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De automaten
Spel in drie bedrijven
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Personen
De Professor, vieux beau met grijzende slapen
De Journalist, ‘klein, dik en stil’ geworden door het ‘leven’
De Anarchist, tanig en mager
De Stepdanser, vanwege zijn métier in smoking
De Invalide, oudere arbeider met houten been
De Officier (Hans Versteeke)
Eliza Versteeke-Dockhouwer, zijn vrouw
De Volgeling van Versteeke
Myra van Kamme (Mevrouw Van Kamme)
Het Meisje
De Arbeider
De Oplichter
Een pastoor, enige nonnen, enige assistenten.
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Eerste bedrijf
Leeg toneel. Op de achtergrond een katheder waarachter de Professor staat als het doek
opgaat.

PROFESSOR

Ik vermoed, dat de toeschouwer van deze dramatische afwikkeling van een waarheid
zich zal afvragen met wat voor waarheid hij ditmaal nu eens te doen zal hebben,
opdat hij de nodige maatregelen treffe ter sluiting van geest en ziel: ook voor déze
waarheid. Een politieke? Een religieuze? Een gemengde? Ik waag mij niet aan
voorspellingen, wel mag ik vaststellen dat zij aan twee voorwaarden zal moeten
voldoen. Ten eerste zal zij door de zeef van de Volgeling moeten gaan, om pas na
dit weinig verkwikkelijk procédé te worden voorgedragen, daar de ontdekkers der
waarheden zelf zich meestal onhandig en anders onhandelbaar tonen. Ten tweede
zal zij ook na de zifting het karakter moeten behouden van voordeligheid voor alle
leden der gemeenschap, daar anders ook de Volgeling praktische bruikbaarheid zou
missen. Ik hoop van harte, dat deze uitleg u enige uitkomst mag bieden. Bovendien
zie ik: de klok zal weldra twaalf slaan. Wat des middernachts betekent dat het spook
verschijnt, des daags alleen dat de Professor verdwijnt. Richt dus uw enquête verder
tot andere componenten van onze Bloeiende Veelfacetterige Gemeenschap.
(Af)

STEPDANSER

(met enige sprongen komt hij voor op het toneel)

Van louter schrik verschijn ik op de gongslagen, want ik ben geen dagspook, al heeft
het er veel van weg. Ik ben een schrikachtig wezen. Een eenvoudige volksjongen,
die vanwege zijn werk altijd maar in smoking moet rondlopen. Die er ook naar uitziet.
Vetvlekken vetvlekken vetvlekken. Wat kan ook zo'n vetvlekkenmens vertellen van
de Waar-
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heid. Ik heb een vrouw, dames en heren. Een prachtmens, daarom ook altijd achterna
gezeten. Lichtzinnig is ze toch al. Wat kan een vetvlekkenmens daar allemaal aan
doen? Wat kan ik anders doen dan stepdansen, vlug vlug vlug. Zoals de letterzetter
om zich heengrijpt vlug vlug vlug. Zoals de postbeambte met zijn stempel op alle
brieven bonst vlug vlug vlug. De advocaat ook vlug? Ja! De dokter ook vlug? Ja!
De chauffeur nog vlugger. Iedereen vlug, de journalist, de fietsjongen.
(Hij danst het toneel af, afwisselend met een stepdans en een booms-a-daisy)

JOURNALIST

(slenterend opkomend)

Niks geen vlugvlugvlug. Zal ik u wat zeggen? Dat vlugvlugvlug is de kanker van
onze tijd. Wij kunnen niet meer gelukkig zijn en niet meer dromen. Niet meer dromen
vooral. Mijn gelukkigste tijd was toen ik gedachteloos aan de rivier uitkeek.
Merkwaardig, dat er een tijd was dat ik gedachteloos aan de oever van een rivier
uitkeek ... Uit rijmlust, want met rijmen begint alle geschrijf waarin men tenslotte
gevangen raakt, spreek ik weleens van de ‘stille vliet’, het was een formidabele rivier.
Uit de hoogte streek een vogel neer, op een kei enige meters van de oever af. Waarom?
Waartoe? Ik bloos er bijna van: alleen maar om er zijn behoefte te deponeren. Met
ónze verwachtingen is het niet anders gesteld, uit de hoogste hoogte pardoes op de
keien. Of kunnen de vogels het bepaald niet in de lucht? Misschien zijn de
verwachtingen niet geheel verloren; geduld, geduld, geduld moeten wij beoefenen.
Eens schreef ik omdat ik graag rijmde. Nu moet ik pennen, omdat ik zeer ongaarne
verslagen uitbreng. Pennen, pennen, pennen. En steeds maar weer voortsjokken van
de ene grote man naar de andere grote man.
INVALIDE

In sjokkerigheid doe ik niet onder voor de Journalist. Weet u dat zij mij te pakken
gehad hebben? In de oorlog. Modder, modder, modder. Stukken van je afgeschoten.
Maar zegt u nou zelf: wat heb ik daar eigenlijk allemaal mee te maken? Koest moet
ik me houen. Koestjes met kleine hoestjes, zei mijn vader zaliger. En me houden aan
de waarheid, niet van mijnheer Versteeke, maar van
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mijn vader, die nu reeds vijftien jaar om zo te zeggen ontslapen is: wiens woord je
spreekt, diens brood je eet. En zegt u nou zelf: heb ik het nou zo kwaad? Een
invalidenpensioen, daarbij een vuilnisemmer voor niks van de gemeente. Voor niks
beloven ze ons alvast ook een gasmasker. Een gasmasker dus en een vuilnisemmer.
Ik zou ook wel graag een bolhoed hebben. Of zou een bolhoed niet staan bij een
gasmasker, nu ik toch al een houten been heb...
(schreeuwend)

Wie koopt lucifers van een arme stumper, een ongelukkige soldaat?
(Af)

ANARCHIST

(van de achtergrond opkomend in tegenstelling tot de drie vorigen, die voorlangs passeren;
hij gooit de katheder om)

Weg met de Professor! Weg met de generaals! Weg met de paus!
(Terwijl hij ‘weg’ roept, verschijnen er soldaten, telkens een links en een rechts, zodat aan
beide kanten van het toneel tenslotte twee rijen tot aan de tanden gewapende soldaten staan)

Naar de waarheid vroeg u? Of waar vroeg u eigenlijk naar? Ik laat mij niet afschrikken
door soldaten! De waarheid bestaat niet buiten de mensen om. De Waarheid is, dat
alleen in de gezagloze gemeenschap van de anarchisten de mensen in Vrijheid kunnen
leven. Wat wilt u bereiken met uw soldaten! Ik kan niet ontkennen dat zo zwaar
gewapende soldaten niet nalaten mijn gedachten enigszins af te leiden. Niets kunt u
bereiken met uw zevenhonderdduizend soldaten, zo het er niet meer zijn. Verder dan
de Invalide zult u het allicht wel brengen. Misschien ook verder dan de Stepdanser.
Zelfs dan de Journalist, mogelijk! De Professor evenwel staat ver verheven boven
alle gebeurtenissen. Vrijheid in deze maatschappij genieten alleen de intellectuele
of geld-lepers! Wij vechten voor vrijheid voor allen. Voor allen!
PROFESSOR

(binnenkomend met assistenten in witte jassen)

Komt binnen, heren. Kijk kijk, daar ligt mijn katheder languit tegen de grond. Mijn
pupitre, mijn lezenaar. Of hoe u het ook wilt noemen.
ASSISTENTEN

Dat is gauw genoeg hersteld.
(Ze willen de lessenaar optillen, maar de Professor belet dit)

PROFESSOR

Neen, mijne heren. Wij moeten zoveel nieuws-
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gierigheid bezitten om de natuurkracht aan het werk te laten. Een revolutionair is
een natuurkracht!
ASSISTENTEN

Dát een natuurkracht, Professor? Dát een natuurkracht?
PROFESSOR

(terwijl de Officier opkomt)

Gelieve, mijne heren, de gepaste eerbied aan den dag te leggen en de buiging te
brengen voor Hare Majesteits Officier. De Executie zal weldra voltrokken zijn en
de natuurkracht uitgeblust.
OFFICIER

(de Anarchist op de schouder kloppend)

Zo, waarde heer, zijt gij de man die eventueel gedood moet worden?
(en zich tot de Professor wendend)

Neen Professor, van een terechtstelling zal heden geen sprake zijn. Ik moet u allen
tot mijn spijt teleurstellen in plaats van een enkele onder u terecht te stellen.
Niettegenstaande ik dus genoodzaakt ben insubordinatie te plegen en overste Luips
mij persoonlijk het bevel gaf deze man te executeren, weiger ik te doden. Persoonlijke
ervaringen laten zich moeilijk in een formule vastleggen. Niet om politieke redenen,
maar vanwege zuiver persoonlijke ervaringen weiger ik te doden.
JOURNALIST

(haastig opkomend)

Ik kreeg een tip. Er moet hier een revolutionair zijn.
PROFESSOR

Ja daar is hij. Het extravagante evenwel is dat wij ditmaal de meest extravagante
mogen begroeten in een blijkbaar geheel op hol geslagen officier.
STEPDANSER

(haastig opkomend en zich tot de Officier wendend)

Mijnheer de luitnant, ik kan het werkelijk niet langer missen. U moet mij
verontschuldigen. Het is geen brutaliteit. Maar wij hebben niet meer te eten. Zou u
mij willen teruggeven wat ik u laatst in het cabaret geleend heb?
OFFICIER

Welk cabaret?
STEPDANSER

De Paarse Papegaai, mijnheer de Officier.
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OFFICIER

(mijmerend)

... de paarse papegaai ... geschreven zonder hoofdletter?
STEPDANSER

Jawel, luitnant.
OFFICIER

Hoeveel was dat?
STEPDANSER

Niet veel.
OFFICIER

(hem geld overhandigend)

Zoveel?
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STEPDANSER

Dank u, mijnheer de Officier.
OFFICIER

Was ik beschonken?
STEPDANSER

Dank u, luitnant.
OFFICIER

Wil je een boodschap voor me doen?
STEPDANSER

Zeker, luitnant.
OFFICIER

Haal dan een fles victoria-water voor me.
ANARCHIST

Victoria-water! De tijd is voorbij dat zij enige schaamte aan den dag legden voor
hun bedorven maag. Waarom zouden zij het ook doen? De maatschappij doet het
evenmin. Het laatste stadium van het kapitalistisch stelsel: uitstalling van bedorven
magen!
OFFICIER

Mijnheer de Journalist, er is een contrastwerking die ik niet gaarne zou missen in
het verslag dat u van deze ook voor mij gedenkwaardige dag zult uitbrengen. Vergeet
met name niet te vermelden dat de Anarchist mooie dromerige ogen had, ik was hem
bijna toegedaan; vergeet echter evenmin te vermelden: de karakterloosheid van de
lippen, men was ingelicht over de geaardheid van de niet op zijn mondje gevallen
waarheidspreker.
ANARCHIST

Ik ben door u niet te beledigen.
OFFICIER

Niet zozeer waarheidspreker alswel waarheidverkoper. Daarom zijn uw waarheden
al verdacht, daar zij niet levenswaar doch koopwaar, marktwaar zijn.
PROFESSOR

Bravo Officier, voortreffelijk geanalyseerd, met vreugde zien wij dat uw geest zich
na een kleine inzinking weer verheldert.
ASSISTENTEN

Bravo bravo.
OFFICIER

(tot binnenkomende Invalide)
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Zo, invalide heerschap, loop je je buidel weer te spekken? Maar je wilt zeker ook
eens rustig genieten van de faits divers. Ga daar staan naast de assistenten. Dan kun
je tenminste nog goed zien.
INVALIDE

Dank u, mijnheer de luitnant, dank u. Het is een mooi plaatsje, mijnheer de luitnant.
Een ongelukkig oudsoldaat wil ook weleens wat zien.
OFFICIER

Wil je dan een boodschap voor me doen?
INVALIDE

Zeker mijnheer de luitnant.
OFFICIER

Ga dan naar mevrouw Van Kamme. Doe me-
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vrouw Van Kamme mijn groeten en zeg haar dat ik vanmiddag niet kan komen
bridgen.
(Invalide af)

Mijne heren! De Professor maakte mij een compliment over de helderheid van mijn
geest. Ik wil daar gebruik van maken. Ik wil mijn ervaringen niet onder stoelen of
banken steken. Ik zal mijn ziel voor u blootleggen. Ik voel mij gedrongen u als
broeders te beschouwen. Ik voel mij gedrongen u allen een bekentenis te doen. Ik
veronderstel dat u het ongeregelde leven van een jong officier kent. Het komt neer
op exerceren in de morgen, bridgen in de middag, 's nachts wordt het rammelen aan
deuren van nachtkroegen om binnengelaten te worden om dan daar, zonder een spier
op het gezicht te vertrekken, laten we zeggen: twee glazen bier te drinken. Een wee
gevoel, mijne heren, wanneer u zich nog herinnert het stilleven van bierschuim aan
de binnenkant van een leeg glas ... Tot overmaat van ramp werd ik laatst 's nachts
op een ongelukkig ogenblik wakker. Met hoofdpijn. Naast mij lag een vrouw wier
beminnelijkheid voor mij nog een paar minuten tevoren ver verheven stond boven
alle twijfel. Ik vermoed dat u evenzeer de eigenaardigheden van dromende honden
kent; ze schokken met de benen. Ook de vrouw naast mij schokte met de benen,
kleine kreetjes slakend. Het zweet brak mij uit, van angst gemengd met hoofdpijn.
Met ontzetting begreep ik dat wij allen automaten zijn. Deze vrouw, die met de benen
schokte en ik, die op zijn tijd op anarchisten schoot ...
PROFESSOR

Wij zijn hier gekomen om de executie bij te wonen van een anarchist, wij wonen
evenwel, als ik mij niet vergis, de zedelijke ondergang bij van een officier ...
OFFICIER

Mijnheer de Professor, u is al te zeer gesteld op de helderheid des geestes dan dat ik
mijn argeloze bekentenis in uw tegenwoordigheid nader zou kunnen ontwikkelen.
(Hij geeft de gebruikelijke commando's waardoor de twee rijen soldaten elkaar eerst voorlangs
passeren, vervolgens op de achtergrond verdwijnen, terwijl zij de Professor, de Journalist en
assistenten onder protest derzelven voor zich wegdrijven. Op het toneel blijven alleen de
Officier en de Anarchist)
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OFFICIER

Oef, oef, wat een vermoeiende geschiedenis. Bekentenissen moet men trouwens
alleen maar onder vier ogen doen. Ik heb mijn goede redenen om mijn bekentenis
juist aan u bloot te leggen. Ik hoop dat u nog even tijd heeft. Ik hoop dat u zich dat
over niet op zijn mondje gevallen waarheidspreker niet zult aantrekken. Het is een
kwestie van woord en wederwoord. Het zal wel even duren, ik zal dus eerst een paar
stoelen halen.
(Gaat weg, komt terug met twee rieten stoelen die hij midden op het toneel plaatst)

Gaat u zitten ... eigenlijk heb ik u het leven gered, ik mag dus van u eisen dat u een
korte tijd voor mij beschikbaar zult willen stellen;
(sigarettenetui presenterend)

rookt u?
ANARCHIST

Neen dank u.
OFFICIER

(zijn sigaret aanstekend)

Een zuiver persoonlijk gesprek natuurlijk. Wat een prettig gevoel met zijn tweeën
te zijn, zonder toeschouwers. Vindt u ook niet?
ANARCHIST

Ja, dat vind ik ook.
OFFICIER

Wat de toeschouwers betreft, geloof ik niet dat een theaterdirecteur dat met ons eens
zou zijn.
ANARCHIST

Neen dat geloof ik ook niet.
(Zij lachen beiden)

OFFICIER

Maar ter zake. Zuiver persoonlijk, dat wil zeggen, het gaat uitsluitend over mij. Men
zegt wel: officieren zijn stomme mensen. Mogelijk. In ieder geval kon ik er geen
vinden met wie ik over mijn persoonlijke problemen enigszins diepgaand maar toch
nuchter zou kunnen praten. Ik geloof dat u iemand is die mij beter zult begrijpen, uit
de aard der zaak is u iemand die zich door alle wind en weer heeft laten beïnvloeden.
Ik begrijp u, u vraagt zich af waarheen dit alles moet. Heb even geduld. Wij moeten
weer terug naar: de schokkende benen.
(Beiden lachen enigszins gedwongen)
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Waarschijnlijk hebt u het al opgemerkt: dat over de schokkende benen van de vrouw
kon zelfs de grappige Hooggeleerde niet dadelijk verteren. Wilt u nu wel geloven:
u hebt uw leven te danken aan die schokkende benen. Daarover wil ik met u spreken:
over die schokkende benen: ere wie ere toekomt.
ANARCHIST

(zeer weinig op zijn gemak)

Eerlijk gezegd kan
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ik geen verband zien tussen uw insubordinatie en de persoonlijke herinnering die u
nu te berde brengt.
OFFICIER

U zult het gauw genoeg zien. Houdt u maar rustig. Blijft u nou zitten.
(Hij drukt de Anarchist, die niet tracht op te staan, weer op de stoel terug)

Ik geloof dat het het stommelen van deze benen op de matras was - het was een vrij
harde doch veerkrachtige matras - dat mij toen wekte. Natuurlijk zou het zo'n vaart
nog niet lopen, zou het zelfs niets te betekenen hebben, wanneer dat bête automatisme
waarover ik sprak zich beperkte tot wat stommelende benen, zou het zelfs kleinzerig
zijn kwalijk te nemen, dat men een enkele maal wordt wakker geschud. Neen, waarde
heer, het ouwetomatisme beperkt zich niet daartoe. Wie het eenmaal weet, bespeurt
het ook in de lieftalligste ogen, ook in de heftige krampachtigheid van snikkende
omhelzingen: dit alles loopt accuraat af, of wij erbij betrokken zijn al dan niet. Blijft
trouwens niet bij lieftallige ogen, omhelzingen en zulke dingen die velen ten onrechte
als minderwaardig beschouwen ten opzichte van vele dingen die zeker niet
meerwaardig zijn. Strekt zich verder uit; strekt zich uit over de Professor, de Journalist,
de Invalide, de Stepdanser, de soldaten, de assistenten. Lopen allemaal accuraat af.
Mijn commando's waren niet zonder opzet; dacht u dat wij zo rustig met elkaar
zouden hebben kunnen praten, wanneer wij die mensen hier bij ons gelaten hadden.
Als horloges zouden zij zijn afgelopen; zonder commando's zouden de soldaten zijn
gaan exerceren: geeft acht, geweer schouderen, richt, rechtsomkeert, zoals ook zonder
commando's de Professor op zijn tijd zijn grappen, de Journalist zijn bolhoed en de
Arbeider zijn kanariepiet, of andersom, plaatst. Neen wacht u nou even. Ik begrijp
wat u vragen wilt. Eruit springen?? Uit deze automaat zich redden?? Zeer moeilijk!
Neen zegt u maar niets. Laten wij nu maar zonder redetwisten afscheid nemen. Een
mens begrijpt nu eenmaal alleen maar zichzelf. Slot is toch altijd: ik tegen allen...
Rookt u werkelijk niet?
ANARCHIST

Neen, werkelijk niet.
OFFICIER

(terwijl zij beiden opstaan)

Drinkt u ook niet?
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ANARCHIST

Een enkel glaasje, dunkt mij, kan geen kwaad.
OFFICIER

Dan is u geen Hollander. Een Hollander mag van allerlei laten, roken doet hij.
ANARCHIST

Ik ben ook geen Hollander.
OFFICIER

Weer zo'n vreemde snoeshaan dus, die hier de boel op stelten wil zetten. Laat u niet
hinderen door dat ‘snoeshaan’.
ANARCHIST

Neen. Dat zal uw manier van snorken zijn, niet?
OFFICIER

Juist, dat is mijn manier van snorken. Neen, gaat u nog niet weg. Ik merk: u heeft
begrip voor andermans manier van snorken. Ik wou u nog iets vragen.
(Trekt hem weer terug, drukt hem op de stoel)

ANARCHIST

Ik vrees dat ik u van weinig nut zou kunnen zijn, ik ken hier zowat niemand ...
OFFICIER

Die is goed! Dacht u dat ik u om introducties wilde vragen bij uw Partij nu ik het bij
de andere Partij verbruid heb door mijn insubordinatie?
ANARCHIST

Wanneer het kan, moet men elkaar helpen, maar zoals ik u zei, ken ik hier niemand,
ik werk op mijzelf.
OFFICIER

Ik begrijp: een one man's association. Maar dat juist is het wat ik ook beoog. Versta
mij wel: ik wil niet de boel in de steek laten en 'm smeren. Neen, ik blijf, ik kies niet
het hazepad, ik zal mij verantwoorden.
ANARCHIST

Wanneer u bedoelt dat zij u ter verantwoording zullen roepen, dan heeft u volkomen
gelijk.
OFFICIER

Nee man. Wees nou niet zo wereldwijs. Ik vergis mij toch niet, je hebt je toch zeker
door alle wind en weer laten beïnvloeden?
ANARCHIST
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Zeker is dat zo. Ik ben in Kschtsch, aan de Pools-Russische grens geboren ... te voet
heb ik Polen doorkruist, ik moest mij schuil houden in Gdynia ... in een
goederenwagen naar Berlijn ...
OFFICIER

Nou, zie je wel: aangevreten door alle weer en wind. Wij zijn hier allemaal
koukleumen. Wij praten de anderen na, maar kruipen zelf achter de kachel; zelf
proberen wij niks. Mijn vrienden waarschuwen mij voortdu-
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rend, maar waar halen zij hun levenswijsheid vandaan? Zijn zij dan misschien ook
urenlang in een goederenwagen murw geslingerd? Zijn zij het die aan de Poolse
grens geboren zijn? Waar halen zij dan het recht vandaan mij te waarschuwen, dat
het zo moeilijk is zich te redden uit de automaat? Ik ben een dwaas dat ik hen napraat,
een dwaas dat ik mij jarenlang door hen liet weerhouden, een dwaas dat ik hen
weerzinwekkend na-aap. Weet u wat moeilijk is? Zich te onttrekken aan de zich
steeds vaster aansnoerende kring van vrienden die je insluiten en roerloos klemmen,
als de ene steen de andere in de verharde mortelpap van muren.
ANARCHIST

Een tere kwestie voor mij. Ik had zelden een vriend.
OFFICIER

Jeremieer daar niet over. Dat was je geluk. Daarom ben je de hele wereld
doorgeslingerd. Ik zou er ook wel van houden zo een beetje op goed geluk te slingeren.
ANARCHIST

Maar weet u, dat dat niet prettig is?
OFFICIER

Nu moet je het niet te bar maken. Ik heb je niet doodgeslagen. Maar ik zou je per
slot toch nog doodslaan als je zo doorgaat met je levenswijsheden. Ik heb niets te
maken met jullie levenswijsheid. Ik zal doen zoals mijn hart mij gebiedt. Ik zal mij
stellen voor de krijgsraad, ik zal mij ook stellen voor mijn vrouw. Ik zal zeggen: Ik
vind het stom zoals jullie leven. Ik veroordeel jullie niet. Jarenlang heb ik ook zelf
zo voortgevegeteerd. Ik doe het niet langer. Maak jullie ogen open, jullie oren en
jullie geest, en je zult begrijpen: dat ik niet alleen geen insubordinatie pleegde doch
zelfs de gehoorzaamheid in acht nam tegenover wetten waaraan de planten zogoed
als de dieren en de mensen onderworpen zijn. Maar nu ter zake, ik zou je een vraag
willen stellen. In zekere zin heb je hem reeds beantwoord. Ook jij schijnt te veel
verslaafd aan levenswijsheid. Bedenk dus dat je in Polen geboren bent en de heleboel
hier aan je laars lapt. Antwoord dus geheel onbevooroordeeld: Vind je mijn
insubordinatie onverantwoordelijk?
ANARCHIST

Gevaarlijk is zij in ieder geval.
OFFICIER

Maar onverantwoordelijk?
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ANARCHIST

Misschien ook.
OFFICIER

Maar betreuren kun je het tenslotte toch niet. Daar heb je je leven tenslotte toch aan
te danken.
ANARCHIST

Nee, betreuren doe ik het allicht niet.
OFFICIER

Nou dan kunnen we in vrede en pais van elkaar scheiden. Wij kunnen zelfs een eind
dezelfde kant uit. Neen, nog even deze stoelen wegzetten.
(Brengt de stoelen weg)

Nou daar gaan we.
(Hij steekt zijn arm in die van de Anarchist. Beiden af. Stepdanser en Invalide komen tegelijk
op, de een van links, de ander van rechts)

STEPDANSER

(triomfantelijk)

Victoria-water!
INVALIDE

(even triomfantelijk)

Een brief van mevrouw Van Kamme!
(Ze kijken elkaar aan, dan verbaasd in het rond en omhoog)

STEPDANSER

Nou, er is geen mens meer te bekennen. Ze hebben de vuilik al ...
(Hij maakt het snijmanuaal aan de hals, dat hij vergezeld doet gaan van een sissend geluid)

INVALIDE

Wat doet hij ook in de kou!
STEPDANSER

(Victoria-fles openrukkend en aan de mond brengend)

Dat komt net van pas. Ik had een hondse dorst.
(Maar dan tot de Invalide, die de gelakte brief van mevrouw Van Kamme heeft opengemaakt)
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Man, wees niet zo latah!
INVALIDE

Wat zeg je me daar nou?
STEPDANSER

Nou dan ben je nooit in Indië geweest. Ik was er op tournee. Ze behandelden me
daar net als een artiest. Latah, man, dat betekent dat je net doet als een ander doet.
Zonder je kop erbij te gebruiken, begrijp je?
INVALIDE

Nou ik had nogal een mooie fles om uit te drinken net als jij.
STEPDANSER

Maar jij mag zijn brief niet lezen, omdat ik zijn water drink.
INVALIDE

Zal ik je wat zeggen? Je bent gek, rare spring-in-'t-veld. Ten eerste omdat je je in je
mond laat wateren. Ten tweede omdat je niet weet dat een ouwe man als ik slechte
ogen heeft en niet lezen kan.
STEPDANSER

Maar met dergelijke smoesies neemt de rechtbank geen genoegen. Dat moet je maar
'ns goed begrijpen.
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Tweede bedrijf
Op de achtergrond ziet men, symmetrisch geplaatst, de vijf grote maatschappelijke rotsen. In
het steen gehouwen treden vergemakkelijken het beklimmen der rotsen. Op iedere rots is met
koeieletters de branche aangegeven, die respectievelijk de Professor, de Journalist, de
Stepdanser, de Invalide en de Anarchist vertegenwoordigen: wetenschap, pers, kunst, zware
arbeid en revolutie. Op de voorgrond een begrinte wandelweg, met een enkele bank en een
enkele kartonnen hond, die zijn dij optilt tegen een prachtige rozestruik. Wanneer het doek
opgaat, ziet men een paar verstrengeld liggen op de rots ‘Zware Arbeid’: de Volgeling van
Versteeke en het Meisje. De andere rotsen zijn voorlopig onbezet.

VOLGELING

(zich losmakend uit de omstrengeling)

Neen. Ik weet het niet. Soms is het mij of Versteeke gelijk heeft: automaten,
automaten...
MEISJE

(haar kleren ordenend)

Wie is dat nou opeens, die Versteeke?
VOLGELING

Heb je dan niet gelezen of gehoord van het proces van luitenant Versteeke, die
terechtstond omdat hij geweigerd had de Anarchist te executeren? Nou, een fraaie
boel! De Anarchist heeft nog netjes tegen hem getuigd, heeft er zich nog netjes
uitgedraaid, want zoals hij zei: hij was bekeerd! Hij wist nu, dat zijn grootste vijand
niet was de kapitalistische staat, die nog een gemeenschap vooronderstelde, maar de
verwilderde individualist, die van geen gemeenschap wilde horen.
MEISJE

En had die Versteeke van jou dan zo verschrikkelijk gelijk!
VOLGELING

Kalm aan, snoes! We gaan nu geen ruzie maken. Ken je mevrouw Van Kamme? Of
niet?
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MEISJE

Waarom zou ik mevrouw Van Kamme niet kennen?
VOLGELING

Nou, dan ken je haar.
MEISJE

Ik mag haar zeker niet kennen, omdat het zo'n deftige dame is, niet?
VOLGELING

Kan best: een deftige dame. Tijdens het proces zat zij altijd op de tribune. Doodsbleek.
MEISJE

In een effen japon.
VOLGELING

Juist: doodsbleek in de passende kledij. Ze wou maar laten denken, dat de intimiteiten
die Versteeke in zijn opgewondenheid uitkraamde, haar persoon betroffen. In ieder
geval niet smakelijk van Versteeke: slaapkamerintimiteiten slinger je niet zomaar
weg in het openbaar. Versteeke is een beetje kinderachtig, ook een beetje slap. Maar
iedereen lachte mevrouw Van Kamme vierkant uit. Iedereen wist dat Versteeke nu
eenmaal monogaam is! Het is bijna een gebrek aan de man: zoals vrouwen de vrouw
zijn van hun man zo is hij de man van zijn vrouw. Iedereen weet ook wat voor vlees
hij met mevrouw Van Kamme in de kuip heeft.
MEISJE

Een raar mens is ze, met al haar deftigheid.
VOLGELING

Kan best: deftigheid. In ieder geval heeft zij nog het liefst dat je bij de schemerlamp
met de ringen aan haar hand speelt. Je zit maar naar haar hand te staren. Dan flappert
nog zo'n oude mot eindeloos tegen de kap van de lamp. Verschrikkelijk! Ik geloof
dat het op zulke ogenblikken is, dat jonge officieren zelfmoordplannen uitbroeden.
MEISJE

Wat heeft zo'n mens eraan te laten denken dat er heel wat bij haar te doen is, als er
niets bij haar te doen is?
VOLGELING

Weet jij het?
MEISJE

Het zal wel deftigheid zijn... Maar jij bent dus ook weleens bij mevrouw Van Kamme
geweest?
VOLGELING

Laten we maar weggaan.
MEISJE
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(terwijl zij opstappen)

Wat heb je?
VOLGELING

Jullie maken mij allemaal ziek. Versteeke heeft gelijk: automaten. Jammer dat die
Versteeke geen flinke kerel is, anders zou hij ze mores leren.
MEISJE

Nou, zal ik je zeggen wat ik van jouw Versteeke denk?
(beiden af)
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(De Invalide en de Stepdanser komen op, heftig redetwistend)

INVALIDE

Dat was wél de Officier!
STEPDANSER

Dat was één officier, maar niet ónze Officier!
INVALIDE

Geloof je me nou of geloof je me niet?
STEPDANSER

Zijn je slechte ogen dan opeens zoveel beter geworden?
INVALIDE

In het pikkedonker kan ik nog wel een kat en een hond uit elkaar houden... Een hond
blaft en een kat... balkt! Wil je wel geloven, bij ons thuis hadden wij een kat die
balkte.
STEPDANSER

Smoesies.
INVALIDE

En ik zeg je dat het wél de Officier was.
ANARCHIST

(handenwringend opkomend)

Daar loop ik weer de handen te wringen van wanhoop. Wanhoop is dit leven. Nu
denken ze nog, dat ik omgekocht ben. Neen, neen, ik zal mij niet zomaar een twee
drie als Iskarioth ophangen. Ik heb eerst zo gezegd: geen geweld, nergens en nooit
geweld! En daar hou ik mij dan ook aan. Dat wil zeggen, in principe. Want hoe
moeten wij het anders winnen? Mogen de kameraden dan niet een onverhoedse
aanval doen?
INVALIDE

Man, of je hoog of laag springt, een verrader blijf je! Je hebt de Officier verkocht en
verraden. En wie ben jij, dat je een meerdere in rang mag verraden?
ANARCHIST

Dat komt omdat jullie niet op de hoogte zijn van de anarchistische literatuur. Jullie
denken dat anarchisten mensen zijn met wilde haren, die alles omver willen werpen?
Lekker mis! Mensen met wilde haren die alles omver willen werpen, dat zijn mensen
als jullie Officier. Wij willen een gezagloze, maar ongehoord ordelijke gemeenschap!
INVALIDE

Nou, dat moet ik zeggen, hij kan een aardig mondjevol praten.
PROFESSOR
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(met Journalist opkomend)

Daar staat die wanhopige Anarchist zich weer te verontschuldigen. En wat u betreft,
mijnheer de vertegenwoordiger van de pers, ik vind die droom van u over de vogel
die zijn grote behoefte
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doet, vulgair, niet om het onderwerp, maar eenvoudig in zijn hoedanigheid van
droombeeld.
JOURNALIST

Nu begrijp ik u werkelijk niet, Professor.
PROFESSOR

Dan druk ik mij voor de eerste maal mijns levens vaag uit. Verwerpelijk is uw droom
niet als droom, maar als beeld. De droom moet bevrijd worden van zijn aardse banden,
moet zich verliezen in de blinde ruimte der vier windstreken; moet, om het anders
uit te drukken, gemathematiseerd worden... Doch Journalist, laat mij ook eens een
volks woord pikken uit de rijke Dietse taalschat: wij staan hier smakelijk te
ouwehoeren. Ter zake: hebben jullie de Officier gevonden?
INVALIDE

Ik zeg van wel.
STEPDANSER

Ik zeg van niet.
PROFESSOR

Welaan, wij zoeken verder.
(Allen af, de Professor voorop.
Eliza komt op, vluchtend voor Luitenant Versteeke, die met smekend gebaar achter haar
verschijnt)

VERSTEEKE

Loop niet weg, Eliza, laat mij niet alleen. Waarom laat je mij ook al alleen?
ELIZA

(blijft staan)

Ik zal zeggen, Hans, wat je bent. Een onverantwoordelijke nietsnut!
VERSTEEKE

Mogelijk, Eliza. Maar laat mij niet alleen hier tussen de eeuwige waarden van de
automaten als in een woestijn met piramiden.
ELIZA

Begin je weer met je nonsens over piramiden en je plagerijen over automaten?
VERSTEEKE

Blijf nog even Eliza. Waarom wil je niet geloven, dat het helemaal niet in mijn
bedoeling ligt je te plagen.
ELIZA

Zou het waar zijn, Hans, dat je behalve een onverantwoordelijke nietsnut ook nog,
wat sommigen beweerden, een ontoerekeningsvatbare krankzinnige bent? Begrijp
je dan niet, dat je mij verschrikkelijk gecompromitteerd hebt met je uitflappen van
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de ergste intimiteiten. Kun je je nog altijd niet in mijn plaats indenken? Vroeger was
je toch niet altijd zo bot. Begrijp je dan niet, dat je zoiets voor een tjokvolle krijgsraad
had moeten verzwijgen. Begrijp je dan
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niet, dat zij mij nu allen met de vinger nawijzen: ‘Daar gaat de vrouw van die Officier.
Haar benen schokken in de nacht ...’ Neen, laat mij nu uitspreken. Ik kon mijn ogen
niet geloven, toen ik dat in de krant las. Ik geef toe, tenslotte heb ik de krant tot een
bal verfrommeld en naar de vreemde ogen gekogeld, waarmee ik mijzelf plotseling
uit de spiegel aankeek. Ik heb een paar slokken valeriaan genomen, ik ben iets kalmer
geworden; de ogen in de spiegel keken weer rustig naar de vrouw die in bed lag
onder de stille lakens. Maar het schandaal blijft, ik ben gecompromitteerd; misschien
voor mijn leven. In ieder geval moet ik beginnen met mij uit de voeten te maken, als
papa tenminste royaal over de brug wil komen. Een paar maanden in Biarritz, in
ieder geval ver hier vandaan, doen misschien veel vergeten. Neen, zij zullen het niet
vergeten, ik zal wel mijn leven lang in het zuiden van Frankrijk moeten rondzwerven
... De steek is te goed: haar benen schokken in de nacht. En ik dacht dat je zoveel
vlotter en aardiger over mijn benen dacht ...
(half huilend)

Ach Hans, hoe heb je dat kunnen zeggen, terwijl het je toch helemaal niet redden
kon ... ik word zo nog half mal, ik ben al naar een dokter geweest om te vragen of
er niets aan te doen was ...
VERSTEEKE

(haar troostend op de schouder kloppend)

En wat zei de dokter?
ELIZA

(zich nijdig losrukkend)

Wil je wel geloven, Hans, je kunt iemand des duivels maken. Wat heeft zo'n
belletjestrekker van een dokter ermee te maken? Is het niet ernstig genoeg dat je mij
gecompromitteerd hebt? Wil je nu ook nog hebben dat ik mij verneder en al mijn
malligheden uitpak?
VERSTEEKE

Je hebt gelijk, Eliza. De dokter heeft er natuurlijk niets mee te maken. Ernstig is de
toestand voor jou, dat weet ik, Eliza. Ernstig is echter de toestand ook voor mij,
vergeet dat evenmin. Maar laten wij elkaar niet lastig vallen met persoonlijke
moeilijkheden. Toch moet je één ding goed begrijpen: dat ik geen schuld heb aan
dat lasterpraatje.
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ELIZA

Maar Hans, je weet dat ik, niettegenstaande alles wat er gebeurd is, niettegenstaande
je onterende degradatie, mij nog altijd niet geheel van je heb kunnen losmaken. Hans,
hoe graag ik je ook zou willen geloven-hoe graag ik je ook zou willen vrijpleiten
van alle schuld, - ben jij het niet zelf, die op mijn vraag hoe toch dat lasterpraatje in
de wereld kwam, opmerkte, dat dat nou zo'n probleem niet was. Je had het immers
zelf in het publiek en, wat nog erger is, onder vier ogen aan een loslippige anarchist
verteld.
VERSTEEKE

Dat is zo. Maar daar ging het nou eenmaal niet om. Die Anarchist had weliswaar
mooie dromerige ogen, maar het zijn nu eenmaal allemaal automaten.
ELIZA

Hans, laat nou even je dwangvoorstelling varen en antwoord op mijn vragen.
VERSTEEKE

Dwangvoorstelling van mij? Nee, Eliza. Niet van mij. Van de anderen! Hoe komt
het toch, dat het zo moeilijk is de mensen aan hun verstand te brengen dat het hier
niet eens om de ouwe tomaten gaat. Luister nou even, Eliza,
(om zich heen kijkend)

waarom blijven wij hier op het grint staan? Waarom leggen wij ons niet neer op een
van die maatschappelijke rotsblokken. Luister. Voordat men kan weten dat de anderen
automaten zijn, moet men zelf al opgehouden hebben automaat te zijn. Ik was dus
al geen automaat meer toen ik zei dat de anderen automaten zijn.
ELIZA

Wat ben je dan wel, Hans, nu je zo hemelsbreed van alle, alle mensen verschilt.
VERSTEEKE

Ik was een officier, die op tijd opstond, op tijd in de kantine zat, op tijd commando's
uitdeelde: geef acht, geweer schouderen, rechtsomkeert. Op tijd ook zijn sabel trok
en hoofden afhieuw. Wat er met mij gebeurde, is wat in de hele natuur gebeurt.
Neigingen ontstaan, ze bloeien op, ze vallen weg. Met name viel de neiging weg om
op tijd de sabel te trekken en andermans hoofd af te houwen. Niet alleen wilde ik
dat niet op zijn tijd doen, ik wilde het helemaal niet meer doen; de neiging was
weggevallen, ik behoorde voortaan tot de enigszins suffe groep die niet meer naar
de wapens grijpt en die niet meer doodt.
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ELIZA

Hoe heb ik het nou? En je was de eerste die er zich met kracht tegen verzette toen
men je in de pacifistische bladen prees. Jij was het die in de zitting van de krijgsraad
hun vermoeden met kracht van je afwees: ‘neen, ik ben geen pacifist. Met pacifisme
heb ik niets te maken.’ En wil je wel geloven, Hans, wanneer iets je had kunnen
redden, dan was het niet het te koop lopen als een dwaas met intimiteiten, dan was
het wanneer je rustig bekend had dat je een pacifist bent, wat je trouwens tenslotte
volgens je eigen woorden ook werkelijk bent. Wanneer je niet uit louter
eigenzinnigheid of kinderachtige ijdelheid ook dat had tegengesproken.
VERSTEEKE

Neigingen ontstaan, bloeien, vallen weg. Wat heeft dat in godsnaam te maken met
pacifistische vergaderingen, waar men trouwens vanmorgen, zoals de kranten met
grote koppen melden, het besluit genomen heeft een onverhoedse aanval te doen.
Daar valt mij evenwel iets anders te binnen. Lukraak heb ik de benen gekozen als
voorbeelden van het automatisme van ons bestaan. Mijn keuze had net zo goed op
iets fatsoenlijks in ieder geval minder kwetsends kunnen vallen, de voorbeelden
lagen voor het grijpen ... Neen, laat mij uitspreken. Ik zal ronduit spreken. Van mijn
advocaat en uit de kranten weet ik dat zowel je vader als jij die kwestie hoog
opgenomen hebben. Van je vader vind ik het flauw.
ELIZA

Laat papa erbuiten.
VERSTEEKE

Ja, laten wij die lastige ouwe man erbuiten houen. Om kort te gaan, ik zal de heleboel
goedmaken voordat ik terechtgesteld word.
ELIZA

