar schouder. ‘Blijf 
hier, duif.’

Ondertussen kwamen de eerste mensen aan bij de kar. Ze brach-
ten de koeien tot stilstand en beklommen de wagen. Vier forse Levie-
ten tilden de Ark op en lieten haar op de grond zakken. Isaac zag met 
toenemende ongerustheid steeds meer dorpelingen rond de Ark 
drummen. Wat verderop hadden de Filistijnen zich omgedraaid en 
vatten de terugweg aan. Ze bekommerden zich niet om de verloren 
wagen.

‘Ga mee.’ Yiska trok aan Isaacs hand. ‘Wat staan we hier nog te 
doen? De Ark is terug, God is terug onder ons!’ Haar gezicht gloeide, 
haar ogen schitterden.

Hij schudde het hoofd. ‘Nee duif, ik vertrouw het niet.’
Yiska rukte zich los. ‘Hoe kun je zoiets zeggen? Dat is hetzelfde 

als zeggen dat je God niet vertrouwt.’ Ze tilde haar rokken op en 
snelde de dorpelingen achterna.

‘Yiska! Kom terug!’ Isaac bleef staan, het zwaard vergeten in zijn 
hand. Hij werd verscheurd door zijn gevoel van naderend onheil en 
de aandrang om achter haar aan te gaan.

Yiska bereikte de buitenste rijen van de opgewonden menigte. Het 
volk, dat als mieren om de Ark stroomde, riep en danste uitbundig. 
Er kwamen steeds meer dorpelingen bij en al gauw kon Isaac haar 
niet meer zien. Dadelijk werd ze nog platgedrukt. ‘Yiska, ik kom!’ 
riep hij en zette het op een rennen.

Op dat ogenblik rimpelde de lucht.
Isaacs mond kriebelde en de binnenkant van zijn neus prikte. De 

mensen rond de Ark werden onvast, kringelden als rook. Hete klau-
wen drukten zich in zijn bezwete armen, benen en gezicht. Het zwaard 
plofte naast hem in het gras.

Toen kraakte de lucht.
Het was alsof duizend woudreuzen tegelijkertijd omvielen. Hij 
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greep naar zijn oren en zakte neer op een knie. Zijn mond opende 
zich om te schreeuwen, maar Isaac hoorde zichzelf niet.

Toen brandde de lucht.
Als een oog dat zich opende was daar opeens een zon, midden in 

de menigte. Doodsbang kreet Isaac het uit. De zon groeide, spatte 
uit elkaar. Mensen werden opgetild en als herfstblaadjes de lucht in 
geblazen. Een witte bliksem trof het zwaard, het sprong op en maai-
de zijn benen onder hem weg. Vlakbij smakte iets tegen de grond. 
Een zwarte, rokende klomp met een arm die zich naar hem uitstrek-
te. Isaac zag lichamen uit de lucht vallen, als afschuwelijke demonen 
regenden ze neer op de akker. Hij snikte en probeerde in de grond te 
kruipen.

Toen dreunde de lucht.
De aarde schokte, beukte tegen hem aan. Ondanks zijn angst keek 

hij op. De lucht gierde, strekte zich uit naar de hemel. Plooide zich 
met het gekreun van een gekwelde God op zichzelf terug en plofte 
zwaar neer. Met grote ogen keek Isaac naar de machtige golf van 
aarde en stenen die aan kwam denderen. ‘Yiska!’ Hij schreeuwde haar 
naam tot de golf hem smoorde.

Rennes-le-Château, ad 1320

I

Geesten van het verleden

Gure decemberwind kreunt en steunt langs de muren van het kasteel. 
De nacht wijkt al voor de ochtend, de boograampjes van de kapel 
verkleuren naar grijs, hoog in de muur. Op de treden voor het altaar 
knielt een man. De enige brandende kaars danst nerveus op de tocht 
en wekt de indruk dat de voorovergebogen figuur beweegt.

Bernard d’Aniort rilt in de kou die uit de vloer opstijgt en door zijn 
dunne tuniek dringt. Hij luistert naar de onfortuinlijken, die onder 
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zijn zwaard zijn gevallen. Andere keren hoort hij hen in het ruisen 
van de Sals of in het kletteren van de regen. Vandaag roepen ze hem 
toe vanuit de wind. Nooit heeft hij geaarzeld, in Gods genade dreef 
hij de kling van zijn zwaard in hun sidderende lijven. Waar de omstan-
digheden het hem vergunden diende hij de laatste sacramenten toe. 
Ook aan de muzelmannen.

