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Op 2 maart 1127 werd Karel van Denemarken, Graaf van Vlaanderen, door de clan van de 
Erembalden vermoord. Deze graaf werd later Karel de Goede genoemd en zalig verklaard in 1882. En 
dit was niet zonder reden, want deze graaf genoot zo’n immens moreel gezag dat hem de Duitse 
keizerskroon werd aangeboden. Ik maak de volgende overweging uit het nawoord van Vic de Donder 
in Zonsverduistering boven Brugge dan ook graag tot de mijne: “Wat er gebeurd zou zijn, mocht 
deze opmerkelijke graaf op die mistige woensdagochtend niet zijn vermoord en – integendeel – de 
kans hebben gekregen de opponerende clan van de Erembalden uit te roeien, valt niet te achterhalen. 
Maar het lijkt niet onrealistisch te stellen (zoals ik doe in deze roman) dat hij plannen koesterde om 
zich vroeg of laat te ontdoen van zijn vazallenbanden met de Franse koning (Kroon-Vlaanderen) en de 
Rooms keizer (Rijks-Vlaanderen) – zodat hij zijn land een onafhankelijke koers kon laten varen.” (blz. 
435) 
 
Als wij de Middeleeuwen koppelen aan Vlaanderen, dan denken wij in de eerste plaats aan de 
Guldensporenslag. Wie meer boeken gelezen heeft van Hendrik Conscience dan alleen maar De 
Leeuw van Vlaanderen, denkt in tweede orde misschien nog aan Jacob van Artevelde. Maar de 
geschiedenis van het graafschap Vlaanderen is veel meer dan dat. Alleen zijn de gebeurtenissen uit 
de 14

de
 eeuw veel beter in ons geheugen gegrift, dan die uit het verdere verleden, omdat er geen 

topromans waren om het collectieve geheugen te voeden. De kennis van wat vóór de 14
de

 eeuw 
gebeurde blijft beperkt tot een klein kransje van historici. De tweedelige roman van Vic de Donder 
bevat zoveel intrinsieke kwaliteiten dat hij in principe in staat zou moeten zijn de collectieve kennis van 
de 12

de
 eeuw dermate aan te zwengelen dat De Leeuw van Vlaanderen erbij verbleekt. Alleen heeft 

Vic de Donder de tijdsgeest tegen en dreigt de regeerperiode van Karel de Goede de grote blinde 
historische vlek te blijven, ondanks de uitgelezen kansen die hij en de uitgever ons bieden. 
 
Al speelt het grootste deel van de geschiedenis (het verhaal) zich af te Brugge, toch komt het gehele 
toenmalige graafschap aan bod: Gent, Ieper, maar ook Aardenburg, Sint-Omaars, Klaarmeers, waarbij 
duidelijk is dat de staatsgrenzen pas veel later de Nederlanden zullen verminken. Samen met 
Robrecht, priester en nadien cisterciënzermonnik, maken we ook kennis met Sint-Norbertus die op 
weg is naar Prémontré om er zijn Norbertijnerorde te stichten. Hij komt uit Xanten, dat later bij 
Duitsland werd ingelijfd, maar in de 12

de
 eeeuw zonder meer Nederlands gebied was.  

 
Robrecht is aanvankelijk seculier priester en werkzaam in de naaste omgeving van Karel de Goede. 
Hij wordt na de moord op de graaf geroepen door Bernardus van Clairvaux en trekt samen met hem 
naar het uitermate strenge klooster te Citeaux, de bakermat van de Cisterciënzerorde. Daarna wordt 
Robrecht abt van de Cisterziënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen in Koksijde. Kortom, deze 
gegevens volstaan om u ervan te overtuigen dat Vic de Donder met zijn roman niet alleen een 
bijdrage geleverd heeft tot het verhogen van de kennis van de politieke geschiedenis van het 
Graafschap Vlaanderen maar ook van de zeer boeiende kerkgeschiedenis uit die tijd. 
 
Voor wie intussen mocht twijfelen of deze recensie wel over een roman gaat, wil ik nog verklappen dat 
de jonge Robrecht verliefd wordt op Mathilde, die huwt met ene Walter, een zoon van Lambrecht van 
Aardenburg. Deze laatste is de neef van kanselier Bertulf, de machtigste priester in die tijd in het 
graafschap, een Erembalder en, achter de schermen, de aanvoerder van de bende die Karel de 
Goede zal vermoorden. Robrecht en Mathilde, smoorverliefd op elkaar maar behorende tot 
tegengestelde politieke kampen. Robrecht die eerst als seculier priester, maar nadien ook als monnik 
in de gratie van Bernardus, zowat de meest toonaangevende geestelijke leider in de toenmalige 
Europese kerk, trouw wil blijven aan zijn celibataire verplichtingen, maar tegelijk zijn liefde voor 
Mathilde niet kan opgeven. Meteen hebt u alle ingrediënten voor een oerdegelijke roman.  



 
In de prospectus waarmee de publicatie van Mathilde en de monnik werd aangekondigd, citeerde 
het Davidsfonds het tijdschrift Basis: “Leest als een trein.” Een tot op de draad versleten cliché, maar 
toch o zo toepasselijk op deze tweedelige roman. Ik kan u verzekeren dat ik principieel elke avond, na 
een zeer lange dagtaak, gemiddeld een tiental bladzijden lees in een boek. Het nachtelijk uur is geen 
beletsel voor wetenschappelijke of andere zware literatuur. Maar het is wel lang geleden dat het mij 
moeite gekost heeft om mezelf de discipline op te leggen om toch te gaan slapen en deze boeken niet 
in één ruk uit te lezen. 
 
Wie belangstelling heeft voor politieke of religieuze geschiedenis, wie zijn Grootnederlands hart wat 
sneller wil horen kloppen of wie gewoon trek heeft in een keigoede roman, mag Zonsverduistering 
boven Brugge en Mathilde en de monnik (in die volgorde !) gewoon niet missen. 
 
Naschrift. Ik verneem van de uitgever dat het eerste deel, Zonsverduistering boven Brugge, 
volledig uitverkocht is. Dit betekent ongetwijfeld dat het boek zeer goed werd verkocht, maar het is te 
hopen dat de uitgever zich aan een nieuwe druk zal wagen. Een dergelijk belangrijk werk dient 
eigenlijk permanent verkoopbaar te zijn. 
 