Ha ha, mijnheer wil de boel goedmaken ook nog.
VERSTEEKE

Nu onderschat je mij, Eliza.
ELIZA

Laat mij je ook eens onderschatten, ik heb je de drie jaren van ons huwelijk hogelijk
overschat. Maar goed, hoe wil je het dan nog goedmaken? En wanneer?
VERSTEEKE

Hoe, dat zul je wel zien. Wanneer? Tijdens mijn terechtstelling. Zeg, heb je er een
idee van hoe ik terechtgesteld zal worden?
ELIZA

Ik dacht dat het gewoonte was officieren te fusilleren.
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Je weet wel, met zo'n zakdoek voor de ogen, alsof ze even voor het laatst nog een
kinderspel mogen doen.
VERSTEEKE

Maar als ik nu niet gefusilleerd word?
ELIZA

Ja hoor eens, je hebt mij indertijd dat boek gegeven over de beulen van Parijs. Ik heb
het niet uitgelezen. Ik vond het eigenlijk te griezelig.
VERSTEEKE

Maar raad nou eens wat.
ELIZA

In Amerika elektroku ... ku ... ku ... ja, ik kan het woord niet uitspreken, maar je
begrijpt wel.
VERSTEEKE

Nou ik zal er maar een eind aan maken voordat je mij guillotineert, kielhaalt, radbraakt
en mij het hoofd afhakt en de vingers als breipennen in de ogen steekt.
ELIZA

Nu moet je niet onrechtvaardig zijn, Hans. Je bent het zelf, die met dat spel begonnen
bent.
VERSTEEKE

Neen, ik zie al. Je hebt het proces niet met aandacht gevolgd. Anders zou je weten
hoe ik terechtgesteld word: gelyncht met knuppelslagen. Je zou zelfs weten: waarom
en door wie. Waarom? Omdat ik mij aan het specifieke misdrijf tegen de gemeenschap
heb schuldig gemaakt met mijn doodeenvoudige pocherij: Ik tegen allen! Door wie?
Niet door het gepeupel in al zijn gelederen; zoals de Officier in zijn requisitoir terecht
opmerkte, stuitte dat niet tegen de borst, doch wel op bezwaren van technische aard,
het zou verkeersopstopping veroorzaken. Dus op een afgelegen plek. En door de
vertegenwoordigers van de gemeenschap, van wie jij ook in een van die kranten zult
gelezen hebben, waarmee je je spiegelbeeld bekogelt. Of weet je niet wie het zijn?
Nou toe, zeg op. Een kind kan dat raden.
ELIZA

Maar je weet, dat ik dom ben.
VERSTEEKE

Maar natuurlijk, kind: de voornaamste getuigen.
(Op ongehoord parmantige manier verschijnen nu de Professor, de Journalist, de Anarchist,
de Stepdanser en de Invalide; de drie eersten van rechts, de twee laatsten van links. Zij maken
alle vijf een diepe eerbiedige buiging voor Versteeke en zijn vrouw, begeven zich vervolgens
behoedzaam op de tenen naar de rotsen, die zij echter met donde-
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rend luide stappen beklimmen. Op dit ogenblik begint de schemering in te vallen, de lichten
worden getemperd)

ELIZA

Wanneer je ze zo met luide stappen de maatschappelijke rotsen ziet beklimmen,
begrijp je wel dat het eigenlijk nare kerels zijn. Misschien heb je wel gelijk, Hans.
Het zijn automaten.
VERSTEEKE

Nu moet je ook niet overdrijven, Eliza. Je mag de mensen niet belachelijk maken.
De mens is een redelijk schepsel Gods en geen automaat.
ELIZA

Je kan het ook nooit met iemand eens zijn.
VERSTEEKE

Je vergist je wanneer je denkt dat zij het ook altijd zo plezierig hebben op hun
maatschappelijke rotsen. Daar valt ook niet altijd veel te grazen.
ELIZA

Bedoel je, dat de Professor grijze haren opgelopen heeft van de zorg?
VERSTEEKE

Neen, ik denk vooral aan de Journalist en de Stepdanser. Weet je dat ik tranen in de
ogen krijg wanneer ik denk aan de Stepdanser, met zijn vetvlekken, met zijn paarse
papegaai, waar zo'n slechte port geschonken wordt, en met zijn lichtzinnige vrouw,
die een waanzinnige glans in de ogen krijgt wanneer zij achterna gezeten wordt.
ELIZA

En hoe denk je over de Invalide?
VERSTEEKE

Ach, die heeft het nog zo kwaad niet. Met zijn vuilnisemmer, zijn houten been en
zijn gasmasker.
ELIZA

(verschrikt in de richting van de rotsen wijzend)

Zie je daar niets tussen die rotsen?
VERSTEEKE

Je weet dat ik in de schemering niet zo goed zie, ik zou weer eens naar de dokter
moeten.
ELIZA

Kijk daar heb je hem weer. Zo'n vreemde man heb ik nog nooit gezien. Het lijkt wel
een reusachtig dwaallicht. Kijk ... daar heb je hem weer. Wat een voddige kleren
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draagt hij! Maar wat een kleurige vodden, rood en geel! En op zijn hoofd heeft hij
een sjako van zilverpapier.
VERSTEEKE

Neen, ik zie niemand. Ik zie alleen maar dat de getuigen op hun rotsen verzitten zoals
kippen op hun stok; vooral de Journalist maakt geweldig onrustige bewegingen met
zijn achterste, het schijnt toch niet zo makkelijk een plezierig plekje te vinden op de
maatschappelijke rotsblok-
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ken. Wat blijven ze stil, die getuigen! Het gaat er werkelijk onheilspellend uitzien.
ELIZA

Kijk daar heb je hem weer. En hij heeft een stok met een zilveren knop in de hand.
VERSTEEKE

Ik zou ook eens eindelijk die eigenaardige sinjeur willen zien, die blijkbaar al je
aandacht in beslag heeft genomen, zodat je geen woord meer over hebt voor mijn
toekomstige moordenaars.
(Men ziet nu de Oplichter, de door Eliza beschreven figuur, enige sprongen maken tussen de
rotsen. Hij maakt enige pirouettes en entrechats en verdwijnt weer achter een van de rotsen,
springt weer te voorschijn. Vooral de rode vodden, de zilveren sjako en de zilveren knop van
de wandelstok vallen op. Tenslotte stelt hij zich voor Versteeke en Eliza. Zijn gesprekken
onderbreekt hij telkens met enkele danspassen)

OPLICHTER

De doodstraf is blijkbaar nog niet voltrokken. Ik heb tenminste het lijk nog niet
gevonden. Ik heb achter alle maatschappelijke rotsblokken gezocht, ook met mijn
ogen, maar met mijn neus vooral. Ik heb een fijne neus voor lijkenlucht!
VERSTEEKE

Behoort u ook tot de nieuwsgierigen? Wilt u zo graag de afschuwelijke voltrekking
van een doodvonnis bijwonen?
OPLICHTER

Neen, zoiets heb ik al zo vaak gezien. Belang in zoiets stel ik allang niet meer! De
een ligt daar met zijn stil en bleek dodengezicht naast zich. Neen, zoiets doet te veel
aan het einde van de mens denken. Een ander hangt aan de galg, met zijn tong uit de
bek en met zijn baard, die doorgroeit, zodat gehangenen er altijd ongeschoren uitzien.
Neen, zoiets doet te veel aan ons einde denken.
VERSTEEKE

En weer een ander geëlektroku.. ku ... ku ...
OPLICHTER

Nou ja, niemand is verplicht moeilijke woorden uit te spreken. Neen, ik ben hier
voor zaken. Ik ben kortom de aasgier, de jakhals ..
ELIZA

Hoe aardig.
OPLICHTER

Vindt u ook niet? Want u begrijpt wel, zo'n lijk ligt daar met allerlei eigendommen
bij zich.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

30

ELIZA

Ja, met gouden horloges.
OPLICHTER

Soms ook met een doosje lucifers.
VERSTEEKE

Zonder lucifers kun je tenslotte niet roken, ook al heb je een volle doos van de beste
sigaretten ...
OPLICHTER

(giechelend Versteeke in de zijde stompend)

Ja, vindt u dat ook zo ondoorgrondelijk?
ELIZA

U kunt zich niet voorstellen hoe onaangenaam het is als mijn man 's nachts opstaat
en roken wil, maar geen lucifers vindt.
VERSTEEKE

Zouden wij die getuigen daar op hun rotsen zo lang kunnen laten wachten?
OPLICHTER

Als ze je eenmaal in hun macht hebben, dan zijn ze van een engelachtig geduld.
ELIZA

Het zijn eigenlijk nare mensen. Net automaten. Kijk ze eens verzitten. Net kippen
op een stok. U moet weten, dat ik mijn man nooit napraat ... Maar wat heeft dat te
betekenen?
(De getuigen op de maatschappelijke rotsen beginnen nu zonder enige aanleiding dierlijke
geluiden voort te brengen, de Professor kraait, de Stepdanser fluit als de nachtegaal, de
Invalide blaat, de Journalist koert als de tortelduif, de Anarchist loeit)

ELIZA

Is de wereld dan een dollemanshuis geworden?
OPLICHTER

Dat is de wereld altijd geweest, mevrouw. U moet weten, mevrouw, dat de
gemeenschap altijd graag met symbolen werkt, bij voorkeur halen zij er de dieren
bij, zij bootsen de reinheid en kracht van de paradijswezens na.
ELIZA

Nogal een zielige vertoning, vind ik.
OPLICHTER

Maar maakt u zich geen illusie; als ze slaan, slaan ze hard, zo zielig als zij er uitzien.
VERSTEEKE
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Ik heb er geen bezwaar tegen dat zij hard slaan, maar ik vind die methode van
knuppelslagen toch werkelijk een beetje ouderwets. Zoveel knappe koppen hebben
zich het hoofd gebroken over een juiste methode om de mens af te maken en nu
komen ze aanzetten met lynchen met knuppelslagen. Dat wil er bij mij niet in, het
is een ouderwetse methode.
OPLICHTER

Nou vat u het ook te letterlijk op, gelyncht met knuppelslagen wordt u heus niet. Zij
hebben het niet op uw
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lichaam gemunt, maar op uw ziel. Zij zitten daar rustig op hun rotsen af te wachten
dat u uw waarheid ontkent. Dat vinden zij fijn, als er een waarheid gevonden wordt,
dat brengt leven in de brouwerij. Maar de waarheid moet ontkend worden, dat geeft
weer een veilig gevoel.
ELIZA

(vlijt zich droevig neer op een van de banken, vouwt de handen en bidt)

O, geef dat Hans toch eindelijk zijn ziel verkoopt, dan kunnen wij zo aardig samen
in leven blijven. Wij hebben weleens ruzie, maar eigenlijk hebben wij het reuze
prettig met elkaar.
VERSTEEKE

(met de handen op de rug op en neer wandelend, in diepe gedachten verzonken)

Waarom zou ik de waarheid niet ontkennen? Het is trouwens geen waarheid, het is
je reinste onzin. Wanneer ik de waarheid niet ontken, word ik natuurlijk toch
afgemaakt met knuppelslagen, wat ook die voddige Oplichter ervan zeggen mag.
Want ik begrijp: het was natuurlijk een voorwaardelijke veroordeling. Je moet op de
rechtszittingen je hoofd er goed bijhouden, anders ontgaat je van alles. De waarheid
kan voor mijn part een staart krijgen. Maar als ik mijn ziel verkoop, moet ik natuurlijk
toch op zo'n rotsblok.
ELIZA

(nog steeds innig biddend)

Geef dat hij toch eens eindelijk zijn ziel verkoopt. Wij hebben het reuze prettig met
elkaar.
OPLICHTER

Maakt u zich geen zorgen, mevrouw. Zijn ziel zal hij heus wel verkopen. Om je
lichaam te offeren heb je maar één ogenblik nodig van ondoordachtheid of moed.
Wie daarentegen zijn ziel onbesmet wil houden, wordt gedoemd tot een levenslange
strijd.
(Op de maatschappelijke rotsen worden nogmaals de dierlijke geluiden voortgebracht)

VOLGELING

(haastig opkomend met het Meisje achter hem aan)

Het is voor de tweede keer dat ik de rotsen victorie hoor kraaien! Dat gaat niet langer.
Ik heb er ernstig over nagedacht. Neen Versteeke, je bent werkelijk te slap, te warrig.
Je kunt je eigen waarheid niet verdedigen. Ik heb er de hele dag over nagedacht. Als
ik diep nadenk, heb ik altijd een meisje bij me, zoals je van vroeger weet. Wanneer
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mijn gedachten zo diep worden dat ik ze niet meer kan volgen, dan pleeg ik een
kleine uitspatting. Dat frist op.
MEISJE

Maar betalen doet hij niet!
OPLICHTER

Ik heb je gewaarschuwd dat je uit de buurt van diepe denkers moet blijven. Zij willen
wel betalen, maar zij hebben geen geld.
(De Oplichter en het Meisje verdwijnen nu dansend achter de rotsen)

VOLGELING

Neen Versteeke, je bent te slap. Ik heb er de hele dag over nagedacht. Blijf voortaan
maar zelf van je eigen waarheid af. Ik heb het op mij genomen om haar voortaan te
verdedigen. Je maakt er geen ernst mee. Jij zou er toch geen nieuw rijk mee kunnen
stichten. En daarvoor dient toch een waarheid: om een nieuw rijk te stichten. Ga jij
maar met je lieve, maar wat onnozele Eliza een nest bouwen.
VERSTEEKE

Eliza, laten wij maar weggaan. Die man wordt beledigend. Niets is trouwens zo
vreselijk als waarheden waarmee ze nieuwe rijken stichten.
ELIZA

Maar beloof eerst, dat je je ziel verkoopt.
VERSTEEKE

Maar je hebt toch gehoord dat dit niet een kwestie is van moedige of ondoordachte
beloften, maar van een levenslange strijd.
(Eliza en Versteeke verdwijnen, de armen om elkaar geslagen, in de achtergrond van de rotsen)

VOLGELING

(wijdbeens en de handen op de heupen)

Ziezo, nu zal ik jullie drillen! Wat zijn jullie!
ALLEN

Automaten!
INVALIDE

(Alleen)

Ouwe tomaten!
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Derde bedrijf
Midden op het overigens lege toneel een hoog kamerscherm, met enorme pauwe-ogen. De
Oplichter en het Meisje hollen om het scherm, krijgertje spelend.

OPLICHTER

Pas op, meisje, of ik pak je.
MEISJE

Nee, zo gauw krijg je mij niet.
OPLICHTER

Wanneer wij zo tegenover elkaar staan, moeten wij elkaar in de ogen kijken, het
geeft een prikkelend gevoel.
MEISJE

Wat een malle kunsten. Wat hebben de mensen eraan ons op en neer te zien hollen
dat de planken ervan rammelen.
OPLICHTER

Nou goed. Laten we dan even achter de coulissen gaan.
MEISJE

Nee, dat doe ik niet. Na een enkele flauwe kus op mijn voorhoofd is het voor jou al
gedaan. Dan lig je maar de ene sigaret na de andere op te puffen. Met je glazige ogen
op het plafond gericht. Begrijp je niet dat dat voor mij een vreselijk uitzicht is?
OPLICHTER

Wat wil je dan?
MEISJE

De mensen hebben niets aan ons. Veel liever zouden zij nu eens kennis maken met
mevrouw Van Kamme. Het publiek brult om mevrouw Van Kamme. Een brullend
publiek, ook een vreselijk uitzicht, niet?
OPLICHTER

Je hebt gelijk. Wij onthullen dus mevrouw Van Kamme.
(Hij wil het scherm wegnemen, maar het Meisje houdt hem tegen)

MEISJE

Neen nog niet. Vertel mij eerst, begrijp je iets van mevrouw Van Kamme? Een raar
mens. Ze wil de mensen laten denken dat er heel wat bij haar te doen is, terwijl er
niets bij haar te doen is.
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OPLICHTER

Dan zit ze ook nog op de tribune, doodsbleek.
MEISJE

In de passende japon. Hoe rijm je dat?
OPLICHTER

Laat me nou even nadenken en kijk mij niet zo afschuwelijk zinnelijk aan.
MEISJE

Ik jou zinnelijk aankijken?!
OPLICHTER

Ik heb het.
MEISJE

Wat dan?
OPLICHTER

Het geheim van mevrouw Van Kamme.
MEISJE

(tot het publiek)

Luistert, dames en heren, het geheim ...
OPLICHTER

Neen, mevrouw Van Kamme moet maar zelf zeggen of ik goed geraden heb al dan
niet.
(Het scherm wordt opzij geschoven. Men ziet een enorme schemerlamp met een grote zwarte
ijzeren mot aan een dik stuk staaldraad. Mevrouw Van Kamme zit onder de schemerlamp op
kussens, aan haar voeten zit de Volgeling)

OPLICHTER

Mag ik u even in de rede vallen? Het gaat om een aardigheid. Maar voor mij zijn
alleen aardigheden van gewicht.
MEVROUW VAN KAMME

Zeker, mijnheer met het knappe uiterlijk. Dat onderbreekt tenminste de stortvloed
van woorden, waarmee de Volgeling mij aan het verstand wil brengen dat hij officier
Versteeke tenslotte toch nog heeft vermoord.
OPLICHTER

Is het nog niet uit met die vervelende Officier?
MEVROUW VAN KAMME

Ja, merkwaardig de rol die de dood speelt in jonge hersenen. Reeds de kleine
ongemakken worden in de Sturm und Drang gekarakteriseerd als terechtstelling en
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moord. Neem nu bijvoorbeeld die jongen Hans Versteeke. Eerst zou hij terechtgesteld
worden. En nog wel met knuppelslagen! Welzeker een fraaie boel. Dat ging dan ook
niet door. Wel moest hij zijn ziel kwijt, of dat doorging is mij onbekend. In ieder
geval zag ik hem paardrijden in het park met zijn onbezielde Eliza. Voorlopig leefde
dus zijn lichaam nog. Nu zit hier zijn Volgeling mij half grienend te vertellen dat hij
Versteeke zou hebben omgebracht. Naar hij zegt op een stille gracht.
OPLICHTER

Ach mevrouw, die Volgeling is niet goed wijs.
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MEVROUW VAN KAMME

Vandaar ook dat ik mij met hem occupeer, aan u bijvoorbeeld zou ik weinig plezier
beleven.
OPLICHTER

Ik kwam ook niet om een aanzoek te doen, mevrouw, ik zal mijn liefde en mijn
ontelbare sigaretten voorlopig maar in de buurt van dit deerntje verbruiken. Zij heet
Annie. Nou Annie, geef eens een poot ...
MEISJE

Doe niet zo gek, anders vertel ik dat je al drie keer gezeten hebt.
MEVROUW VAN KAMME

Dierbare Oplichter, ik vind u inderdaad charmant.
VOLGELING

Myra, waarom stuur je die mensen niet weg?
OPLICHTER

Weest u niet bevreesd. Wij vertrekken zo. Ik wil u nog alleen maar vragen of ik een
juiste analuuze, let wel ik zeg niet: anna lize maar analuuze, van uw psuugee, let wel
niet psiegee, heb gemaakt.
MEISJE

Hoort u wel, daar schept hij mee op. Met zijn gevangenis-geleerdheid.
OPLICHTER

Driemaal zitten. Voor rijwielplaatjes. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Daar
schaam ik mij ook niet voor.
MEVROUW VAN KAMME

Dat hoeft ook heus niet, mijnheer. Een analyse van mij, dat lijkt mij aller-alleraardigst.
OPLICHTER

Neen mevrouw: boeiend, boeiend is het juiste woord.
MEVROUW VAN KAMME

Dat hangt ervan af.
OPLICHTER

Mevrouw, ik beschikte in dit geval niet over een volledige gevangenisbibliotheek.
Ik moest uitsluitend bij mijn ervaringen en mijn parate kennis te rade gaan. Ik was
eens chauffeur. Bij een sjieke familie wel te verstaan. Ik had eens verkering met een
keukenmeid op het Museumplein. Van liefde en sjieke mensen en zo, let wel: en zo,
heb ik dus wel enige kaas gevroten.
MEISJE

Ja mevrouw, het is een echte souteneur, hij vreet je het brood uit de mond.
MEVROUW VAN KAMME
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Nu meisje, als je je niet weet te gedragen, moet je maar fluks ophoepelen.
OPLICHTER

(tot het Meisje)

Hoor je 't
(tot mevrouw Van Kamme)

En ik beschikte maar over zeer karige gegevens.
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VOLGELING

(brommerig)

Waarom stuur je dat stuk patjepeeër niet weg?
MEVROUW VAN KAMME

Dat stuk patjepeeër, mijn waarde, is heel wat amusanter dan vele Volgelingen.
OPLICHTER

Dank u, mevrouw. De karige gegevens waren dan dat u doodsbleek in de passende
japon op de tribune zat. Deze woorden zijn nog van... hem
(hij wijst naar de Volgeling)

VOLGELING

(mompelend)

Schoelje.
OPLICHTER

En verder dat u het voor de mensen wil laten voorkomen of er veel bij u te doen is,
terwijl er niets bij u te doen is. Deze woorden waren weer van... hem
(wijzend naar de Volgeling)

MEVROUW VAN KAMME

Niet al te grappig willen zijn, Oplichter, anders overschrijdt u licht de grenzen der
welvoeglijkheid.
OPLICHTER

Ik bied u mijn verontschuldigingen aan.
MEVROUW VAN KAMME

Dewelke zijn geaccepteerd. Wat een bekoorlijk boefje is u eigenlijk.
OPLICHTER

Ik zou bij mevrouw geen aanzoek durven doen.
MEVROUW VAN KAMME

Wie weet, wie weet. Misschien dat u dan nog zou kunnen zingen van de man uit de
Jordaan heeft een mevrouw Van Kamme opgedaan.
OPLICHTER

Nou dan zal ik mijn beste beentje voorzetten. Mijn conclusie was, mevrouw, dat u
een lieve en hartelijke vrouw bent.
MEVROUW VAN KAMME

Wat een flater, Oplichter, wat een flater!
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OPLICHTER

Neen, neen. Ik weet wel beter. Ik heb u door. Ik ken u door en door. U is veertig jaar.
Daaromtrent. Let u wel: daaromtrent. U laat ze maar aan uw ringen spelen. En het
zijn zulke stommeriken, mevrouw, geen turkoois van een topaas onderscheiden
kunnen ze. Neen mevrouw, kijkt u niet bezorgd, ringen jatten doe ik niet. Zij draaien
aan uw ringen als een zeeman aan zijn stuurwiel in een zee berucht om haar
woeligheden.
MEVROUW VAN KAMME

Zeer juist, Oplichter. De zee is de Sturm und Drang.
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OPLICHTER

Pardon, mevrouw: de Golf van Biscaye.
MEVROUW VAN KAMME

Enfin, daar praten we nog weleens over.
OPLICHTER

Mag ik enige hoop koesteren, al doe ik ook geen aanzoek?
MEVROUW VAN KAMME

Schiet op, man. Eerst je analuuze.
OPLICHTER

Zij draaien maar aan het stuurwiel. U daarentegen kijkt neer op hun krullebol. U
peinst: Ik ben tien jaren ouder, ik telde vanmorgen voor de spiegel zeven grijze haren
en sommige rimpels kan ik ook met massage en plastische operatie niet geheel meer
wegwerken.
MEVROUW VAN KAMME

Blijf asjeblieft complimenteus, lieverd, het is al erg genoeg.
OPLICHTER

Ik spreek objectief, mevrouw. Dat gebiedt de wetenschap. En zegt u nou zelf: is
ouderdom niet aantrekkelijker dan de jeugd? Kijkt u eens naar zo'n jonge meid.
(Hij trekt Annies lip op, zodat de tanden zichtbaar zijn)

Een goede bek met tanden. Ze wil niet geloven, dat onze kiezen eigenlijk molaren
heten... En dan zo'n zacht vel... Maar zegt u nou eens zelf: wat heb je er in godsnaam
aan? Het hangt je de keel uit, je gaat naar het plafond liggen staren.
MEVROUW VAN KAMME

Oplichter, Oplichter, nu moet je niet al je kennis in enen willen luchten. Zo komen
wij niet verder. Ook verspeel je zo mijn vriendschap.
OPLICHTER

Nou, ik hou u aan uw woord.
MEVROUW VAN KAMME

Weet je dan niet dat in de liefde beloften niet tellen?
OPLICHTER

Dat was weer zo'n flater van mij. Mij ontbreekt de academische opleiding, kortom
de Alma Mater.
MEVROUW VAN KAMME

Maar nu schiet op, beste man, met de analyse, de tijd is beperkt, de Volgeling heeft
mij nog een boel van moord en doodslag mee te delen.
VOLGELING
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Spot niet, Myra, zeker niet in bijzijn van het ergste schorriemorrie.
(Allen lachen onverwacht hartelijk)

OPLICHTER

U hoort dan zo de levensmoede dromen van de
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krullebollen aan en weet niet of uw weemoed, uw spleen, uw blues, uw melancholie
de dood betreft die zich langzaam in uw eigen haren en rimpels aftekent, danwel de
dood die in de vorm van levensmoede malligheden zich voor de eerste maal
aankondigt in de hersenen van jeugdige krullebollen.
MEVROUW VAN KAMME

Dat is juist, Oplichter, wij tekenden allen de huwelijksakte met de dood.
OPLICHTER

Ik persoonlijk ben necrofiel als sommige zenuwachtige koningen en enkele bekwame
diplomaten.
MEVROUW VAN KAMME

Geen vieze grappen asjeblieft.
OPLICHTER

Vandaar dat u zoveel gelegen is aan uw doodsbleke verschijning in het openbaar.
De mens wil nu eenmaal dat zijn uiterlijk het beeld zij van zijn innerlijk... Onder ons
gezegd, mevrouwtje, u en ik, wij zijn rare snuiters. De mensen begrijpen ons niet.
MEVROUW VAN KAMME

Mij begrijpen ze maar al te goed.
OPLICHTER

Ja, ze spreken zoveel kwaad van u, dat er wel enige waarheid onder schuilen zal.
Niet alleen de weemoed speelt een rol bij uw verboden omgang met onvolwassen
luitenants. Neen, ik heb u door. Ik ken u door en door! Diep in u wordt ook... de
vrouw beroerd.
MEVROUW VAN KAMME

(het hoofd lachend naar achter werpend)

Juist, Oplichter, laten wij het zo maar noemen en weer vlug over deze beroering
heenstappen. Ik maak u mijn compliment, de analyse was uitstekend. Geeft u mij nu
weer over aan de heel wat minder snuggere Volgeling. Au revoir, dierbaar boefje.
OPLICHTER

Al heb ik dan ook geen aanzoek gedaan, mag ik toch enige hoop koesteren, zalige
mevrouw?
(Mevrouw Van Kamme lacht luid, het hoofd naar achter werpend, totdat de Oplichter en het
Meisje van het toneel verdwenen zijn)

MEVROUW VAN KAMME

Nu, daar zijn wij weer alleen, mijn sombere vriend. Je hebt het natuurlijk beneden
je waardigheid geacht te luisteren. Veel wijsheid heb je aldus aan je voorbij laten
gaan.
VOLGELING
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MEVROUW VAN KAMME

De wijze wordt niet geëerd...
VOLGELING

Mij voor pietsnot laten zitten om het oor te lenen aan de fielt!
MEVROUW VAN KAMME

Niettemin is het deze fielt, en niemand! anders, die je in je benarde omstandigheden
helpen zal. Heb je niet gezegd dat je je vriend Versteeke had omgebracht, en wel in
een stille rimpelloze gracht, om met zijn grote waarheid een nieuw rijk te stichten,
waarin de zon ook alweer niet ondergaat.
VOLGELING

Ik heb nooit geweten dat mij tenslotte na de moord de moed in de schoenen zinken
zou. Het is ongelooflijk zo sterk als ik afgeleid word door de gedachte aan mijn dode
vriend. Een moord, Myra, wel potverdikkie, dat is iets vreselijks, al denken sommige
mensen er tegenwoordig nogal licht over.
MEVROUW VAN KAMME

De Oplichter heeft mij zojuist beloofd het nieuwe rijk voor je te stichten. Daar komt
trouwens, zoals je weet, altijd een oplichter bij te pas. De volgeling gaat immers
altijd diep gebukt onder de onmenselijke moord op zijn in de grond zo goedhartige
en vriendelijke voorganger. Als volgeling krijg je dan ook al gauw iets stars en kinds.
Op dat ogenblik ben je ook juist bizonder geschikt voor heerser.
VOLGELING

Nee maar, daar kijk ik van op. Heeft de Oplichter je beloofd dat hij de oprichting
van het nieuwe rijk op zich zou nemen? Daar kijk ik van op, waarde Myra.
(De Volgeling wordt zienderogen levendiger)

Daar kijk ik van op. Of lieg je mij maar wat voor? Want ik heb er niets van gehoord.
Ik heb alleen maar gehoord dat hij zeurde over Annelies of Anna Liza. Waarschijnlijk
bedoelde hij de Mona Liza. Enfin, je kunt zo'n onbeschaafde donder zo'n kleine
vergissing niet kwalijk nemen.
MEVROUW VAN KAMME

Je bent nooit bizonder scherpzinnig geweest, maar na de moord verminderen je
geestvermogens zienderogen. Gesproken heeft de Oplichter natuurlijk alleen over
Anna Liza of Mona Liza of zoiets dergelijks. Maar de woorden die worden
uitgesproken, zijn niet de belangrijke. Het zijn de woorden die verzwegen
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worden, waarnaar wij met gespannen aandacht moeten luisteren.
VOLGELING

(de vinger in de lucht of hem een licht opgaat)

Juist, juist, Myraatje, die boef heeft je dus een stilzwijgende belofte gedaan. Hij heeft
je de stilzwijgende belofte gedaan het Nieuwe Rijk van de ouwetomaten voor mij
op te richten. Maar dat is subliem, kind. Ik kan nu wel mijn handen in onschuld
wassen. Geef mij een waskom als je die bij de hand hebt. Nee maar, dat is prachtig.
Niettegenstaande mijn gedruktheid vanwege die afschuwelijke moord komt dus alles
toch nog voor de bakker. Neen maar Myra, kom laten we gaan. Daar moet ik een
borrel op pakken. Neen, ik moet mijn handen in onschuld wassen! Of kortom, ik
moet mijn handen wassen. Ik zal ook een schoon boordje omdoen. Ik zal mij kortom
verschonen. Schone sokken. Schoon ondergoed. Ik moet piekfijn in het Nieuwe Rijk
verschijnen.
(Gearmd wandelen mevrouw Van Kamme en de Volgeling het toneel af, slepend langzaam)

MEVROUW VAN KAMME

(vlak voordat zij van het toneel verdwijnen)

Ik zal hem wel mores leren ...
(Nauwelijks zijn mevrouw Van Kamme en de Volgeling het toneel af of met veel lawaai
verschijnen de Anarchist, de Stepdanser en de Invalide, die timmermans- en
metselaarsgereedschappen en tevens enige bakken met steen bij zich dragen)

ANARCHIST

Wij zullen de bevelen van de Oplichter stipt opvolgen. Iedereen moet tenslotte wijs
worden. ‘Wie met achttien geen socialist is, heeft geen hart; wie met veertig nog
altijd socialist is, heeft geen brein.’ Dat zijn de woorden van een groot staatsman.
Letten jullie er dus wel op. Wij zullen wel degelijk een nieuw rijk oprichten, maar
ons tevens stipt houden aan de bevelen van de Oplichter.
INVALIDE

Ik begrijp niets van jouw koeterwaals. Dat is makkelijk gezegd, een nieuw rijk
oprichten. Maar hoe moet dat nou? Zal ik je wat zeggen, Stepdansertje, we zitten
lelijk met onze handen in het haar.
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STEPDANSER

Zal ik dan maar een aardig dansje ten beste geven?
INVALIDE

Ja, doe dat maar, dan ga ik met de pet rond voor het Nieuwe Rijk.
ANARCHIST

Wat weten julie ervan hoe een rijk, laat staan een nieuw rijk, wordt opgebouwd.
INVALIDE

Ben je dan zoveel als de majordomus van het Nieuwe Rijk?
ANARCHIST

Neen, want in het eerste begin van een Nieuw Rijk behoort niemand te weten wie
hij is of wat hij doet.
STEPDANSER

Maar ik wil niet met die kist met stenen in mijn handen blijven staan.
ANARCHIST

In het begin worden overal stukjes muur opgezet. Die kan men later gebruiken zonder
dat men nu al dadelijk behoeft te weten waar zij later toe dienen zullen.
(De drie beginnen muurtjes te bouwen op het podium)

STEPDANSER

Dit wordt misschien later de schouwburg, waar ik toegejuicht zal worden vanwege
een paar nieuwe danspassen, die ik aan het instuderen ben.
INVALIDE

Dit wordt misschien het ouwemannenhuis, waar ik mijn laatste dagen zal slijten. Ik
zal de muren extra dik maken. Tegen de kou, begrijpen jullie? Ja, tegen de kou. Als
ik het maar warm heb op mijn oude dag, een andere wens heb ik niet.
ANARCHIST

Dit is misschien de gevangenis, waar ik later opgehangen word. Ik heb altijd angst
opgehangen te worden. Daarom misschien heb ik de Officier verraden.
INVALIDE

O zo ... Nou maar we moeten de muurtjes niet te hoog maken.
ANARCHIST

(een sigaret opstekend, terwijl hij het werk staakt en slechts toeziet)

Neen, zeker niet te hoog maken. Of wel te hoog maken. Het is allemaal eender. Ik
steek de laatste tijd nog weleens een sigaretje op, dat smaakt helemaal nog zo gek
niet.
(Op zijn vingers aftellend)

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

Ik ken al de Miss Blanche, de North State, ik heb me laatst zelfs aan een Kyriazi
vergrepen als aan een Arabische vrouw.
OPLICHTER

(snel opkomend, met een zweep)

Wat is dit hier voor een warboel?
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INVALIDE

Wij bouwen kleine muurtjes.
OPLICHTER

Willen jullie wel eens gauw ophouden met zulke onzin.
(Hij schopt de muurtjes omver)

Nu wordt er ernstig gewerkt. Het Nieuwe Rijk wordt niet opgebouwd, maar uit de
grond gestampt!
INVALIDE

Mijnheer de Oplichter, de Anarchist is niet gewend aan handenarbeid, ik zal wel
voor hem werken.
OPLICHTER

Wat voor schurkachtigheid steekt dáár nu weer achter?! De Anarchist zal evenzeer
handenarbeid verrichten. De zweepslagen zullen vooral op zijn rug neerkomen. De
laatste resten van een opstandige geest moeten eruit! Nu aan het werk voor de
inwijding van het Nieuwe Rijk. Drie zetels rechts, een voor de Volgeling, een voor
mevrouw Van Kamme en een voor de Oplichter.
(Arbeider, Invalide en Anarchist komen aandragen met de zetels)

Die schemerlamp met de ouwe mot eruit! En nu drie taboeretten links, een voor de
Invalide, een voor de Anarchist, een voor de Stepdanser! Een katheder op de
achtergrond voor de Professor! Een perstribune voor de Journalist. En nu rest nog
de sarcofaag voor de martelaar Versteeke. De sarcofaag moet in het midden geplaatst
worden.
(Alle bevelen van de Oplichter worden prompt opgevolgd, maar bij het laatste bevel wordt
geaarzeld)

STEPDANSER

Hoe groot moet die doodkist zijn, mijnheer?
OPLICHTER

Wat voor doodkist? Een sarcofaag is het, begrijp je? Geen doodkist, begrijp je? Maar
daar zeg je me wat. Hoe groot moet die doodkist zijn? Ik mag wel doodkist zeggen,
maar jullie moeten spreken van sarcofaag. Ja, maar daar zeg je me wat! Hoe groot
moet het ding zijn. Voor mijn part spreken jullie ook maar van doodkist, wij leven
in een vrij land, wij vallen niet over een woord.
(Luid schreeuwend)

Myra!
(Na een stilte nogmaals)
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Myra!
STEM VAN MYRA VAN KAMME

(van achter de coulissen)

Ja wat wil je, schat?
OPLICHTER

(nog steeds luid schreeuwend)

Hoe groot was de knul? Hoe lang was Versteeke?
STEM VAN MYRA

Ik zal het in mijn aantekenboekje nakijken, wacht even!
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INVALIDE

Ja, dat is heel verstandig, dat we de juiste maat nemen. Anders zouden de mensen
ons niet geloven. De mensen, mijnheer, dat is zulk tuig!
OPLICHTER

Wat zeg je, Invalide? Neen, de mensen zijn helemaal geen tuig, wij zijn tuig, dat
weten de mensen heel goed. Of ze weten het niet. Het laat mij trouwens koud. Wel
potverdikkie, krijg ik nou de maat of niet?
(Luid)

Myra van je Kan mij.
STEM VAN MYRA

Een meter zeventig ...
OPLICHTER

Laten we dan maar een meter vijfenzeventig nemen.
(De doodkist wordt gehaald en midden op het toneel geplaatst)

Eindelijk zijn we klaar. Ik dacht niet dat je nog zoveel last zou hebben van een dode.
Toch was het een goede gedachte van de Stepdanser: de maat! Gaan jullie je nu
verkleden. Denk eraan: glimmende bruine schoenen aan en brillantine in je haar. De
kleren doen er niet toe, een echte gentleman is trouwens nooit goed gekleed. Het
gaat om je haren en je schoenen.
INVALIDE

Komt de martelaar dan niet in de kist?
OPLICHTER

Je denkt zeker dat wij het niet druk genoeg hebben. We moeten zeker ook nog de
rivieren gaan afdreggen. De Volgeling heeft hem ergens in het water gestoten. Of
wisten jullie het niet? Dan weten jullie het bij dezen. Jullie moeten je vertrouwen in
mij stellen en niet in de Volgeling. Een fijne jongen: mensen in het water stoten!
ANARCHIST

Moet er dan niet een zindelijke lijkenwa of een nieuwe vlag over de kist?
OPLICHTER

Een nieuwe vlag, een nieuwe vlag ... Daar zeg je me wat ...! Een nieuwe vlag ... Dat
verwachten ze allemaal natuurlijk: een nieuwe vlag. En juist daarom niet doen. Geen
vlag nodig. De kist gaat dicht. Potdicht.
(Kist dichtgeklapt)

Nu jullie je gaan verkleden!
INVALIDE

Moet er dan geen pastoor bij zo'n kist, mijnheer?
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OPLICHTER

Daar zeg je een verstandig woord, vrind.
(Luid)

Myra!
STEM VAN MYRA

Wat is er?
OPLICHTER

Zullen we een pastoor of een dominee nemen?
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Ik bedoel voor die doodkist.
(En nadat er even stilte heeft geheerst, donderend luid)

Voor die doodkist!! Nu zul je mij toch wel verstaan, niet? Anders moet je wat minder
luisteren naar woorden die verzwegen worden.
STEM VAN MYRA

Neem maar een pastoor! Die hebben meer gevoel voor ceremonie! Geef hem niet te
veel bier! Anders wordt het een dolle historie!
OPLICHTER

Jullie hebben het gehoord. Alles wordt hier zo maar van de daken af geschreeuwd!
Gevoel voor discretie heeft niemand meer! Dus een bidstoel voor de pastoor!
(Het bevel wordt gehoorzaamd, waarna zij allen het toneel verlaten, behalve de Oplichter die
nadenkend en langzaam enige malen over het toneel heen en weer loopt)

OPLICHTER

(alleen op het toneel)

Die Volgeling moet ik een loer draaien.
(Langzaam af)

(Nu komt de Pastoor binnen, knielt neer op de bidstoel, waar hij zijn brevier begint te bidden.
Nonnen komen binnen met kaarsen, plaatsen ze om de sarcofaag, en verdwijnen, behalve een
enkele non die bij de doodkist blijft kruisen slaan)

PASTOOR

Kom zuster Eulalia, een beetje opschieten. Dadelijk komen de dames en heren. Die
zijn niets voor jou. Je zou van ze schrikken.
(Ook de laatste non verdwijnt)

PASTOOR

Wat dat nonneke bezielt, mag Joost weten! Ik zou weleens een potteke bier willen
drinken met de vrijdenkers. Dat moeten vreemde snuiters zijn met opmerkingen waar
men aangenaam van rilt. Ik zou ze op mijn beurt ook heel wat kunnen vertellen. Zo
over zuster Eulalia. Van doden is zij niet weg te slaan. Zo'n raar nonneke. In de biecht
is ze niet veel soeps.
JOURNALIST

(die binnen komt snellen in zichtbaar verwilderde staat en direct op de doodkist afloopt)

Ligt hier iemand in de doodkist? Ik moet het weten voor de ochtendeditie. De krant
wordt over een half uur gedrukt!
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Als verslaggever behoorde u beter op de hoogte te zijn. Daar ligt natuurlijk de
martelaar.
JOURNALIST

Waarom klinkt die kist dan zo hol?
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PASTOOR

U is klaarblijkelijk geen theoloog, anders zou u weten dat martelaars hol klinken.
(De anderen komen nu binnen en nemen de voor hen bestemde plaats in. Eerst de Invalide,
de Stepdanser en de Anarchist. Gevolgd door de Volgeling, Myra en de Oplichter)

JOURNALIST

Weet u volkomen zeker dat hier iemand in ligt!
OPLICHTER

Wat voor wanordelijkheid moet ik in uw gedragingen vaststellen? Weet u niet waar
uw plaats is? Vragen moet u ook niet stellen. Dat doen alleen intellectuelen.
JOURNALIST

Dan ga ik maar weer naar die perstribune, waar ik sinds het begin van de wereld zit
... Mijn vogel is mij uit de hand gevlogen ... Holle kisten zitten vol martelaars ... Wat
een vreselijke martelaars ... Hol klinkende ... Juist de volste vaten klinken
tegenwoordig het holst.
(Iedereen heeft nu zijn plaats ingenomen)

MYRA

(tot de Oplichter)

Denk eraan, klokslag twaalf begint onze wilde amourette.
OPLICHTER

Mens, spreek niet zo luid, de Volgeling zou het horen. Een fijne jongen, mensen in
het water stoten!
MYRA

Vrees niet, hij bestaat niet meer, tot voor kort dacht hij nog aan zijn moord, nu is hij
niets dan een officieel persoon, met lintjes op zijn borst, met zenuwtrekkingen op
zijn wang.
OPLICHTER

Ja ja ... met een stijve boord.
MYRA

En die zijn hoofd keren noch draaien kan. Een vreselijke vent eigenlijk.
OPLICHTER

Wij zullen hem wel krijgen. We zullen hem wel klein krijgen. Hoe zal ik je voortaan
noemen? Of zal ik je voortaan alleen maar een beetje knijpen? Of zal ik je voortaan
noemen Lady Macbeth? Of Russische Catharina?
(Myra lacht luidop)
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JOURNALIST

Wordt er gelachen om die holle kist?
OPLICHTER

Ik waarschouw jou, dat wij geen wanordelijkheden zullen dulden.
PROFESSOR

(met de hand tot stilte manend)

Het slot be-
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vestigt mijn voorspelling. Ik weet trouwens alles. Een belangrijke waarheid moet
door de volgeling gaan, opdat alles blijve als vanouds. Ik weet alles.
ALLEN

Leve de Volgeling! Leve Myra! Leve de Oplichter! Ja leve de Oplichter! Leve de
Automaten!
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Bokaal aan de lippen
Blijspel in zeven bedrijven
Opgedragen aan prof. Willem Pée
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Personen
Mevrouw Darault
Adela, haar dochter
Clementina, dienstmeisje ten huize der Daraults
Doriana, waarzegster en kwakzalver, woonachtig in de koenoekoe
Lampoot, haar assistent
Dokter Marchena
Miep, analyste bij de vorige
Arthur Morel
Frans Cijntje
Zebedeus Silié
Casanova, schim
Don Juan, schim
Wijlen de heer André Darault, schim
Reidansen van bosgeesten en karakteristieke Curaçaose bloemen.