Velen waren niet meer dan een vaag, vertrokken gezicht, te midden 
van drommen aanvallers die als de branding van een zee op hem en 
de zijnen stuksloegen. Anderen kende hij bij naam en toenaam, een 
enkeling had hij lief. Maar niet één kon hij vergeten. Zonder uitzon-
dering lieten ze hun kreten bij hem achter, gaven hun smeekbedes 
bij hem in bewaring.

Hij luistert naar de wind en hoort hun woeste aanvalskreten, hun 
wanhopige pleidooien en angstige genadeverzoeken. Voor elke ziel 
die hij vroegtijdig naar het hiernamaals stuurde, verloor hij een stuk-
je van zijn eigen ziel. Na jaren van reizen en strijden is het op, klaar. 
Hij heeft het laatste leven genomen, er kleeft genoeg bloed aan zijn 
vingers. Hij bidt de Almachtige Heer hem de kracht te schenken de 
laatste taak die hem vandaag nog wacht tot een goed einde te brengen. 
En hem daarna van zijn opdracht te ontslaan. Bernard buigt het hoofd 
nog dieper.

Achter hem klinkt het ruisen van een gewaad. Lichte voetstappen 
haasten zich door het middenpad. Een zware wollen mantel wordt 
over zijn rug gespreid. Hij hoeft niet op te kijken om te weten wie 
hem naar de kapel is gevolgd. ‘Het spijt me indien ik je heb gewekt.’ 
Hij kucht en voelt de pijn in zijn borst die daar sinds de komst van de 
winter is komen huizen.

‘Zullen we samen bidden, lieve broer?’ Haar gedempte stemgeluid 
lijkt vanuit het gewelf te komen.

‘Een engel en een zondaar die samen het woord tot de Heer rich-
ten.’ Hij lacht zacht. ‘Het zal Hem wellicht vermaken.’

Ze knielt en eindelijk kijkt hij opzij. Het hart van Bernard d’Aniort 
loopt over van tederheid. Het ochtendgrijs is mild voor haar. Het laat 
na de jaren op haar hartvormige gezichtje te tekenen en hij ziet de 
jonge meid, die barrevoets achter hem aan rende, vele winters gele-
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den. De andere tempelridders hadden gelachen, toen ze haar met 
geheven rokken door de plassen zagen hollen. Hij had met hen mee-
gelachen, tot ze zijn paard inhaalde, opsprong en lenig als een kat 
tegen hem omhoogkroop tot ze voor hem zat. Sprakeloos had hij 
geprobeerd zijn bokkende paard tot rust te brengen, terwijl zijn mak-
kers het uitschaterden. Ten slotte had hij het paard opnieuw laten 
schrikken toen hij brulde: ‘Stil, of ik breek een paar armen.’ Hierop 
hadden ze het helemaal verloren, een paar waren afgestegen om te 
bekomen. ‘Blanche,’ had Bernard uitgeroepen, ‘wat is er in jou geva-
ren?’ Toen hij haar aankeek had hij tot zijn verbazing tranen zien 
glanzen in haar kastanjebruine ogen. Ze had hem bij zijn mantel 
gegrepen en gesist: ‘Je zal terugkeren uit het Oosten, hoor je me. Je 
komt terug.’ Toen had ze haar halsketting losgemaakt en ze om zijn 
hals gehangen. ‘Dit zal je beschermen.’ Het volgende moment liet ze 
zich even behendig weer op de weg vallen en rende terug. Hij bleef 
achter met het zilveren kruisje tussen zijn vingers, dat hun moeder 
haar had geschonken als geluksbrenger, bij haar vormsel. Zijn 
gedachten keren terug naar de kapel.

‘Ik heb je horen roepen,’ fluistert ze. Ze raakt zijn gezicht aan. 
‘Had je weer een slechte droom?’

Hij pakt haar hand die helemaal wegzinkt in de zijne. ‘Ze komen 
mij vinden, Blanche. Hun dolende zielen zullen pas rust vinden wan-
neer ik hen vervoeg.’

