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De tuin van Vlaanderen 

Broeder Jacques loopt in zijn donkerbruine pij door het schijnsel van de maan, dat weerkaatst 

op de muren van de onbevlekte ontvangenis. 

Zijn capuchon dragend over zijn oren, beschermend tegen de ijzige voorjaarskou. 

Dof klinkende voetstappen die zich een weg banen in de overdekte kloostergang. 

Omringd door de muren die alle geheimen binnen zich bewaren, de muren die verwarmd 

worden door de brandende toortsen met Heilig Vuur. 

In zijn hand dragend een grote metalen ring met daaraan verschillende sleutels, die met een 

kleurrijk lied de vereenzame stilte waarin zij zich bevinden, laat verbleken. 

In gedachten verkerend, onderbreekt hij zijn tred om vervolgens in stilte te blijven staan, 

genieten van wat het oog hem biedt in de Hortus Conclusus, hierna vervolgt hij zijn weg en 

treedt de perken binnen van het vitselstek. 

Plaatsnemend op een bankje, ziet hij hoe de Grote Beer vanuit het donkere luchtruim de 

Maagdelijke Maria laat schijnen en aldoende het hof probeert te maken. 

Dit alles onder het toeziend oog van de dansende sterren en hun choreograaf de Volle Maan die 

daaropvolgend met haar stralen de Olivia Specosa lijkt te imponeren. 

Broeder Jacques neemt een hand van het omringende onbespoten fruit en begint opnieuw zijn 

wandeltocht via De Heilige Cedrus Exalta, waarna de koude spetters van de Levensfontein hem 

uit zijn extase lijken op te schrikken. 

Onmiddellijk slaat hij een kruis voor zijn borst en vervolgt zijn pad door de Vier Kwadraten en 

neemt waar hoe enkele sneeuwklokjes het eerste levenslicht binnen zeer geringe tijd mogen 

aanschouwen. 

Doelbewust haalt Broeder Jacques de Poort van het slot en opent 1 van de beide zware 

massieve deuren. 

De echo van de binnenplaats weerkaatst en lijkt hem te willen verraden in zijn nog nachtelijke 

avontuur doch verkrampt hij geen spier tijdens zijn uitvoering. 



Met de blik op oneindig dragend, loopt hij gehaast over het Marktplein met de Sint-

Nicolaaskerk hem achterna starende. 

Zijn klassieke silhouette flaneert langs het geboortehuis van Johanna Constantinopel en zakt af 

langs de rivier de Durme. 

De zeven schepen ofwel het Hoofdcollege met een baljuw als voorzitter liggen als eerbetoon 

nog steeds afgemeerd sinds dat zij tussen de 12e en 13e eeuw bescherming boden tegen de 

heren Van Beveren. 

Als Broeder Jacques bij een bunder weiland arriveert ziet hij dat de koopman al aanwezig is. 

De koopman biedt hem een hand vol met Belgische Franken aan voor de zeven onlangs 

geschoren schapen. 

Zwijgend stemt Broeder Jacques toe. 

Een slungelige knecht maakt één schaap vast aan een touw en Broeder Jacques opent het hek. 

Gedwee lopen de kale schapen tussen de beide heren mee op hun weg naar Waasmunster. 

Broeder Jacques versnelt zijn pas, het is al laat en de blauwselmannen kunnen hem aanspreken 

daar hij zich op dit vreemde tijdstip buiten de kloostermuren bevindt. 

Binnen de Poort aangekomen treft hij Broeder Pieter die hem staat op te wachten. 

Vol verbazing en met een streng gezicht vraagt hij zijn medebroeder de Belgische Franken te 

overhandigen die hij in zijn handen draagt. 

Geheel ongepast lijkt dit Broeder Jacques daar het geschrift van inkomsten en uitgaven onder 

zijn taken valt. 

Met een nare bijsmaak doet hij met moeite toch hetgeen dat hem zojuist gevraagd is en 

overhandigt de beoogste valuta terwijl hij aan de lezing terugdenkt die hij de afgelopen dagen 

bijgewoond heeft. 

Over enkele uren breekt er weer een nieuwe dag aan en moeten de Broeders gezamenlijk de 

schade die de Beeldenstormers hebben verricht, herstellen. 

Twintig schapen zullen paraat staan om zich van hun kapsel te laten ontdoen om deze wol te 

kunnen verkopen hetzij ruilen op de markt voor het prachtige neogotische stadhuis. 

“Gij zult niet slecht denken en kwaad spreken indien het tegendeel bewezen zijt.” 