Plaats van de handeling: Curaçao; tijd van handeling: het heden.
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Eerste bedrijf
In de voorgalerij van het huis van de familie Darault. Als vele woningen op Curaçao is ook
deze eerder gestoffeerd dan gemeubileerd; het schaarse meubilair en de enkele schilderijen
aan de wand lijken zo uit een derderangsveiling weggenomen. De nonchalance die er heerst,
maakt dat de intens burgerlijke sfeer, door de entourage teweeggebracht, gedeeltelijk weer
wordt teniet gedaan.
Mevrouw Darault wiegt op en neer in een van de schommelstoelen rond een tafel met marmeren
blad. Adela Darault loopt op en neer door de galerij, verdwijnt in het huis, keert terug met
twee glazen juice waarvan zij er een neerzet op de tafel bij haar moeder, naast de face-à-main,
de zakdoek en enkele folders van een reisbureau.

MEVROUW DARAULT

Heb ik misschien om een juice gevraagd?
ADELA

Dat nou niet juist. Maar dat is geen reden om u dit heerlijk vocht te onthouden.
MEVROUW DARAULT

De jeugd van tegenwoordig is altijd bezig iets te doen. Zij zwemmen rond op
Piscadera of zij picknicken aan het Spaanse water of zij slurpen juice in de voorgalerij.
ADELA

Of zij pulken in hun neus op de achtergalerij.
MEVROUW DARAULT

Vieze praatjes, daar hebben ze allemaal een waar meesterschap in bereikt.
ADELA

Ik merk al, de juice is niet aan u besteed.
(Luid roepend)

Clementina!
(Er volgt een stilte)

MEVROUW DARAULT

Dat denk je maar dat die nu thuis is. Die is zich alvast aan het oefenen voor de feesten.
ADELA

Wat voor feesten in godsnaam, mama?
MEVROUW DARAULT

Die maken zij wel, als de behoefte zich maar voordoet.
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ADELA

Men kan tenslotte niet altijd in het zweet zijns aanschijns rondploeteren.
MEVROUW DARAULT

(met een damesgilletje)

Nee, dat zeker niet.
(Zij waait zich koelte toe met haar zakdoek)

Je denkt dat je een dienstmeisje in huis hebt en het is een rumbera of een guarachera.
(Adela onderbreekt haar wandeling en danst enige figuren uit de rumba en de guaracha.
Clementina treedt langzaam en geruisloos de galerij binnen. Het is een buitengewoon
aantrekkelijke jonge negerin in avondkleding)

MEVROUW DARAULT

Ben je er eindelijk? Wij zijn een halfuur lang bezig ons hees te schreeuwen.
ADELA

Verdomme, mama, kunt u niet anders doen dan overdrijven?
MEVROUW DARAULT

Mejuffrouw Adela, kunt u niet anders doen dan u van grove woorden bedienen?
ADELA

Dat doe ik alleen tegen mijn moeder en tegen jongelui die naar mijn broze hand
dingen. In mijn dromen houd ik mij aan de goede vormen en daar komt het maar op
aan.
MEVROUW DARAULT

(tegen Clementina)

Je bent dus blijkbaar van plan uit te gaan?
CLEMENTINA

Ja mevrouw, het is mijn vrije avond.
MEVROUW DARAULT

Ik zou wel eens willen weten wanneer het je vrije avond niet is.
ADELA

Clementina, let niet op moeder. Zij is zo kwaad niet, al heeft zij het wel achter de
mouw. Nietwaar, moesje?
MEVROUW DARAULT

Ik vraag mij soms af of je mij voor kinds aanziet.
ADELA
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Clementina, je ziet er prachtig uit. Je ziet eruit om te stelen. Als ik een jongen was,
dan liet ik je vanavond niet met rust.
MEVROUW DARAULT

(met haar damesgil)

En zulke praatjes ben ik, eerbiedwaardige weduwe met een schraal pensioen,
gedwongen aan te horen.
ADELA

Men zegt dat papa geen vrouw met rust kon laten.
MEVROUW DARAULT

Kind, wat papa tijdens zijn aards bestaan heeft misdreven, heb ik allang op aandringen
van de dominee met de mantel der liefde bedekt.
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ADELA

De mensen praten maar over negers en de zwarten alsof men ze allen over een kam
kan scheren. Men heeft er evenveel soorten als onder de Europeanen. Men heeft er
lelijke en mooie. De meesten zijn lelijk noch mooi, maar men heeft ook bizonder
mooie en bizonder lelijke. Clementina behoort alvast tot de allermooisten.
MEVROUW DARAULT

(die de jonge negerin aandachtig met haar monocle heeft opgenomen)

Ja, Clementina. Wij zullen een speciale dansavond voor je arrangeren, hier aan huis
of anders op Chobolobo. Wij zullen alle hoogwaardigheidsbekleders uitnodigen. De
gouverneur met zijn klein adjudantje, de bisschop met zijn gevolg van heilige
steltlopers, de commandanten van land- en zeemacht en de directeuren van de CPIM,
KNSM en de Posterijen.
ADELA

(de vinger opstekend)

En tot slot zou zij ...
(Zij zwijgt)

MEVROUW DARAULT

Wat zou zij tot slot?
ADELA

(triomfantelijk)

Alle kleren van zich neer moeten laten ritselen. Zij zou daar staan in haar glanzende
ebbehouten schoonheid.
CLEMENTINA

Sjonnan, ik geloof maar dat ik ga.
ADELA

Veel plezier, Clementina.
MEVROUW DARAULT

Zorg dat je bijtijds terug bent.
(Clementina af)

MEVROUW DARAULT

Hoor eens, Adela. Je bent nog jong. Je mot nog veel leren. Geloof me. Meen niet dat
ik kinds ben geworden.
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ADELA

Ik heb nooit gezegd dat u kinds bent. U is het zelf die het altijd opnieuw weer heeft
over de voor- en nadelen van de meergevorderde leeftijd.
MEVROUW DARAULT

Ik heb ook niet gezegd dat je mij kinds hebt genoemd. Dat moest er nog bijkomen.
Kindje lief! Nee, zeker heb je mij zo met genoemd. Maar je denkt toch niet dat ik
geen ogen in mijn kop heb. Ik zie heus wel hoe je mij aankijkt als ik mijzelf koelte
toewaai of mijn face-à-main ter hand neem.
ADELA

Ha ha. Wat denk ik dan? Nu raden!
MEVROUW DARAULT

Dat weet je beter dan ik.
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ADELA

Wedden voor een tientje?
MEVROUW DARAULT

Neen, voor een rijksdaalder.
ADELA

Goed dan.
MEVROUW DARAULT

Arme moeder met haar hoge bloeddruk ... Hoe lang zal ze het nog maken? ... Laat
ze toch oppassen ... Anders blijf ik helemaal alleen achter ...
ADELA

U hebt de rijksdaalder gewonnen
(Moeder en dochter omhelzen elkaar teder)

MEVROUW DARAULT

Ik zal de rijksdaalder aannemen ... onder voorwaarde ...
ADELA

Dat ik er een verrassing mee mag kopen voor Adela.
MEVROUW DARAULT

Hoor eens, Adela. Je weet dat je alles voor mij bent.
ADELA

Zo nu en dan.
MEVROUW DARAULT

Wel goed, zo nu en dan denk ik, Adela is zo langzamerhand geen kind meer. Ze zal
een keuze moeten doen.
ADELA

Gaat het over mijn huwelijkse staat?
MEVROUW DARAULT

U heeft juist geraden, mijn dochter.
ADELA

Tussen wie gaat die keuze ook weer?
(Zingend)

Het lijkt wel vreemd, maar juist dit ene ben ik vergeten.
MEVROUW DARAULT

Ik zal je een handje helpen.
ADELA
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Laat het vooral niet na.
MEVROUW DARAULT

Het gaat tussen een zekere Arthur Morel en een zekere Frans Cijntje.
ADELA

Je weet, moeder, dat ik in dat geval niet anders kan doen dan Arthur Morel kiezen.
MEVROUW DARAULT

Waarom dan toch?
ADELA

Omdat het heerlijk zou zijn in zijn armen te liggen en door hem vertroeteld te worden.
MEVROUW DARAULT

Ach mijn kind. Hartstocht gaat gauw voorbij. Heel gauw voorbij.
ADELA

Hoe weet u dat?
MEVROUW DARAULT

Dat is het enige waar de pastoor, de dominee en de rabbijn het over eens zijn.
ADELA

Maar waarom denkt u dat Arthur zich niet de nodige fondsen kan verschaffen om
mij gelukkig te maken? Hij heeft toch in Nederland gestudeerd, hij heeft zijn studie
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zonder moeite beëindigd, hij is nu meester in de rechten. Er is geen reden om aan te
nemen dat hij zich niet als advocaat een onafhankelijke positie zou kunnen verwerven.
MEVROUW DARAULT

Hij zal het wel kunnen, hij zal het ook wel doen. Maar daarnaast zal hij veel doen
waarin je hart, je lief teder meisjeshart, geen vreugde zal scheppen.
ADELA

Spreek niet in raadselen, moeder. U heeft a gezegd, u moet nu ook b zeggen.
MEVROUW DARAULT

Hoor eens, Adela. Hij is nu drie maanden op Curaçao terug. Maar de geschiedenis
van het leven dat hij in de Hollandse steden heeft geleid, is hem maanden tevoren
vooruit geijld.
ADELA

U wilt toch niet zeggen dat hij zich aan zoiets als moord of verduistering heeft
schuldig gemaakt?
MEVROUW DARAULT

Daar weet ik niets van. Maar wel weet ik dat hij er zijn specialiteit van maakte
vrouwenharten te breken.
ADELA

God wat lollig.
MEVROUW DARAULT

Hij heeft ze in alle kleuren en geuren gehad.
ADELA

Dat van die geuren had u weg moeten laten.
MEVROUW DARAULT

Inderdaad, dat is een beetje ongelukkig uitgedrukt.
ADELA

Inderdaad, weinig kieskeurig.
(Zij lachen beiden)

MEVROUW DARAULT

Hij heeft er vier verloofden op na gehouden. De ene was blond en had een kuiltje in
de wang als zij lachte. De ander was een brunette; die heeft met de ene voet op de
tree van het altaar met hem gestaan.
ADELA

De derde was een roodharige met nauwelijks zichtbare sproeten.
MEVROUW DARAULT

De vierde was een gehuwde vrouw die hij tot een echtscheidingsproces heeft verleid.
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ADELA

Wat zou een dergelijke blauwbaard bij mij zoeken? Misschien vermoedt hij een
beetje negerbloed. Lekker, denkt hij, negerbloed, haha negerbloed!
MEVROUW DARAULT

Foei Adela. Hoe kun je zoiets zeggen? Negerbloed! Hoe kun je zoiets zeggen?
ADELA

Maar mama, laat u zich toch niets wijsmaken. U ge-
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looft toch niet dat er iemand bij ons rondloopt zonder op zijn minst een tikje Afrikaans
bloed in de aderen?
MEVROUW DARAULT

Zeg dan Indianenbloed. Negerbloed komt bij de familie der Daraults niet voor.
ADELA

(luisterend)

Daar wordt aan de deur gemorreld.
MEVROUW DARAULT

Hoor je dat allang?
ADELA

Ja, maar ik dacht dat het de noordoostpassaat was.
MEVROUW DARAULT

De noordoostpassaat, wat is dat?
ADELA

Nou, de wind dan.
MEVROUW DARAULT

Ja, maar de wind morrelt niet aan de deurknop. Hij stoot tegen de luiken, hij giert
door de shutters, maar morrelen aan de deurknop is nou juist iets dat de wind niet
doet.
ADELA

Dat moet u niet zeggen. De wind is uiterst schunnig. Hij veroorlooft zich zo van
allerlei.
MEVROUW DARAULT

(luid)

Kom toch binnen.
(De deur gaat open, daar staat dokter Marchena)

ADELA

(tot haar moeder)

U is zeker weer eens bang geweest voor uw hoge bloeddruk.
MEVROUW DARAULT

Mijn dochter, het is voor mij misschien een moeilijker tijd dan voor jou.
DOKTER MARCHENA

Hoe gaat het met sjon Graciela?
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MEVROUW DARAULT

Gaat u eerst eens rustig zitten.
ADELA

Mag ik u een glaasje juice schenken?
DOKTER MARCHENA

Ik raad iedereen juice aan. Maar voor mijzelf zou dat het ergste gif zijn. Ik zou op
slag het bewustzijn verliezen en vervolgens het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.
ADELA

Nou dan treft u het. Mama heeft niet alleen voor de dokter een speciale fles in de
koelkast, maar ook de minnaars van Adela worden de laatste tijd niet vergeten.
MEVROUW DARAULT

Een moeder moet voor alles zorgen.
DOKTER MARCHENA

De smaak van je talloze minnaars is mij niet bekend, ik hou mij aan mijn recept, een
whiskysoda, de whisky twee vingers hoog.
(Hij wijst aan met pink en wijsvinger, zoals Engelse kapiteins doen. Adela af)

MEVROUW DARAULT

Denkt u eraan dat u een goed woordje spreekt voor Frans Cijntje?
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DOKTER MARCHENA

Sjon Graciela, laat dat aan mij over, ik ben een toverkunstenaar.
MEVROUW DARAULT

Ja, van geneeskunde weet u niet veel, maar u bent een goede koppelaar.
(Adela komt terug met een straffe whisky-soda en twee glaasjes likeur op een blad, dat zij op
de tafel neerzet. Zij gaat ook op een stoel zitten)

DOKTER MARCHENA

Ja, sjon Graciela. Een likeurtje zo nu en dan is ook goed voor de bloeddruk.
(Hij drinkt met zichtbaar genoegen van zijn whisky)

ADELA

Hoe gaat het met de politiek, dokter?
DOKTER MARCHENA

Ja, die politiek! De mensen vergeten hun zaken en willen allemaal voor keizer spelen.
ADELA

Je hebt toch van die jongens die verstandiger zijn.
DOKTER MARCHENA

Heel zeker, je hebt van die hele verstandige jongens. Zo juist nog kom ik Frans Cijntje
tegen.
ADELA

En heeft dat uw spijsvertering niet bedorven?
DOKTER MARCHENA

Wat zeg je me daar nou? Mijn spijsvertering bedorven? Integendeel, het is een brave
oppassende jongen. Hij heeft de mooiste zaak in mannenkleding en vrouwenondergoed
in de Herenstraat. Zelfs op zondag blijft hij wagenwijd open.
MEVROUW DARAULT

(met een onnozele lach)

Nou wagenwijd open ... wagenwijd open is wel een beetje overdreven, lieve dokter.
Cijntje is altijd een bescheiden jongen geweest.
ADELA

Maar is dat geen schending van de zondagsrust?
DOKTER MARCHENA

Neen, de bisschop geeft dispensatie op dagen dat er toeristenschepen in de haven
liggen.
ADELA
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Een mooie bisschop ... zeker een Arubaan ...
DOKTER MARCHENA

Integendeel, een verstandige bisschop ... En keurig dat hij er altijd uitziet. Nooit
opzichtig maar ook nooit slonzig.
ADELA

Zoiets zegt men niet van de bisschop.
DOKTER MARCHENA

Ik spreek ook niet over de bisschop. Ik spreek over Cijntje.
ADELA

O, over die jongen met zijn afstaande oren en zijn opgeblazen koopmansbuik?
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MEVROUW DARAULT

Mijn beste dokter, ik geloof dat het alles verloren moeite is, Adela schijnt haar hart
verloren te hebben aan Arthur Morel.
DOKTER MARCHENA

Die doordraaier? Kind, je weet niet wat je doet. Die jongen weet geen vrouw met
rust te laten.
ADELA

Die geschiedenis ken ik al. De geschiedenis van de vier vrouwen in Holland.
DOKTER MARCHENA

En schrikt je dat niet af?
ADELA

Het verleden moet men met de mantel der liefde bedekken.
DOKTER MARCHENA

Het gaat niet alleen om het verleden. Met het heden is het al niet beter gesteld. Hebben
jullie niet van zijn laatste verovering gehoord?
ADELA

Wat zegt u?
DOKTER MARCHENA

Arthur heeft een nieuwe verovering.
ADELA

Hij gaat trouwen?
DOKTER MARCHENA

Dat heb ik niet gezegd.
ADELA

Wat wilt u dan wel zeggen?
DOKTER MARCHENA

Hij heeft een nieuwe liaison met ...
ADELA

Mét ...
DOKTER MARCHENA

Met Clementina.
MEVROUW DARAULT

Foei!
ADELA

(staat op, luid)
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Clementina!
(Er heerst even stilte)

ADELA

Dat is waar ook, zij is uitgegaan. Wie weet liggen zij nu ergens in elkaars armen en
smaken het genot van de wederkerige genegenheid.
MEVROUW DARAULT

Zoiets mag je niet zeggen.
ADELA

(droefgeestig)

Er is zoveel dat men liever niet moet zeggen. Ach dokter, neemt u toch de bloeddruk
op.
(De dokter haalt zijn instrument te voorschijn. Langzaam doet hij de meting en kijkt bezorgd)

MEVROUW DARAULT

Het lijkt of u niet erg tevreden is.
DOKTER MARCHENA

U heeft te veel opwinding.
MEVROUW DARAULT

Hoeveel is dat?
DOKTER MARCHENA

Het is geen gewoonte dat een dokter zulke dingen zegt. Het verontrust alleen maar.
MEVROUW DARAULT

U kunt het gerust vertellen.
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DOKTER MARCHENA

(met gebogen hoofd, fluisterend)

Het is bijna tweehonderd.
ADELA

Weet u wat, dokter?
DOKTER MARCHENA

Ja mijn kind, zeg het maar 'ns.
ADELA

Ze moesten u tweehonderd stokslagen toedienen.
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Tweede bedrijf
De woonkamer van de heks Doriana. De wanden zijn van planken opgetrokken, er is geen
zoldering; men kijkt van onder tegen het rieten dak aan dat slechts door enkele horizontale
en scheve balken wordt gedragen; enkele stengels hebben de nodige steun verloren en hangen
er los bij. Aan de wanden ziet men verschoten plaatjes die heiligen voorstellen, met name de
Byzantijnse Moedermaagd met het Kind. Daartussen in zijn reprodukties vastgeprikt van foto's
van bekende boksers en veldheren uit de jaren 1910 tot 1920, de generaals Joffre en French
en de wereldkampioenen Jeffries en Jack Johnson. Het meubilair bestaat uit vele stoelen met
rieten zitting en zwarte houten lijst. Van het dak hangen petroleumlampen in verschillende
uitvoering. In de kamer bevindt zich de heks Doriana, zwaar gegroefd van gezicht, mager en
tanig van leden, met haar ene waterzuchtige been op een bankje uitgestrekt. Arthur Morel zit
op een stoel naast haar, zichtbaar van zorgen vervuld.

DORIANA

Waarom vraagt de sjon zulke dingen niet aan zijn blanke dokters in de stad? Men
zegt dat er de laatste tijd een heleboel uit het land van de macamba's zijn gekomen.
ARTHUR

Dat is waar, Doriana, zij komen hier bij bosjes binnenvallen. Zij verwachten allen
hier bij ons een goudmijn te vinden.
DORIANA

En zij vinden niets dan hier en daar een bezwangerd maagdekijn. Hebben de
macamba's ook wel eens last van gevallen deerntjes?
ARTHUR

Zij vatten het niet zo ernstig op.
DORIANA

Hoor 'ns mijn vriend. Je bent hier voor niets gekomen. Doriana maakt geen engeltjes
meer.
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ARTHUR

Het kind is nog lang niet geboren. Van engeltjes maken is er geen sprake.
DORIANA

Alsof Doriana je niet begrijpt, jongeheer.
ARTHUR

Je moet me helpen. Je moet háár helpen. Zij is zo mooi, is zo lief. Zij mag niet te
schande worden gemaakt.
DORIANA

Hoor 'ns mijn duifje. Vertel 'ns, hoe heb je dat visje gevangen? Vertel maar 'ns aan
Doriana. Als je 't mooi vertelt, als je Doriana op haar oude dag, met haar opgeblazen
rechterpoot, nog weet te prikkelen, dan zal Doriana er nog 'ns over nadenken.
ARTHUR

Ach Doriana, zulke dingen gebeuren vanzelf.
DORIANA

Ja, als zij haar rok en jij je broek laat zakken.
ARTHUR

Praat niet zo.
DORIANA

God gaf mij een valse tong.
ARTHUR

Ik bedoel, het gaat alles vanzelf. Het gaat buiten ons om ...
DORIANA

Wil je 'ns opschieten, onbekookte vrouwenjager.
ARTHUR

Het gaat om Clementina.
DORIANA

Het mooiste meisje van Santa Rosa.
ARTHUR

Zij dient bij sjon Graciela Darault.
DORIANA

Die met die mooie dochter zonder geld. Hoe heet dat geile kind ook weer?
ARTHUR

Adela.
DORIANA
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Hemelen, weent! Santa Maria ontfermt U onzer, Santa Cecilia met de afgekauwde
borsten, sta niet zo pips te kijken, help een handje mee. Heilige Jozef, geef haar haar
maagdelijkheid terug. Het ging dus tussen Adela en Clementina.
ARTHUR

Zo was het niet precies.
DORIANA

Vertel dan hoe het precies was. Au, ik krijg jeuk aan mijn waterzucht.
ARTHUR

Je kunt begrijpen dat ik in liefde ontvlamd raakte voor Adela.
DORIANA

Maar centen heeft ze niet.
ARTHUR

Zo dacht haar moeder er ook over. Die zei tegen mij: ‘Mijnheer Morel, doet u mij
een genoegen en laat u mijn dochter voortaan met rust. Niemand ontkent, mijnheer
Morel, uw mannelijke aantrekkelijkheden. Maar,
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mijnheer Morel, u heeft geen centen en mijn dochter ontbreekt het eveneens aan
contanten.’
DORIANA

Gelijk had ze. Armelui moeten niet met armelui trouwen. Dat werkt de toename van
luizen en vlooien in de hand.
ARTHUR

Ik zei tegen haar: ‘Mevrouw, ik kan dat argument niet billijken.’
DORIANA

Mijnheer Morel, uw argument lijkt excrement.
ARTHUR

Zij wendde zich om en merkte op dat zij haar onderhoud met mij als beëindigd
beschouwde.
DORIANA

Wee de hardvochtigen, want aan het hartvocht zullen zij omkomen.
ARTHUR

Maar dat was nog het ergste niet. Spoedig bleek dat ook Adela zich niet langer aan
mij gelegen liet liggen. Zij had haar keuze gesteld op Frans Cijntje.
DORIANA

Die koopman in muf ondergoed. Die koopman met zijn opgeblazen buik. Die smeerlap
met zijn verwaarloosde derdegraads syfilis.
ARTHUR

(lachend)

Dank je, Doriana, dank je voor je blijken van diep medeleven. Maar toen gebeurde
het wonderlijke.
DORIANA

Haha, je ontmoette Clementina op straat. Je wilde haar vragen naar de welstand van
mejuffrouw Adela. Maar de vraag bleef je in de keel steken. Je zag ineens hoe mooi
zij was. Je begreep ineens dat er geen reden was om Adela te trouwen.
ARTHUR

Zo is het precies gegaan, Doriana. Hoe kan je dat weten?
DORIANA

De weken gingen voorbij. Jullie leefden gelukkig.
ARTHUR

Misschien zal ik nooit meer zo gelukkig zijn.
DORIANA

Neen, vast niet, schijnheilige donder.
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ARTHUR

Toen kreeg ik eensklaps een brief van Adela.
DORIANA

Aangetekend.
ARTHUR

Gelijk u zegt.
DORIANA

Zij verklaarde dat zij zich had vergist. Haar hart had altijd Arthur Morel toebehoord,
met Cijntje wilde ze niets meer te maken hebben.
ARTHUR

Toen stond ik voor de keuze.
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DORIANA

Het ging dus toch tussen Adela en Clementina.
ARTHUR

Zo is het.
DORIANA

En je koos Adela en merkte tegelijk dat Clementina een kind onder het hart droeg.
ARTHUR

Zo is het en niet anders.
DORIANA

(luid)

Lampoot, Lampoot! Je ligt achter de deur te luisteren. Kom de schobbejak wegjagen.
Hij valt mij lastig. Hij slaat er gore taal uit. Hij heeft het over de bezetting van de
baarmoeder van een jonge vrouw.
LAMPOOT

(sterk gedisproportioneerd individu met aanzienlijke torenschedel, tevens verlamd, komt op
zijn zitvlak aangeschoven uit een deur in een schot rechts)

Weg jij, hoerenloper, tepelzuiger!
(Hij schuift bliksemsnel op Arthur af)

Eruit, schandvlek van het mensdom, eruit!
ARTHUR

(die opgevlogen is en zich zo tactisch mogelijk naar de uitgang terugtrekt)

Het lijkt hier wel een gekkenhuis!
DORIANA

Ja, je dacht je zin te kunnen doordrijven. Ik zou je kinderen afdrijven.
(Arthur is verdwenen. De heks en Lampoot zijn alleen achtergebleven. Er heerst een poos
stilte terwijl zij hijgen als hagedissen, zichtbaar vermoeid)

DORIANA

Kom naast me zitten, Lampoot.
LAMPOOT

(vertederd)

Hebben ze je weer lastig gevallen, Doriana?
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DORIANA

Wij worden tegenwoordig gauw moe, Lampoot. Wij hebben vroeger wel andere
karweien opgeknapt.
LAMPOOT

Ja, die ene die ik in zijn lies heb gebeten.
DORIANA

En die andere die je een messteek in de rug hebt toegebracht.
LAMPOOT

Ja, dat was de goeie ouwe tijd.
DORIANA

De mensen worden hoe langer hoe dommer. Zij kunnen niets meer en zij weten niets
meer.
LAMPOOT

Wie kan nog een goeie beet of een goeie messteek bijtijds toebrengen?
DORIANA

Kom dichter bij mij, Lampoot, dat ik je in je hoofd kan krauwen. Hoe lang is het
geleden dat ik je van de straat heb opgeraapt?
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LAMPOOT

Toen wist ik nog niets van de tovermiddelen.
DORIANA

En ook het bijten kende je nog niet.
LAMPOOT

Neen, ook dat niet. Alles heb ik van jou geleerd, Doriana.
DORIANA

(ineens weer vurig)

De mensen worden met de dag dommer. Zij kunnen niets meer, zij weten niets meer.
Daar hoor ik van een politikó die het rassenonderscheid predikt. Wat een kletskoek,
wat een nietsnut.
LAMPOOT

Wat een klapoor, wat een poepdoos!
DORIANA

Het enig goede dat de blanke mannen deden, is dat zij met de mooie negerinnen
hebben gepaard. Zij deden het niet altijd uit lievigheid. Zij hebben het gedaan omdat
zij misbruik maakten van de slavinnen. Dat was slecht, maar dat was tegelijk goed.
Zij hebben tenminste met de zwarte meisjes gepaard ... Zij hebben het later gedaan,
omdat zij de aantrekking van het andere ras niet konden weerstaan. Dat was
onzedelijk, maar dat was ook goed. Zij hebben met de zwarte meisjes gepaard! Straks
paren zij met de zwarte meisjes omdat zij ermee in het huwelijk zijn getreden.
LAMPOOT

In het huwelijk getreden ... Huju, wat is dat vervelend! Maar dat is toch goed.
DORIANA

Stil, Lampoot, ik hoor de grond trillen.
LAMPOOT

(in luisterende houding)

Ik hoor niets.
DORIANA

Het zijn voetstappen van iemand die de heuvel nog niet heeft bereikt.
LAMPOOT

Ja, daar hoor ik ook wat. Ik zal maar gaan, ik zal eerst de drankjes tegen de tering
klaar maken.
DORIANA

(terwijl Lampoot wegschuift)
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Als hij dood is, zal ik hem missen en als ik dood ben, zal hij mij missen.
(Er heerst stilte. Doriana zit in afwachting, ineengekrompen)

DORIANA

(als er geklopt is aan de deur)

Kom toch binnen. Waarom al die gewichtigheid? Kloppen doe je bij de sjon Grandi.
Maar niet bij de arme Doriana.
CLEMENTINA

(binnenkomend)

Sjon Doriana, ik kom uw hulp inroepen.
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DORIANA

Ik weet het al, ik kan het aan je ogen zien. Je hebt een bezetting.
CLEMENTINA

Zo is het, sjon Doriana.
DORIANA

En die zou je liever niet hebben.
CLEMENTINA

Zo is het, sjon Doriana.
DORIANA

Is het de bezetting van een blanke man of van een van onze droevige soort?
CLEMENTINA

Van een blanke man.
DORIANA

Daar gaat me een licht op. De schurk heeft je zelf hierheen gestuurd. Je bent
Clementina. Ik had veel van je gehoord, ik ben blij je te zien. Kom naast me zitten,
m'n kind.
CLEMENTINA

Neen, ik ga weg.
DORIANA

Hoor eens kind. Die vriend van jou heeft mijn medelijden willen opwekken. Maar
het zal hem niet glad zitten. Ik drijf alleen blanke kinderen af. Ik drijf ook zwarte
kinderen af, maar de bastaarden moeten blijven leven.
CLEMENTINA

Ik begrijp u niet.
DORIANA

Dat is ook niet nodig, onnozel halsje, dat je mij begrijpt. Als je maar doet wat ik je
zeg.
CLEMENTINA

Ik ben bang, wat moet ik doen?
DORIANA

Je laat het kind met rust, maar je vermoordt de vader.
CLEMENTINA

Wat zegt u voor vreselijke dingen.
DORIANA

Heb je wel eens gehoord van de Franse bloem?
CLEMENTINA
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Dat is een giftige bloem, sjon Doriana.
DORIANA

Ik geef je het afkooksel van de Franse bloem en dat giet je hem in een glas champagne.
CLEMENTINA

(met schitterende ogen)

Op de dag van de bruiloft!
DORIANA

Je bent een goeie leerlinge.
CLEMENTINA

(luid schreeuwend, daarna af)

Ik doe dat niet, ik doe dat niet. Ik wil niets van dat alles. Ik wil mijn kind houden. Ik
wil niet dat zijn vader sterft.
DORIANA

(luid lachend)

Dat is een goeie leerlinge. Lampoot, heb je het gehoord?
LAMPOOT

(onzichtbaar achter de deur)

O ja, ik zal maar dadelijk de Franse bloem koken.
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DORIANA

(luid)

Ach wat, Franse oleander. Weet je dan nog altijd niet dat de Franse bloem een
verhaaltje is voor de kinderkamer.
LAMPOOT

produceert een luide lach
DORIANA

Hij heeft het begrepen. Hij zal iets brouwen waar zelfs een olifant op slag bij neervalt.
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Derde bedrijf
De spreekkamer van dokter Marchena. Een assistente beweegt zich tussen het karakteristiek
ameublement. Het is een aantrekkelijke blonde jonge vrouw. Zij blijft met een urinebuis in de
hand voor de instrumentenkast staan; zij kijkt naar de gestalte die zich in de kast spiegelt.

MIEP

Ik zie er werkelijk verrukkelijk uit. Die twee puntjes
(zij tast naar haar eigen borsten)

zouden menige rakker gelukkig maken. Wat een zonde dat dit alles tussen de
urinebuizen moet verloren gaar. Ik zou werkelijk voelen voor het bizonder genot van
de wederkerige genegenheid. Hoe heerlijk zou het zijn op kundige wijze bevrucht
te worden.
(Zij slaat met de vrije hand naar haar lippen)

Wat een taal sla ik uit ... Dat komt van mijn werkkring ... Je ziet hier niets dan
excrementen, je hoort hier niets dan intieme praatjes ... Wie klopt er nou weer? ...
De mensen aan het spreekuur houden, is een helse taak ... Kom toch binnen, klopperd
...
(Cijntje komt binnen)

Ach mijnheer Cijntje, bent u terug? Dat is tenminste nog eens een schone verrassing.
Waar is u al die tijd geweest? Ik heb in geen weken het genoegen mogen smaken uw
urine te onderzoeken.
CIJNTJE

Maar mejuffrouw Miep, ik mag toch wel aannemen dat de ernst van mijn rampspoed
u bij geruchte heeft bereikt?
MIEP

Ik weet van niks, lieverd.
CIJNTJE

Wat zegt u?
MIEP

Verontschuldig de familjare toon, ik dacht dat ik met een ander sprak.
CIJNTJE

Voelt u zich onwel?
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MIEP

Ik ben de laatste tijd wel eens een beetje afwezig.
CIJNTJE

Ik ben de laatste tijd ook altijd afwezig geweest, ik bedoel dan op een schip op zee
of in vreemde landen. Ik werd verteerd door de vlam der liefde voor mejuffrouw
Adela Darault, maar zij deelde mij mede dat zij haar hart reeds aan Arthur Morel
had verpand, haar zuiver meisjeshart.
MIEP

Zij had dus een keuze gedaan tussen Cijntje met zijn centjes en Morel zonder zijn
moreel.
CIJNTJE

Is dat weer zo'n afwezige opmerking van u?
MIEP

Neen, dat is in de trant van het hupse bijdehandje.
CIJNTJE

Zou Adela krankzinnig zijn?
MIEP

Zij heeft tenminste de nodige aantrekkelijkheid voor het mansvolk.
CIJNTJE

Mejuffrouw Miep. Nu moetje eens naar mij luisteren. Morel en ik hebben ons hart
verpand aan een krankzinnige. Je moet weten, hetzelfde antwoord heeft Adela ook
aan Morel gegeven. Zij zei dat zij haar hart had verpand aan Cijntje.
MIEP

(peinzend)

Haar zuiver meisjeshart ...
CIJNTJE

Maar denkt u dat zo iemand nog wel bij haar verstand kan zijn?
MIEP

Liefdesteken, liefdesstreken.
CIJNTJE

Is dat een spreekwoord?
MIEP

Helemaal vroeger is het er een geweest. Het krijgt de laatste tijd weer nieuw leven
ingeblazen door de vrijpostige bemoeienissen van de Culturele Stichting.
CIJNTJE
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Ik heb ook eerst gedacht dat zij de koketterie beoefende, maar het is mij duidelijk
geworden dat hier een geheim achter steekt.
MIEP

En is u toen op reis gegaan om achter het geheim van Adela te komen?
CIJNTJE

Neen, om haar te vergeten. Of zij van Morel houdt of niet, ik begreep dat ik haar
nimmer de mijne zal mogen noemen. Ik heb toen het voor de hand liggende middel
gekozen om te vergeten. Ik heb een reis rondom Zuid-Amerika gemaakt.
MIEP

En u heeft haar toch niet kunnen vergeten?
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CIJNTJE

Neen, het mocht niet baten.
MIEP

Dan moet u dokter Marchena raadplegen. Hij zal u wel het geheim van Frans Cijntje
openbaren.
CIJNTJE

Mijn geheim?
MIEP

Mannen met een ongelukkige liefde zijn egoïstische personen die in het zondig
vrijgezellenleven willen volharden.
CIJNTJE

U meent dus dat mijn ongelukkige liefde aan mijzelf te wijten is?
MIEP

Wis en waarachtig. U is een monster van egoïsme. Gewoonweg een verstokte
vrijgezel.
CIJNTJE

Is uw verwijt niet enigszins overdreven?
MIEP

Ik zal te zijner tijd een vuil puntdicht op u maken.
CIJNTJE

(hevig ontsteld)

U wilt toch niet zeggen dat u behoort tot de boosaardige anoniemelingen die
hekeldichten in onze gemoedelijke gemeenschap rondstrooien?
MIEP

Ik zal binnenkort een bundel gepeperde gelegenheidsgedichten uitgeven op
papier-maché.
CIJNTJE

Heer in de hemel, in wat voor handen ben ik gevallen!
MIEP

Luister. Ik heb er laatst een gemaakt op de leden van de Rotary die elke week hun
buik volproppen in het Hotel Americano.
(Cijntje stopt zijn beide oren dicht terwijl Miep reciteert)

Grote heren van de handel.
Onbesproken levenswandel.
Big shots van het gouvernement.
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Idealen u welbekend.
CIJNTJE

(in de lach schietend)

Neen maar, die is goed. Het is toch maar goed dat ik stiekem geluisterd heb. Waarom
heeft u er nooit een gemaakt op de Olie. Ik wed dat u niet durft. Ja, op de Rotary dat
gaat nog. Maar de Olie ... de Olie ... En daar ontslaat men de mensen zomaar zonder
reden. Dat doen wij in de stad tenminste niet.
MIEP

Maak u niet bezorgd. Die krijgen ook hun deel. De Lorito mag voor de olie
terugdeinzen, Miep doet dat niet.
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Luistert u maar.
Zoek je onheil voor vrouw en kroost
wend je tot de Isla, vooral bij Droost.
Maar wil je voorgoed verschimmelen
wend je dan tot Van Grimmelen.
CIJNTJE

(barst in lachen los)

Nog eens, mijn schattebout, nog eentje, mijn lekkere meid!
MIEP

(reciteert verder)

Onder de politieke meters
telt men ook gouverneur Beters.
Ik hoor al: pief poef paf.
Wie scheidt het koren van het kaf?
CIJNTJE

(lacht eerst mee, maar trekt zijn gezicht terstond weer in de plooi)

Mejuffrouw Miep, ik heb mij in u vergist, ernstig in u vergist. Natuurlijk is het mij
bekend, dat uw familie nauwelijks twee geslachten op ons eiland gevestigd is.
Natuurlijk is het mij bekend dat uw heer vader nauwelijks onze dierbare taal sprak...
MIEP

Maar van de ‘coba mama’-techniek was hij uitnemend op de hoogte.
CIJNTJE

(zonder acht te slaan op de niet terzake dienende opmerking)

Natuurlijk is mij dat alles als oude Curaçaose koopman volkomen bekend. Maar u
is zelf op Curaçao geboren, u is tenslotte een landskind. Van u hadden wij een andere
houding mogen verwachten. Waarom beruchte gelegenheidsgedichten op onze
samenleving maken? Waarom geen beminnelijke lofliederen gezongen?
MIEP

Lofliederen lofliederlijk.
CIJNTJE

Mejuffrouw Miep, u is door de wol geverfd, u is een loeder.
(Hij snelt heen)

MIEP
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(in gepeins)

De lieverd! Wat moet ik nu doen? Moet ik maar weer het gele vocht onderzoeken?
Of zal ik weer eens mijn krachten beproeven op een puntdicht? Neen, laat ik liever
mijn diepste gevoelens uitstorten in het be-
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roemde sonnet van de urinebuis.
(Zij ‘zegt’ daarop het navolgende gedicht:)

In maannacht wacht haar de geliefde,
het is er donker, vast niet pluis.
Niemand verplicht haar, diepgegriefde,
te drentelen met de urinebuis.
Zij is te schoon om aan te vatten
nachtlijk verlicht haar sterregruis,
nimmer besmeurd met hete spatten
uit de steeds bruisende urinebuis.
Zo is het hier, zo is het ginder,
Wij zwoegen maar, zij heeft geen hinder
van het gedoe met de urinebuis.
Maar het verschil wordt later minder.
Zij hijgt zich dood, zij krijgt de kinders
en levert vocht voor de urinebuis.
(Vervolgens voert zij een felle dans uit waarbij de jurk hoog opgetild wordt. De blote benen dienen
een verleidelijke indruk te maken op het publiek. Eensklaps staakt zij het dansen, dokter Marchena
blijkt ongemerkt te zijn binnengekomen)

DOKTER MARCHENA

Ik neem aan dat je de urines hebt nagekeken voordat je je aan het vuur van de dans
hebt overgegeven.
MIEP

Ik ben ongelukkig, diep ongelukkig.
(Zij valt wenend met haar hoofd tegen de schouder van dokter Marchena)

DOKTER MARCHENA

Maar wat is er dan, mijn kind? Is er dan zoiets verschrikkelijks gebeurd?
MIEP

Ik ben in liefde ontvlamd voor Frans Cijntje.
DOKTER MARCHENA

Hoe is het mogelijk?
MIEP

Ik zou hem toegang willen verlenen tot mijn heiligdom, tot het nachtwoud van mijn
onderbewuste, tot de heuvels van mijn wellust.
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DOKTER MARCHENA

Ga eens even rustig zitten en kom tot jezelf. Je begint je te onttrekken aan de ere-code
van het maagdenleven.
(Zij gaan zitten. Dokter Marchena aan het bureau. Miep op de stoel, bestemd voor de patiënten, naast
Marchena)

DOKTER MARCHENA

Het lijkt wel of iedereen van de liefde bevangen is op ons afgelegen eiland.
MIEP

En met zo weinig succes.
DOKTER MARCHENA

Morel en Cijntje op Adela. Clementina op Morel en Miep op Cijntje en Adela op...
MIEP

Adela op wie?
DOKTER MARCHENA

Ik mag het niet zeggen. Als mevrouw Darault het zou horen, zou ze dood blijven.
MIEP

Is het dan zoiets onoirbaars...?
DOKTER MARCHENA

En het vreemde is dat mevrouw Darault het wel weet, maar het zichzelf niet wil
bekennen.
MIEP

Wie is het dan?
DOKTER MARCHENA

Zebedeus Silié!
MIEP

Een bastaard!
DOKTER MARCHENA

Je moet wel bedenken, Miep, dat Zebedeus toch nog een vrij lichte kleur heeft. Er
zijn velen die donkerder zijn dan hij, en toch nog voor Spanjaard doorgaan.
MIEP

En bovendien is het toch een zeer beschaafde jongeman. Hij heeft zich op velerlei
gebied van kunst, wetenschap en politiek bekwaamd.
DOKTER MARCHENA

En nog wel in de hoofdsteden van Europa en Amerika!
MIEP
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Kunnen wij hem dan niet tot Spanjaard verheffen?
DOKTER MARCHENA

Dat zou nog mogelijk zijn als hij niet een ander verschrikkelijk gebrek had.
MIEP

Een gebrek?
(Dokter Marchena fluistert Miep iets in het oor)

MIEP

(lachend)

Ik kan niet tegen fluisteringen in mijn oor, ik ga ervan lachen. Wat heeft u gezegd?
DOKTER MARCHENA

Miep, die man heeft een ander ernstig gebrek. Die man maakt puntdichten op onze
samenleving.
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MIEP

U bedoelt dat hij zich onttrokken heeft aan de beoefening van het loflied.
DOKTER MARCHENA

Zo is het en niet anders.
MIEP

Nou dokter, dan moet ik direct naar hem toe. Dat is vast een man naar mijn hart. Niet
is mij zo lief als het polemische gelegenheidsgedicht.
DOKTER MARCHENA

Ik geloof dat een man met een fluwelen oogopslag je nog liever is.
MIEP

Onder ons gezegd, dokter Marchena, ik voel er niets voor mijn meisjesleven aan het
gele vocht te wijden. U denkt toch niet dat ik levenslang veroordeeld wens te worden
tot de maagdelijke sponde?
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Vierde bedrijf
De woonzaal van de familie Darault. De kamer is op dezelfde wijze, slechts een weinig luxueuzer
ingericht dan de galerij. Links een piano, de klep open. Rechts een brede divan, met wijnrode
sjaals overdekt; daarnaast een lage ronde rooktafel. Midden in de kamer een grote ronde tafel,
met enkele fauteuils slordig eromheen. De achtergrond wordt gevormd door twee donkerbruine
gordijnen, die dichtgetrokken zijn; terzijde een radiokast, die het geluid voortbrengt als van
een orkest heel uit de verte. De stilte wordt onderbroken door een gil achter de deur rechts.