Ze kust de hand, zijn zwaardhand. ‘Maar ondertussen komen ze 
je eren.’

Hij schudt zijn zware hoofd. ‘Ik heb ze beroofd van hun eigen 
heldendaden, ik heb gedaan wat alleen God toekomt en daarom zal 
ik verschijnen voor de heerscharen.’

‘Bid dan,’ dringt Blanche aan. ‘God zal je eraan herinneren dat je 
in Zijn opdracht handelde.’

Bernard laat haar hand los en komt moeizaam overeind. ‘Er is 
geen tijd, Blanche. Ik moet met het eerste licht vertrekken.’

Net als die keer, lang geleden, grijpt ze zijn mantel. ‘Ik heb je uit-
rusting laten klaarleggen en de stalknecht wacht met Baucent op de 
binnenplaats. Er is tijd, broer.’
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In het toenemende licht keren de rimpels terug, het zilver in haar 
haren. Toch hebben de jaren haar schoonheid niet gewist, hij bekijkt 
haar nog altijd met welbehagen. Hij wil haar vertellen over zijn duis-
tere voorgevoel, over de twijfels waarmee hij vandaag aan zijn taak 
begint. In plaats daarvan tekent hij met zijn vinger een kruis op haar 
voorhoofd. ‘Breng mijn dank voor het verblijf over aan Heer Sicard.’ 
Dan maakt hij zich los en verlaat de kapel.

Baucent stampt onrustig op de keien van de binnenplaats, alsof het 
dier de zorgen van zijn meester voelt. De stalknecht is duidelijk opge-
lucht dat hij de leidsels aan Bernard kan geven. Die klopt het paard 
geruststellend op de hals en stijgt op. Het is koud en mistroostig, de 
druilerige motregen zal binnen de kortste keren zijn mantel doorwe-
ken en zwaar maken. De rook uit de schouwen van de keuken en de 
haarden drijft lusteloos over de daken. Speurend glijdt zijn blik over 
de natte gevels van Château de Marquefave. Hij zoekt tevergeefs haar 
gezicht achter een van de ramen. Wat staat hij hier te treuzelen, hij 
moet verder. Korzelig wendt hij zijn paard. ‘Open de poort!’ roept hij 
naar de wachter in het poortgebouw.

Nog een laatste keer laat hij Baucent rondzwaaien. Op dat moment 
verschijnt in de stalpoort een schimmel met een tengere berijder in 
amazonezit. De schimmel beweegt zich elegant over de gladde keien, 
rondt de waterput en posteert zich voor Baucent. Blanche werpt haar 
kap af, alsof ze de regen verwelkomt.

‘Ik ga met je mee.’
Bernard d’Aniort glimlacht. ‘Naar waar?’
‘Als het moet naar Jeruzalem.’
‘Ik rijd niet naar Jeruzalem. Maar vandaag kan je niet mee, Blan-

che.’
Blanche gooit fier haar hoofd in haar nek en laat haar paard een 

paar stappen vooruit doen. ‘Ik ben ook een Aniort, Bernard. Waag 
het niet dat te vergeten. Maak mij deelgenoot van het geheim.’

‘Ik ben al veel te loslippig geweest. Je bent een vrouw, Blanche. 
Wees gehoorzaam en keer terug naar ons landhuis in Niort le Sault.’

Blanche drijft haar schimmel vooruit, trekt een kortzwaard. ‘Ik 
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ben dan wel een vrouw, maar ik had even goed als elke man aan je 
zijde kunnen strijden tegen de mohammedanen.’

Hij lacht. ‘Arme mohammedanen.’
‘Lach niet!’ Woedend drukt ze de punt van het zwaard tegen zijn 

borst. ‘Of je zal bloedend op de inwijding verschijnen.’
‘Hou op, Blanche.’ Hij slaat het zwaard achteloos opzij en dempt 

zijn stem. ‘Ik weet niet hoe je zoveel te weten bent gekomen, maar ik 
wil dat je erover ophoudt.’ Hij grijpt haar vast en trekt haar naar zich 
toe. ‘Als ik je meeneem, zullen ze je doden. Als ze te weten komen 
dat je te veel weet, zullen ze je doden. Als ze vermoeden dat ik het 
geheim met jou heb gedeeld, zullen ze ons allebei doden.’ Hij zet 
haar weer recht in het zadel. ‘Ik heb mijn plaats en jij hebt de jouwe.’ 
Hij laat zijn paard keren en rijdt naar de poort.