MEVROUW DARAULT

(komt in nachtjapon de woonzaal binnen gelopen)

Wat een verschrikkelijke droom! Je zou er grijze haren van krijgen als je ze niet al
had. Clementina! Clementina! Het schijnt dat er hier muziek wordt gemaakt ... Wie
doet dat? ... Ach ja ...
(In een nerveuze lach)

... Natuurlijk de radio.
CLEMENTINA

(in nachtjapon)

Heeft sjon Graciela mij geroepen?
MEVROUW DARAULT

Hoor eens, Clementina, als we niet oppassen, loopt het verkeerd af. Hoor 'ns,
Clementina, blijf er niet zo onderdanig bij staan, het is er tegenwoordig niet de tijd
naar. De politiek en zo heeft alles veranderd. Ga er maar rustig bij zitten.
CLEMENTINA

Dank u, sjon Graciela.
(Zij blijft niettemin in de vorige houding)

MEVROUW DARAULT

Clementina, je moet er eerlijk voor uitkomen. Zul je dat doen, Clementina?
CLEMENTINA

Ja, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Welnu, Clementina, zeg mij eens ronduit. Geloof je in dromen?
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CLEMENTINA

In dromen, sjon Graciela?
MEVROUW DARAULT

Ik vraag je tenslotte wat ik je vraag, je moet mij niet voortdurend mijn vragen laten
herhalen.
CLEMENTINA

Soms geloof ik erin, soms hecht ik er geen waarde aan.
MEVROUW DARAULT

Ik had een vreselijke droom. Eerst zag ik het gezicht van Frans Cijntje. Je weet toch
wel dat die ook gedongen heeft naar de hand van sjon Adela.
CLEMENTINA

Ja, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Welnu, een bepaald fijn gezicht heeft die niet. Ik heb hem indertijd geholpen, want
aan cijntjes ontbreekt het Cijntje niet.
CLEMENTINA

(lachend)

Mijnheer Cijntje heeft veel voorspoed in zijn zaken gehad.
MEVROUW DARAULT

Welnu meisje, in mijn droom vertoonde zich aan mij het gezicht van deze welvarende
koopman. Lelijk zoals het in de werkelijkheid is. Met zijn terugwijkend voorhoofd,
zijn afstaande oren, zijn grote kromme neus en de ogen achter grote brilleglazen.
CLEMENTINA

U maakt er ook wat van.
MEVROUW DARAULT

(staat op om de radio af te zetten, gaat weer zitten en vervolgt)

Langzaam, terwijl hij mij scherp aankeek, trad de verandering in de tronie op. Het
begon met de oren, die zich met een steeds dichter wordende beharing bekleedden.
Tenslotte was het een tijgerkop, die ik voor mij zag en waren het tijgerogen die mij
meewarig maar met de nodige wreedheid aanstaarden.
CLEMENTINA

Een vreselijke droom ...
MEVROUW DARAULT

Toen begreep ik dat het een tijger was, die zich tot springen voorbereidde. Ieder
ogenblik kon ik in zijn klauwen worden vermorzeld.
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CLEMENTINA

U moet met een gil wakker zijn geworden. Ik was al door een ongewoon geluid
gewekt, toen ik mijn naam hoorde roepen.
MEVROUW DARAULT

Hoor 'ns, Clementina, geloof je dat Frans Cijntje ons kwaad zal doen, omdat sjon
Adela de voorkeur aan mijnheer Morel heeft gegeven?
CLEMENTINA

Mijnheer Cijntje ken ik niet.
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MEVROUW DARAULT

Zeg hoor 'ns, meisje, je spreekt alsof je mijnheer Morel wel onder je intieme kennissen
telt.
CLEMENTINA

Mijnheer Morel ken ik evenmin.
MEVROUW DARAULT

(die even zwijgend om zich heen heeft gekeken)

Maar begrijp je dat ze zo lang wegblijven?
(Zij kijkt op haar polshorloge)

Het is al over twaalven.
CLEMENTINA

(verlegen lachend)

Ja maar, sjon Graciela, zij zijn verloofd.
MEVROUW DARAULT

Verloofd of niet, men moet zich aan de goede zeden en gewoonten van ons land
houden. In mijn tijd ging het er heel anders toe. De jongeman kwam aan huis, maar
er werd streng toezicht gehouden door de chaperonne. Het jonge meisje zette zich
aan de piano. De jongeman drukte zich zo dicht mogelijk in haar buurt. Het spelen
werd er niet altijd door vergemakkelijkt.
CLEMENTINA

Heeft u ook veel piano gespeeld tijdens uw verloving?
MEVROUW DARAULT

(haar scherp opnemend)

Zeg, hoor 'ns, ik mag toch aannemen dat er geen dubbelzinnigheid in het spel is?
CLEMENTINA

Hoe bedoelt sjon Graciela?
MEVROUW DARAULT

Vergeef mij, mijn duifje, ik zie, je bent de onschuld zelf. Ja, sjon Graciela heeft veel
piano gespeeld tijdens haar verloving. Het liefst speelde zij Schumann, neen, Grieg,
het liefst nog Chopin.
(Zij zet zich aan de piano en begint enigszins gebrekkig een nocturne van Chopin te spelen
maar houdt dadelijk weer op en loopt onrustig door de kamer op en neer)

Zij moesten toch allang weer terug zijn. Er zal toch geen ongeluk gebeurd zijn?
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CLEMENTINA

Ach neen, sjon Graciela. Er is vast geen ongeluk gebeurd. Zij zijn naar de film van
negen uur gegaan. Nou, dat duurt tot over elven. Toen zijn zij opgestapt. Zij hadden
de bedoeling naar huis te gaan, maar het was maanlicht. Toen zijn zij in de auto
gestapt, zij rijden op goed geluk in de maannacht.
MEVROUW DARAULT

Zeg hoor 'ns, je spreekt of je een vrouw van ervaring bent.
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CLEMENTINA

Het lag niet in hun bedoeling een lange rit te maken.
MEVROUW DARAULT

Ik heb toch de indruk dat de woorden van dit meisje niet vrij zijn van
dubbelzinnigheid.
CLEMENTINA

Zij wilden niet lang wegblijven, maar daar loopt een band leeg. Mijnheer Arthur
moet de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan.
MEVROUW DARAULT

Of zij hebben geen benzine meer of de radiateur is lek en de auto is met inhoud en
al in brand gevlogen. Nou, Clementina, ik dank je voor je hartelijke troostwoorden.
Maar ga nu maar slapen. Morgen is het weer een nieuwe dag. En deze week moeten
wij alle zeilen bijspannen om klaar te komen met onze voorbereidingen voor het
officiële verlovingsfeest.
CLEMENTINA

Goedenacht, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Ach, was het al maar zover ...
CLEMENTINA

(zich omwendend)

Hoe zegt u?
MEVROUW DARAULT

Ik bedoel het verlovingsfeest.
CLEMENTINA

Ja, sjon Graciela, was het maar zover ...
(Clementina af)

MEVROUW DARAULT

(peinzend)

De onschuld maakt vaak de indruk van dubbelzinnigheid. Tante ... hoe heette die
tante potverdikke ook weer? Die oude vrijster? Tante Gloria, ja tante Gloria. Als je
haar hoorde praten, dan dacht je dat je met een heks, een wolf in schapevacht te
maken had en zij was zo onschuldig als een lam. Overigens hou ik niet van mensen
die in zichzelf rondlopen te praten. Dat heeft iets van de naderende ouderdom ... Als
de winter komt ... Nou, hier op Curaçao kon je best een beetje winter gebruiken ...
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(Zij zet zich weer aan de piano en begint weer de nocturne van Chopin te spelen, thans minder
gebrekkig)

ADELA

(komt haastig binnen)

Zij zit in nachtpon Chopin te spelen. Je moet je wel ongerust hebben gemaakt.
MEVROUW DARAULT

(ernstig)

Hoor 'ns meisje lief, je moet eens naar mij luisteren. Wie de goede zeden niet in acht
neemt, die vergaat het slecht.
ADELA

Hoe bedoelt u?

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

76

MEVROUW DARAULT

Dat je met Arthur alleen naar de bioscoop gaat, dat is tegenwoordig allemaal gewoon.
Maar dat jullie daarna tot over twaalven in de auto blijven rondrijden, dat kan ik niet
goedkeuren. Zeg hoor 'ns, doe mij een plezier en praat mij niet over de benzine die
op is en de radiateur die hopeloos lek is. Ik ben geen monteur, ik heb geen
belangstelling voor het moderne voertuig.
ADELA

Maar wie zegt u dat ik met Arthur ben uitgeweest?
MEVROUW DARAULT

Zeg, hoor 'ns, je wilt mij toch niet vertellen dat je niet met Arthur bent uitgeweest?
ADELA

Ik ben niet met Arthur Morel in het moderne voertuig geweest, maar met Frans
Cijntje.
MEVROUW DARAULT

(beide handen aan het hoofd)

Met Frans Cijntje! Zeg kind, laat mij even bijkomen. Ik voel mijn bloeddruk stijgen
(Zij zet zich in een stoel neer)

ADELA

Neen mama lief, maakt u zich niet ongerust. Deze gunst heb ik Cijntje uit medelijden
toegestaan. Dit was niet de knipoog van een Maria Magdalena, maar het hulpbetoon
van de barmhartige Samaritaan.
MEVROUW DARAULT

Ik had mij gewapend tegen de techniek van het moderne voertuig en nu word ik
bestookt met de parabelen uit de Heilige Schrift. Ik geef het op Adela. Vertel mij
maar wat er aan de hand is. Als je wilt kun je een juice nemen uit de refrigerator.
Wij hebben heerlijke pear-juice gekregen vandaag.
ADELA

Nee, dank je voor de juice. Het is zo gegaan. Eergisteren belde mij Frans Cijntje op.
Hij wilde mij voor het laatst nog eens spreken. Ik zei dat het geen zin had, dat ik zijn
grote liefde niet waardig was, dat ik al mijn keuze had bepaald.
MEVROUW DARAULT

Ik zie hem al, als een tijger houdt hij zijn slachtoffer in zijn blik gevangen.
ADELA

Wat zegt u?
MEVROUW DARAULT

Neen, ga maar door. En wat gebeurde er toen?
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ADELA

Ik gaf tenslotte toe en sprak af met hem voor vanavond.
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MEVROUW DARAULT

Maar je had er mij niets van verteld.
ADELA

Stel u voor als ik u dat verteld had. Wat een spektakel zou dat hebben gegeven. Ik
heb het natuurlijk evenmin aan Arthur verteld.
MEVROUW DARAULT

Dat begrijp ik. Als man van eer, zoals hij algemeen bekend staat, zou hij een dergelijke
stap van zijn aanstaande ten strengste hebben afgekeurd.
ADELA

Moeder, u kunt zich niet voorstellen hoeveel Frans Cijntje van mij heeft gehouden.
MEVROUW DARAULT

Ik zou maar oppassen voor de hartstochtelijkheid van die koopman.
ADELA

Hij heeft zoveel van mij gehouden, dat hij zelfs plannen beraamd heeft om mij van
het leven te beroven.
MEVROUW DARAULT

O zo, de welvarende koopman wilde je niet aan een ander gunnen.
ADELA

Je moet de liefde van Frans Cijntje niet onderschatten. Hij had op de bruilof de Franse
bloem in mijn champagne willen dopen.
MEVROUW DARAULT

Ach kind, wie hecht nog waarde aan het verhaaltje van de Franse bloem. Dat kan je
hoogstens een buikloop bezorgen, maar de dood is er nooit een gevolg van geweest.
ADELA

Dat weet Frans Cijntje net zo goed als wij. De Franse bloem had hij dan ook alleen
maar willen gebruiken als dichterlijke garnituur. Hij zou het werkelijke vergif evenmin
hebben vergeten.
MEVROUW DARAULT

En daar heeft hij je tijdens de rit door de maannacht van in kennis gesteld.
ADELA

Hij vertelde dat hij bovendien geen gevaar zou hebben gelopen in handen van de
strafrechter te vallen. Want alle verdenking zou op Clementina zijn gevallen.
MEVROUW DARAULT

Op Clementina?
ADELA

U wilt toch niet ontkennen dat er een onstuimige verhouding heeft bestaan tussen
Clementina, de lieftallige, en Arthur, de wispelturige?
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MEVROUW DARAULT

Geloof mij, Adela, dat is alles laster. Ik heb vanavond met dat kind gesproken. Zij
is de onschuld zelf. Dat verhaal komt uit de koker van Cijntje.
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Dokter Marchena en ik hebben het gepropageerd toen wij de kandidatuur van de
koopman ondersteunden.
ADELA

(zeer bleek wordend)

Moeder, ik voel mij ineens draaierig worden. Vreselijk draaierig worden.
(Zij legt zich languit op de divan, sluit de ogen, maakt braakbewegingen)

MEVROUW DARAULT

Wat is er aan de hand, kind? Heb je iets gegeten of iets gedronken?
ADELA

Niet voor zover ik weet. Alleen maar van de bonbons en de champagne die Cijntje
in de auto had meegenomen.
MEVROUW DARAULT

(snelt naar de telefoon, draait, luistert)

Zo, verkeerd aangesloten? Nou dat is ook wat moois. Het is altijd verkeerd
aangesloten. Ze moesten die ir. Willems van de telefonie voor zijn kont geven. Wat
zeg ik: voor z'n kont? Neen, dat mag ik niet zeggen.
(Draait nogmaals)

Dokter? Ja? Hoort u eens. Wilt u dadelijk komen! Wat? Moet u naar een bevalling?
Dan gaat u er deze keer maar eens niet naar toe. Adela is vergiftigd!
ADELA

(langzaam overeind komend)

Wat maakt u daar nou weer van? Ik ben alleen maar wat moe. Ik heb een paar glazen
champagne gedronken en heb me wel erg moeten inspannen om die verhalen over
vergiftiging bij te houden. Hoor 'ns, ik ga nu naar bed. Die dokter Marchena wil ik
niet spreken. Als hij mijn kamer binnenkomt gooi ik hem een schoenhaak naar het
hoofd.
MEVROUW DARAULT

(overgelukkig)

O, wat ben ik gelukkig dat ze je niet vergiftigd hebben. Wees toch voorzichtig met
die vreselijke mannen. Wat ben ik gelukkig, mijn zieleheil, mijn hartegoud. Ga maar
rustig slapen, die dokter Marchena raak ik wel kwijt.
(Zij begeleidt Adela naar haar kamer, terwijl men van buiten reeds het gemorrel aan de deur
hoort)
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MEVROUW DARAULT

Kom binnen, dokter. De mensen gaan dood en u morrelt maar.
DOKTER MARCHENA

Waar is de zieke?
MEVROUW DARAULT

U bent te laat.
DOKTER MARCHENA

(doodsbleek)

Wat zegt u?
MEVROUW DARAULT

Zij is weer opgeknapt.
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DOKTER MARCHENA

Waar ligt zij?
MEVROUW DARAULT

Laat haar maar met rust, dokter.
DOKTER MARCHENA

Ik feliciteer u, sjon Graciela, dat het een wending ten goede heeft genomen.
MEVROUW DARAULT

Toch maak ik mij wel eens ongerust.
DOKTER MARCHENA

Ach, uw hoge bloeddruk valt mee. Ik heb die laatst zo hoog aangegeven om Adela
angst aan te jagen.
MEVROUW DARAULT

Ik maak mij niet ongerust over mijzelf, maar over Adela.
DOKTER MARCHENA

Is er dan iets aan de hand?
MEVROUW DARAULT

Zij heeft het vroeger nooit gehad, maar de laatste tijd klaagt zij nogal eens over
draaiingen in het hoofd. Het gaat meestal gauw over, maar zij heeft het vroeger nooit
gehad.
DOKTER MARCHENA

Zij heeft toch geen last van haar ogen?
MEVROUW DARAULT

Wat bedoelt u?
DOKTER MARCHENA

Het is een publiek geheim dat zulke draaiingen met een eenvoudige bril kunnen
verdwijnen.
MEVROUW DARAULT

Van de geneeskunde, goede dokter, heeft u nooit veel geweten.
DOKTER MARCHENA

Je kind zou toch niet ondeugend zijn geweest?
MEVROUW DARAULT

Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.
DOKTER MARCHENA

Ik zou ze niet de kost willen geven, de moeders die haar handen aan dit vuur hebben
gebrand. Maar sjon Graciela, het is toch waarschijnlijk nog eenvoudiger. Adela staat
op de drempel van het leven, met de beker aan de lippen. Wie aarzelt dan niet te
drinken?
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MEVROUW DARAULT

U heeft gelijk, dokter. Dank u dat u gekomen is. U is altijd erg vriendelijk voor ons.
DOKTER MARCHENA

Ja, laten wij nu gaan slapen.
(Dokter Marchena verdwijnt. Mevrouw Darault loopt langzaam het huis door; men hoort haar
enige luiken sluiten. Dan staat zij weer in de woonzaal, enigszins verwezen, en kijkt om zich
heen)

MEVROUW DARAULT

Als dit maar goed afloopt.
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Vijfde bedrijf
Wij bevinden ons in dezelfde kamer als in het vorige bedrijf. De nacht is verder voortgeschreden.
Mevrouw Darault en Clementina zitten in nachtkleren op enigszins onwennige wijze naast
elkaar op de divan.

MEVROUW DARAULT

Ik moest mij wel een beetje schamen dat ik je weer uit je slaap heb gehaald. Ik ben
tenslotte geen kind meer.
CLEMENTINA

U maakt zich voor niets zorgen, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Als je dat maar niets noemt.
CLEMENTINA

Sjon Adela is lief en mooi, maar zij is tenslotte ook een meisje van vlees en bloed.
MEVROUW DARAULT

Welke kant gaat het gesprek nu weer uit?
CLEMENTINA

Het is niet anders dan gewoon dat sjon Adela aarzelt nu zij de keuze voor haar leven
moet doen.
MEVROUW DARAULT

Jullie meisjes denken allemaal eender. Jullie denken maar dat wij een idée fixe
hebben. Dat wij nergens anders aan denken kunnen dan aan het levensgeluk van onze
innig geliefde dochter.
CLEMENTINA

Vergeef mij, ik heb u misverstaan.
MEVROUW DARAULT

(nadrukkelijk, bijna boos)

Ik heb ook nog mijn eigen leven. Het is niet om het een of ander, maar dat heb ik
ook nog. Die dokter Marchena, die zak van een vent ...
CLEMENTINA

O, ik wist niet dat u zulke vreselijke woorden kon gebruiken.
MEVROUW DARAULT

Die dokter Marchena zegt dat Adela op de drempel van het leven staat met een beker
aan de lippen. Ik sta op de drempel van de dood, maar ik heb ook een volle beker
aan de lippen.
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CLEMENTINA

U moet niet letten op wat dokter Marchena beweert. De mensen zeggen dat hij
tegenwoordig alles door elkaar haalt.
MEVROUW DARAULT

Niemand zou kunnen zeggen welke beker het meeste gif bevat.
CLEMENTINA

Wat een vreselijke gedachte, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Bestonden er alleen maar vreselijke gedachten, de werkelijkheid is duizendmaal
erger. Hoor eens Clementina, je moet me helpen.
CLEMENTINA

Waarmee, sjon Graciela?
MEVROUW DARAULT

Eerst zeggen of je mij helpen wilt.
CLEMENTINA

Hoe ondankbaar zou het van mij zijn als ik u weigerde te helpen, die altijd in alles
zo goed voor mij is geweest.
MEVROUW DARAULT

Ja, vergeet toch vooral niet het stel nylon ondergoed dat ik je laatst heb gegeven.
CLEMENTINA

Neen, sjon Graciela, ik vergeet niet wat u voor mij hebt gedaan.
MEVROUW DARAULT

Ik heb ze met tien procent korting bij Cijntje gekregen.
CLEMENTINA

Maar dan heeft u nog altijd veel te veel betaald.
(Zij lachen even)

MEVROUW DARAULT

Hoor eens, Clementina. Je moet eens even achter die gordijnen kijken.
CLEMENTINA

Sjon Graciela, u maakt mij bang.
MEVROUW DARAULT

Neen, je moet eens achter die gordijnen kijken. En vertel mij dan of alles er 's nachts
net eender uitziet als overdag.
(Clementina loopt naar de gordijnen en kijkt voorzichtig naar buiten)
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Waarom zeg je niets, Clementina. Zie je dan iets bizonders?
CLEMENTINA

Neen, het ziet er net uit als anders.
MEVROUW DARAULT

Wat zie je dan?
CLEMENTINA

Ik zie het dak van de veranda en de trinitaria, die ertegenaan bloeit.
MEVROUW DARAULT

Zie je verder niets?
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CLEMENTINA

Verderop staan de karawara's op het erf. Zij staan er zoals zij er altijd hebben gestaan.
MEVROUW DARAULT

Een enkele keer valt een blad of een bloem van de takken.
CLEMENTINA

Ja, zo is het precies, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Hoe droevig eigenlijk. Zo hebben onze voorouders ze ook gezien.
(Na een kort zwijgen, terwijl Clementina langzaam naar haar plaats op de divan terugkeert)

Hoor 'ns Clementina. Ik zal je iets vertellen. Dat moet je aan niemand overbrieven.
CLEMENTINA

Op Curaçao komen ze toch alles te weten.
MEVROUW DARAULT

Ja, dat is waar, wij wonen in een glazen huis, maar vertel het toch maar liever aan
niemand.
CLEMENTINA

Neen, sjon Graciela, ik zal het aan niemand vertellen.
MEVROUW DARAULT

Hoor 'ns, kom wat dichter bij mij zitten. Anders moet ik zo luid praten en Adela zou
wakker kunnen worden.
CLEMENTINA

(schuift bij)

Neen, het is beter dat die blijft slapen.
MEVROUW DARAULT

Die heeft het maar dadelijk weer over Cijntje en Morel. Je zou er gek van worden.
CLEMENTINA

Neen, het is beter dat die blijft slapen.
MEVROUW DARAULT

Hoor 'ns. Daar heb ik al de hele week last van. Ik kan de slaap niet vatten. Tenslotte
vat ik het besluit en neem een halve seconal.
CLEMENTINA

Ja, dat is een goed slaapmiddel.
MEVROUW DARAULT

Nou ja, daar zijn vast betere, maar dit helpt ook wel.
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CLEMENTINA

Als het maar helpt, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Dat wil zeggen, het helpt en het helpt toch niet. Nauwelijks heb ik de slaap gevat, of
een eindeloze verwondering maakt zich van mijn geest meester. Ik zie hoe de
gordijnen langzaam vaneen gaan, zoals in de schouwburgen in de grote plaatsen
buiten ons eiland.
CLEMENTINA

(in spanning)

En wat gebeurt er dan?
MEVROUW DARAULT

Luister goed, Clementina. Ik zie een grote zaal met chandeliers met vele armen. Daar
wordt een
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bruiloftsmaal gehouden, zoals er voor dertig jaar zovele werden gehouden. De mensen
dragen de kleren van die tijd. In het midden zit ik, met een gelukzalige uitdrukking
op het gezicht. Naast mij zit wijlen mijnheer Darault, met zijn snorretje, zijn
kinderwangen en zijn guitige uitdrukking alsof hij op het punt staat het buskruit uit
te vinden.
CLEMENTINA

Heeft hij het buskruit uitgevonden?
MEVROUW DARAULT

Dat is zo een van die uitdrukkingen van de macamba's. Het heeft niets om het lijf.
CLEMENTINA

Neen, het heeft zeker niets om het lijf.
MEVROUW DARAULT

Er zitten nog verschillende andere personen aan het bruiloftsmaal van dit tweetal.
Maar ik kan ze niet allen onderscheiden. Sommigen zijn als in een waas gehuld. Wel
herken ik de dominee met zijn hoge boord en mijn vader met zijn gezellige walrussnor.
CLEMENTINA

En stemt u dat alles niet gelukkig?
MEVROUW DARAULT

Het terugzien van het verleden wekt tegelijk verrukking en de diepste neerslachtigheid.
CLEMENTINA

(barst in tranen los)

Ach, wat ben ik ongelukkig.
MEVROUW DARAULT

Wat is er mijn kind?
CLEMENTINA

Ik had het u willen verzwijgen, ik heb alle moeite gedaan om het te verzwijgen, maar
ik draag een kind onder het hart.
MEVROUW DARAULT

Natuurlijk van Arthur Morel.
CLEMENTINA

Hoe hebt u dat kunnen raden?
MEVROUW DARAULT

Ik heb het niet geraden, ik heb het van jullie oogopslag afgelezen.
CLEMENTINA

Wat moet ik doen, sjon Graciela, wat moet ik doen?
MEVROUW DARAULT
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Nou je begrijpt wel, van een huwelijk of zoiets dergelijks met Arthur Morel, daar
komt niets van in.
CLEMENTINA

Neen, sjon Graciela, dat begrijp ik wel. Hij heeft het mij zelf uitgelegd.
MEVROUW DARAULT

Of hij het uitgelegd heeft of niet, daar komt niets van in. Na veel heen en weer gezanik
hebben wij hem voor Adela bestemd.
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CLEMENTINA

Heeft u samen met dokter Marchena hem voor sjon Adela bestemd?
MEVROUW DARAULT

Neen, mijn kind, wij hebben daar niets over te vertellen. Dat heeft de openbare
mening gedaan.
CLEMENTINA

Neen, dan is er niets meer aan te doen!
MEVROUW DARAULT

Maar wij moeten natuurlijk een uitweg vinden. Wij kunnen niet bij de pakken gaan
neerzitten.
CLEMENTINA

Alsjeblief niet. Laten wij dat niet doen, sjon Graciela.
MEVROUW DARAULT

Heb je niet een jeugdvriend die met je zou willen trouwen?
CLEMENTINA

Neen, een jeugdvriend zou ik niet willen bedriegen.
MEVROUW DARAULT

Je hoeft hem ook niet te bedriegen, je vertelt hem precies wat er is gebeurd.
CLEMENTINA

Neen, dan worden zulke jongens vrijpostig.
MEVROUW DARAULT

Maar dat is precies wat je nodig hebt.
CLEMENTINA

Neen, zij zouden een wrok tegen mij houden.
MEVROUW DARAULT

(bizonder opgewekt)

Ik heb het gevonden. Je moet in het huwelijk treden met Frans Cijntje.
CLEMENTINA

Die zal mij niet willen, mevrouw.
MEVROUW DARAULT

En waarom niet?
CLEMENTINA

Sjon Graciela vergeet dat ik een zwart meisje ben. Dat is ook mijn ongeluk geweest
bij meneer Morel.
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MEVROUW DARAULT

Meneer Morel laten wij verder rusten. Bovendien is Frans Cijntje een koopman. Ik
vertel hem dat gouverneur Pieters zegt, dat de regering in handen van het volk zal
worden gelegd. Wie niet van het volk is, zal het eiland moeten verlaten. Ta nos ta
manda.
CLEMENTINA

U denkt dus dat hij met mij in het huwelijk zal willen treden?
MEVROUW DARAULT

Wis en waarachtig. Het vraagstuk is opgelost.
CLEMENTINA

(nogmaals in tranen uitbarstend)

Ik ongelukkige, ik moet met Frans Cijntje in het huwelijk treden.
MEVROUW DARAULT

(in gepeins)

Ja, ik moet toegeven dat
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het geen Apollo is. Maar het is niet de eerste keer dat een vrouw een verbond met
een monster aangaat.
CLEMENTINA

(nog steeds in tranen)

Ik moet met Cijntje het huwelijksbed delen.
MEVROUW DARAULT

Neen, nu ik mij dat zo indenk, moet ik zeggen dat dit wel veel geëist is voor een
mooi meisje met nylon ondergoed.
CLEMENTINA

Ik zal doen wat sjon Graciela beveelt.
MEVROUW DARAULT

Kijk eens, je treedt met hem in het huwelijk, je bent dan verzekerd van je bestaan en
dat van je kind. Het huwelijksbed zal je met hem niet delen, ik zal hem op het
bruiloftsmaal een Franse bloem in de champagne dopen.
CLEMENTINA

Ik zal doen wat sjon Graciela beveelt.
MEVROUW DARAULT

(onnozel lachend)

Je begrijpt wel, de Franse bloem bij wijze van spreken, par manière de dire, zeggen
de Fransen.
(Vervolgens op angstige toon)

Maar Clementina, je moet mij ook helpen. Ik voel mij zeer angstig vannacht. Doe
mij een genoegen, blijf op de divan slapen. Dan hoef ik je niet te roepen als ik wakker
word. Dan ben je bij de hand. Clementina, geloof mij, ik zal alles doen wat in mijn
vermogen ligt om je te helpen. Maar laten wij eindelijk eens gaan slapen. Tot morgen,
Clementina.
CLEMENTINA

Si dios kier, sjon Graciela.
(Mevrouw Darault heeft zich in haar kamer teruggetrokken, na het licht te hebben uitgedraaid)

CLEMENTINA

(nauwelijks ontwaarbaar in het duister)

Zo hebben wij allemaal wat. Lampoot kan niet lopen, Doriana heeft waterzucht, Sjon
Adela te veel vrijers en sjon Graciela lijdt aan gordijnen die langzaam opengaan. En
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Clementina zal nimmer meer liggen in de warme armen van haar dierbare Arthur
Morel.
(Men hoort haar heftig snikken. Terwijl het snikken afneemt, hoort men het spel van violen,
als in de verte; de muziek die wordt gespeeld, draagt een uitgesproken romantisch karakter.
Langzaam gaan de gordijnen vaneen. Men ziet een zaal feestelijk verlicht door chandeliers
in het midden. Opzij bevindt zich een lange tafel, waaraan een
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bruiloftsmaal wordt gehouden. Men ziet jonge en oudere paren, alle gekleed in de mode van
omstreeks 1920. In het midden zitten de jonge Graciela en André Darault. De achterwand van
de zaal wordt geheel ingenomen door een enorm spinneweb met in het midden een reusachtige
spin, met een mensenkop, deels monsterlijk, deels vriendelijk. Vijf jonge paren, onder wie ook
Graciela en haar man, staan op en voeren een langzame wals uit onder de luchters en gaan
vervolgens weer zwijgend zitten aan de feestdis)

DE SPIN

Zij slaapt en verwondert zich dat haar dromen, eens vervuld van monsters, thans de
innigheid hebben verkregen van schone herinneringen. Zij weet het niet, maar steeds
sterker groeit in haar het voornemen het geluk van haar dochter niet langer te
weerstreven. Spoedig zal haar besluit zijn genomen en ook ik zal dan als een laatste
onooglijkheid zijn verdwenen. Er zal dan niets zijn overgebleven dan de herinnering
aan een schone droom.
(De muziek speelt weer uit de verte. De vijf jonge paren staan weer op ten dans. Midden in de
dans staan zij stil en kijken elkaar in de ogen)

DE SPIN

De gifbeker is de lustbeker en de lustbeker is de gifbeker. Wie zal de afschuwelijkheid
en de schoonheid van het leven doorgronden?
(Langzaam trekken de gordijnen weer naar elkaar toe. Een korte poos is het donker en stil.
Dan wordt er weer licht gemaakt. Men ziet mevrouw Darault ergens tegen een van de wanden
geleund. Op haar tenen sluipt zij vervolgens naar de divan waar Clementina ligt te slapen)

MEVROUW DARAULT

(over Clementina gebogen)

Hoe rustig slaapt zij, zij weet niet van de boosheden in het hart van haar sjon Graciela.
(Dan wekt zij de jonge vrouw)

Clementina!
CLEMENTINA

Voelt u zich weer zo ongelukkig?
MEVROUW DARAULT

Heb je niets gehoord? Heb je niets gezien?
CLEMENTINA

Neen, alleen maar in mijn droom.
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MEVROUW DARAULT

Wat zag je, wat hoorde je in je droom?
CLEMENTINA

Vindt sjon Graciela het goed dat ik dat niet vertel?
MEVROUW DARAULT

Clementina, zeg mij nu voor eens en voor altijd. Hou je van Arthur Morel?
CLEMENTINA

Ja, sjon Graciela, met heel mijn hart.
MEVROUW DARAULT

Dan zal ik ervoor zorgen dat je met hem in het huwelijk treedt. Ik zal die Morel
zonder zijn moreel wel mores leren. Ik vraag je nu voor het laatst: zul je met hem
willen trouwen?
CLEMENTINA

(onderdanig)

Ik zal doen zoals sjon Graciela beveelt.
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Zesde bedrijf
In de hut van de heks Doriana. In twee van de talloze petroleumlampen brandt een lage pit.
Men ziet niemand anders dan Doriana in de kamer, het waterzuchtige been op een lage stoel
uitgestrekt.

DORIANA

Wat ben ik droevig, Lampoot.
(Na een poos zwijgen)

Of hoor je mij niet, hoerenkind?
LAMPOOT

(vanachter het schot)

Ik was in een liefdesdaad met mijn droomvrouw gewikkeld.
DORIANA

Ik ben bedroefd, Lampoot. Kun je je droomvrouw niet even laten rusten en naar mij
luisteren?
LAMPOOT

Zij is schoon, Doriana. Zij heeft haar als groen koperdraad en wimpers als de
cactushaag bij Savaneta. Zij is schoon, Doriana, maar als het om jou gaat, kan ze
voor mijn part verrekken. Wat bedroeft uw edel waarzegstershart? Of heb je te veel
gezopen van de basora pretoe en de lamoengras?
DORIANA

Ik word oud.
LAMPOOT

Ouderdom komt zonder gebreken.
DORIANA

Ik word oud, Lampoot, ik mis vandaag de kracht mijn geest tot helderziendheid op
te wekken. Zou je even willen kijken wat er op Curaçao en zijn omgeving gebeurt?
Ik kan niet afgaan op de onvolledige en onbetrouwbare berichtgeving van de
Curaçaose pers.
LAMPOOT

Ik probeer, maar het wil niet.
DORIANA

Doe zoals ik het je heb geleerd. Druk je hoofd op de rechterschouder. Druk je
wijsvinger in je linkeroor. Wacht tot je een zoemtoon hoort en wek vervolgens je
geest op tot helderziendheid.
LAMPOOT
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De gebeurtenissen dringen zich aan mij op. De zoemtoon houdt op storende wijze
aan.
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DORIANA

Klets niet, straatrover, biecht op, wat zie je?
LAMPOOT

Een brede grijze rivier. Ik zie Chinezen, die er bij duizenden overtrekken, in ponten.
DORIANA

Dat is buitenlands nieuws, ik stel er geen belang in, laat de Chinezen maar hun eigen
oorlog uitvechten.
LAMPOOT

Ik zie een flink gebouwde man die op een we zit.
DORIANA

Doe niet zo banaal.
LAMPOOT

Ik zie een triestige weg, grijs en rose, lichtgebogen met een onbeschrijfelijk liefelijke
glinstering.
DORIANA

Zoals ze alleen bij ons op Curaçao bestaan in een eenzame maannacht.
LAMPOOT

Ook na onze dood zal Curaçao in onze ziel gegrift blijven.
Curazao, tu nombre adorado
en mi alma immortal vivirà.
DORIANA

Zie je alleen een weg? Zie je niets anders? Druk toch je hoofd beter tegen je
rechterschouder.
LAMPOOT

Ik moet zeker mijn nek breken!
DORIANA

Je torenschedel op je rechterschouder, melkmuil!
LAMPOOT

Daar verschijnen drie figuren op de weg. Ze komen langzaam aangelopen.
DORIANA

Kun je ze niet herkennen?
LAMPOOT

Ze slenteren voort, op een afstand van elkaar af. Ze lopen niet, ze zweven niet en
ook slenteren doen ze eigenlijk niet. Het zijn zwevende slenteraars. Het zijn
schimmen. Het zijn vast geen levende mensen.
DORIANA
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Levend of dood, dat maakt geen onderscheid. Maar kun je ze niet herkennen?
LAMPOOT

Die ene herken ik wel. Dat is de vader van de mooie Adela, dat is meneer André
Darault.
DORIANA

De ongelukkige die de dood gevonden heeft door in staat van dronkenschap in ondiep
water te duiken.
LAMPOOT

Nadat hij zich tevoren had te goed gedaan aan de versnaperingen van Venus en haar
gezusters. Hij ziet er net uit als vroeger met zijn deftig dophoedje, zijn snorretje en
zijn gezicht dat van drankmisbruik een beetje gezwollen is.
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DORIANA

En de anderen, kun je die niet herkennen?
LAMPOOT

Het lijkt wel of die twee uit een circus of het krankzinnigengesticht zijn weggelopen.
De een draagt een broek van wit satijn die niet verder reikt dan zijn knie, en een jas
van zilverbrokaat.
DORIANA

En hij heeft lobben aan zijn polsen, een brede witte das om zijn hals en een witte
pruik op het hoofd.
LAMPOOT

Van de drie heeft hij de weemoedigste oogopslag.
DORIANA

Ik heb je zo vaak gezegd dat je je op de hoogte moest stellen van het leven van de
grote minnaars, alias Venusheuvelklauteraars of vrouwenjagers, die de geschiedenis
heeft voortgebracht. Anders kun je ons vak niet deskundig uitoefenen. Je blijft anders
een kwakzalver, een flut, een prutser, die het heilig beroep in diskrediet brengt. San
Expedito, heilige gifmenger, sta ons bij. San Antonio, die alles terugvindt, laat ons
niet langer zoeken naar het rechte pad! De schim met de pruik is niemand anders
dan de beroemde Casanova, die vóór twee eeuwen heeft geleefd en vele dames het
genot van de wederkerige genegenheid en de boezemhijging heeft geschonken.
LAMPOOT

De ander naast Casus Novus heeft...
DORIANA

Lange kousen aan, met iets als een brede kraag om zijn lendenen en eveneens een
kraag om zijn hals. Aha, aha, dat is niemand minder dan don Juan el Tenorio.
LAMPOOT

Die kijkt als mensen die niets zien.
DORIANA

Die heeft nooit iets gezien. Tijdens zijn leven pleegde hij zijn liefdes uit balorigheid,
na zijn dood keert hij naar de aarde terug uit louter slechte gewoonte.
LAMPOOT

Maar vanwaar de weemoedige oogopslag van de man met de bepoederde pruik?
DORIANA

Die komt terug op aarde om nogmaals de tedere geuren in zich op te nemen van de
plekken waar hij vóór twee eeuwen heeft liefgehad.
LAMPOOT

Nou het bevalt hun niet in het dodenrijk als ze zo telkens weer naar boven
terugkruipen.
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Lampoot, Lampoot, het leven op aarde, vrees ik, wordt pas begeerlijk als het niet
meer voor ons bereikbaar is.
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LAMPOOT

Doriana, zulke dingen mag je niet zeggen, je maakt me aan het grienen.
DORIANA

Het leven is geen pretje.
LAMPOOT

Kijk, daar loopt een jonge vrouw voor ze uit. Die herken ik direct. Dat is Adela
Darault. Die is schoon, van vlees en bloed.
DORIANA

André Darault komt naar de wereld terug om zijn dochterke weer te zien. Hij was
een kwast, hij was een schavuit, maar voor zijn dochterke heeft hij een tedere liefde
gekoesterd.
LAMPOOT

Casanova en don Juan slaan nu rechtsaf, zij lopen nu vlak achter elkaar, het is een
smal pad tussen kreupelhout. Darault volgt op zijn eentje zijn dochter op de brede
eenzame weg van Willebrord naar Siberië. Als zij zo doorlopen, komen ze nog hier
bij ons terecht. Potverdikke, ja, Doriana, als ze zo doorlopen, komen zij bij ons
terecht. Zal ik voor de gelegenheid een das aandoen?
DORIANA

Die ik vóór tien jaar voor je gekocht heb?
LAMPOOT

Neen, die andere met pauweogen.
DORIANA

Wat zal er nu omgaan in het levende hart van de ene en het dode hart van de ander?
LAMPOOT

Darault zet zich op een steen neer. Het is of hij zijn dochter heeft vergeten. Er tekent
zich diepe zorg op zijn gezicht.
DORIANA

Zijn schimmentronie. Doden zijn nog grilliger dan de levenden. Zij volgen maar hun
oude gedragslijn, uit gewoonte, die tweede natuur is geworden of uit stuursheid die
zich van ieder op zijn tijd meester maakt. Maar het duurt niet lang of zij worden weer
hardhandig herinnerd aan de eis der gedaantewisseling. Niemand mag blijven die
hij is. De mens moet eeuwig veranderen temidden van de eeuwige veranderingen
van het heelal.
LAMPOOT

Praat niet zo, Doriana. Angst slaat mij om het hart.
(De deur gaat onverwacht open. Adela Darault stuift binnen, kijkt verwilderd om zich heen,
gaat dan op de grond zitten bij Doriana.)
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ADELA

Doriana, Doriana, waar is Zebedeus Silié.
DORIANA

Een mooie bastaard. Zijn vader heet Paduro, zijn
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moeder heet Omzigtig. Hoe in godsnaam komt hij aan die naam van Silié?
ADELA

Doriana, Doriana, vertel mij toch waar mijn geliefde is.
DORIANA

Hij bevindt zich in het toevluchtsoord van alle diep ontgoochelden.
ADELA

Waar is die plek? Hoe moet ik daar komen?
DORIANA

Het is niet zo ver hiervandaan. Een kwartier lopen hiervandaan en de mooie Adela
is er, met alles wat bij haar hoort, haar gouden haar, haar warme wimpers, de ogen,
de neus, haar hals ...
LAMPOOT

(luid)

Met alles wat bij haar hoort!
ADELA

Waar is dat, Doriana? Waar is dat?
DORIANA

Het manzenillenbos van Ascensión.
ADELA

Waarom zou hij naar het manzenillenbos zijn getrokken?
DORIANA

Je bent als alle goeie Curaçaoërs. Je kent niet het natuurschoon en de geheime zeden
van je land. Wat anders doet men in een manzenillenbos dan eten van de giftige
vrucht die van alle aardse lijden verlost.
ADELA

(in huilen uitbarstend)

Hoe heb je dat kunnen doen, Zebedeus? Hoe heb je dat kunnen doen?
DORIANA

Hoe weet je dat hij het al gedaan heeft? Niet alle plannen worden uitgevoerd.
ADELA

Ik moet er dadelijk heen. Vergeef mij dit ogenblik van zwakte.
DORIANA

Mijn zegen heb je, mooie Adela.
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(Adela is vertrokken. Doriana drukt nu voorzichtig het hoofd op de rechterschouder en de
vinger in het linkeroor)

DORIANA

(opgetogen)

Lampoot, Lampoot, je mag je gerust weer met huid en haar overleveren aan de
geneugten met je blankebuik-zwanehalsdroomvrouw. De helderziendheid is weer in
mij teruggekeerd. Geprezen zij de Heer! Halleluja! Gezegend zij de naam Gods en
van alle heiligen die mij hebben bijgestaan met hun voorspraak. Bestaat er iets
schoners dan de helderziendheid?
LAMPOOT

Wat zie je dan? Wat zie je dan?
DORIANA

Het is het ogenblik dat Curaçao op de knieën valt
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en zich de voordelen toeëigent van het gebed. Curaçao gaat straks naar bed, maar op
het ogenblik bevindt het zich in gebed.
LAMPOOT

Zouden zij bidden voor Silié?
DORIANA

Dat kan je net denken! Ook in het gebed zoeken zij alleen zichzelf. Kijk, daar valt
dr. Bengels op de knieën.
LAMPOOT

Doet hij zich nog altijd zo bar gewichtig voor?
DORIANA

Hij bidt vurig dat de Curaçaoënaars hem voor de grootste kunstenaar van alle eeuwen
mogen aanzien.
LAMPOOT

Special pa mucha. Laat de onnozelen tot mij komen, ik zal misbruik van ze maken.
DORIANA

Daar vallen de Scharloïten op de knieën!
LAMPOOT

Eloïm! Eloïm!
DORIANA

Die bidden vast voor een ereplaats voor zichzelf en echtgenote op het aanstaande
diner van de Prins der Nederlanden.
LAMPOOT

Zij hebben Jehova reeds vijfhonderd gulden Curaçaose courant per plaats aangeboden.
DORIANA

Daar vallen de oude protestanten op de knieën. De bodem van Van Engelen en
Otrabanda siddert van dit blijk van godsdienstzin.
LAMPOOT

Die bidden vast dat de oude tijd mag terugkeren.
DORIANA

Met ‘hopi’ slaven en huisdieren voor vrouw en kroost. Daar valt de apostolische
vicaris op de knieën.
LAMPOOT

Monseigneur laat geen gelegenheid voorbijgaan om te bidden om de vroegtijdige
dood van don Moisés, zijn politieke tegenstander.
DORIANA

Terstond ligt ook doctor Moisés Gomez op de knieën,en smeekt oorlog, pest en
hongersnood af over monseigneur en diens medestanders.
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LAMPOOT

Huju, zouden die mensen allen afzonderlijk en in vereniging aan zware geestesstoornis
lijden?
DORIANA

Daar valt ook Cola Debrot op de knieën en vraagt om een gemakkelijke manier van
geldverdienen zonder met de strafrechter in aanraking te komen.
LAMPOOT

Ik hou niet van die Antilliaanse intellectueel, hij heeft mij eens op mijn tenen getrapt.
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DORIANA

Daar vallen de macamba's op de knieën, allen, die aardige jongen van de marinebasis
erbij inbegrepen.
LAMPOOT

Hou eens eindelijk op met je Curaçao in gebed.
DORIANA

Je voelt zeker meer voor Curaçao op de plee.
LAMPOOT

Ik voel voor Curaçao in het donzen bed.
DORIANA

Het zij je van harte gegund, brave borst.
LAMPOOT

Ik lig voor eeuwig in de armen van mijn droomvrouw.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

95

Zevende bedrijf
Als het doek opgaat, bevindt men zich in een manzenillenbos. Maanlicht schemert door het
vrij dichte gebladerte. André Darault, Casanova en don Juan liggen ieder tegen een brede
manzenillenstam aan te slapen.

DARAULT

(overeind komend)

Daar zitten die Casanova en don Juan weer vlak naast mij. Ik dacht dat ik ze eindelijk
kwijt was. Kleverige kerels ... kleverige kerels ...
CASANOVA

(terwijl hij en don Juan eveneens overeind komen)

Neen, Darault, zo makkelijk kom je niet van ons af. Je bent ook een fanatieke
vrouwenjager geweest.
DARAULT

Wat is dat nou weer voor moois, een vrouwenjager?
DON JUAN

Nou, de kerel schijnt toch al enigszins te vergeestelijken.
CASANOVA

Zijn woordenschat verarmt naar de zijde van het nachtleven.
DARAULT

Men wordt hier vreselijk slaperig.
CASANOVA

Dat is de eerste aanloop voor de gedaantewisseling.
DON JUAN

Praat toch niet altijd over gedaantewisseling. Ik geloof dat ik altijd dezelfde zal
blijven.
CASANOVA

Daar ben je ook een Spanjaard voor. Jullie zijn niet onder een gelukkig gesternte
geboren.
DARAULT

Waarom moet men nog tot diep in de dood in nationaliteiten verdeeld blijven? Het
lijkt wel of wij bij de neus genomen zijn. Ik zie niets van hemelrijk, noch van hel of
vagevuur. Het is allemaal eender gebleven, alleen maar een beetje meer
uiteengeslagen.
DON JUAN
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(lachend)

Waarom je dan niet gewend tot de schepper van hemel en aarde?
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CASANOVA

Bluf niet zo, doe niet zo hemeltergend.
DON JUAN

(hoffelijk)

Ik bied jullie mijn excuses aan.
DARAULT

Nu is het mij opeens weer duidelijk waarom ik mij naar het manzenillenbos heb
begeven.
CASANOVA

Licht ons in. Wie weet stel je ons van onszelf op de hoogte.
DON JUAN

Never mind.
CASANOVA

Never mind wat?
DON JUAN

Daar ging mij een gedachte door het hoofd. Ik sprak tot mijzelf.
CASANOVA

Dat moet je niet meer doen, dat maakt me zenuwachtig.
DON JUAN

Ik bied je mijn verontschuldiging aan.
DARAULT

Ik ben hier gekomen omdat ik mijn dochter zocht.
CASANOVA

Wist je dan dat ze hier zou zijn?
DARAULT

Zij is stellig hier.
CASANOVA

Mogelijk ook is het al twee eeuwen geleden dat zij hier is geweest.
DON JUAN

Dat is het beroerde van ons, doden, dat wij geen behoorlijke afspraak kunnen maken.
Wij zijn de kluts kwijt. Wij zijn tenminste het gevoel voor de tijd kwijt.
CASANOVA

Laten wij maar weggaan.
DARAULT
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Ja, laten wij maar gaan. Wie weet wacht zij sedert twee eeuwen in het dodenrijk, dat
ik terugkeer.
CASANOVA

Twee eeuwen of tien eeuwen, wat doet het ertoe? Bij de een eist de gedaantewisseling
niet meer dan een seconde, bij de ander is het een kwestie van aeonen.
DON JUAN

En ik ben in dit giftig bos gekomen omdat ik hier de aanwezigheid van onvergetelijke
bloemen verwachtte.
CASANOVA

Jullie, Spanjaarden, zijn hartstochtelijk, maar weinig gevoelig.
DON JUAN

Laat mij je dan, Casanova, Italiaanse klepzeiker die je bent, het Vers van de Bloemen
voordragen.
(Don Juan treedt dramatisch naar voren en ‘zegt’ het navolgende gedicht)

Bloemen bloeien alleen
waar het gif uit de bomen druipt
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waar de slang bij gebrek aan teen
op zijn buik langs de grassprieten kruipt.
Dies dansen wij zonder spijt
tot alles voorbereid.
Bloemen bloeien alleen
waar de waan door de struiken sluipt
waar, schoon ik dit geenszins meen,
de maan door de wolken gluipt.
Dies dansen wij zonder spijt
tot alles voorbereid.
CASANOVA

Als alle gedichten bevat het louter onwaarheid.
DARAULT

Laten wij terugkeren naar de nevelen van het dodenrijk.
(De schimmen hebben zich tussen de bomen teruggetrokken. Er verschijnen thans een twaalftal
bosgeesten, die een reidans uitvoeren, terwijl zij het door don Juan voorgedragen vers zingend
herhalen. Wanneer ook de bosgeesten zich tussen de bomen hebben teruggetrokken treden
naar voren Zebedeus Silié en Adela Darault)

ADELA

Vind je niet, Zebedeus, dat er hier een beetje griezelige sfeer heerst?
ZEBEDEUS

Dat komt van de schemerige maan.
ADELA

Ik heb soms het gevoel dat er hier bosgeesten rondwaren.
ZEBEDEUS

Wanneer de maan door de bomen schemert ...
ADELA

Soms is het mij ook of wij de schimmen van dierbare overledenen zullen tegenkomen.
ZEBEDEUS

Wij zijn misschien ongelukkige mensen.
ADELA

Maar hoe ben je er in godsnaam toe gekomen je naar het manzenillenbos te begeven?
ZEBEDEUS

Er zij n dingen die men maar liever moet verzwijgen.
ADELA

Ben je dan zo ontgoocheld?
ZEBEDEUS
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Misschien ben ik dat ook wel.
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ADELA

Je had je nooit met de kunst moeten inlaten. Men krijgt er vreemde gedachten van.
ZEBEDEUS

Wie zich aan de kunst waagt, zal ook het gevoel van machteloosheid leren kennen.
Maar hij zal het nimmer betreuren dat hij er zich mee opgehouden heeft.
ADELA

Wetenschap doet niet anders dan de mens van zijn natuur vervreemden.
ZEBEDEUS

De ignorantia docta heeft mij niet veel kwaad gedaan.
ADELA

Politiek is leugen en verraad.
ZEBEDEUS

Ik heb nooit anders verwacht dan daar leugenaars en verraders te zullen aantreffen.
ADELA

Maar waarom ben je dan ontgoocheld?
ZEBEDEUS

Het zijn degenen die de vraag stellen, die het antwoord weten.
ADELA

Wat bedoel je toch, Zebedeus, mijn Zebedeus?
ZEBEDEUS

Adela, Adela, je weet evengoed als ik dat ik aan de aardse liefde ziek ga.
ADELA

Wordt je liefde dan niet beantwoord?
ZEBEDEUS

Misschien meer dan voor mij of voor haar goed zou zijn.
ADELA

Waarom ben je dan ongelukkig?
ZEBEDEUS

Omdat zij een blanke is en ik een bastaard.
ADELA

En wat betekent dat, als zij zich daar niet om bekommert?
ZEBEDEUS

Maar haar moeder bekommert er zich wel om. Het zou haar moeder doden.
ADELA

Wat gaat je haar moeder aan?
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ZEBEDEUS

Ik ben nog niet zo vooruitstrevend om mij daar in het geheel niets van aan te trekken.
ADELA

En als haar moeder, door een schone droom gewaarschuwd, niets anders koestert
dan de vurige wens dat de liefde tussen dit wit maagdekijn en deze vurige bastaard
tot werkelijkheid wordt?
ZEBEDEUS

Kan dit de waarheid zijn?
ADELA

Het is de waarheid. Ik zweer.
ZEBEDEUS

Dan heb ik mijn geluk in het manzenillenbos gevonden!
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(De hoofden buigen naar elkaar toe voor een kus zonder weerga. Op ditzelfde ogenblik treden een
twaalftal bloemen op de voorgrond, reseda's, karawara's, anglo's en magdalena's en voeren een
reidans uit. Ze zingen daarbij het volgende vers, dat als een zinvolle variatie moet worden beschouwd
op het gedicht van don Juan)

Bloemen bloeien alleen
waar geluk uit de bomen druipt
waar Venus op zoel-zachte teen
met gemak langs de grassprieten sluipt.
Dies dansen wij zonder spijt
tot liefde voorbereid.
Bloemen bloeien alleen
waar geluk tegen wanhoop kuipt
waar, schoon ik dit alleszins meen,
de maan door de wolken gluipt.
Dies dansen wij zonder spijt
tot liefde voorbereid.
(Op dit ogenblik treedt mevrouw Darault naar voren, gevolgd door Morel en Clementina en vervolgens
door Cijntje en Miep)

MEVROUW DARAULT

Eindelijk hebben we ze gevonden.
CIJNTJE

Zijn ze nog niet overleden?
MEVROUW DARAULT

Naar hun wijze van handelen moet men het tegendeel aannemen.
CLEMENTINA

Hoe gelukkig dat geen schaduw op ons jong geluk zal vallen, Arthur.
ARTHUR

Je bent een schat, Clementina, maar doe niet zo misselijk.
CIJNTJE

Ik zal de champagne, die bestemd was als medicijn om hen uit de dood te wekken
...
MIEP

Thans laten knallen ter viering van het schone leven!
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CLEMENTINA

Ja, laten wij alle misselijkheid laten varen en het er even flink van nemen.
MEVROUW DARAULT

(bezorgd)

Maar hebben wij ook voldoende champagne voor de bloemen, die het dansen niet
kunnen laten?
CIJNTJE

Dit is een van de vele vraagstukken op Curaçao, die om een onmiddellijke oplossing
vragen.
(Op dit ogenblik treden de bosgeesten naar voren. Zij blijken op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen
van de laatste minuten, zij hebben glazen en champagne meegebracht, die aan de bloemige danseressen
worden aangeboden)

ALLEN

(terwijl zij het glas aan de lippen brengen)

Geluk voor eeuwig! Bokaal aan de lippen!
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Op zoek naar de Infanta
Een dagdroomspel
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Personen (in volgorde van opkomst)
Valentijn, ook wel genoemd de Groene Page
Valdemar, een blauwgrijze windhond
Leontien
Paus Veracius
Pater Amargus, particulier secretaris van de paus
Pater Antonius, lid van de geheime dienst van het Vaticaan
De bewaker van het kerkhof in Toledo, don Pedro
De graaf van Morina
De graaf van Talavera
De gravin van Morina
De koning van Castilië en Aragon
Zuster Gardiana, verpleegster des konings
De gardekapitein
Doña Emilia
Doña Rosario
Maestro Pazzolino, balletmeester des konings
De koningin van Castilië en Aragon
Don Manrique, de jongste prins
De hofnar
Frater Tomasso, kamerdienaar van de paus
Kardinaal Barberini, moderator der nonnenkloosters te Rome
Zuster Pristina, moeder-overste van het Klooster der Zuivere Bemiddeling
Zuster Agnes, jongste zuster van de Congregatie van de Zuivere Bemiddeling
Zuster Diafana, zuster van de Congregatie van de Zuivere Bemiddeling
Kardinalen, edellieden, hofdames, hellebaardiers, kerkhofbezoekers, zusters,
een knecht in La Mancha
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Tijd van handeling: ten tijde van het pontificaat van paus Veracius
Plaatsen van handeling: afwisselend Italië en Spanje, met uitzondering van drie
taferelen, het eerste, dertiende en eenendertigste, die zich in Vlaanderen afspelen.
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Eerste bedrijf
Eerste tafereel.
Het park vaneen kasteel in Vlaanderen, waar voor een paar eeuwen een ernstige beeldenstorm
heeft plaatsgevonden. De bomen hebben zich inmiddels van de slag hersteld, die de beelden
niet geheel te boven zijn gekomen. Ter linkerzijde bevindt zich een Venus zonder hoofd maar
met haarlokken die door de vingers van de opgeheven handen worden gestreeld. Ter rechterzijde
ziet men op een sokkel een gehurkte fluitspeelster, die een gedeelte van de schedel mist. Terzijde,
dichter bij de Venus dan bij de fluitspeelster, bevindt zich een stenen bank, waarvan de
ajour-leuning gedeeltelijk ontbreekt. Het is een lenteochtend, een van de laatste dagen van
april. Op de bank zit een page in het groen, enigszins verfijnd, met geslepenarchaïsche glimlach
om de mond; naast hem ligt halfovereind een windhond, van een artificiële grijs-blauwe kleur
en een intelligentie die hem boven het genre van de gewone verstandige hond verheft en die
zowel in zijn houding en oogopslag als in de genuanceerdheid van zijn brommen, janken en
blaffen tot uitdrukking komt.

DE PAGE

Valdemar, je hebt er geen idee van, werkelijk, je hebt er geen idee van wat een mooie
dagdromen mijn mijmeringen tegenwoordig voortbrengen.
VALDEMAR

(neemt zijn meester met een ongelovige glimlach op)

DE PAGE

Ja, je gelooft mij niet, maar je zult je twijfel op slag laten varen als ik je mijn
dagdroom vertel.
VALDEMAR

(wendt de blik af en bromt lichtelijk geërgerd, alsof hij getreiterd wordt)

DE PAGE

Of vind je dat ik je lastigval met mijn verhalen?
VALDEMAR

(houdt de blik bevestigend op zijn meester gericht)
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DE PAGE

Maar begrijp je dan niet, Valdemar, dat ik niemand anders heb, niemand anders bij
wie ik mijn hart zou kunnen uitstorten?
VALDEMAR

(jankt uit gebrek aan overtuiging)

DE PAGE

Je bent zo verstandig, Valdemar, waarom wil je mij dan niet begrijpen?
VALDEMAR

(eensklaps vertederd, krabt tegen de hartstreek van zijn meester aan)

DE PAGE

Welnu, ik zal je een bekentenis doen. Ik weet dat je mij zult begrijpen. Vroeger
vertelde ik alles aan mijn moeder, mijn intieme gedachten, mijn innigste gevoelens,
mijn vurigste wensen. Toen zij in leven was, maar ook nog lange tijd nadat zij was
gestorven. Nu kan het niet meer. Nu kan het eensklaps niet meer.
VALDEMAR

(kijkt hoogst verwonderd op)

DE PAGE

Ja, Valdemar, het kan niet meer. Mijn moeder is uit het vagevuur verlost, door het
vurige gebed van de gemeente. Zij is in de hemel opgenomen. Zij is in eeuwige
adoratie verzonken. Zij heeft voorlopig geen tijd meer voor kindertoezicht en
kinderbescherming ...
VALDEMAR

(jankt uitermate meewarig, ernstig getroffen door de woorden kindertoezicht en kinderbescherming)

DE PAGE

Mijn vader zou ik alleen maar kwaad kunnen maken met mijn dagdromen. Die houdt
niet van dromen, hij houdt alleen van daden. Hij houdt zelfs liever van een rotdaad
dan van een dagdroom.
VALDEMAR

(bromt sarcastisch)

DE PAGE

Je denkt zeker dat mijn geliefde Leontien graag mijn verhalen aanhoort. Dat doet ze
vast en zeker. Zij zal mij aanhoren, maar zij zal mij niet begrijpen.
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VALDEMAR

(bromt wederom ingehouden sarcastisch)

DE PAGE

Je moet het haar ook niet kwalijk nemen. Ik trouw met haar, luister goed, mijn waarde,
op grond van de liefde van de jonge edelman voor de rijke boerendochter met een
goede opvoeding. Ik doe het niet om mijn blazoen te vergulden, tenminste niet in de
eerste plaats, maar om het leven in zijn werkelijkheid terug te winnen.
VALDEMAR

(neemt zijn meester ernstig onderzoekend op)
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DE PAGE

Ja, ja, Valdemar, zij zal naar mij luisteren, met al de gedweeheid van de mooie
boerendochter, maar aan haar boezem zijn mijn dagdromen gedoemd ineen te storten.
Als eendagsvlinders, als libellen.
VALDEMAR

(Jankt uitermate weemoedig)

DE PAGE

Je ziet, Valdemar, ik heb niemand dan jou, niemand anders.
VALDEMAR

(krabt afwisselend nieuwsgierig en teder tegen de schouder van zijn meester)

DE PAGE

Je ziet, Valdemar, je bent een echte hond. Een echte lieve hond. Teder en
nieuwsgierig. Soms meer nieuwsgierig dan teder en soms meer teder dan nieuwsgierig.
VALDEMAR

(krabt voort, eerder nieuwsgierig dan teder)

DE PAGE

Hou je koest, Valdemar. Als je stil bent, zal ik met mijn dagdroom beginnen.
VALDEMAR

(legt het hoofd op de tenen en spitst zijn oren)

DE PAGE

Welnu, Valdemar, het begon zo, ik wist niet wat het te betekenen had en waarom
het zo begon. Maar het was nu eenmaal zo, het begon in Rome...
(terwijl hij vertelt zinkt de bank langzaam in de diepte en wordt het voordoek opgehaald)

Tweede tafereel.
Als het licht weer aangaat bevinden wij ons in het werkvertrek van paus Veracius in het
Vaticaan. Op de achtergrond twee boogvensters, waaruit lentelucht naar binnen waait. In het
linkervenster vertoont zich de blauwe lucht, in het rechter de contouren van de koepel van
Sint-Pieter. Aan de rechterhand is een drieluik-kamerscherm geplaatst, beschilderd met
symbolen van de drie-eenheid; in het midden de hand Gods in de ledige ruimte, ter linker het
Lam Gods met vendel over de schouder en ter rechter de duif van de Heilige Geest. De wanden
zijn behangen met portretten van pausen door bekende renaissance-kunstenaars. De paus zit
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links in een armstoel, naast een lage ronde tafel, versierd met de aardbol. Hij vertoont gelijkenis
met de paus op het onvoltooide schilderij van Titiaan van paus Paulus III met Alexandro en
Ottavio Farnese. Een menging van kwaadaar-
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digheid en onkreukbaarheid met een achtergrond van vage weemoed. Hij beantwoordt in vele
opzichten aan zijn naam: paus Veracius. Hij is gekleed in purper met wit hermelijn. Hij schijnt
soms zijn omgeving geheel te vergeten en kijkt dan om zich heen, alsof hij onraad meent te
bespeuren, of naar zijn handen op zijn knieën in het besef van de hoge ouderdom ervan en dat
er niets meer af te tasten valt. In het midden van het vertrek zit, eveneens in een leuningstoel,
aan een vierkante tafel, beladen met folianten en manuscripten, de particuliere secretaris van
de Heilige Vader. Een krachtig gezicht, voor wat het onderdeel betreft, neus, kin en wangen,
maar enigszins zonderling voor wat betreft het opvallend wijkend voorhoofd, dat eindigt in
een puntschedel, slechts ten dele verscholen onder het kalotje. Hij beantwoordt in vele opzichten
aan zijn naam: pater Amargus. Hij draagt het grijze habijt van de Celestijnen. Als het doek
opgaat zijn de twee prelaten bezig te psalmodiëren uit het Breviarum Romanum. De woorden
zijn niet verstaanbaar, men hoort alleen de monotone melodie.

PAUS VERACIUS

Het is nu tijd het brevier terzijde te leggen en onze dringende werkzaamheden te
hervatten.
PATER AMARGUS

De werkzaamheden van het Vaticaan zijn vele. Mag ik horen welke werkzaamheden
de Heilige Vader wenst te hervatten?
PAUS VERACIUS

Amargus, Amargus, hoe laat leven wij op het ogenblik?
PATER AMARGUS

Het is thans vier uur des middags. U is zojuist uit uw middagslaap ontwaakt.
PAUS VERACIUS

Mijn middagslaap?
PATER AMARGUS

Tussen twee en drie uur, om u te dienen.
PAUS VERACIUS

Ja, twee en drie uur Romeinse tijd. Ja, dat is waar ook. Ik heb een vreselijke droom
gehad. Ik was gewikkeld in een twistgesprek met de Spaanse koning. Een
twistgesprek, stel je voor.
PATER AMARGUS

Een twistgesprek met de Spaanse koning! Hoe verschrikkelijk!
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PAUS VERACIUS

Hou jij je daar alsjeblieft buiten. Ik verzoek je je niet in mijn dromen te mengen.
PATER AMARGUS

U gelieve mij te verontschuldigen, het was alleen als blijk van belangstelling bedoeld.
PAUS VERACIUS

Waar blijven de werkzaamheden?
PATER AMARGUS

Wenst u de internationale berichten te vernemen?
PAUS VERACIUS

Ik heb meer dan genoeg van die dwaze koningen van Frankrijk, Polen en Hongarije.
PATER AMARGUS

Verkiest u de geruchten van Rome?
PAUS VERACIUS

Doe mij een genoegen. Spaar mij vandaag voor de achterklap.
PATER AMARGUS

Wenst u misschien de optekening van uw memoires voort te zetten?
PAUS VERACIUS

Amargus, ik heb je herhaaldelijk daarop geattendeerd. Spreek vooral niet van
memoires, dat riekt naar het boudoir.
PATER AMARGUS

Wenst u dan uw testament voort te zetten?
PAUS VERACIUS

Ik voel er niets voor mij vandaag met het verleden op te houden. Ik denk aan de
toekomst van het christendom.
PATER AMARGUS

Mag ik horen op welke wijze u de toekomst van genoemde godsdienst wenst te
versterken?
PAUS VERACIUS

Spreek niet van genoemde godsdienst, dat riekt naar scepticisme, agnosticisme,
atheïsme
(plotseling fel uitvallend)

, heb je dat nog niet begrepen, huichelaar?
PATER AMARGUS

Ik verzoek u mij te verontschuldigen, het was alleen maar een blijk van mijn
objectieve gezindheid.
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PAUS VERACIUS

Het gaat vandaag om een subjectieve aangelegenheid, een uiterst subjectieve
aangelegenheid.
PATER AMARGUS

Ik ben geheel tot uw dienst.
PAUS VERACIUS

Het hangt gedeeltelijk samen met het twistgesprek dat ik met de Spaanse koning heb
gehad in mijn droom.
PATER AMARGUS

(de handen gevouwen, de ogen ten hemel)

Moge de Heer u behoeden.
PAUS VERACIUS

(wederom onverwacht fel)

Je denkt toch niet dat Hij iets anders te doen heeft
(weemoedig)

, neen,
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Amargus, je hebt gelijk, moge de Heer ons behoeden. Hoor 'ns Amargus, ik heb een
jonge monnik nodig die een geheime opdracht voor mij in Spanje kan uitvoeren.
PATER AMARGUS

Moet hij aan bepaalde eisen van lichaam voldoen?
PAUS VERACIUS

Een zeker mannelijk voorkomen verdient aanbeveling, al is opvallende schoonheid
niet vereist, evenmin gewenst. Alsjeblieft geen Adonis in mijn dienst.
PATER AMARGUS

Moet hij aan bepaalde eisen van geest voldoen?
PAUS VERACIUS

Kennis van het Spaans en Arabisch zijn vereist, kennis van andere talen daarnaast
kan tot aanbeveling strekken.
PATER AMARGUS

(neemt zijn foliant op)

Geheime agenten. Wij beschikken momenteel over drieënzeventig uitnemende
krachten. Ja, drieënzeventig. Wij hebben nog honderddrieëntwintig met matig intellect.
Voorts eenentachtig leerlingen die dienstdoen als bespieders van de bespieders.
PAUS VERACIUS

Het gaat mij niet om de personeelsbezetting, het gaat mij om een geheime agent.
PATER AMARGUS

(zonder echt te slaan op de woorden van de Heilige Vader)

Pater Gerontius kent de Slavische talen, maar Spaans noch Arabisch; pater Venantius
is het Arabisch machtig, maar stottert als hij Spaans spreekt.
PAUS VERACIUS

Hoed je voor stamelaars. Ik moet een Spanjaard hebben.
PATER AMARGUS

(de foliant doorbladerend)

Een Spanjaard, een Spanjaard. Kijk, kijk. Daar hebben wij pater Antonius. Hij beheerst
de Romaanse talen, Italiaans, Castiliaans en Provençaals. Hij beheerst het Latijn, het
Grieks en het Arabisch als zijn moedertaal. Hij heeft daarbij een rudimentaire kennis
van het Vlaams.
PAUS VERACIUS

Het rudimentaire Vlaams kan hij vergeten. Pater Antonius, that is the right man in
the right place.
PATER AMARGUS
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Hoe zegt u?
PAUS VERACIUS

Dat is rudimentair Engels. Dat versta je toch niet, Amargus. Ik verzoek je pater
Antonius te ontbieden.
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PATER AMARGUS

(staat op, begeeft zich naar de wand rechts waar hij een luik openmaakt)

Broeder Giraflius, verzoek pater Antonius, no. 23 A van de Geheime Dienst van de
Propaganda Fide, op te roepen. Hij dient zich terstond bij de Heilige Vader te melden.
DE STEM VAN BROEDER GIRAFLIUS

(krakerig)

De Propaganda Fide. Geheime Dienst. Hier spreekt Broeder Giraflius, ja juist, broeder
Giraflius. De particuliere secretaris van de Heilige Vader verzoekt nummer 23 A,
pater Antonius, zich terstond bij de Heilige Vader te melden.
(Er treedt een grote stilte in)

PAUS VERACIUS

Broeder Giraflius, wat een naam! Hoe langer hoe gekker. Het is de eeuw van de
dwaze namen.
PATER AMARGUS

(met een uiterst pijnlijk gezicht)

En van de maagzweren.
PAUS VERACIUS

Je zult ons allen nog overleven.
(De deur wordt door broeder Giraflius, een skeletachtige figuur, geopend en pater Antonius
treedt binnen. De paus neemt de jonge priester aandachtig op, terwijl pater Amargus de ogen
uit voorgewende bescheidenheid neerslaat. Pater Antonius is nog jong, ten hoogste zesendertig,
maar vroegtijdig verweerd, met droomzieke ogen en verbitterde mond)

PAUS VERACIUS

Gaat u zitten.
(Pater Antonius kijkt om zich heen en gaat op een willekeurige stoel zitten)

PATER AMARGUS

Is het de bedoeling dat ik tijdens uw onderhoud met pater Antonius aanwezig ben?
PAUS VERACIUS

Ik verzoek u mij te verontschuldigen, ik zou onder vier ogen met pater Antonius
willen spreken.
(Pater Amargus af, met een uitdrukking van spijt om onbevredigde nieuwsgierigheid)
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U zit er zo eigenaardig, neemt u de plaats in van pater Amargus, ik ben gewend die
richting uit te kijken.
(Pater Antonius zet zich in de stoel neer van pater Amargus met een flauwe glimlach om de
lippen)

Ja, u bent een typische Spanjaard. Voorwaar, u lijkt meer op een boer dan op een
geheime agent. Zo moet het ook. Waar komt u vandaan?
PATER ANTONIUS

Uit Toledo.
PAUS VERACIUS

Hoe lang bent u uit Spanje weg?
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PATER ANTONIUS

Ik ben in tien jaar niet in Spanje geweest.
PAUS VERACIUS

Denkt u wel eens aan uw geboortestad?
PATER ANTONIUS

Als ik slapen ga denk ik altijd aan Toledo.
PAUS VERACIUS

U gebruikt uw geboortestad als een slaapmiddel.
(Zij lachen beiden)

Welnu, u krijgt weer kans uw geboortestad te zien. Ik zal u een geheime opdracht
verstrekken. Om die uit te voeren zult u voor geruime tijd, misschien voor jaren, naar
Spanje moeten terugkeren. U zult weer het humanisme van Italië moeten vergeten.
U zult weer Spanjaard moeten worden.
PATER ANTONIUS

Ik ben tot uw dienst, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Ik zal u een geheime opdracht verstrekken.
PATER ANTONIUS

Ik ben geheel tot uw dienst, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

U meent toch niet dat wij hier vertrouwelijk kunnen spreken?
PATER ANTONIUS

Ik neem aan dat onze woorden worden afgeluisterd, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Maakt u zich niet ongerust. Ik heb daar rekening mee gehouden
(haalt een enveloppe van onder zijn hermelijn te voorschijn)

. Ik heb uw opdracht in deze omslag verzegeld. Zij is in het Arabisch gesteld. Zodra
u zich alleen bevindt, maakt u de enveloppe open. Na kennisneming van de opdracht
zorgt u ervoor dat de brief wordt vernietigd.
PATER ANTONIUS

Ik zal volgens uw wensen handelen.
PAUS VERACIUS

Ik hou van de Spanjaarden. Het zijn mensen van weinig woorden.
PATER ANTONIUS

Mag ik mij weer verwijderen?

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

PAUS VERACIUS

(lichtelijk geërgerd)

Neen, niet zo haastig, jongeman. Ik heb nog een opdracht maar die draagt een minder
vertrouwelijk karakter.
PATER ANTONIUS

Ik ben geheel tot uw dienst, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Luister 'ns, pater Antonius. Iedereen heeft een dubbelganger. Iedereen zonder
uitzondering. Ook paus Veracius moet een dubbelganger hebben.
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PATER ANTONIUS

Is het uw bedoeling dat ik tussen de bedrijven door uw dubbelganger opspoor?
PAUS VERACIUS

Ja, zo zou men het kunnen formuleren. Een dubbelganger die mij van een reeks
werkzaamheden zou kunnen ontlasten.
PATER ANTONIUS

Hij zou met bijzondere intellectuele hoedanigheden begiftigd moeten zijn.
PAUS VERACIUS

Ach neen, waarom? Ook de paus kent genoeg werkzaamheden die nauwelijks enig
intellect vereisen. Om maar iets te noemen: het uitspreken van de dogma's ex cathedra,
de zegeningen urbi et orbi vanaf het pauselijk balkon, de beminnelijke gesprekken
met bejaarden, de tikjes op de wangen van de onmondigen.
PATER ANTONIUS

Het is mij duidelijk, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Of het ondergaan van operaties, nodig of onnodig, die niet altijd zonder levensgevaar
verlopen.
PATER ANTONIUS

(na een bedenkelijke pauze)

Het is mij geheel duidelijk, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Of het dienen tot doelwit voor fanatieke ketters.
PATER ANTONIUS

(enigszins beangst)

Ik zal niet nalaten uw dubbelganger op te sporen.
PAUS VERACIUS

Het is niet dadelijk een geheim van het Vaticaan, maar ik zou het op prijs stellen dat
u mij uw bevindingen in het Arabisch doet toekomen.
PATER ANTONIUS

Ik zal overeenkomstig uw wensen handelen. Kan ik u nog in andere opzichten van
dienst zijn?
PAUS VERACIUS

Jongeman, doe mij een genoegen. Onderzoek alle dingen en behoud het goede.
(Hij zegent de jonge priester, die knielt en de pauselijke ring kust)
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Ik hoop dat wij elkaar niet voor het laatst zien.
(Pater Antonius af)

PAUS VERACIUS

(hij belt driemaal)

Een dubbelganger als doelwit voor de fanatieke ketters.
(Hij grijnslacht. Pater Amargus is binnengekomen en zet zich op zijn stoet)

Pater Amargus, u hebt een goede keuze gedaan. Ik stel hoge verwachtingen in deze
jongeman.
PATER AMARGUS

Pater Antonius beantwoordt volledig aan de gestelde eisen van fysiek en intellect.
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PAUS VERACIUS

(voor zich uit peinzend)

Ik heb laatst een woord opgevangen over toespelingen die op de Piazza di Spagna
op mijn naam worden gemaakt. Wat was dat ook weer?
PATER AMARGUS

(vergenoegd wraakzuchtig)

Men vraagt zich af lof u uw naam hebt gekozen wegens de gelijkenis van Veracius
met Voracius
(hij kijkt voorzichtig naar de pontifex maximus)

of van Veracius met Ferocius.
PAUS VERACIUS

(berustend)

De geschiedenis zal uitmaken wie ik ben geweest. Ferocius, Voracius of Veracius.
PATER AMARGUS

De geschiedenis of de Almachtige die heerst in alle eeuwen der eeuwen.
PAUS VERACIUS

Amen.