‘Mijn plaats is bij jou.’
Hij houdt in. Baucent briest, alsof hij zich ergert aan het nieuwe 

oponthoud. Bernard kijkt om naar zijn zus. Die zit nog steeds fier 
rechtop, maar hij ziet dat ze huilt. ‘God weet dat ik je liefheb, Blanche. 
Daarom moet jij veilig zijn, ik kan mij niet voortdurend zorgen maken 
over jou.’ Hij buigt zich over de hals van Baucent en geeft hem de 
sporen. De hoefslagen donderen het poortgebouw uit.

Rennes-le-Château, ad 1320

I I

De weg van de leerlingen

Bij iedere slag plonzen de roeispanen in het water. Bernard d’Aniort 
zit aan de riemen. ‘Waar zijn we?’ vraagt Frédérique de Boulogne 
vanop het bankje in de boeg van de sloep. Bernard hoort aan de toon 
van de jongeman dat die het vanzelfsprekend vindt orders uit te delen. 
De stem van de Boulogne klinkt vast, ondanks de boeien en de blind-
doek.
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‘Straks kan je vragen stellen, voorlopig handhaven we stilte.’ Hij 
zou het liefst de riemen doorgeven aan de jongeling, maar het is een 
verkeerd moment om zich zwak te tonen. Hij probeert de hoestbuien 
te onderdrukken en negeert de pijn in zijn borst.

In de tweede sloep trekt André de Montbard aan de riemen. Voor-
in zit daar de andere jonge leerling, Gustave d’Aniort. Bernard 
beschouwt zijn neef als de zoon die hij als monnik niet kan hebben.

Als het goed is, zijn de overige broeders van de Orde van de Arme 
Ridders van Christus en de Tempel van Salomo al op hun bestemming. 
Bernard d’Aniort bedenkt dat de orde inmiddels al enkele jaren is 
opgeheven, maar dat ze in hun hart wel altijd Tempeliers zullen blijven. 
Vele broeders vluchtten naar Schotland, andere doken een tijd onder.

Het boegwater bruist wanneer hij kwaad aan de riemen trekt. Toen 
Philippe le Bel eenmaal de macht van de Tempeliers had gebroken 
en hun rijkdommen aan zijn schatkist had toegevoegd, werden de 
broeders met rust gelaten. Voorzitter Jacques de Molay en zijn rech-
terhand Godefroid de Charney werden onschuldig tot de brandstapel 
veroordeeld. Bernard dwingt zich de oude woede los te laten. De 
koning had geboet voor zijn zonden. Kronkelend van pijn had Jacques 
de Molay hem, zijn nazaten en de paus vervloekt, en binnen het jaar 
kwamen de koning, twee van zijn zoons en de kerkvader om.

De riemen bonzen zacht in de met lappen omwikkelde dollen. 
Niemand die luistert in deze van mensen gespeende omgeving, maar 
met de stilte eerbiedigen ze het heiligdom. En verder is het beter dat 
de leerlingen nog niet van elkaar weten dat ze er zijn.

Terwijl hij ritmisch in de riemen gaat hangen, houdt Bernard een 
oogje op de zuilen die rij na rij uit het meer oprijzen. De zuilen links 
en rechts van de sloepen zijn voorzien van pentagrammen die de weg 
wijzen. Zelfs voor hen, de hoeders van de graal, is verdwalen geen 
denkbeeldig gevaar. Het enige licht komt van de lantaarns, tijdens 
deze oversteek symbolisch vastgehouden door de geboeide handen 
van de leerlingen. Zij vertegenwoordigen het licht, de toekomst, de 
voortgang. Zonder het licht van de lantaarns zouden Bernard noch 
André de kade weten te vinden en meer dan waarschijnlijk gruwelijk 
aan hun eind komen.
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Bij het eerste hoorbare geruis verlaat Bernard de oostelijke koers 
en stuurt zijn sloep enkele graden zuidelijker. Opgelucht ziet hij het 
einde van de grot opdoemen. Hij volgt de kromming van de rotswand 
en legt de riemen binnenboord wanneer de stroming aan de sloep 
trekt. Het ruisen van de watervallen wordt snel luider. Wanneer de 
bolders verschijnen, laat hij de eerste passeren voor zijn broeder die 
dicht achter hem volgt, en gooit een lus om de tweede. Met zijn armen 
vangt hij de schok op en legt de sloep vast.