Derde tafereel.
Alleen de voorgrond van het toneel is zichtbaar. Men ziet een cipressenlaan in het kerkhof
van Toledo. Men ziet veel mensen, groepsgewijs of alleen, in stemmige of plechtige rouwkleding,
die zich van rechts naar links bewegen. Het zijn religieuzen en leken, enkele groepen zijn
gemengd. Sommigen dragen bloemenkransen. Een page in het groen beweegt zich verloren
tussen de anderen, waarbij hij enigszins detoneert in de rouwsfeer.

DE PAGE

(hij heeft een plechtig heer met puntbaard aangesproken)

Het is toch vandaag geen Allerzielen?
DE HEER

Hoe zou het Allerzielen zijn op 4 mei?
DE PAGE
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Nou juist, vanwaar dan al die bloemen?
DE HEER

U bent zeker vreemdeling?
DE PAGE

Si señor, ik ben vreemdeling.
DE HEER

Ja juist, uw uitspraak is abominabel. Ga heen, vreemdeling. U moet niet ze detoneren.
DE PAGE

Hoe bedoelt u, mijnheer?
(De heer wendt zich met dédain af. De page klampt een tweede heer aan, die er toegeeflijker
uitziet)

Ach mijnheer, ik ben hier vreemdeling, zoudt u mij niet willen zeggen wat er
gaande is?
DE TWEEDE HEER

Het is het feest van de Infanta.
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DE PAGE

Het feest van de Infanta, wat is dat?
DE TWEEDE HEER

Ik ben geen vreemdeling, ik heb weinig belangstelling voor de bijzonderheden. Als
u het naadje van de kous wilt weten, vraagt u dat dan aan die daar. Dat is de bewaker.
DE PAGE

Die daar met de volle zwarte baard?
DE TWEEDE HEER

Neen, die daar, met de stoppelbaard.
DE PAGE

Dat ik ook zo dom kon zijn! Kerkhofbewakers hebben altijd een stoppelbaard.
Stoppelveld, stoppelbaard, stoppelgans, stoppelland. Wat voor stoppels heb je nog
meer?
(De heer kijkt hem onthutst aan, vervolgt dan zijn weg)

DE PAGE

(tot de oude bewaker die inmiddels is opgekomen)

Mag ik u iets vragen? Ja ziet u, ik maak niet graag vergissingen tegenover Castilianen.
DE BEWAKER

Ik ben Toledaan, maar ik bewaak ook graag de andere dode Castilianen.
DE PAGE

Ik maak altijd maar vergissingen. U wilt mij toch wel vergeven?
DE BEWAKER

Hoe zou ik u niet vergeven? Ik ben een oud man, mijnheer en u bent een jonge
vreemdeling. Zoekt u het graf van een vriend, die in de slag naast u heeft gestreden
of van een vriendin met wie u de dekens heeft gedeeld?
DE PAGE

Ik kom uit het Noorden, weet u, het land van de nevels, het water en de hoge luchten.
Ik ben bezoeker, ik zou graag willen weten wat dat is, het feest van de Infanta.
DE BEWAKER

Ja, jongeman, dan bent u vast een vreemdeling. Iedereen weet wat dat is in Spanje,
het feest van de Infanta. Maar laten wij onder die boom gaan staan. Onder de
cipressen. Wij staan de anderen dan niet in de weg. Weet u dat de cipressen in God
geloven?
DE PAGE

De cipressen geloven in God, zegt u?
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DE BEWAKER

Dat is zo, sinds de mensen dat niet meer doen.
DE PAGE

(in verrukking)

Wat is dat mooi! Wat is dat verrukkelijk! De cipressen geloven in God.
DE BEWAKER

U heeft dus nooit gehoord van het feest van de Infanta.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

115

DE PAGE

Neen, maar geloof mij, als u het mij vertelt, zal ik het nooit vergeten. Nooit, nooit
zal ik het vergeten.
DE BEWAKER

Hoort u dan jongeman, tien jaar geleden werd een samenzwering ontdekt in Madrid.
Dat is op zichzelf niets buitengewoons. Wij kennen ze in alle soorten in Spanje, in
alle soorten, in alle afmetingen.
DE PAGE

U bedoelt van die samenzweringen?
DE BEWAKER

We hebben ze in alle soorten. Opstootjes, oproer en opstand, omwentelingen,
staatsgrepen.
DE PAGE

Laat ik u eerlijk zeggen, bewaker, ik heb weinig gevoel voor politiek. Mensen die
daaraan doen, zijn altijd hoogst vervelend. Zij kunnen niet inzien, dat de cipressen
in God geloven.
DE BEWAKER

Daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om de samenzweerders. Het gaat om de
Infanta.
DE PAGE

Die heeft toch niet aan het relletje meegedaan?
DE BEWAKER

Wat bent u voortvarend. Wat bent u voorbarig, u bent jong. Luistert u maar. Het is
gegaan, zoals het gewoonlijk gaat. Tenminste bij ons, bij u gaat het misschien heel
anders. De eerste dag hadden de opstandelingen succes. De garnizoenen van Madrid
en Toledo verklaarden zich solidair met hen, de passen van de Guadarama werden
door hen bezet. De koninklijke familie werd met de voornaamste leden van de
hofhouding, mannen en vrouwen, gevankelijk weggevoerd. Daarna volgde een week
van hoogspanning. Er werden arbeidsraden ingesteld. Arbeidersraden,
nijverheidsraden, soldatenraden, boerenraden, kerkhofbewakersraden. Raden, raden
om er radeloos van te worden. De bevolking bleef in zichzelf verdeeld. De een bleef
de koning trouw, de andere neigde tot de raden. Begrijpt u? Zo gaat het. Na een week
kwam de wending. De opstandelingen werden door de koningsgetrouwe troepen
verslagen. En een paar dagen later was alles weer bij het oude. Nadat men natuurlijk
de leiders, belhamels noemde men ze nu, de geëigende straffen had toebedeeld. Met
verbanning en gevangenis, met galei en galg.
DE PAGE

Hoe vreselijk moet dat zijn, de verbanning. Men
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mag zijn land nooit meer terugzien. Ik zou de nevels, het water en de hoge luchten
niet meer terugzien.
DE BEWAKER

Wat zegt u?
DE PAGE

Neen, dat waren alleen maar vreemde gedachten. Maar waar blijft nu de Infanta?
DE BEWAKER

Ik zeg weer, u bent jong. Wat bent u voortvarend. Wat bent u voorbarig. Alles was
weer bij het oude, zoals ik zei. Maar toch niet helemaal. Toch niet helemaal.
DE PAGE

Wat zegt u het goed. Toch niet helemaal. Ik zou bijna van u houden.
DE BEWAKER

Past u op voor uw aanhankelijkheid voor kerkhofbewakers. De koninklijke familie
werd in vrijheid gesteld. De koning, de koningin en de twee prinsen, de kroonprins
en het nakomertje met zijn kwaadaardige vosseblik. De koninklijke familie was in
vrijheid gesteld behalve de Infanta, die men niet terug kon vinden.
DE PAGE

Was zij in die dagen van oproer om het leven gekomen?
DE BEWAKER

Men wist het niet. Niemand die het wist. Er gingen allerlei geruchten. De droom van
de prinses zou werkelijkheid zijn geworden.
DE PAGE

De droom van de prinses, zegt u?
DE BEWAKER

Men wist te vertellen dat de Infanta kort voor de opstand een droom had gehad. Zij
werd in die droom met een dolk doorstoken, waarna zij in het paradijs werd
opgenomen om daar in haar gele jurk en met haar doorstoken hart voor het arme
volk van Spanje te bidden.
DE PAGE

Haar gebed zal worden verhoord. U kunt erop rekenen, bewaker. U kunt erop rekenen.
DE BEWAKER

Vijf jaar lang heeft men naar haar gezocht. In de Spaanse landen, op het schiereiland
en overzee. In de landen van vreemde meesters. In Frankrijk, Duitsland, Italië. Zelfs
bij de Turken heeft men navraag naar haar gedaan.
DE PAGE

Neen, gelooft u mij, bewaker, zij is in de hemel opgenomen. U kunt erop rekenen,
haar gebed zal worden verhoord.
DE BEWAKER
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Hoe kunt u dat nou weten?
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DE PAGE

Ik geloof in de sterren, ik geloof in het voorgevoel.
DE BEWAKER

De koning heeft tenslotte berust. Hij heeft in het kerkhof van Toledo een
herdenkingsmonument laten oprichten. Daar begeeft men zich heen op 4 mei, de dag
van de bevrijding.
DE PAGE

Waar is het kerkhof van Toledo? Ik moet er dadelijk heen, dadelijk.
DE BEWAKER

U hoeft er niet heen, u bent er al, dit is het kerkhof van Toledo.
DE PAGE

Dat is waar ook. Uw verhaal heeft mij van de wijs gebracht.
DE BEWAKER

Het verhaal is nog niet uit.
DE PAGE

Waarom vertelt u dan niet verder?
DE BEWAKER

Luistert u dan. Ieder jaar wordt ter herdenking van de Infanta een ballet uitgevoerd
in Madrid.
DE PAGE

Een ballet?
DE BEWAKER

Het is een ballet afkomstig uit Italië, men noemt het pavane. Het volk noemt het de
pavane voor de vermiste Infanta. Het moet heel mooi zijn, maar ik heb het nooit
gezien.
DE PAGE

Kan ik er niet heen?
DE BEWAKER

Het hangt ervan af. Kent u don Fernando, de hertog van Talavera?
DE PAGE

Wie is dat?
DE BEWAKER

De hertog is belast met de supervisie van het ballet. Hij is het die ieder jaar bepaalt,
welke jonge vrouw de rol van de Infanta zal dansen.
DE PAGE

Neen, ik ken hem niet. Is dat een aardige man?
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DE BEWAKER

Het is een diplomaat. Als u dat iets zegt. Weet u hoe hij de Infanta uitkiest?
DE PAGE

Vertelt u mij alles. Ik wil alles weten.
DE BEWAKER

Hij zendt jaarlijks een rondbrief uit met opgave van lengte- en breedtematen en
andere bijzonderheden aan de hoofden van de Spaanse gemeenten en parochies.
DE PAGE

Ik hou niet van politici, ik hou ook niet van diplomaten.
DE BEWAKER

Ik heb al begrepen, u kent hem niet. Het bal-
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let wordt voor een exclusief gezelschap vertoond. Is u van adellijke bloede?
DE PAGE

Dat nou juist niet. Mijn naam begint met een d, maar de d is met een hoofdletter.
DE BEWAKER

U zou een poging kunnen doen met uw geld. Als u dat tenminste heeft.
DE PAGE

Ik ben zo arm als Job.
DE BEWAKER

Weet u wat nou zo merkwaardig is?
DE PAGE

Wat dan?
DE BEWAKER

Ik heb nooit het geluk de aanhankelijkheid van een vermogend man te winnen. Het
zijn altijd maar weer arme drommels, die zich tot mij aangetrokken voelen. Maar
daar valt mij iets te binnen, daar valt mij iets te binnen. Ge hebt geen blazoen, geen
dukaten, geen vriendschap met de hertog van Talavera. Maar ge hebt iets anders.
DE PAGE

Wat heb ik dan?
DE BEWAKER

U hebt uw jeugd. Uw slanke blonde jeugd. Hier op het kerkhof slaat u een slecht
figuur. Maar daar zijn plaatsen waar u niet zou detoneren. In Madrid. U zou moeten
vragen naar de hertogin van ... Verdomme, dat ik haar naam nu juist moet hebben
vergeten. Hoe heet ze ook weer? Geil als boter. Hoe heet ze ook weer?
DE PAGE

Breekt u zich daar het hoofd niet over. Ik zou me als kerkhofbewaker niet meer om
de levenden bekommeren. Ik heb u begrepen. Ik dank u voor de goede wensen. Het
ballet zal mij niet ontgaan. Als het dit jaar niet is, dan het volgend. Als ik terugga
naar de nevels, het water en de hoge luchten, is er iets dat ik heb gezien en niemand
anders van mijn landgenoten heeft meegemaakt.
DE BEWAKER

Het ga u wel.
DE PAGE

Hoe jammer dat ik u niet anders dan met woorden van mijn hart kan bedanken.
DE BEWAKER

Dat is ruim voldoende, mijn jonge vriend. Ruim voldoende voor een oude man.
(Page en bewaker ex. Men hoort een ijl gezang dat uitsterft als de coulissen van de achtergrond
wijken en het volgende toneel zichtbaar wordt)
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Vierde tafereel.
Een vertrek in het kasteel van don Rodrigo, graaf van Morina, in La Mancha. Het is in de late
avond. De tafel is niet afgenomen, men ziet lege flessen tussen het servies. Don Rodrigo, een
landedelman van ongeveer zesendertig jaar, met de daarbij behorende menging van boersheid
en haast vrouwelijke schuchterheid, is in gesprek met pater Antonius, die blijkbaar inmiddels
terwille van zijn speurtochten de functie van kapelaan in het verafgelegen dorp heeft aanvaard.

DON RODRIGO

Hoe heerlijk als het hart tot bedaring komt. Als het hart tot bedaring komt. Als het
hart bedaart. Herinnert u zich dat lied? Ik moet zeggen, het stemt mij rustig in uw
gezelschap te zijn. Een priester is de aangewezen man om goede raad te geven.
DE MONNIK

(lachend)

Niet ieder denkt er zo over. Er zijn landen waar mijn soortgenoten worden opgespoord
en naar het schavot geleid.
DON RODRIGO

Dat zullen ze vaak ook wel verdiend hebben. Maar ik doe niet aan godgeleerdheid,
alsjeblieft niet, alsjeblieft geen godgeleerdheid! Het gaat mij ook niet om uw
soortgenoten in het algemeen maar om u persoonlijk. Kapelaan, ik wil u iets
toevertrouwen als u het mij toestaat. Ik heb de indruk dat u vele dingen weet die de
anderen nog niet hebben gepeild.
DE MONNIK

Dat zal zo wel met alle mensen het geval zijn. De een is op de hoogte van de
bewegingen op het slagveld, de ander van de pleidooien voor de rechtbank. Daar
hebt u nou bijvoorbeeld de chirurgijn. Die weet alles van de ingewanden. Wat weet
ik nou, don Rodrigo, van ingewanden?
DON RODRIGO

U moet mijn vragen niet ontwijken. Het is mij niet ontgaan, u heeft veel gestudeerd.
De heilige boeken, met de commentaren daarop, van kerkvaders en anderen, maar
ook de boeken van sybillen en planeten.
DE MONNIK

Het ziet er misschien eenvoudiger uit dan u denkt, don Rodrigo. Op het seminarie
muntte ik uit in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid. Ik had er een knobbel
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voor, begrijpt u? Om die reden heeft men mij een beurs voor Salamanca gegeven en
daarna naar Rome gestuurd. Daar heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht.
Ja, in Rome heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht.
DON RODRIGO

Vond u het daar prettig?
DE MONNIK

Op den duur is niemand gelukkig buiten zijn eigen land. Het is merkwaardig, maar
het is zo. U hebt hier toch geen dubbele muiren?
DON RODRIGO

Dubbele muren? Hoe bedoelt u?
DE MONNIK

Dubbele muren zijn een geschikt hulpmiddel voor bespieders.
DON RODRIGO

Neen, de muren hebben hier geen oren.
DE MONNIK

Dat is juist het merkwaardige van muren, dat men dat nooit met zekerheid kan weten.
Men kan er de oren niet van afsnijden zoals men dat doet met bepaalde overtreders
van de wet.
DON RODRIGO

Dat ben ik met u eens. Maar wilde u mij dan iets toevertrouwen?
DE MONNIK

Ja eigenlijk, maar niet iets bijzonders, ik wilde alleen maar een algemene opmerking
maken; in abstracto, zou men kunnen zeggen.
DON RODRIGO

Ik heb geen aanleg voor in abstracto. Ik weet niet of La Mancha ooit mensen met
aanleg voor in abstracto heeft opgeleverd.
DE MONNIK

Het is een gedachte die bij mij opgekomen is toen ik van Rome vertelde. Ik geloof
dat het moeilijk is zijn land voor lange tijd te missen. Ik geloof dat zelfs de duivel
naar de zwavelgrotten van het inferno terugverlangt.
DON RODRIGO

Ja ja, ik begrijp. Het is niet bestemd voor de oren van de primaat van Toledo. U
bedoelt dat Spanje veel gemeen heeft met het inferno en de Spanjaarden met de
bewoners van dat oord.
DE MONNIK

Ik wist niet dat ik dat had bedoeld, maar nu u het zegt, ja, ja ... Misschien hebben
wij daar iets van. Misschien hebben alle mensen daar iets van. Maar ik kan u iets
anders verzekeren en dat doe ik dan niet alleen voor de muren voor zover zij oren
zouden hebben. Ik ben niet uit eigen
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beweging uit Rome teruggekeerd. Het is de Heilige Vader, die mij de opdracht heeft
gegeven naar mijn land terug te keren.
DON RODRIGO

Is u dan met een speciale opdracht naar Spanje teruggekomen? Behoort u dan tot het
soort dat de muren oren verstrekt?
DE MONNIK

Dat doen wij allen, wij monniken. Dat zal niemand ontgaan, die ons ziet rondlopen,
de ogen terneergeslagen en de handen in de mouwen van het habijt. Toch luidt de
opdracht al heel eenvoudig. Ik moest de humanistische geleerdheid afleggen en weer
Spanjaard worden, heeft de Heilige Vader beslist. Hij pleegt zulke dingen met een
enigszins versleten grijnslach te zeggen.
DON RODRIGO

De Heilige Vader is een wijs man.
DE MONNIK

Kent u de Heilige Vader?
DON RODRIGO

Van afbeeldingen ja, maar die stellen hem weinig aantrekkelijk voor. Hij ziet erop
uit als een tanige oude woekeraar die een dreigende houding aanneemt.
DE MONNIK

U heeft hem goed getypeerd, zo ziet hij eruit. Innemend zou men hem niet kunnen
noemen. Hij houdt er drie heren op na. Niet uit lafheid of angst, maar vanwege zijn
indrukwekkende eruditie.
DON RODRIGO

Drie heren?
DE MONNIK

Ja, drie heren. De ene is het Lam Gods, dat voor ons aan het kruis is gestorven, tot
bijzonder genoegen van degenen, die graag bloed zien vloeien. De ander is de
Verlosser, die ons in het hiernamaals met het nodige ritueel opvangt. De derde is
Jezus dolce cor mio, die afziet van zulke gewichtige vraagstukken als kruis en
hiernamaals en ons toespreekt van hart tot hart, van mens tot mens, van oog in oog
...
(kan zijn zin niet afmaken omdat hij het juiste woord niet kan vinden)

DON RODRIGO

Wilt u nog iets zeggen?
DE MONNIK

Ik geloof van niet.
DON RODRIGO

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

Ik weet niet of ik de betekenis van uw woorden geheel kan begrijpen, maar ik kan
uw toespelingen wel volgen. Alles wat buiten het hart zich afspeelt, heeft in wezen
geen betekenis. Dat zijn verzinsels, meer of minder
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fraai, van het vernuft of de verbeelding, maar het blijven alleen maar verzinselen.
DE MONNIK

Dat behoort tot de stellingen die u niet moet wagen voor de primaat te verdedigen.
DON RODRIGO

Ik ben geen theoloog uit Rome, ik kan alleen spreken uit mijn eigen hart.
DE MONNIK

Meent u dat het veilig is zulke woorden tegenover mij uit te spreken? Een monnik
die de opdracht heeft weer Spanjaard te worden. Wees op uw hoede, don Rodrigo.
DON RODRIGO

Er zijn zo van die ogenblikken dat men zijn risico moet nemen. Hoort u, kapelaan,
gelooft u in de sterren en de voorgevoelens?
DE MONNIK

Die behoren in ieder geval tot de abstracta. Alleen in concreto kan men daar een
oordeel over uitspreken. Voorgevoelens zijn waanzin als zij ons van de sterren
bereiken en waarheid als zij uit het hart voortkomen.
DON RODRIGO

Bent u mijn vriend, kapelaan, of wilt u alleen mijn hart doorgronden?
DE MONNIK

De genegenheid sluit de nieuwsgierigheid niet uit.
DON RODRIGO

Ik heb een verschrikkelijk gevoel, kapelaan, en ik overdrijf niet als ik zeg: een
verschrikkelijk voorgevoel.
DE MONNIK

Weest u ervan verzekerd dat ik u helpen zal zo een mens een mens vermag te helpen.
DON RODRIGO

Luistert u kapelaan, ik heb het voorgevoel, dat het niet lang zal duren en ik heb mijn
vrouw verloren.
DE MONNIK

Is de gravin lijdende?
DON RODRIGO

U weet wel beter. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de hertog van Talavera sedert
enkele dagen hier op het kasteel logeert.
DE MONNIK

Neen, het is mij niet ontgaan. Ik heb hem herhaaldelijk in de omgeving van het
gehucht zien wandelen. Tenminste, dat moet hij zijn die ik verrast heb met de gravin
onder de kurkeik.
DON RODRIGO
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Verrast? Van heimelijkheid is hier geen sprake. Alles gaat openlijk in het werk. Alles
voor zover
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een mens het weten kan. Weet u wat de hertog van Talavera is komen doen?
DE MONNIK

Ik vermoed van wel. Zoveel Spanjaard ben ik nog wel gebleven.
DON RODRIGO

De hertog heeft de uitnodiging van de koning overgebracht voor de gravin om dit
jaar in de pavane te dansen.
DE MONNIK

In de rol van de Infanta?
DON RODRIGO

(het hoofd gebogen)

Zo is het.
DE MONNIK

Zo zij het. U zou de uitnodiging niet kunnen weigeren.
DON RODRIGO

Dat zal ik ook niet doen. Maar de uitnodiging heeft de vreemdste denkbeelden in
mijn geest wakkergeroepen. Het is of ik een schijnleven had geleid en weer naar de
werkelijkheid werd teruggevoerd. Allerlei vage gevoelens en gedachten van vroeger
zijn weer levend geworden. De gravin wordt gevraagd de rol van de Infanta te spelen,
zij moet dus wel op de Infanta lijken.
DE MONNIK

U, die afbeeldingen van de paus te Rome zo goed bestudeert, u hebt weinig aandacht
geschonken aan de afbeeldingen van de Infanta. Wist u dan niet, wist u werkelijk
niet van de gelijkenis van de Infanta en de gravin?
DON RODRIGO

Er zijn zoveel vrouwen in Spanje die op de Infanta lijken. Wij hebben allen onze
dubbelgangers. Het is het type van de lange smalle Spaanse, niet donker, niet blond,
maar zo daartussen. Men noemt het kastanje geloof ik. Men schrijft deze eigenaardige
kleur toe, zo heb ik tenminste gelezen, aan de menging van de Visigoten en de Basken
of de Basken en de Moren of de Moren en de Visigoten. Kapelaan, het is in ieder
geval om er radeloos van te worden.
DE MONNIK

Kastanje? Dat is ook wel het type met Vlaams bloed. Dat komt veel voor bij ons, de
menging van Spaans en Vlaams.
DON RODRIGO

Het is merkwaardig dat er aantrekkingskracht tussen die twee zou bestaan. Na zoveel
onenigheid, zoveel schermutselingen en zoveel handgemeen.
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DE MONNIK

Het handgemeen op de veldslag en in bed vertoont veel overeenkomst.
DON RODRIGO

Dat u dat zou weten, u als monnik, gebonden aan de geloften van kuisheid, armoede
en gehoorzaamheid.
DE MONNIK

De gehoorzaamheid gebiedt ons de biecht af te nemen.
DON RODRIGO

Misschien...
DE MONNIK

Misschien, wilt u zeggen, dat ik mij als biechtvader in de geheimen van de gravin
zou moeten opdringen?
DON RODRIGO

Neen, alsjeblieft niet, kapelaan. Dat was zomaar een inval.
DE MONNIK

De biechten van de vrouw leveren in het algemeen weinig houvast. Zij worden in de
meeste gevallen uiterst vaag gehouden.
DON RODRIGO

Dat heb ik wel eens meer gehoord. Het zijn eerder verborgen pogingen tot
minnehandel dan openlijke uitingen van berouw.
DE MONNIK

En al zou u alle feiten kennen, graaf, wat zou dat baten? Uw verbeelding zou niet
nalaten haar eigen weg te gaan. Zij zou zich niet om de feiten bekommeren, u moet
uw eigen hart raadplegen. Spreekt in uw hart de jaloezie of een wensdroom? Of iets
anders waar wij voorlopig geen naam voor hebben?
DON RODRIGO

Ik heb eens uit een gesprek begrepen dat jonge vrouwen, die de Infanta hadden
gedanst, niet meer naar hun vroeger bestaan terugkeren. Er zou er een zijn die de
sluier heeft aangenomen en in het klooster in Avila is opgenomen en een ander zou
alle sluiers hebben afgelegd en het liefje zijn geworden van een hofschilder in Madrid.
DE MONNIK

De rol van de Infanta kan niet anders dan een aanleiding zijn geweest. Zij waren
voorbestemd. Zij zouden anders een andere aanleiding hebben aangegrepen.
DON RODRIGO

Hoort u, die voorbestemmingen laten mij koud. Het zou mij niet eens zo erg lijken
als de gravin haar man en haar kinderen in de steek zou laten om een voorkeur aan
de dag te leggen voor de Zoete Jezus in Avila of
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een verleidelijke minnaar op de grote markt. Ik heb een zoveel ernstiger voorgevoel...
DE MONNIK

Maar wat kan het dan zijn?
DON RODRIGO

Ik heb het voorgevoel dat de gravin niet alleen op de Infanta lijkt, maar de Infanta
is.
DE MONNIK

Ik zei u al, uw verbeelding gaat haar eigen weg. U weet dat de Infanta niet meer
onder de levenden is.
DON RODRIGO

Het bewijs daarvoor is nooit geleverd.
DE MONNIK

De gedachte aan de Infanta, die nog altijd in leven is, is ook eenmaal bij de Heilige
Vader opgekomen.
DON RODRIGO

Misschien werd u de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar de identiteit
van de gravin.
DE MONNIK

Als dat zo was, don Rodrigo, dan heeft de Heilige Vader voor ditmaal niet zo wijs
gehandeld. Hij had zich niet tot mij, maar tot u moeten wenden.
DON RODRIGO

Misschien bent u zijn afgezant en misschien ben ik met open ogen in de val van de
afgezant gelopen. Ja, kapelaan, Spanje is een inferno. Wij zullen later ons gesprek
voortzetten. Don Fernando heeft de wens uitgesproken met u kennis te maken. Als
u tenminste er geen bezwaar tegen heeft?
DE MONNIK

Ik kan geen bezwaar opperen, maar ik geloof niet dat de hertog van Talavera en een
eenvoudige monnik van de orde van de Predikheren bij elkaar horen.
(Don Rodrigo heeft reeds aan het koord getrokken. De huisknecht Alfredo staat bij de deur
op de orders te wachten)

DON RODRIGO

Alfredo, waarschuw de hertog dat de kapelaan bij mij is. Als de hertog er prijs op
stelt zou hij de kapelaan kunnen ontmoeten.
(Alfredo af. Rodrigo snelt naar de deur en roept hem terug)

Hoor eens, en breng enkele nieuwe flessen wijn. Blijf niet al te lang weg en verdwaal
niet in de kelder.
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ALFREDO

Men moet ze nog uit de vaatjes tappen.
DON RODRIGO

Tap met zorg, maar doe er niet te lang over.
ALFREDO

De kruik gaat zolang te water tot ze breekt.
(Af)

DON RODRIGO

Don Fernando maakt weinig gebruik van de wijn, maar hij ziet graag dat de anderen
dat wel doen.
DE MONNIK

Goede abstinenten, slechte penitenten, zegt de
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Heilige Vader.
(Don Fernando is inmiddels binnengekomen, voorafgegaan door de huisknecht, die de tafel
opruimt, de nieuwe flessen gereedmaakt en weer vertrekt. Don Fernando is een betrekkelijk
lange slanke man van ongeveer tweeënveertig jaar, het type diplomaat met een werkelijke of
voorgewende afwezigheid en een zekere onevenwichtigheid die niet dadelijk in het oog valt)

DON FERNANDO

Is het uitgesloten kapelaan, dat ik u al eens eerder heb ontmoet?
DE MONNIK

U zult mij hier wel eens gezien hebben in het gehucht. De gemeente beschikt, behalve
over de herders met hun schapen over zo weinig levende have.
DON FERNANDO

Ja, dat is zo, het is mij niet ontgaan, dat u uw lectuur van het brevier onderbrak om
mij tersluiks op te nemen. Maar dat bedoel ik toch niet. Ik heb u al eens eerder gezien.
DE MONNIK

Dan moet het in Italië zijn geweest, in Madrid ben ik nooit anders dan op doorreis
geweest.
DON FERNANDO

Italiam, Italiam, zegt Vergilius. Ja, Italië, wat een mooi land, wat een gelukkig land.
DE MONNIK

Een land van schurken, met uw welnemen, don Fernando.
DON FERNANDO

Ik herinner mij vaag een kansel. Een weids grauw kerkgebouw, zoals in Padua, of
een interieur bezaaid met mozaïeken, zoals in Venetië. Ik zie de priester in het habijt
van de Predikheren die zich van de sacristie naar de kansel begeeft. Hij predikte
enigszins gekunsteld, niet oninteressant, het was het Italiaans van een Spanjaard. Hij
predikte van... van wat... wat kan het toch geweest zijn?
DE MONNIK

Misschien van een nieuwe heilige in Spanje. Van de Infanta die met doorstoken hart
in het paradijs wordt opgenomen.
DON FERNANDO

Bent u dat dan geweest?
DE MONNIK

Neen, dat was mijn dubbelganger. U weet, wij hebben allen onze dubbelganger. De
Heilige Vader houdt er altijd een bespieder van zijn bespieders op na.
DON FERNANDO

Behoort u tot de bespieders?
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DE MONNIK

U zult toch niet een diplomaat zijn en de monniken in Italië niet kennen.
DON RODRIGO

U spreekt wel bijzonder openhartig, kapelaan.
DON FERNANDO

Openhartigheid is een van de meest doeltreffende middelen om zich te verbergen.
DE MONNIK

De Heilige Vader heeft ook eens opgemerkt dat de openhartigheid de aantrekkelijkste
vorm is van onbeschaamdheid.
DON FERNANDO

Ja, de Heilige Vader wordt oud en bonmots zijn het enige genoegen dat overblijft
voor grijsaards.
DON RODRIGO

Tenzij zij zich interesseren voor Suzanna in het bad.
DON FERNANDO

Ja, als tijdverdrijf, maar dat legt geen zode aan de dijk, zouden de Vlamen zeggen.
Mijne Heren, laten wij drinken op de kennismaking. Dat zij tot verbroedering en
vriendschap moge leiden.
(Zij heffen de bekers naar de lippen. Op dat ogenblik verschijnt de gravin van Morina in de
deuropening. Ongeveer drieëndertig. Zij ziet er jong uit voor haar leeftijd. Een lichte brunette,
met enige goede wil zou men de kleur van haar haren kastanje kunnen noemen. Misschien
knap, eerder interessant, evenwichtig ondanks een lichte pathologische inslag)

DE GRAVIN

U had mij niet verwacht, heren?
DON RODRIGO

Neen, eerlijk gesproken, wij hadden u niet verwacht, maar wij zijn zielsgelukkig dat
u onaangemeld is gekomen.
DON FERNANDO

Er zijn toneelstukken, waarin van het begin tot het eind alleen maar mannen
voorkomen maar die zijn weinig aantrekkelijk.
DE MONNIK

In onze kloosters worden dagelijks zulke toneelstukken opgevoerd.
DON FERNANDO

Het eerste of het laatste bedrijf?
DE MONNIK

Bij de inwijding van de novieten denkt men onwillekeurig aan het uur van de
stervenden.
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En omgekeerd bij het sacrament der stervenden aan de inwijding van de novieten.
DE MONNIK

De leer van de eeuwige wederkeer, waarschijn-
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lijk afkomstig van een sekte van de Perzische hoogvlakte, zal op het volgende concilie
op haar theologische zuiverheid worden onderzocht.
(Een klok klepelt in de verte)

Dat is het luiden voor de completen. Ik zal u moeten verlaten, ik word in de pastorie
verwacht. Ik dank doña Isabela, dat u verschenen is. Ik dank u, don Fernando, dat ik
met u mocht kennismaken. Ik dank u, don Rodrigo, voor uw vriendelijk onthaal.
(De monnik af)

DON FERNANDO

U moet de gevaarlijkheid van de Italiaanse monniken niet overschatten. Dat is een
kwestie van stijl. Bij een hoveling zou het niet passen, bij een habijt staat het wel
aardig.
DE GRAVIN

Weet u waarom ik gekomen ben?
DON RODRIGO

Ik geloof niet dat wij dat zouden kunnen raden.
DE GRAVIN

Ik had mij al van mijn jurk ontdaan, ik had al mijn peignoir omgeslagen. Ik zat voor
de spiegel en verzorgde mijn kapsel voor de nacht, ik trok de kam behoedzaam door
mijn haren. Ik vraag mij dan af, als ik de kam zo langs mijn schedel trek, wat voor
kleur haar ik heb. Donkerblond? Lichtbruin? Zou men van kastanje kunnen spreken?
Niets zo heerlijk voor een vrouw als voor een spiegel zitten, in peignoir en de kam
door haar haren halen. Men kan de eigen schoonheid met diepe teugen inademen en
mag toch ontspannen blijven. Anders moet men zich zo inspannen om mooi,
interessant, in hoge mate aantrekkelijk te zijn
(zij lacht; de mannen lachen)

. Men ziet er zo mooi uit, zo heerlijk mooi, het peignoir neemt steeds meer de allure
aan van een bruidskleed. Ik zou mij verder voorbereid hebben voor de slaap, het
zoete lommer zonder kommer, ware het niet ... ware het niet ... dat in de stilte een
stem tot mij was doorgedrongen, ware het niet dat een stem bij mij had aangedrongen
u op te zoeken, mij bij u te voegen, mij naar u te voegen ...
DON FERNANDO

Het moet de stem van een engel zijn geweest.
DON RODRIGO

Was het een stem of was het helderziendheid?
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DON FERNANDO

Was het apathie? Of was het telepathie?
DON RODRIGO

Ik heb de hele middag aan u gedacht. De hele middag, terwijl het licht toenam en
afnam, terwijl de schaduwen inkrompen en uitrekten. Ik heb de hele middag aan u
gedacht. Wat moet er van de gravin worden? Wat moet er van de gravin worden?
DON FERNANDO

Waarvoor bent u dan bevreesd?
DON RODRIGO

Het zoemde maar door mijn hoofd. Wat moet er van de gravin worden? Zo zoemde
het alsmaar door mijn hoofd.
DE GRAVIN

De graaf is soms een zeurkous, u moet hem verontschuldigen.
DON FERNANDO

Don Rodrigo, u bent te lang opgesloten geweest in La Mancha. Iedere verandering
jaagt u vrees aan.
DE GRAVIN

Ja, vindt u ook niet? Hij moest wat worden opgemonterd.
DON RODRIGO

Ja, u moet mij verontschuldigen. Ik wilde een wandeling maken in de avondlucht.
Dat geeft verstrooiing. U kunt dan de tijd gebruiken om voorbereidingen te treffen
voor Madrid.
DON FERNANDO

U zou daar ook een bijdrage voor kunnen leveren.
DON RODRIGO

Het zou geen belangrijke bijdrage zijn. Ik ben niet op de hoogte van balletten en
pavanen. Ik wilde trouwens de kapelaan nog een vraag stellen. Een ernstige vraag.
Een diepernstige vraag. Hoe komt het, dat ik hem eensklaps in het geheel niet meer
vertrouw? Ach mijn hart, wanneer komt het tot bedaren? Wanneer zal ik mijn
omgeving weer vertrouwen? Wanneer zal ik de mensen nemen voor wat ze zijn, voor
zoals zij zich voordoen? Ik zal niet lang wegblijven. Ik ben zo terug. Laat u zich niet
aan mij gelegen liggen. Bekommert u zich niet om mij.
(De graaf van Morina exit. De atmosfeer wijzigt zich aanstonds na diens vertrek. Er ontstaat
tussen de twee overgeblevenen een sfeer van intieme verstandhouding, niet vrij van wantrouwen
en intrige)

DE GRAVIN

(nadat de sfeer van verstandhouding en wan-
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trouwen haar hoogtepunt heeft bereikt, zo nodig door bijkomstige geluiden, kraken van het
versleten meubilair of nachtelijke ritselingen buiten, op de juiste wijze gedoseerd)

Wat moet ik doen, don Fernando? Wat moet ik doen? Ik heb u alles verteld, ik heb
mijn hart binnenstebuiten gekeerd, wat moet ik doen?
DON FERNANDO

(afwisselend waakzaam en ronduit achterdochtig)

Hebt u mij alles verteld, doña Isabela, alles wat u gedacht en gevoeld heeft sedert de
dag van uw gevangenneming tien jaar geleden, in Madrid en vandaag dat ik met u
dit gesprek voer in La Mancha?
DE GRAVIN

Alles, alles heb ik u verteld. Zo is het gegaan, zoals ik u verteld heb. Zo en niet
anders.
DON FERNANDO

(op en neer wandelend, in zichzelf verzonken, zonder acht te slaan op de ander)

Zo is het gegaan. U poogde met uw twee vriendinnen, doña Emilia en doña Rosario,
de vlucht te nemen door een van de honderdeen geheime gangen van het paleis, toen
u door een groep opstandelingen werd ontdekt.
DE GRAVIN

Ja, drie mannen in vodden van kleren, met stoppelbaard, met een stallucht, met een
lucht van verse aarde, afstotelijk en toch aantrekkelijk.
DON FERNANDO

Zo is het, oproerkraaiers dragen altijd vodden van kleren. Dat hoort er zo bij. Ook
de stallucht. U werd weggeleid in een ossewagen.
DE GRAVIN

Wij werden van elkaar gescheiden en ieder in een huifkar weggevoerd.
DON FERNANDO

Urenlang hobbelde de ossewagen over de straatweg van Madrid naar Toledo. U lag
er tussen de soldaten. Zij hielden zich geruime tijd afzijdig, totdat er een het besluit
nam zich met u onledig te houden. Hij streelde uw haren en uw wangen. Totdat een
ander besloot zich verder gaande vrijheden te veroorloven. De tweede heeft het
misschien gedaan uit jaloezie tegen de eerste, die zich tot uw haren en wangen
bepaalde.
DE GRAVIN

Ook mijn neus en mijn oren.
DON FERNANDO

Ik vermoed dat de tweede het uit jaloersheid tegen de eerste heeft gedaan.
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DE GRAVIN

Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat het zo gegaan is. Het is moeilijk of misschien
al te gemakkelijk in het hart van een soldaat in tijd van oorlog te lezen.
DON FERNANDO

En u weigert verder enige bijzonderheden te vermelden over de handtastelijkheden
van de tweede soldaat, de jaloerse vlegel zullen we maar zeggen.
DE GRAVIN

Ik zou u graag nadere bijzonderheden meedelen. Ik zou graag een venijnige jaloersheid
bij u opwekken. Of misschien ben ik daar juist bang voor.
DON FERNANDO

U wilt mij dus sparen, doña Isabela?
DE GRAVIN

Neen, dat is het niet, don Fernando, maar ik herinner het mij niet meer. Ik herinner
het mij in het geheel niet meer. In het geheel niet meer. Niet meer.
DON FERNANDO

Hoe zou een vrouw liefkozingen kunnen vergeten?
DE GRAVIN

Ik herhaal het, don Fernando, omdat ik de liefkozingen niet heb meegemaakt. Ik heb
ze niet bijgewoond. Ik was toen al weer aan mijzelf onttrokken.
DON FERNANDO

Doña Isabela was in de droom opgenomen die zij voor het eerst in haar kinderjaren
heeft gehad en nu al gemeengoed van de Spanjaarden is geworden. Zij werd met een
dolk doorstoken. Zij werd in de hemel opgenomen met het bloedende hart, om voor
het arme volk van Spanje te bidden. Het arme, arme volk. Dat wij nog zonder tranen
kunnen leven.
DE GRAVIN

Zoiets moet het geweest zijn, maar vager. Zoiets, maar woeliger en bloemrijker.
DON FERNANDO

(eensklaps het verhaal versnellende)

Drie dagen heeft zij in de cel doorgebracht in het Alcazar. Een donkere cel in een
van de donkere gangen in de kelder van het Alcazar. Zij kreeg overvloedig eten en
drinken, maar zij mocht de cel niet verlaten. Zij kreeg alleen bezoek van een vrouw,
die het eten bracht en de ton kwam ledigen. Zij wist niet of het dag, of nacht of avond
was. Het was er grauw of donker. Toen klonken de stappen van een soldaat. De deur
werd opengetrokken. ‘Hoor eens,’ zei hij, ‘trek deze kleren aan en volg mij. Volg
mij. De bewakers
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zullen je voor een zigeunerin houden. Gedraag je ernaar. God zij met je. God vergeve
ons.’
DE GRAVIN