‘Zijn we er eindelijk?’
Bernard ergert zich aan de Boulogne, die zijn mond niet kan hou-

den. Niet dat het hier veel kwaad kan. Uit de duisternis voor hen klinkt 
het donderend geraas van de watervallen. Een nevel van waterdruppels 
hangt in de lucht, die niet eens wordt opgeworpen door het water dat 
zich in de diepte stort, maar door de kleinere waterval die van hoger-
op uit de grotmuur neerplenst in het meer. Vandaag kunnen de drup-
pels Bernard niet natter maken dan hij al was. Verkleumd en stram 
klimt hij uit de sloep. De Boulogne komt al overeind en brengt de 
sloep gevaarlijk aan het schommelen.

‘Stop. Zet eerst de lantaarn veilig op de kade. Pas daarna klim je 
uit de sloep.’ Hij ziet aan de gelaatsuitdrukking van de jonge edelman 
dat die zich opwindt over zijn bevelende toon. Gehoorzaamheid is 
een absolute regel onder de hoeders, de Boulogne zal dat nog leren.

Hij legt zijn hand op de schouder van de Boulogne en ze gaan de 
anderen voor over de verlaten kade. Het bulderen van de watervallen 
zwelt aan. Windvlagen beladen met waterdruppels slaan hen om de 
oren. De jongeman geeft geen krimp en blijft onder zijn hand gestaag 
doorstappen. Wanneer Bernard omkijkt, ziet hij trots dat de jonge 
d’Aniort even dapper blijft doorlopen.

Het einde van de kade geeft uit op een vlak rotsplateau dat in het 
meer steekt. De overkant van het plateau, weet Bernard, grenst aan 
een schijnbaar bodemloze afgrond. Het licht reikt niet ver genoeg 
om van hieruit de schacht te zien, maar onder zijn voeten voelt hij het 
geweld waarmee het meer zich in de diepte stort.

Het plateau glanst nat in het licht van de lantaarns. Hoewel er 
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vandaag geen werklieden zijn, ligt het oppervlak bezaaid met stukken 
steen en gereedschap. Sinds de laatste keer dat hij hier op zijn weg 
naar het heiligdom langskwam, heeft men een begin gemaakt met 
de bouw van het standbeeld. Onder de indruk ziet Bernard de grote, 
vakkundig gekapte en naadloos gestapelde blokken, die het onderste 
deel van een reusachtige laars vormen. In de hiel is een opening uit-
gespaard, erachter kan hij in de schemering treden van een wenteltrap 
onderscheiden. Het beeld gaat een Tempelier voorstellen en de afme-
tingen zullen alle verbeelding tarten. Bernard maakt zich geen illusies, 
hij zal het beeld nooit afgewerkt zien.

Hij keert de Boulogne om, zodat die naar de rotswand gekeerd 
staat. Nauwelijks twintig meter bij hen vandaan stort de kleinere 
waterval zich in een brede kloof. Een knoestige ladder staat op het 
plateau verankerd en steekt omhoog, dwars door de waterval heen, 
tot waar onzichtbaar achter het vallende water een gapend gat in de 
rotsen verborgen zit.

Hij kijkt naar André de Montbard, diens hand op de schouder van 
de geblinddoekte en geboeide Gustave d’Aniort. Bernard knikt naar 
zijn broeder. Ze zijn klaar om het tweede deel van de tocht aan te 
vangen. Hij maakt de boeien van Frédérique de Boulogne los, die met 
vertrokken gezicht zijn polsen wrijft. ‘Kleed je uit,’ beveelt hij de jon-
geman.

Rennes-le-Château, ad 1320

I I I

De Reiniging

Aan de andere kant van het plateau staat Gustave te wachten, zijn 
lichaam als een bleke vlam in deze omgeving met alleen schakeringen 
van duister. De klim door de waterval is voor de profanen onontbeer-
lijk. Hij symboliseert de reiniging, het afspoelen van het wereldse dat 
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hen aankleeft. Pas na de reiniging zullen ze in staat zijn onbezoedeld 
het inwijdingsritueel te ontvangen.

Bernard legt zijn gehandschoende hand op de schouder van de 
Boulogne en leidt hem naar de ladder. Hij heeft barstende hoofdpijn 
van het nooit aflatende misbaar van het water. Maar het water van 
boven zuivert ons, wijst hij zichzelf terecht. En datzelfde water draagt 
onze onzuiverheid met zich mee naar de diepten, waar het op zijn 
beurt wordt gereinigd door de Allerheiligste.

Bernard is nog maar een keer afgedaald naar het Graf. Jezus Chris-
tus en zijn vrouw Maria Magdalena liggen begraven op het laagste 
punt van het grottenstelsel, op een eilandje in de rivier. Hij herinnert 
zich de pijn die hij toen voelde. De pijn van het absolute liefhebben, 
de puurheid van de liefde die alleen maar liefde is. Aan de voet van 
de Menora, met zijn zeven armen hoog opgeheven, had hij geknield. 
Op de meest eenzame plek op aarde, zo diep onder de oppervlakte 
dat hij er de hartenklop van de wereld kon voelen, opende hij zijn hart 
voor Jezus Christus. De verbondenheid die hij toen ervaarde, steeg 
ver boven alles uit wat hij ooit had gekend of meegemaakt.

Naderhand baadde hij zich in wat wel het heiligste water moet 
zijn. Toen hij ten slotte de kleine sloep over de stroom roeide en het 
eilandje zich oploste in de duisternis, voelde hij geen spijt. Want alleen 
die liefde kon hij missen, die hij niet overal met zich meeneemt.

Bernard leidt de hand van de Boulogne naar een glibberige sport van 
de ladder. Het lawaai is oorverdovend en wanneer hij praat, spat er 
water in zijn mond. ‘Klim, jongen.’ Hij moet zijn stem verheffen. 
‘Wat je ook doet, laat niet los.’ Hij stapt weg van de ladder.

De Boulogne kijkt omhoog, alsof de blinddoek hem het zien niet 
verhindert, en spuwt water. Zijn lichaam is spierwit, bijna doorzich-
tig. Zijn haren plakken tegen zijn hoofd en liggen als donkere stren-
gen op zijn schouders. Hij grijpt een hogere sport en zet zich tegelijk 
af op de ladder.

Vanop de begane grond kijkt Bernard waakzaam toe hoe de bleke 
schim over de ladder omhoogkruipt. De jonge edelman bereikt de 
waterval en klimt in het neerstortende water. Het geselt de Boulognes 
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hoofd en rug. Uit ervaring weet Bernard hoe pijnlijk dit is, maar hij 
voelt geen medelijden. De Reiniging is een geschenk, de pijn nood-
zakelijk voor de loutering.

De Boulogne verdwijnt achter het watergordijn. Er rest hem nog 
een korte klim voor hij de ingang bereikt waar broeders hem zullen 
opvangen en voorzien van droge, voor het rituaal geschikte kleren. 
Bernard gebaart ongeduldig naar André de Montbard, Gustave 
d’Aniort is aan de beurt. Wanneer Gustave is aangekomen zal het de 
beurt zijn aan André om de ladder te beklimmen. Als laatste zal Ber-
nard zich ontkleden en de Reiniging aanvatten. Hij ziet dat Gustave 
aarzelt bij de voet van de ladder. ‘Haast jullie,’ brult hij boven het 
lawaai van de watervallen uit. ‘Onze tijd is beperkt.’

Rennes-le-Château, ad 1320

IV

Nooit meer naar boven

Bijna meelijwekkend traag schuifelen ze door de gang. Niet hoog 
genoeg om rechtop te lopen, dwingt die hen voorover te buigen. 
Nu de stem van het meer verstomt, komen de kleine geluiden 
terug. Het geruis van de kledij, hun ademhaling, het gestommel 
van de geblind-doekte leerlingen, de hoestbuien van Bernard 
d’Aniort. Er wordt niet gepraat, zelfs de Boulogne houdt zijn 
mond.

18
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