Gang in, gang uit. Eerst bleef het grauw, toen begon het langzaam te lichten. Toen
ik buiten stond, keerde ik mij om om de soldaat te bedanken, maar hij was alweer
uit het oog verdwenen. Ik begon te lopen, snel, alsof ik door een meute honden werd
achtervolgd. Snel naar een van de poorten van Toledo.
DON FERNANDO

De krijgskansen waren intussen gekeerd. Zij had de poort van Brisago nauwelijks
verlaten of daar bevond zij zich tussen de koningsgetrouwe troepen, die juichten.
Een zigeunerin! Een zigeunerin! Een danseres. Olé Olé! Haar hart popelde van
blijdschap.
DE GRAVIN

Ja, maar dat gebeurde maar voor enkele ogenblikken, even later had ik mijn keuze
gedaan.
DON FERNANDO

Zij wilde niet een Spaanse prinses zijn, zij wilde een Spaanse vrouw zijn. Zij begon
haar tweede bestaan. Zij gaf voor te zijn een danseres van een groep, die door de
samenzweerders was terechtgesteld. Alle op haar na, omdat de bevelvoerende kapitein
plannen met haar had gehad.
DE GRAVIN

Het leven is vol plannen van de mannen tegen de vrouwen en de vrouwen tegen de
mannen.
DON FERNANDO

Haar tweede bestaan was begonnen. Zij werd in een andere groep opgenomen. Zij
bereisde alle provinciën van Spanje van het noorden tot het zuiden
(vervolgens nadrukkelijk wantrouwend)

, of is het niet zo gegaan? Is het niet precies zo gegaan?
DE GRAVIN

Zo was het, don Fernando, ik wilde niet een Spaanse prinses maar een Spaanse vrouw
zijn.
DON FERNANDO

Zij danste in Asturias en Aragon, in Leon en Castilia, in Estremadura en Vazcuña.
DE GRAVIN

Ja, in het begin vond ik het heerlijk te dansen, zomaar om te dansen. Als kind had
ik een goede balletmeester gehad.
DON FERNANDO

Ja, die is er nog. Maestro Pazzolino is er nog. Maître de ballet van het hof.
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Hoe heerlijk zal het zijn hem weer terug te zien.
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DON FERNANDO

Maar ook aan het tweede bestaan kwam een einde. Zij was als alle danseressen, die
na enige jaren het dansen moe worden, die een huwelijk willen aangaan. Met een
rijke koopman of een schuchtere landedelman.
DE GRAVIN

Zo heb ik het niet uitgedrukt.
DON FERNANDO

Het gaat niet om de woorden, het gaat om wat er gebeurde. Zij kon zich niet tevreden
stellen met het leven van een Spaanse vrouw, maar zij wilde een Spaanse gravin zijn.
DE GRAVIN

Een Spaanse gravin, die tegelijk een Spaanse vrouw was.
DON FERNANDO

Zij zou er zich mede tevreden gesteld hebben het geslacht van de Morina's voort te
zetten.
DE GRAVIN

Ja, ik zou er mij mede tevreden gesteld hebben als jij niet eensklaps weer in mijn
leven verschenen was. Ineens wist ik wat ik al die tijd meende vergeten te zijn en
toch had geweten.
DON FERNANDO

Dat zij niemand anders was dan de Infanta voor wie op 4 mei het feest van de
herdenking wordt gevierd.
DE GRAVIN

Don Fernando, wat moet ik doen? Ik kan mijn man en kinderen niet verlaten.
DON FERNANDO

U hoeft ze niet te verlaten als u naar Madrid gaat.
DE GRAVIN

Ik wil blijven in de schaduw van de vergetelheid. Ik wil een Spaanse vrouw zijn en
niet een Spaanse prinses.
DON FERNANDO

Ik twijfel niet of u zult met mij meegaan.
DE GRAVIN

U weet dus dat ik met u mee zal gaan en mijn man en kinderen zal verlaten?
DON FERNANDO

Wij zullen morgen verder spreken. Onder de kurkeik.
DE GRAVIN

De kurkeik kan ons niet aan de ogen van anderen onttrekken.
DON FERNANDO
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Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat alleen om het theatraal effect.
DE GRAVIN

Maar had u mij niet herkend? U die mij zolang hebt gekend.
DON FERNANDO

(waakzaam, achterdochtig)

In tien jaar
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kunnen de mensen veranderen. Ik kan nog niet geheel aan u wennen. Ik weet niet of
ik u in alle opzichten kan vertrouwen.
DE GRAVIN

U was altijd een kwelgeest. Hoe jammer dat u niets veranderd bent.
DON FERNANDO

Gravin, het gaat niet om mij, maar om u. De spiegel wacht om u terug te kaatsen,
het peignoir om zich om uw schouders te vlijen en de kam om door uw haren te
glijden.
(Don Fernando leidt de gravin bij de hand weg, hoffelijk zoals het in de pavane geschiedt.
Dadelijk daarop verschijnt de graaf van Morina door de rechterdeur. Hij kijkt voorzichtig om
zich heen, opent de linkerdeur naar onraad speurend)

DE GRAAF

Het is veilig, komt u binnen, kapelaan.
DE MONNIK

Een dichter heeft eens gezegd: ‘Het wordt geheimer hoe meer ik mijmer.’
DE GRAAF

Hebt u het gesprek kunnen volgen?
DE MONNIK

Wij moeten God danken, don Rodrigo, dat uw kasteel de nodige dubbele muren
heeft.
DON RODRIGO

Waarom moeten wij dankbaar zijn?
DE MONNIK

Wij weten nu het geheim van het feest van de Infanta.
DON RODRIGO

Ik begrijp nog altijd niet wat er gaande is.
DE MONNIK

U bent niet gewend aan het afluisteren van stemmen.
DON RODRIGO

Wat bedoelt u? Wat bedoelt u?
DE MONNIK

In de biechtstoel horen wij alleen de stem, wij zien niet het gezicht.
DON RODRIGO

Ik kan u niet volgen.
DE MONNIK
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Het geheim van de hertog van Talavera is mij duidelijk geworden. Het geheim van
het feest van de Infanta. Het is zo vreselijk dat men aarzelt het uit te spreken.
DON RODRIGO

U jaagt mij angst aan. Vertel toch.
DE MONNIK

Luistert u. Wat vandaag gebeurd is, is al jaren tevoren eveneens gebeurd. De hertog
zoekt eerst naar een jonge vrouw, met een sprekende gelijkenis met de Infanta. Hij
brengt haar vervolgens onder zijn invloed ...
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DON RODRIGO

Zijn invloed ...
DE MONNIK

Zijn geestelijke invloed. Zij spreekt niet haar eigen woorden, zij spreekt de woorden
van de hertog van Talavera. Zij heeft niet haar eigen gedachten, zij heeft de gedachten
van de hertog van Talavera. Zij meent dat zij de prinses is omdat de hertog dat meent
of meent dat hij dat moet menen.
DON RODRIGO

Waarom zou hij menen dat hij iets zo uitzonderlijks zou moeten menen?
DE MONNIK

Zou ik op mijn beurt moeten menen, dat u te zot of te bot is? Gaat u nog altijd geen
licht op? U zult het buskruit niet uitvinden. Bent u wel de gravin waardig? De hertog
meent, dat hij dat moet menen, omdat de jonge vrouw anders de rol van de Infanta
niet overtuigend zou kunnen spelen.
DON RODRIGO

En wat is er voor vreselijks aan, dat de jonge vrouw de rol van de Infanta op
overtuigende wijze speelt?
DE MONNIK

Alles gaat een gewone gang, totdat het ballet zijn slotopvoering heeft gevonden. Dan
stort de illusie ineen. De hertog blijft wie hij altijd is geweest, de hertog van Talavera,
maar de jonge vrouw vindt de weg naar haar vroeger bestaan niet meer terug. De
weg is versperd. Versperd versperd versperd. Zij neemt de sluier aan of legt alle
sluiers af.
DON RODRIGO

Meent u dat de hertog ontucht pleegt met zijn slachtoffers?
DE MONNIK

Het verhaal gaat dat het eenmaal is gebeurd, maar zonder twijfel is dat niet zijn
hoofddoel.
DON RODRIGO

Maar wat zou er gebeuren als de jonge vrouw niet de Infanta speelt, maar de Infanta
is.
DE MONNIK

Dat maakt weinig verschil. Zoals de Vlamen zeggen, verdomd weinig verschil. Het
is de bedoeling dat een Infanta een Infanta is en niet een Infanta speelt.
DON RODRIGO

Ik ben u bijzonder dankbaar voor uw kostbare inlichtingen. Wij moeten alle
maatregelen treffen om de gravin te redden van de ziekelijke betoveringen van don
Fernando.
DE MONNIK
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de primaat van Toledo om mijn parochie tijdelijk te verlaten.
DON RODRIGO

U liegt maar dat uw moeder stervende is.
DE MONNIK

Dat gelooft geen primaat of vicaris in Spanje. In Spanje sterven de moeders het laatst.
Zij blijven in leven om al de rampspoed van het gezin te incasseren. Arme moeders.
DON RODRIGO

Hoe moeten wij dan doen?
DE MONNIK

U dient een verzoekschrift in bij de vicaris van Ciudad Real of liefst de primaat van
Toledo, dat uw vrouw tijdens haar verblijf in Madrid gevolgd wordt door haar
geestelijke raadsman.
DON RODRIGO

Moet daar een beweegreden voor worden opgegeven?
DE MONNIK

U vermeldt dat het geschiedt propter decorum et virtutem mulieris non fortissimae.
DON RODRIGO

Ik zal niet nalaten volgens uw aanwijzingen te handelen. Het is maar gelukkig dat
er dubbele muren bestaan. Anders hadden wij niets geweten.
DE MONNIK

Toch is het verschrikkelijk dat wij leven in een land van geheime gangen en dubbele
muren.
DON RODRIGO

Eerwaarde, u maakt zich voortdurend schuldig aan tegenspraak.
DE MONNIK

Luistert u, don Rodrigo, het leven bestaat dank zij de tegenspraken.
DON RODRIGO

Ik hou mij maar bij mijn opgetogenheid met de dubbele muren.
DE MONNIK

U hebt gemakkelijk praten. Ik had laatst een vreselijke droom. Ik zie een muur vrijwel
geheel met klimop begroeid. Het geval deed denken aan de villa Farnese bij Rome.
Langzaam had een afzichtelijke gebeurtenis plaats. De klimop begint te bloeien,
maar de bloesems namen zonder noemenswaardige aanleiding de vormen aan van
mensenoren. Afstaande oren en vastgeplakte oren, oren glad opgepoetst en oren met
harige antennes. Oren met enorme afmetingen en oren met onbeduidende schelpen.
De bloesemoren waren van verschillende afmetingen, van afwijkende vorm, maar
zij hadden een eigenschap ge-
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meen, zij waren uitsluitend op het gedruis van lastertongen afgestemd.
DON RODRIGO

Hebt u vaak zulke mistroostige dromen?
DE MONNIK

(de ogen ten hemel gericht, de handen ten gebed)

Ora pro nobis.
(Doek neer)
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Tweede bedrijf
Vijfde tafereel.
Alleen de voorgrond van het toneel is zichtbaar. Wij bevinden ons weer in de cipressenlaan
in het kerkhof van Toledo. Het is een mooie lentedag. De page in het groen staat er lenteliederen
te zingen. De oude kerkhofbewaker luistert aandachtig toe, maar meent dan te moeten ingrijpen.

DE BEWAKER

Hoor eens, jongeman, het is geen gewoonte, dat er op het kerkhof gezongen wordt
anders dan bij plechtige gelegenheden onder leiding van de daartoe bevoegde
autoriteiten.
DE PAGE

Ik zing ook niet, omdat ik op het kerkhof ben, maar omdat het lente is en de bloemen
bloeien.
DE BEWAKER

Toch is het verboden hier op zo spontane wijze lucht te geven aan zijn opwellingen.
Maar hoor 'ns jongeman, heb ik u niet al eens eerder gezien?
DE PAGE

Zonder twijfel kent u mij. Ik ben u veel dank verschuldigd.
DE BEWAKER

Dank verschuldigd? U hoort toch niet tot de doden? Alleen de doden plegen in stille
regenachtige dagen hun dank uit te spreken. Hun gemurmel is duidelijk hoorbaar
tussen het geruis en gedruis van de regen.
DE PAGE

Neen, ik ben u veel dank verschuldigd, veel dank verschuldigd. U heeft mij de weg
gewezen om iets bijzonders te zien in Spanje.
DE BEWAKER

Iets bijzonders? Het hele leven is bijzonder. Het zal elders niet anders zijn dan in
Spanje.
DE PAGE

U heeft mij de weg gewezen naar de pavane van de dode Infanta.
DE BEWAKER

O ja, o ja, mijn kleine page in het groen. Ken
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je de hertog van Talavera? Ben je van adellijke bloede? Heeft de hertogin van
hoe-heet-het-mens-ook-weer je geholpen?
DE PAGE

Luister, oude don Pedro...
DE BEWAKER

Kijk 'ns, hij heeft zich al ingeburgerd. Hij kent mijn naam. Hij noemt mij oude don
Pedro. Het is bijna goed. Ik heet de oude don Pablo. In mijn jeugd noemden zij mij
don Bizcot vanwege mijn ogen die niet beide dezelfde kant uitkeken.
DE PAGE

Hoe bent u dan genezen, don Pablo?
DE BEWAKER

Door een veel voorkomend wonder. Ja, het is een weldoend wonder dat veel voorkomt.
De jaren hebben zoveel gebreken aan mijn loense blik toegevoegd, kromme benen,
stijve nek, tandeloze kaken en holle wangen, dat een afwijking meer of minder niet
meer opvalt.
DE PAGE

Luister hoe ik toegang heb gekregen tot het paleis. Luister goed. U bent toch niet
doof?
DE BEWAKER

Zo nu en dan als het zo uitkomt. Maar vertelt u maar, ik heb alle reden om de oren
te spitsen.
DE PAGE

Zo is het gegaan. Zo precies. Ik ging naar Madrid. Ik nam mijn intrek in een goedkope
herberg. Het stonk er vreselijk van het rioolwater. De riolering is bijzonder slecht in
jullie hoofdstad.
DE BEWAKER

Ja, er is veel verdrietigs bij ons, maar de riolering is beter. Maar vertelt u. Hoe heeft
u de hertogin benaderd?
DE PAGE

Ik liep maar rond door Madrid. Door de parken, door de straten en op de grote markt.
Ik deed dat om na te denken. Ik kon dat niet doen in het hotel. Ik zon op middelen
om de pavane te zien. Als ik nadenk zing ik. Ik zong in het park, op straat en op de
grote markt. Soms keken de mensen mij na, soms begonnen zij mee te zingen.
DE BEWAKER

Mag je in het noorden ook zomaar op straat zingen?
DE PAGE

In dat opzicht zijn ze bij ons even toegeeflijk als hier. Vooral als ze wat borrels op
hebben.
DE BEWAKER
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DE PAGE

Het gebeurde andersom. Het is de hertogin die mij heeft benaderd.
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DE BEWAKER

Ja, het is me d'r een. Zij zal zich een groene page niet laten ontglippen.
DE PAGE

Mijn wandelingen beperkten zich steeds meer tot de grote markt. Ik had gemerkt dat
de jaloezieën er open gingen en vrouwenogen mijn bewegingen volgden.
DE BEWAKER

De hertogin heeft scherpe ogen, zij heeft nog scherpere oren.
DE PAGE

Op een middag, toen ik er weer in gedachten verzonken, mij aan maartse refreinen
en lenterondelen te buiten ging, werd ik door een chacha aangesproken. Zij wenkte
mij, zij fluisterde, zij siste: ‘Groene page kom mee met mij. Kom mee.’ Ik volgde
haar. Wij liepen gang in gang uit. Men loopt hier altijd gang in gang uit. Geheime
gangen. Vochtige smalle gangen.
DE BEWAKER

En toen ging een deur open.
DE PAGE

De deur ging open en ik stond voor de hertogin van hoe-heet-het-mens-ook-weer.
Blond, een beetje gezet. Een flinke tante, maar wel vriendelijke ogen. Zij nam mij
op, van top tot teen. ‘Waarom zing je zo?’ vroeg zij. ‘Waarom zing je zo. Ben je mal
geworden of is daar een andere reden voor.’ Ik vertelde dat ik in gedachten verzonken
was. In diepe en vage gedachten.
DE BEWAKER

En zij weer: Waarom ben je in gedachten verzonken?
DE PAGE

En ik weer: Ik zin op middelen om de pavane bij te wonen.
DE BEWAKER

En zij weer: Wat voert je naar Spanje in deze roerige dagen?
DE PAGE

En ik weer: Zie, hertogin, mooi als de vrouwen van Rubens, zie hertogin, ik heb een
geliefde die van mij houdt, maar mij haar hand niet wil schenken zolang ik niet het
bewijs heb geleverd iets van de wereld te hebben gezien. Iets van de grote wijde
wereld.
DE BEWAKER

Ja, de vrouwen zijn aardig, maar zij houden niet van kniesoren.
DE PAGE

En ik weer: Mooie hertogin, help mij de pavane bijwonen. Geen enkele Delaet ...
DE BEWAKER

Wie is dat?
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DE PAGE

Dat ben ik, Valentijn Delaet. Geen enkele Delaet en geen enkele Dewael ...
DE BEWAKER

Wie is dat?
DE PAGE

Dat is mijn diepbeminde. Leontien de Wael. Leontien Leontien mijn hart om je te
dienen. Geen enkele Delaet en geen enkele Dewael die ooit de pavane heeft gezien.
DE BEWAKER

En zij weer: Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat aanleggen, mijn kleine groene
page?
DE PAGE

Neen, zij antwoordde niet. Zij volhardde in zwijgen en trok mij toen tegen zich aan.
Drukte mij driemaal tegen zich aan en kuste mij toen hartelijk eerst op de linker-,
toen op de rechterwang.
DE BEWAKER

En zij weer: Je bent een te lieve jongen dan dat ik, mooie geile vrouw, je zomaar zou
opeten.
DE PAGE

En zij weer zonder mij het woord te gunnen: Je zult moeten deelnemen aan de
handeling als je de pavane wilt zien. Het is een exclusieve vertoning. Exclusivisimo.
Alleen de leden van het hof mogen de uitvoering bijwonen zonder eraan deel te
nemen. ‘Kun je dansen?’ vroeg zij. ‘Huppelen kan iedereen, maar kun je dansen?’
DE BEWAKER

Kun je dansen zoals ze in Spanje kunnen dansen?
DE PAGE

Neen zei ik, dansen kan ik niet, maar ik kan wel zingen.
DE BEWAKER

Je zult dus een lied ten beste geven. Een maarts refrein of een lenterondeel.
DE PAGE

Neen, dat zal niet gaan. Mijn stem is matig, vond zij en mijn uitspraak abominabel.
DE BEWAKER

Hoe moet je het dan aanleggen? Hoe moet je het dan aanleggen?
DE PAGE

Ik neem nu vioolles bij de hertogin van hoe-heet-het-mens-ook-weer. Ik hoef alleen
maar de strijkstok te hanteren. Het geluid, zacht maar meeslepend, zal worden
voortgebracht door een meester van de snaren achter de coulissen.
DE BEWAKER
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dia civil langskomt, zeg maar dat ik het ten strengste heb verboden.
DE PAGE

Hoe zal ik u danken?
DE BEWAKER

Door gelukkig te zijn.
(De kerkhofbewaker af. De page verdwijnt al zingende de andere kant uit. Men ziet de stengels
uitgroeien en de bloemen zich ontvouwen, zoals het in de lente past. Langzaam stijgt het doek)

Zesde tafereel.
Men ziet het woonvertrek van de koning in het paleis te Madrid. Een deur op de achtergrond
waarheen treden voeren. Links een deur. Rechts een ruimte met gordijnen afgesloten. De
koning zit aan een werktafel, voor hem zit de eerste-minister met een lijvig dossier met
uitpuilende bijlagen.

DE KONING

Ik verzoek u mij dus de laatste berichten te melden van het rijk op het schiereiland
en overzee.
DE MINISTER

(uit zijn rapporten voorlezend, waarvan hij het origineel met bijlagen aan de koning aanbiedt
die weigert aan te nemen)

Uit de gemeente van Asturias wordt gemeld dat samenzweerders een poging hebben
gedaan om zich meester te maken van de hoofdgebouwen en de onafhankelijke
republiek van Asturias uit te roepen. De pogingen werden door tijdig ingrijpen van
de rijkspolitie verijdeld. De samenzweerders werden gedetineerd in de gevangenis
van Gerona in afwachting van hun berechting. De rust is in alle genoemde steden
teruggekeerd.
DE KONING

Als dat de waarheid en niets dan de waarheid is, kunnen wij ons gelukkig prijzen.
DE MINISTER

Uit Aragon wordt gemeld dat onverantwoordelijke elementen een aanslag hebben
gepleegd op het leven van de gouverneur des konings. De gouverneur werd
lichtgewond in het hospitaal van de Heilige Familie opgenomen. De rijkspolitie doet
ijverig nasporing naar de verblijfplaats van de onverantwoordelijke elementen die
voortvluchtig zijn.
DE KONING

Als de onverantwoordelijke of verantwoorde-
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lijke elementen zich niet onder de rijkspolitie bevinden, dan kunnen wij ons gelukkig
prijzen.
DE MINISTER

In de staat van Atahualtepec in Mexico is een dorp in openlijke opstand tegen het
wettig gezag gekomen uit weerspannigheid het Heilig Doopsel te aanvaarden en in
de gemeenschap der Heilige Kerk te worden opgenomen. In de daarbij gevoerde
politionele actie kwamen tweehonderd inheemsen en drie soldaten van het Spaanse
garnizoen om het leven, terwijl voorts tweehonderd inheemsen en zeventien soldaten
meer of minder zwaar werden gewond. De andere inheemsen hebben in vrijwilligheid
verzocht het Heilig Doopsel te ontvangen en in de gemeenschap der Heilige Kerk te
worden opgenomen.
DE KONING

Ik dank u voor uw bemoedigende mededelingen. Ik hoop, dat de inheemse populatie
van het ongenoemde dorp in de staat Atahualtepec bereid zal zijn voor ons zieleheil
te bidden. De lezing van de internationale rapporten kan, meen ik, tot morgen worden
uitgesteld
(eensklaps met de extreme achterdocht waartoe een Spaans monarch in staat is)

, vertelt u mij eens ventje, pardon, ik bedoel excellentie, vertelt u mij eens, zijn er
rapporten binnengekomen over de algemene toestand in de naaste omgeving van
Madrid?
DE MINISTER

(stoorloos)

Mijn bezwaar tegen het gebruik van het denigrerende woord ‘ventje’ betreft niet
mijn, maar uw persoon. Een Spaanse koning kan niet anders dan door een waardige
minister worden gediend.
DE KONING

Dezelfde gedachtengang heeft er mij toe geleid mijn woord in te trekken. Maar u
heeft mijn vraag niet beantwoord.
DE MINISTER

Het desbetreffende rapport, in tweevoud met bijlagen, vermeldt een roerige toestand
in Madrid, zoals gebruikelijk tijdens het feest van de Infanta.
DE KONING

Excellentie, ik dank u voor uw omstandige inlichtingen nopens de toestand van het
rijk. U kunt zich terugtrekken.
(De minister verdwijnt door de achterdeur met de treden. Het is een opvallende plechtige
afgang. Uit de met gordijnen afgesloten ruimte verschijnt een non in het
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wit van omstreeks dertig, een stralende schoonheid van het type der travestieten, waarvan ook
een expert zonder voorkennis de kunne niet aanstonds met zekerheid zou kunnen bepalen)

ZUSTER GARDIANA

Ik ben tot uw dienst, sire.
DE KONING

Ik heb u reeds lang voorgesteld de hoofse plichtplegingen achterwege te laten, maar
het schijnt u niet te zinnen. Het is moeilijk voor een vorst anders dan door waardige
personen te worden gediend. Maar u bevalt mij met en zonder plichtplegingen.
ZUSTER GARDIANA

Ik zal steeds uw nederige dienares zijn.
DE KONING

Wij hebben de eerste-minister afgepoeierd. Wat een flauwe praat. De gouverneur
des konings met een schampschot in zijn linkerlies opgenomen in het hospitaal van
de Heilige Familie. Wat volgt er nu, zuster Gardiana? Ik heb van die vreemde lacunes
in mijn hersens. Een oneerbiedige dichter heeft ze met een gruyèrekaas vergeleken.
ZUSTER GARDIANA

U moet zich niet zo laatdunkend uitlaten over uw eigen redelijke vermogens.
DE KONING

Ik voel mij zo hulpeloos, er is iemand die ik zou willen spreken, maar ik weet niet
wie. Parbleu, nom de dieu, mille tonnerre, zoals de Fransen zeggen, wie moet ik nu
spreken, zuster Gardiana.
ZUSTER GARDIANA

Het verdient aanbeveling dat u nadere berichten ontvangt van de kapitein van de
wacht over de laatste ontwikkelingen in het paleis.
DE KONING

Zijn er dan laatste ontwikkelingen geweest?
ZUSTER GARDIANA

(zich in haar gordijnen appartement terugtrekkend)

Er zijn altijd laatste ontwikkelingen, zolang het de Heer niet heeft behaagd ons tot
het eeuwige leven te roepen.
(De koning heeft inmiddels aan het koord getrokken. De kapitein van de wacht verschijnt, gehelmd,
tot aan de tanden gewapend)

DE KONING

Kijk eens, kapitein, u hebt mij blijkbaar in het ogenblik des gevaars nog niet verlaten.
KAPITEIN
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DE KONING

Vermijdt u vooral een bloedbad. De troon verkeert in gevaar of verkeert niet in
gevaar. Ik heb in ieder geval mijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Ik heb de koningin
opdracht gegeven zich met de kroonprins en prins Manrique naar een veilige plaats
te begeven. Is er reeds uitvoering of begin van uitvoering gegeven aan mijn opdracht?
DE KAPITEIN

De koningin is reeds vertrokken met de prinsen en de nar.
DE KONING

Wat heeft de koningin ten afscheid gezegd?
DE KAPITEIN

Zij heeft alleen de zakdoek voor de ogen gehouden en geweend.
DE KONING

Dat is de enige houding een koningin van Spanje waardig. Wat heeft de kroonprins
gezegd?
DE KAPITEIN

Hij heeft alleen maar gezegd: ‘Vergeet niet op mijn hond en mijn aap te passen.’ Hij
heeft er verder geen woord aan toegevoegd.
DE KONING

De kroonprins is een dierenvriend. Dat is een goede neiging die hij ook op de mensen
diende over te brengen.
DE KAPITEIN

Zij moeten al drie uren onderweg zijn. Zij moeten al de pas van de Guadarama
naderen.
DE KONING

Sst! domoor, noem geen namen. De geheimen moeten worden beschermd. Heeft de
nar geen troostwoord gesproken?
DE KAPITEIN

Hij heeft alleen maar gezegd, dat hij zich aansloot bij de woorden van prins Manrique.
DE KONING

Die heeft zeker iets vreselijks opgemerkt.
DE KAPITEIN

Laat hem stikken met zijn zuster Gardiana, heeft die gezegd.
DE KONING

U bent een kapitein naar mijn hart. U verzwijgt mij niet de ware toedracht der
gebeurtenissen. Dat is nog eens wat anders dan de vrijwilligheid van inheemsen,
smachtend naar het Heilig Doopsel of de voortvluchtigheid van onverantwoordelijke
elementen.
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DE KONING

(een stoel wijzend)

Neem plaats en lucht uw hart.
DE KAPITEIN

Er heerst een overspannen atmosfeer in het paleis. De redenen zijn mij niet alle
bekend. Het is bovendien altijd zo als er gerepeteerd wordt voor de balletten voor
het feest van de Infanta. Maar van maestro Pazzolino heb ik wel het een en ander los
gekregen.
DE KONING

Pazzolino is een voortreffelijk danser maar een vermoeiende kletskous.
DE KAPITEIN

Hij mag een kletskous zijn, er dient toch rekening met hem te worden gehouden. Hij
kent de spelers en hun omgeving beter dan wij allen.
DE KONING

Wat heeft hij u toevertrouwd?
DE KAPITEIN

De nervositeit van het gezelschap gaat voornamelijk uit van de hertog van Talavera,
pater Antonius en de jongeman, die door allen als groene page wordt aangeduid.
DE KONING

Is dat de jongeman die door doña Emilia voor een vioolsolo is geëngageerd?
DE KAPITEIN

Ja, de solist scheen eerst bijzonder gelukkig met zijn aandeel aan het ballet. Maar de
vreugde is in een toestand van angst veranderd.
DE KONING

Van angst? Vreest hij de roerige situatie?
DE KAPITEIN

Neen, hij vreest de avances van doña Emilia die hij toegezegd heeft na de uitvoering
alle gewenste bevrediging te zullen schenken.
DE KONING

Hij kan gemakkelijk worden gerustgesteld. Na de opvoering zullen wij een relletje
ensceneren en verklaren dat de groene page is omgekomen. Wij zullen hem met ere
laten begraven op het kerkhof van Toledo.
DE KAPITEIN

Sire, ik heb altijd geweten dat u de oplossing zou vinden. De groene page kan
makkelijk in Toledo begraven worden, want hij gaat toch naar zijn land terug.
DE KONING
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DE KAPITEIN

Het moet een dichter zijn. Een zo ijl wezen heb ik nooit eerder gezien.
DE KONING

Wij moeten hem beschermen voor doña Emilia.
DE KAPITEIN

De monnik is een nog moeilijker geval. Die heeft de opdracht van de paus om na te
gaan welke wonderen door de Infanta zijn verricht. De paus is voornemens de Infanta
heilig te verklaren.
DE KONING

Ik heb veel van de Infanta gehouden, maar nu zou ik er bijna spijt van hebben dat ik
het feest te harer herdenking heb ingesteld. Ik heb de paus herhaaldelijk verzocht de
heiligverklaring uit te stellen totdat de lotgevallen van de prinses nauwkeurig bekend
zijn. Men kan toch geen levende heilig verklaren.
DE KAPITEIN

Maakt u zich niet bezorgd, Sire, wij zullen er iets op vinden.
DE KONING

U onderschat de monniken, kapitein. Die hebben een grote oefening in geslepenheid.
(De deur wordt door een adjudant geopend)

DE ADJUDANT

Majesteit, de hertog van Talavera verzoekt tot uwe majesteit te worden toegelaten.
DE KONING

De hertog van Talavera is altijd welkom.
(De hertog van Talavera die binnenkomt en de kapitein, die de kamer verlaat kruisen elkaar
en nemen elkaar uiterst vijandig op)

DE KONING

Waaraan heb ik de komst van de hertog te danken? Neen ik begrijp al, u verzoekt in
den vervolge ontlast te worden van de taak als regisseur van het ballet van de Infanta.
TALAVERA

Zo is het Sire, het wordt ieder jaar moeilijker. Het wordt ieder jaar moeilijker te
weten of de jonge vrouw op de Infanta lijkt of de Infanta is.
ZUSTER GARDIANA

(die langzaam naar voren komt)

Sire, verontschuldig dat ik mijns ondanks de laatste woorden heb gehoord.
DE KONING
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ZUSTER GARDIANA

Een uur na de uitvoering zal ik vertellen of zij al dan niet de Infanta is.

Zevende tafereel.
Alleen de voorgrond van het toneel is zichtbaar. Wij bevinden ons in een park in de omstreken
van Madrid, bij de Manzanares. Het doek is geschilderd op de wijze van de kartons van Goya.
Op de achtergrond de traagstromende rivier. Majos en Majas houden een ‘déjeuner sur
l'herbe’, jongelieden laten zich op de schommel wiegen of houden zich bezig met balspel. De
graaf en gravin van Morina houden een tête-à-tête.

DON RODRIGO

Waartoe, Isabela, zoveel geheimzinnigheid? Waarom heb je geen afspraak in het
paleis willen maken?
DE GRAVIN

De wereld wordt steeds geheimzinniger. Don Fernando weigert mij ieder verkeer
met de buitenwereld zolang de uitvoering van het ballet niet heeft plaatsgehad.
DON RODRIGO

Er is geen reden hem te gehoorzamen.
DE GRAVIN

Dat weet ik ook, dat denk ik ook, dat probeer ik mijzelf voortdurend in te prenten,
maar ik kan het toch niet nalaten, ik handel toch volgens zijn aanwijzingen.
DON RODRIGO

Ook het moeilijkste uur snelt voorbij, heeft een dichter gezegd.
DE GRAVIN

De dichters hebben zoveel gezegd. Ik moet hem gehoorzamen, maar ik heb je toch
willen spreken. Ik heb van je willen horen van La Mancha. Van de kinderen. Heeft
het kindermeisje geschreven?
DON RODRIGO

Ik ben zelf in La Mancha geweest. Het is er nog altijd even mooi, ondanks de kale
heuvels of juist door het oker van de kale heuvels, afgewisseld met de bossen van
kurkeiken, ondanks de eenzaamheid van het kasteel of juist door de eenzaamheid
van het kasteel temidden van de kale heuvels en de spaarzame bebossing van eik en
plataan.
DE GRAVIN

En de kinderen, die met het gesteente, de dieren en de planten spelen en hun moeder
eerder vergeten zullen zijn dan zij zelf wel meent en de kinderen, hoe gaat het met
de kinderen?
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DON RODRIGO

(fluisterend)

Hoor eens, Isabela, laten wij don Fernando met zijn ballet in de steek laten en naar
La Mancha terugkeren.
DE GRAVIN

Vandaag liever dan morgen. Maar ik zou niet kunnen, ik zou de kracht daartoe niet
kunnen opbrengen. Ik vrees, dat ik La Mancha niet zal terugzien.
DON RODRIGO

Je moet je niet door voorgevoelens parten laten spelen.
DE GRAVIN

Rodrigo, luister toch, ik weet soms niet wie ik ben. De zigeunerin die danste van
Málaga tot Gerona? De gravin in La Mancha, die zich over haar kinderen en de
seizoenen verheugt? De Infanta, die voor tien jaar is weggevoerd en nog altijd niet
is teruggekeerd?
DON RODRIGO

Ook het moeilijkste uur snelt voorbij. Ik heb het nu begrepen. Het zijn niet je eigen
gedachten, Isabela, het zijn niet je eigen gevoelens, Isabela, het zijn de gedachten
van de hertog, die je uitspreekt, het zijn de gevoelens van de hertog, die je
voortdrijven. Je bent niet anders dan een instrument dat wordt bespeeld.
DE GRAVIN

Ik ben nog angstiger voor de monnik dan voor de hertog.
DON RODRIGO

De monnik is niet anders dan de geestelijke raadsman die je helpen wil.
DE GRAVIN

Ik vrees niemand zozeer als de geestelijke raadsman. Hij wil je naar een bepaald doel
drijven. De priesterlijke raadsman uit Rome beschouwt mij evenzeer als een
instrument als de hertogelijke regisseur van Madrid.
DON RODRIGO

Geloof mij, Isabela, vrees niet voor de priester. Hij streeft alleen je behoud na.
DE GRAVIN

Ik heb in zijn ogen gelezen. De diepe dode ogen van de priester die broedt op de
opdracht van de Heilige Vader te Rome om de Infanta te heiligen al ware het door
haar dood.
DON RODRIGO

De priesters hebben allemaal dode ogen. Dat behoort zo tot de tweede natuur, die zij
zich hebben eigen gemaakt door hun gewoonten om zich af te wenden van de
zintuigelijke schoonheid van de wereld. Als je in zijn ogen leest, dan zul je er alleen
maar bezorgdheid in lezen. Be-
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zorgdheid voor mijzelf om niet in het weefsel van je bevalligheden te worden
gevangen, maar ook bezorgdheid voor jou dat je niet als het instrument van een
regisseur te gronde gaat.
DE GRAVIN

Instrument! Instrument! Zij zoeken allemaal het instrument. De hertog zoekt de
danseres, die ik ben geweest, de priester de heilige die ik zou kunnen worden.
DON RODRIGO

Wees niet verontrust. Na het feest van de Infanta zul je weer geheel jezelf kunnen
zijn, onverschillig of je de Infanta bent of niet.
DE GRAVIN

(met een slangachtige uitdrukking, in een flits verschijnend en verdwijnend)

Hoor eens Rodrigo, geloof je werkelijk in die onzin?
DON RODRIGO

Ik houd rekening met alle onzin die gevaar kan opleveren.
DE GRAVIN

Het wemelt in Spanje van samenzweerders die een instrument zoeken als symbool
van hun rebellie.
DON RODRIGO

Isabela, Isabela, ik heb dag in dag uit aan je gedacht. Dag in dag uit. Ik heb mij van
de hulp van don Fernando verzekerd, om onverhoedse handelingen van de monnik
te verijdelen; ik heb mij van de hulp van de monnik verzekerd om op het juiste
ogenblik don Fernando onschadelijk te maken. Je gelooft toch niet dat ik de
samenzweerders uit het oog verlies? Geheel Spanje wemelt van samenzweerders.
Zo is het. Zoals je hebt gezegd, zo is het. De censuur is ingesteld. De persoonlijke
rechten, voor zover ooit aanwezig, zijn met de dag van de afkondiging van de
koninklijke proclamatie ter opheffing van provinciale en municipale privileges
ingetrokken.
DE GRAVIN

Ziet de wereld er in Spanje zo donker uit?
DON RODRIGO

Het heeft er altijd donker uitgezien.
DE GRAVIN

Ik heb gehoord dat de samenzweerders de naam van de Infanta al genoemd hebben.
DON RODRIGO

Voor de samenzweerders zal noch Don Fernando noch de monnik je kunnen behoeden.
Zij zijn daarvoor te zeer in hun eigen probleem verzonken. Maar je wordt bewaakt,
vrees niet, je wordt bewaakt.
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DE GRAVIN

Ik vrees dat ik zal sterven en La Mancha niet zal hebben teruggezien.
DON RODRIGO

De kapitein van de lijfwacht is een Manche go. Hoor eens. Hij heeft mij toevertrouwd,
dat hij er geen geloof aan hecht dat je de Infanta bent.
DE GRAVIN

Hoe kan de vlegel dat weten?
DON RODRIGO

Hij zei dat hij het accent van La Mancha in je woorden had ontdekt.
DE GRAVIN

Dat heb ik gekregen door mijn jarenlange intieme omgang met de graaf van Morina.
DON RODRIGO

Ik heb hem van ons leven verteld. Ik heb hem verteld hoe gelukkig wij leefden totdat
je door don Fernando, de hofregisseur met het gevoelige hart en de zwakke zenuwen,
werd ontdekt.
DE GRAVIN

Je hebt hem van de kinderen verteld?
DON RODRIGO

Ja, de tranen welden hem naar de ogen toen ik daarvan vertelde.
DE GRAVIN

Zijn hart is minstens even gevoelig als dat van don Fernando.
DON RODRIGO

Maar zijn zenuwen zijn sterker, veel sterker. Hij is op zijn hoede voor de
samenzweerders.
DE GRAVIN

Ja, in het paleis maken zij zich vrolijk over hem. Een echte Manchego, zeggen zij.
Hij ziet overal spoken.
DON RODRIGO

De Manchego zal blijken de toestand beter te hebben doorzien dan de anderen.
DE GRAVIN

Soms moet ik vreselijk lachen.
DON RODRIGO

Waarom? Hoe kun je nog lachen in deze omstandigheden.
DE GRAVIN

Om mijn eigen angst.
DON RODRIGO
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Dat is ook een vorm van angst.
DE GRAVIN

Ik lach om de ernst van de mannen. Ik kan mijn lach nauwelijks onderdrukken. Om
de mannen, die niet merken dat ik er rustig tussen doorglip al ben ik ook gedwongen
instrument te zijn.
DON RODRIGO

Ik begrijp je niet. Je maakt je schuldig aan tegenspraak.
DE GRAVIN

Het leven is vol tegenspraak. Weet je wat ik nu gedaan heb?
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DON RODRIGO

Wat heb je gedaan, Isabela? Je hebt toch niet iets vreselijks gedaan?
DE GRAVIN

Ik heb een dolk van don Fernando gestolen.
DON RODRIGO

Een dolk? Waarom? Waartoe?
DE GRAVIN

Die moet je aan ons zoontje geven ...
DON RODRIGO

Aan de kleine Jaime ...
DE GRAVIN

Ja, aan de kleine Jaime. Die houdt altijd zoveel van dolken. Zeg hem dat die van mij
is. Het zal hem goed doen.
DON RODRIGO

Geloof je wat je zegt?
DE GRAVIN

Ik heb een pop gestolen die aan de Infanta heeft toebehoord.
DON RODRIGO

Herinner je je die pop?
DE GRAVIN

Soms wel soms niet. Die moet je geven aan ons dochtertje ...
DON RODRIGO

Aan Maria Teresa?
DE GRAVIN

Ja, aan Maria Teresa. Het zal haar goed doen.
(Zij reikt haar man dolk en pop)

Maar luister, ik moet nu heen, ik hoor geritsel. Ik zal je weer gauw een boodschap
sturen.
(Gravin exit)

DON RODRIGO

Een dolk en een pop.

Achtste tafereel.
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Doek gaat op. De achtergrond van het toneel zichtbaar. Balzaal in het paleis te Madrid. Op
de achtergrond een balkon met tapijt over de balustrade. Links en rechts de wapens
respectievelijk van Castilië en Leon. Onder het wapen van Castilië doña Rosario, in mauve,
naast een harp; onder het wapen van Leon zit doña Emilia, in lila-rood, naast een klavecimbel.
Als het doek opgaat worden beide vrouwen in een fou rire verrast, waarvan aanleiding en
strekking onduidelijk blijven.

BEIDE VROUWEN

(door elkaar)

Neen, maar dat is prachtig ... Neen, wat je daar zegt... Emilia, neen van zoiets heb
ik van mijn leven nog niet gehoord... Rosario van zoiets heb ik niet kunnen dromen
... Emilia, zou zoiets tot de mogelijkheden kunnen behoren? Welke mogelijkhe-
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den? Er zijn mogelijkheden van het hoofd en van het hart. Van de ogen en van de
lippen ... Van de benen en de tenen ...
EMILIA

Wij kunnen wel lachen, Rosario, maar het leven is er niet minder schrikkelijk om.
(De gezichten zijn als door een toverwoord verstrakt. Rosario blijkt in haar nieuwe gedaante
een smalle brunette, droefgeestig op het bigotte af en Emilia een hoogst sensuele savante, iets
minder gezet dan het model van Rubens)

ROSARIO

(angstig)

Hoe bedoel je, Emilia, hoe bedoel je?
EMILIA

Het leven van de Infanta was niet anders dan ons eigen leven. Als je alles goed en
wel beschouwt.
ROSARIO

Misschien zou je kunnen zeggen, dat het de zuiverste weerspiegeling was van een
meisjesleven aan het hof.
EMILIA

Wat weten wij van onze eerste kinderjaren als wij door de gangen en vertrekken van
het paleis zwerven en altijd maar weer in verbazing verkeren om de dingen, om hun
vormen en hun kleur, om de temperatuurwisselingen en stilten en geluiden die van
hen uitgaan. Hoe angstig waren vooral de ritselingen, de stilten en de wisselingen
van temperatuur. Dan eensklaps vallen de schellen van de ogen. De ogen gaan open
jen wij zien de volwassenen. Wij zouden nog altijd niet onder woorden kunnen
brengen wat wij hebben gezien, maar het was iets verschrikkelijks, iets
ontzagwekkends. De volwassenen hebben onze blik begrepen. Wij worden
toevertrouwd aan de godvruchtige nonnen van Avila om ons hart te zuiveren en onze
blik te temperen.
ROSARIO

Avila... Avila... dat waren de gelukkigste jaren van mijn leven. Daar heb ik gebeden
geleerd en de kracht ervan om ontgoochelingen en begoochelingen te hoeden.
EMILIA

Wij hebben er de middelen geleerd om de luchthartigheid van het hof te verhelen en
te verheimelijken.
ROSARIO

O, spreek niet zo Emilia. Het is een zaad dat langzaam kiemt terwijl de luchthartigheid
zienderogen toeneemt. Als het zaad niet sterft ...
EMILIA

Wij drukken ons in opwinding aan de borsten van
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officieren, in de balzaal, maar lieten niet na in de hoogmis te dwepen van een dood,
die ons zou onttrekken aan dit leven van opgezweepten, desnoods door middel van
een dolk, om in het hiernamaals te worden opgenomen en met doorboord hart te
bidden voor het arme volk van Spanje!
ROSARIO

O, Emilia, Emilia, hoe kun je zo spreken? Dat was geen dweepzucht, dat was ons
meest eigen, ons diepste verlangen.
EMILIA

Dat kan het dan voor jou zijn geweest. Voor mij was het de schijnheiligheid van de
jongemeisjes aan het hof. Ik heb het begrepen toen wij gevankelijk in de ossewagen
naar Toledo werden gevoerd. Ik heb het begrepen. Toen de soldaat met zijn stallucht
zich zijn handtastelijkheden tegenover mij veroorloofde.
ROSARIO

Ik heb deze noodlottige gebeurtenissen in mijn generale biecht vermeld om ze
vervolgens voor eens en voor altijd te vergeten.
EMILIA

Met mij is het anders gegaan. Ik heb de noodlottige gebeurtenissen aanvankelijk ook
uit mijn herinnering geweerd. Ik kan zelfs zonder overdrijving zeggen dat ik ze voor
lange tijd vergeten was, ik geloof zelfs voor meer dan tien jaar. Mijn ouders waren
zo wijs mij spoedig na mijn terugkeer uit het Alcazar uit te huwelijken aan een oude
hoveling, in hoge mate bemiddeld en behorend tot de grandes van Spanje. Zij hadden
begrepen wat er mogelijk kon zijn gebeurd.
ROSARIO

(met een goddeloze gorgellach)

Vertel mij, Emilia, kan het zijn, kan het werkelijk zijn, dat je innemende zoon, met
alle kenmerken van een Spaanse grande, een kind is, niet van de hertog van Alva
maar van de haveloze soldaat?
EMILIA

Het is maar goed dat onze kinderen door haveloze soldaten worden verwekt. Waar
zouden zij anders hun charmes en hun aristocratie vandaan halen?
ROSARIO

(in haar vorige gedaante teruggeslopen)

Ik zal je in mijn gebed opnemen. Ik zal je driemaal daags in mijn gebed herdenken.
EMILIA

Het is hard nodig, Rosario, de herinnering aan de
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soldaat is niet verdwenen. De meeste vrouwen houden er twee mannen op na, een
echtgenoot, die haar bed deelt en de lieve jongen uit haar dromen.
ROSARIO

Verschrikkelijk, Emilia, blasfemie, Emilia. Ik zal voor je bidden.
EMILIA

Hij komt telkens na zoveel jaren terug maar telkens weer in een andere gedaante.
Soms is het een kapitein van de infanterie, op nominatie voor ontslag, dan weer een
amateur-stierenvechter, kandidaat voor een vroegtijdige dood, dan weer een groene
page met de droom van het Noorden in zijn grijze pupillen.
ROSARIO

Je diepste zelf zal pas herleven nadat je begeerten werden gedoofd.
EMILIA

Ik vrees, dat zij spoedig zullen doven als ik nog vaak aan het klavecimbel het ballet
van de Infanta moet begeleiden.
(Maestro Pazzolino komt binnen, een combinatie van de deskundige balletmeester en de behaagzieke
petit maître)

Ik groet u, grandes dames d'Espagne, maar ik groet u nog meer als de musiciennes
voor het feest van de Infanta. Hebt u zich voorbereid voor de muziek, die u zult
moeten spelen?
ROSARIO

Wij spraken erover hoe snel de begeerlijkheden van het leven voorbijgaan.
PAZZOLINO

Ja, men wordt pas instrument als men weet dat ons leven niet telt.
EMILIA

Ja, ieder jaar worden wij weer opnieuw het instrument van maestro Pazzolino en don
Fernando.
PAZZOLINO

Het feest is ieder jaar eender en toch anders.
EMILIA

Het is eerder eender dan anders.
PAZZOLINO

Neen, neen, het is eerder anders dan eender. De pavane mag nooit op dezelfde wijze
worden gespeeld. Het is een dans die zich beweegt tussen de nuances van de
herdenking en de verwachting.
ROSARIO

Van de rouw en de wedergeboorte.
PAZZOLINO
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Wat is de pavane, de dans die men de pavane wenst te noemen?
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EMILIA

U zult niet anders vertellen dan u de vorige jaren ook heeft gedaan.
PAZZOLINO

Volgens sommigen werd de dans genoemd naar de stad Padua, het beminde Padua.
ROSARIO

Ja, waar uw dierbare moeder het levenslicht aanschouwde.
PAZZOLINO

Padua, met de ernst van haar noordelijke sfeer ... Padua van Sint-Antonius, waar
men vindt wat men heeft verloren. Maar Padua bevindt zich ook vlak bij Venetië,
niet van San Marco, maar van de luchthartigheid, de stad waar men verliest wat men
heeft gevonden.
EMILIA

Hoe graag vind ik wat ik heb verloren en hoe graag verlies ik wat ik heb gevonden.
PAZZOLINO

Volgens anderen wordt de dans genoemd naar de pavo, de pauw.
EMILIA

Ik heb nooit van die vogel gehouden. Het is een wrede vogel.
PAZZOLINO

De pauw heeft tevergeefs de statigheid van de herfst met de levenslust van de zomer
pogen te verenigen. De pavane hoort Padua toe, als zij lukt, en de pauw toe, als zij
mislukt.
ROSARIO

Zij mag dit jaar niet mislukken.
PAZZOLINO

De pavane drukt zich uit in de statigheid van kostuum en tempo. Eminentemente
grave. De pavane drukt zich ook uit in de avances en de reserves der paren, die de
toezegging en verwachtingen van het hart inhouden. Vergeet u niet dat een ballet
een kunstwerk is en niet anders zou kunnen zijn dan een aarzeling, een vreselijke
aarzeling, tussen de twee extremen.
EMILIA

Ik zou u bijna bewonderen als ik u zo weer hoor spreken, mon petit maître mon grand
maître. Het kunstwerk is een aarzeling, zoals het leven een aarzeling is.
ROSARIO

De verwachting neemt toe naarmate de danseres meer gelijkenis vertoont met de
Infanta.
PAZZOLINO

(boosaardig, in zijn eer aangetast)
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Als u mij toestaan wilt de waarheid te zeggen, doña Rosario. Als u mij toestaan wilt
de waarheid te zeggen. Don Fernando is een amateur. Hij gelooft dat het resultaat
afhangt van de
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gelijkenis van de hoofdpersoon. Hij vergist zich. Het resultaat hangt af van de
uitvoering van de dans.
EMILIA

Zo heeft ieder zijn belang en zijn belangstelling. Bij u gaat het er alleen maar om dat
de dans juist wordt uitgevoerd. Of de Infanta leeft of ten leven wordt geroepen, u
lapt het aan uw laars.
PAZZOLINO

Als u mij veroorloven wilt de waarheid te spreken, de Infanta wordt niet tot leven
geroepen door de toevallige gelijkenis maar door de uitvoering van de pavane. Als
zij niet dansen kan wordt de Infanta nooit tot het leven geroepen.
EMILIA

Ik kan u geruststellen. Zij is het evenbeeld van de Infanta. Dezelfde romp, dezelfde
benen, dezelfde armen.
PAZZOLINO

Nu herken ik u doña Emilia, u spreekt niet van fysieke gelijkenis, zoals een leek zou
doen, maar van de armen, de benen en de romp, zoals een geïnitieerde in de dans het
zou doen. Voortreffelijk, voortreffelijk.
EMILIA

U bent bezeten van de dans, don Fernando is de bezetene van het evenbeeld.
PAZZOLINO

Als zij de Infanta is, zal ik dat in twee tellen weten te vertellen.
EMILIA

Hebt u haar dan zo goed gekend? Hebt u de moedervlek op haar rechterdij gekend?
En het litteken op haar linkerwreef?
PAZZOLINO

Ik hou mij niet op met littekens en moedervlekken. Ik herken mijn leerlingen zodra
zij een pas hebben gemaakt, een arabeske, een entre-deux. Er is geen danspas, geen
attitude die eender is.
(De kapitein van de lijfwacht met drie gehelmde soldaten op)

PAZZOLINO

U ontheiligt de balzaal, u hoort tot de politietroepen.
DE KAPITEIN

Het kan zo zijn, maar ik heb de opdracht een onderzoek in te stellen naar de
aanwezigheid van samenzweerders in het paleis.
ROSARIO

Het is ieder jaar eender. Het feest van de Infanta roept niet alleen de danslust op maar
ook de lust tot samenzwering.
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anders dan in het uur van gevaar kan manifesteren.
(De kapitein en zijn mannen af)

PAZZOLINO

U zult de slagen van een metronoom horen. Op de vijfde slag zet u in.
(Pazzolino af. Op het balkon verschijnt eerst zuster Gardiana, vervolgens de koning. Men
hoort de slagen van een metronoom. De muziek zet in. De pavane wordt gedanst. De koning
en zuster Gardiana zien roerloos toe totdat de figuren verdwenen zijn)

DE KONING

Het was heel mooi.
ZUSTER GARDIANA

Het kan nog veel mooier.
(De koning af, vervolgens ook zuster Gardiana)

ROSARIO

Het is altijd eender en altijd anders. Aan de inval van de kapitein zijn wij gewend,
maar dit tweetal zien wij hier voor het eerst.
(De monnik en don Rodrigo komen op al pratende)

DE MONNIK

Ik heb hem gevolgd, terwijl het ballet werd gedanst. Hij gaat niet kijken. Hij blijft
in de kleedkamer achter van de gravin. Hij zit tussen de spiegels en de kleren. Hij
zit daar in zichzelf verzonken. Het is alsof hij in voortdurende verbinding met de
danseres wil blijven. Hij wil haar geen ogenblik buiten de sfeer van zijn invloed vrij
laten.
DON RODRIGO

Ik heb de mededeling uit vertrouwelijke bron, dat hij de koning verzocht heeft hem
te ontlasten van zijn taak tijdens het feest van de Infanta.
(De twee mannen af)

ROSARIO

Heb je gehoord wat de koning zei?
EMILIA

Hij zei: ‘Heel mooi’, maar zuster Gardiana antwoordde: ‘Het kan nog veel mooier.’
ROSARIO

Zuster Gardiana speelt een rol die voor alle vrouwen aan het hof gevaarlijk kan
worden.
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EMILIA

Kijk, ik had het bijna vergeten, daar komt de groene page met zijn viool.
(De groene page)

ROSARIO

Het is dit jaar toch werkelijk eerder anders dan eender.
(De jonge page stelt zich op de voorgrond, hij speelt met veel gevoel, piano, piu piano
pianissimo, de muziek van de pavane)
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Derde bedrijf
Negende tafereel.
Het kerkhof van Toledo. Don Pablo is bezig de kransen, verse en verwelkte, op een zerk te
verschikken. Het ontgaat hem niet dat hij daarbij wordt gadegeslagen door pater Antonius,
die steeds dichterbij komt.

PATER ANTONIUS

(vlotter dan men van deze lakonieke priester zou verwachten)

De Heer zij u genadig, don Pablo, bewaker van de doden van Toledo.
DON PABLO

De hulp des Heren moge u evenmin verstoken blijven, pater Antonius, geheim agent
van het Vaticaan.
PATER ANTONIUS

(verrast)

Hoe weet u dat ik deel zou uitmaken van de geheime dienst van de paus?
DON PABLO

In Spanje weet men alles maar men zegt het niet.
PATER ANTONIUS

(adrem)

Dan mag ik verwachten dat ook het lot van de Infanta niet onbekend is.
DON PABLO

Men weet het, maar men zegt het niet.
PATER ANTONIUS

Weet men ook waarom verzwegen wordt wat men weet?
DON PABLO

Dat is wat men het beste weet en het moeilijkst kan zeggen.
PATER ANTONIUS

Nou ja, maar dan is het voor de bakker, doodgraver; ik bedoel, het is in orde; ik
bedoel, het zal verder geen moeilijkheden opleveren; ik bedoel, de oplossing ligt
voor het grijpen.
DON PABLO

Dan bent u een gelukkig man, ik mag u wel feliciteren.
PATER ANTONIUS
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Neen, zover is het bij lange na nog niet. Neen, ik ben voorshands nog diep
bekommerd.
DON PABLO

En u heeft zojuist gezegd, de oplossing ligt voor het grijpen.
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PATER ANTONIUS

De oplossing van de eerste opdracht zal niet lang meer op zich laten wachten, ik
bedoel een bijkomstige opdracht, een opdracht voor zo tussen de bedrijven door,
maar laat ik u wat toevertrouwen, don Pablo, deze bijkomstige opdracht is zo mogelijk
nog moeilijker dan de eerste.
DON PABLO

Ik maak u wel mijn compliment, uw geheime dienst werkt perfect, de strekking van
de tweede opdracht is nog niet tot de Spaanse wereld doorgedrongen.
PATER ANTONIUS

Luister nou 'ns goed naar mij, beheerser van de onderwereld.
DON PABLO

Mijn gezicht wordt de laatste tijd steeds minder, maar mijn oren worden steeds
scherper.
PATER ANTONIUS

Paus Veracius, dat moet u vooral goed begrijpen, paus Veracius, dat de Heer hem
genadig zij, verkeert in wat men zou kunnen noemen een ernstige crisis.
DON PABLO

In de overgang, bedoelt u. Net iets voor de hogere prelaten om de vrouwen na te
bootsen.
PATER ANTONIUS

Je moet weten, de paus is in zijn jonge jaren in de eerste plaats een man van het
zwaard geweest, een veldheer om het zomaar eens te noemen.
DON PABLO

Een veldheer? Een krijgsoverste? Maar welke slag heeft hij dan gewonnen?
PATER ANTONIUS

Nou, jij bent ook een bijdehante doodgraver. Nou ja, een krijgsoverste, dat heb ik
zomaar voor het gemak gezegd. Hij is alleen maar in figuurlijke zin een krijgsman
geweest. Hij heeft vooral als diplomaat naam gemaakt.
DON PABLO

Dat is heul, heul wat anders.
PATER ANTONIUS

Nou goed, laat het dan maar heul heul wat anders zijn. Het vraagstuk wordt er toch
niet minder moeilijk door.
DON PABLO

Wat voor vraagstuk is er dan aan de hand?
PATER ANTONIUS

(kort aangebonden)
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Als ik eerlijk moet zijn, zou ik moeten toegeven dat hij krijgsman, staatsman noch
diplomaat is. Hij verkeert in een crisis
(onverwacht luid)

, hij is een doorgefourneerde waarheidszoeker.
DON PABLO

(enigszins geroerd)

Een doorgefourneerde
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waarheidszoeker. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dat is heel mooi.
Heel heel mooi.
PATER ANTONIUS

Waarom zeg je ineens heel heel mooi en zo straks sprak je nog zo heul heul boers?
DON PABLO

Dat is heul en heel wat anders.
PATER ANTONIUS

(neemt de bewaker onderzoekend op en vervolgt)

Ja, dat is makkelijk gezegd, onderzoek alle dingen en behoud het goede, maar daarvoor
moet je over de nodige tijd beschikken.
DON PABLO

Wie tot de ziel der dingen wil doordringen, moet geheel zijn leven en al zijn tijd
daarvoor over hebben.
PATER ANTONIUS

Je hebt het gezegd, doodgraver. Begrijp je nu waarom hij blijft zweven tussen
kwaadaardigheid en onkreukbaarheid?
DON PABLO

Ik zou het niet beter kunnen zeggen.
PATER ANTONIUS

Begrijp je nu waarom wij hem werk uit handen moeten nemen?
DON PABLO

Neen, u mag een verdorven monnik zijn, dat staat wel op uw gezicht te lezen, maar
u heeft toch gelijk, wij moeten de Heilige Vader werk uit handen nemen, maar wat
voor werk zal dat zijn, vermomde monnik, en wie zal met dat werk moeten worden
belast?
PATER ANTONIUS

Het zal niet moeilijk zijn uw vragen te beantwoorden. De pontifex maximus, laat het
u wel gezegd zijn, heeft een groot aantal werkzaamheden te verrichten die even goed
en in vele gevallen, let wel, ik zeg alleen maar in vele gevallen, nog beter door een
ander zouden kunnen worden verricht.
DON PABLO

Zou u dat menen?
PATER ANTONIUS

Het concilie van kardinalen is hetzelfde oordeel toegedaan.
DON PABLO

Dan zal het wel zo zijn, zonder enige twijfel.
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Neemt u eens het grote aantal zegeningen die hij moet uitspreken. Het aantal
zegeningen urbi et orbi moge beperkt zijn, de zegeningen van congregaties,
legereenheden, alsmede de agrarische en industriële bedrijven zijn niet in cijfers vast
te leggen. Wat moet er al niet geze-
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gend worden: de eerste groene spruitjes in de lente, de rozen in de meimaand, de
wijnoogst in de herfst.
DON PABLO

Een gewoon mens zou misselijk worden van zoveel zegeningen.
PATER ANTONIUS

Zeg dat wel. Dan moet hij nog het huishouden van het Vaticaan leiden, met de
Zwitsers, die altijd maar om verhoging van bezoldiging zeuren, en de juiste
verhoudingen tot het buitenland in acht nemen, met de koningen die om
echtscheidingen en de pelgrims die om audiëntie voor hun onbetrouwbare verhalen
bedelen.
DON PABLO

U mag niet zo van leer trekken tegen de pelgrims. Dat vele lopen maakt de mens
onbetrouwbaar en onberekenbaar. Dat slaat onwillekeurig naar het hoofd.
PATER ANTONIUS

Dan moet de Heilige Vader zich nog de zorgen van zijn lijfarts laten welgevallen.
Heb je daar wel eens aan gedacht, don Pablo, de onnoemelijke last die je van een
lijfarts kunt hebben. Hij let op alle buitenissigheden van lijf en leden, druipneus,
buikloop, oorharen, ontsierende wratten en liesbreuken. Dat moet allemaal verwijderd
worden, met medicijn of met het lancet.
DON PABLO

Onder ons gezegd en gezwegen, pater Antonius, de Heilige Vader heeft toch maar
een prinsheerlijk bestaan. Hij heeft gratis pedicure, manicure en de chirurgijn tot zijn
beschikking en ook de begrafeniskosten worden door de organisatie van Sint-Pieter
gedragen. Wat wil hij nog meer.
PATER ANTONIUS

En hoe denkt u over de zegeningen?
DON PABLO

Onder ons gezegd en gezwegen, het moet een bevredigend gevoel geven zo'n zegen
uit te delen. Van het balkon, van een statige façade of van een draagstoel die kantelt
en desalniettemin niet omvalt.
PATER ANTONIUS

(listig)

Wat zou u ervan denken enig werk van de Heilige Vader over te nemen?
DON PABLO

(nog listiger)

Maakt u zich niet bezorgd, pater Antonius, ik heb uw voorstel terstond begrepen. U
ziet in mij een dubbelganger van de Heilige Vader. Geeft u maar toe, is het zo niet?

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

163

PATER ANTONIUS

Zo is het, don Pablo, ik had u reeds op het eerste gezicht herkend.
DON PABLO

Nou ja, niet helemaal een dubbelganger, maar zo een na een beroerte of een ernstig
ongeval.
PATER ANTONIUS

Ik kan niet zeggen hoezeer ik uw intelligentie bewonder en die heeft zich nog wel
op een dodenakker moeten ontwikkelen.
DON PABLO

Nou, als u het mij vraagt, ik zou niet aarzelen de werkzaamheden van de Heilige
Vader over te nemen.
PATER ANTONIUS

U bent dus bereid zonder ernstig tegenstribbelen de zegeningen te verrichten alsmede
de ingrepen der kleine chirurgie te ondergaan?
DON PABLO

Potverdikkie neen, ik draai er mijn hand niet voor om.
PATER ANTONIUS

Ik heb mij niet vergist, ik heb dan ook tevoren op uw inschikkelijkheid gerekend, ik
heb reeds mijn voorzorgen genomen. Het contract is al opgesteld. Wij kunnen morgen
naar de notaris. U heeft toch hier een notaris in de buurt? En wij kunnen dan
overmorgen de reis aanvaarden.
DON PABLO

De reis aanvaarden?
PATER ANTONIUS

Wij moeten toch in Rome komen! En zonder de reis gaat dat nu eenmaal niet.
DON PABLO

Men merkt nu wel dat u een monnik bent die niet met de eisen van de werkelijkheid
rekening houdt.
PATER ANTONIUS

U begint toch niet terug te krabbelen?
DON PABLO

Begrijpt u dan niet dat ik mijn vrouw zal moeten raadplegen?
PATER ANTONIUS

Ja, een rechtschapen huisvader behoort altijd zijn vrouw te raadplegen. Maar zij zal
toch wel instemmen?
DON PABLO
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Dat weet ik nog zo net niet. U moet zich voorstellen wat dat voor een mens van
eenvoudige afkomst moet betekenen tot de vrouw van de paus te worden
gepromoveerd. Als zij maar niet de stuipen krijgt, als zij maar niet de stuipen krijgt.
PATER ANTONIUS

Nou ja, de vrouw van de paus, zo mag je
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het niet voorstellen. Het gaat niet om de paus, maar om de schijnpaus.
DON PABLO

De verhuizing naar een vreemd land zal haar ook niet gemakkelijk vallen. Waar moet
de kat blijven?
PATER ANTONIUS

Hoor eens, don Pablo, wij zullen niet nalaten haar in het gebed te herdenken. Wij
zullen de bemiddeling van de nonnenkloosters inroepen. Daar hebben wij drieëntachtig
van in Rome en drieënzeventig in Toledo. Geloof mij, dierbare don Pablo, alles komt
in orde.
DON PABLO

(zeer bezorgd)

Dat weet ik nog zo net niet. Ik moet ook de raad van de doodgravers raadplegen.
PATER ANTONIUS

(ontstemd)

Hoor eens, don Pablo, je bent onder ons gezegd en gezwegen een lastige oude heer.
DON PABLO

Alle oude heren zijn lastig. Sommigen zijn zelfs verdomd lastig. Dat komt van de
tandeloosheid en de liesbreuk.
PATER ANTONIUS

Geloof mij, alles komt in orde. Over een week spreken wij elkaar nader.

Tiende tafereel.
Als het doek van de achtergrond opgaat, is het gehele toneel zichtbaar. Het park van Aranjuez.
Perken met banken tussen berken met varens. Op een van de banken zit het prinsje Manrique,
negen jaar, vroegrijp, knap van uiterlijk, maar met kwaadaardig stekende ogen. Aan zijn
voeten op het gras zit de nar, van het dwergtype van ‘de niño de Vallecas’, zoals door Velasquez
geschilderd, een zitreus, met lange romp en korte beentjes, met snor en puntbaard. Hij draagt
scheef op het hoofd een breedgerande hoed.

MANRIQUE

Vertel eens, Vallecas, waarom reizen wij zo op en neer van de Guadarama naar
Aranjuez. Waarom gaan wij niet naar Madrid terug?
DE NAR

Het is onrustig in Madrid, mijn prins, het is er zeer onrustig.
MANRIQUE

Wat doen ze als het zo onrustig is?
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DE NAR

Ze zitten op hun drempel en slijpen hun dolk.
MANRIQUE

Is dat nodig voor de samenzwering?
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DE NAR

Dat menen zij.
MANRIQUE

Gebeurt het wel eens, dat zij het paleis in brand steken?
DE NAR

Ze hebben het wel eens geprobeerd, maar dat gaat niet zo makkelijk. Het paleis wordt
bewaakt door de politiemacht, het garnizoen en de lijfwacht.
MANRIQUE

Als ik groot ben, maak ik ze allemaal dood. Politiemacht, garnizoen en lijfwacht.
Allemaal.
DE NAR

Zal de koning dat goed vinden?
MANRIQUE

Ik laat de koning naar het schavot voeren.
DE NAR

Je bent heel wat van plan, mijn prinsje.
MANRIQUE

De koning samen met zuster Gardiana. Beiden naakt naar het schavot.
DE NAR

Maar zal de kroonprins lijdelijk toezien?
MANRIQUE

De kroonprins bestaat dan allang niet meer. Hij moet ook naar het schavot, maar hij
mag zijn kleren aanhouden.
DE NAR

Maar wat zal de koningin ervan zeggen?
MANRIQUE

De koningin zal ik sparen. Zij lijkt op het portret van de Infanta.
DE NAR

Zal ik ook het lot van de koning en zuster Gardiana delen?
MANRIQUE

Ik zal je sparen om je korte beentjes en je deftige snor.
DE NAR

Stil! Ik hoor geritsel. Daar komen mensen aan.
MANRIQUE

Dat is zeker de koningin met haar hofdames.
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DE NAR

Neen, het zijn niet de stappen van hofdames.
(Prins en nar hebben zich inmiddels achter een der banken verscholen. Twee edellieden komen
op, broze don Quichotfiguren die van links naar rechts kijken)

EERSTE EDELMAN

Is alles veilig?
TWEEDE EDELMAN

Ik zou er mijn hoofd om durven verwedden.
EERSTE EDELMAN

Ik geloof niet dat men tegenwoordig veel waarde hecht aan het hoofd van een
edelman.
TWEEDE EDELMAN

Zou je dat denken?
EERSTE EDELMAN

Ik ben er zeker van.
(Ingehouden lachen achter de stenen bank)
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EERSTE EDELMAN

Heb je dat gehoord?
TWEEDE EDELMAN

Dat is het geritsel van een specht.
EERSTE EDELMAN

Bedoel je de vogel?
TWEEDE EDELMAN

Ja, de specht brengt een geluid voort dat het meest lijkt op een avondsnik.
EERSTE EDELMAN

Een avondsnik, daar heb ik nog nooit van gehoord.
TWEEDE EDELMAN

Dan moet je je oren voortaan maar beter de kost geven. Dan zul je hem horen. De
snik van de aarde als het avond wordt. Je zult hem overal horen. In het bos en aan
de rivier. Op het land en in de straten van de stad.
EERSTE EDELMAN

Ik heb de indruk dat je mij maar wat wijsmaakt. De avondsnik. De avondsnip.
TWEEDE EDELMAN

Dat is ook zo. De avondsnip doet ook mee.
EERSTE EDELMAN

Je bedoelt dus dat de avondsnip meedoet aan de avondsnik?
TWEEDE EDELMAN

Zo is het, hoogwelgeborene.
EERSTE EDELMAN

Het zij zoals het zij, als het maar veilig is.
TWEEDE EDELMAN

Wij kunnen het sein op veilig stellen. Op mijn verantwoording.
EERSTE EDELMAN

Nou, dat moeten wij dan maar ook doen.
TWEEDE EDELMAN

Het sein op veilig stellen. Hoe doen we dat?
EERSTE EDELMAN

Je blijft doodstil staan, de rechterarm in de hoogte.
(De twee edellieden exit. Men hoort het gekras van uilen, die elkaar beantwoorden. Even weer
ingehouden lach achter de stenen bank en het is weer stil als tevoren. Dan verschijnt de
koningin met haar hofdames, onder wie ook doña Emilia en doña Rosario zich bevinden. Lange
sleepgewaden. Het gevolg stelt zich zo op, dat de koningin zich in het midden van haar hofdames
bevindt. Hare Majesteit vertoont uitgesproken gelijkenis met de gravin van Morina. Zij is
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evenwel van smaller, brozer maaksel. Bij het spreken beweegt zij de ene arm, traag en hoekig;
haar hoofd leunt terzijde en zij steunt voornamelijk op de
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rechterheup. Ook als zij het woord niet voert, neemt zij onverwacht gotische houdingen aan.
Zij is lichter van haar en tint dan de gravin van Morina, blond met een zweem van rossig.
Haar stem heeft twee toonhoogten die elkaar zonder aanwijsbare aanleiding afwisselen)

DE KONINGIN

Dames, het zal u niet ontgaan zijn waarom ik u verzocht heb vanavond op deze
heimelijke plek te komen.
DOñA ROSARIO

Zouden wij hier veilig zijn, majesteit?
DE KONINGIN

De kamerheren willen er hun hoofd om verwedden
(de ingehouden lach even hoorbaar)

, ja het kraakt soms onheilspellend in het lover, maar wij moeten er ons niets van
aantrekken. In het donker is de mensenziel nu eenmaal bijzonder gevoelig voor
kreunende twijgen. Maar u weet wat de reden is van onze bijeenkomst?
DOñA EMILIA

Wij meenden dat wij hier gekomen waren om afscheid van u te nemen, majesteit.
DE KONINGIN

Zo is het dames, zo is het. Wij zijn hier vanavond bijeen om afscheid te nemen van
doña Rosario en doña Emilia die ons vandaag voor lange tijd verlaten. Voor heel
lange tijd.
EEN HOFDAME

Ach, Rosario en Emilia gaan ons verlaten.
EEN TWEEDE HOFDAME

Ik had zoiets wel vermoed.
DE KONINGIN

Maar weet u ook waarheen zij gaan?
TWEEDE HOFDAME

De bestemming zal vermoedelijk wel Rome zijn. Tegenwoordig gaat iedereen naar
Rome. Via Aurelia en Flaminia, via Salavia en via Appia, alle wegen leiden naar
Rome. Elite en plebs, iedereen trekt naar Rome.
DE KONINGIN

Men zou u freule Vermoedelijk moeten noemen. U kunt geen zin uitspreken of u
stopt ergens wel een vermoedelijk in.
DERDE HOFDAME

Haar vermoedens, pardon, haar gissingen zijn meestal raak.
DE KONINGIN
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Ja, zo is het, haar vermoedens hebben een grote waarde voor het hof. Ook ditmaal
heeft zij goed geraden. De onafscheidelijke vriendinnen trekken naar Rome.
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EERSTE HOFDAME

Het gezicht van Rosario laat daarover geen twijfel bestaan.
TWEEDE HOFDAME

In gedachte prevelt zij alreeds haar rozenkrans in een van de bonte kapellen van de
[...] of van Pietro, vermoedelijk tenminste.
(Algemeen gelach, ook van de nachtuilen)

EERSTE HOFDAME

Het gezicht van Emilia spreekt ook boekdelen.
TWEEDE HOFDAME

Luchtige, vluchtige brochures. In gedachte wandelt zij alreeds langs de klaterende
fonteinen van Rome met een jonge prelaat in purper.
DERDE HOFDAME

(aanvullend)

Ten prooi aan opwellingen van de kostelijkste aard. Vermoedelijk tenminste.
(Wederom algemeen gelach, de nachtuilen fladderen verschrikt heen)

DE KONINGIN

Ja, dames, u kent de bestemming, maar kent u ook het doel van de reis?
DOñA ROSARIO

(uiterst kwezelachtig)

Weest u op uw hoede, majesteit. De hofdames verstoppen hun ware gevoelens achter
hun vermoedelijke aardigheden.
DE KONINGIN

Vanavond hoeft niemand haar ware gevoelens te verstoppen. Wij trekken allen het
masker af
(smekend)

, ach dames, laten wij vanavond voor een hoogst enkele maal onze ware aard tonen,
laten wij allen ons hart uitspreken, laten wij allen alle schijn laten varen.
EERSTE HOFDAME

(in vervoering)

Hoe heerlijk ontmaskerd te worden.
TWEEDE HOFDAME
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Hoe heerlijk onze wondeplek tonen.
EERSTE HOFDAME

Hoe heerlijk alle schijn laten varen.
DE KONINGIN

Dames, doña Rosario en doña Emilia ondernemen deze pelgrimage op dringend
verzoek van hun diepbedroefde vorst en vorstin.
TWEEDE HOFDAME

(lucide)

Zij moeten om voorspraak van de Heilige Vader smeken.
DE KONINGIN

(in tragische houding)

Ja, dat is het, ik had het juiste woord nog niet gevonden.
HOFDAMES

(in koor, in nabootsing van het Griekse treurspel)

De voorspraak voor de koning.
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DE KONINGIN

(in de houding van boetelinge)

Die zich verslaapt en de staatszaken verwaarloost.
HOFDAMES

De voorspraak voor de koningin.
DE KONINGIN

Die zich aan gotische houdingen te buiten gaat.
HOFDAMES

Voor de kroonprins ...
DE KONINGIN

Die de mensheid schuwt en de voorkeur geeft aan dieren- en plantenwereld.
HOFDAMES

Vergeet, o vergeet de kleine Manrique niet.
DE KONINGIN

Die alreeds op zo jeugdige leeftijd de wellust van de Bourbons en de kwellust van
de Habsburgers beoefent.
HOFDAMES

De voorspraak voor de verdwenen prinses ...
DE KONINGIN

(de toon van boetelinge verwisselend voor die van smekelinge)

Opdat naar graf worde opgespoord en haar naam geheiligd worde.
(De toon van smekelinge verwisselend voor die van society-dame)

Rosario, kom dat ik u in mijn armen drukke.
(Rosario wentelt van omarming tot omarming, afscheid nemend van koningin en hofdames)

Emilia, kom dat ik u eveneens in mijn armen drukke.
(Emilia wentelt eveneens van omhelzing tot omhelzing)

Gij zijt mij beiden van harte lief.
(Rosario en Emilia maken de révérence)

U vertoont, ieder op eigen wijze, een bijzonder facet van het hofleven.
(De twee dames maken nogmaals een révérence, waarbij niet alleen buiging maar ook de
gezichtsuitdrukking van Rosario en Emilia aanvankelijk moeten verschillen)
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TWEEDE HOFDAME

De prelaten te Rome worden voor een moeilijke keuze gesteld.
DERDE HOFDAME

Vermoedelijk tenminste.
(Het begin van gelach wordt tijdig gesmoord)

DE KONINGIN

Laten wij ons voor de spot hoeden, laten wij ons naar de kapel begeven. Laten wij
om een veilige reis voor de onafscheidelijke vriendinnen bidden
(klapt ongeduldig, welhaast geërgerd in de handen)

, waar blijven nu weer die kamerheren? Aranjuez is vanouds bekend om zijn slechte
service.
(De twee edellieden zijn inmiddels teruggekeerd)
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EERSTE EDELMAN

De kapitein van de garde des konings verzoekt tot u toegelaten te worden.
DE KONINGIN

Verzoek hem zich bij mij te vervoegen.
(De kapitein is inmiddels verschenen)

DE KAPITEIN

Majesteit, de koning verzoekt mij u zijn eerbiedige groeten over te brengen en zijn
bezorgdheid om uw veiligheid kenbaar te maken.
DE KONINGIN

Ik dank u, kapitein, voor de woorden die u heeft overgebracht en verzoek u mij uw
nadere opdracht te willen mededelen.
DE KAPITEIN

De koning heeft mij verzocht de dames, die naar Rome pelgrimeren, door de
gevaarlijke zone te vergezellen. Daarna worden zij door de jonkers en pages vergezeld.
DE KONINGIN

Is het u toegestaan de reisroute kenbaar te maken?
DE KAPITEIN

(in diepe ernst)

Zij zal voorlopig geheim dienen te blijven. Zo heeft de koning het verordineerd.
DE KONINGIN

(nabootsend)

Doe gelijk de koning heeft verordineerd. Dames, reken in de gevaarlijke zone op de
hoede van de kapitein van de garde, maar nog meer van uw beschermheiligen
daarboven
(zij wijst in de richting van de boomtoppen)

. Wij begeven ons dus eerst naar de kapel,
(tot de edellieden)

zorg ervoor, dat de service nu in de puntjes is,
(tot de kapitein)

sluit u bij ons aan, ik kan niet ontkennen dat de bescherming van een stevige gardist
mij niet nalaat een veilig gevoel te geven.
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(Het gezelschap exit. De prins en de nar komen uit hun schuilplaats te voorschijn en nemen
weer hun vroegere plaatsen in)

MANRIQUE

(kwaadaardig vastberaden, na langdurig zwijgen dat niet veel goeds belooft)

Ik wil ook naar Rome.
DE NAR

Mijn prins, het is hier ver vandaan, heel ver hier vandaan. Wij hebben geen paarden,
geen karos, geen begeleiding.
MANRIQUE

(rancuneus)

Als je niet zorgt dat ik er kom, laat ik je ook naar het schavot brengen.
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Elfde tafereel.
Alleen de voorgrond van het toneel zichtbaar. Wij bevinden ons in de cipressenlaan van het
kerkhof te Toledo. Wij zien eerst de bewaker die van links komt aansjokken met een bos takken
in zijn handen. Op enige afstand volgt hem een jong meisje van achttien jaar of iets ouder in
het blauw, met een boeket bloemen in de hand.

MEISJE

Mijnheer ... mijnheer ...
BEWAKER

Wie zou er toch alsmaar door ‘mijnheer’ roepen?
MEISJE

Mijnheer ... mijnheer ...
BEWAKER

Als je een mijnheer moet hebben moet je elders zoeken. Maar zeg maar op, wat zoek
je.
MEISJE

Ik zoek een graf.
BEWAKER

Aan zerken ontbreekt het hier niet. Wie zoek je?
MEISJE

Ik zoek het graf var Valentijn Delaet.
BEWAKER

Valentijn ... Valentijn ... Daar zeg je me wat ... Die naam klinkt me bekend in de
oren, maar ik heb niets aan namen. Ik moet zijn geschiedenis kennen. Vertel mij zijn
geschiedenis, meisje.
MEISJE

Het is een treurige geschiedenis, bewaker, hij is gestorven.
BEWAKER

Valentijn Valentijn ... Is dat een Vlaamse naam? Kwam hij uit Gent en omgeving?
MEISJE

Hij kwam uit Gent en ik kom uit de omgeving van Gent.
BEWAKER

Zwijg, uilskuiken. Dan ken ik je geschiedenis.
MEISJE

Hoe zou u mijn geschiedenis kunnen kennen?
BEWAKER
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Ik weet alles van de doden en de levenden. Luistert u maar.
MEISJE

Als u mij ook niet vergeet te vertellen waar het graf is waarvoor ik deze bloemen
heb geplukt.
BEWAKER

Luistert u maar. Het gebeurde in de omgeving van Gent. Daar had uw vader een
boerenhoeve. Daar bent u groot geworden tussen de paarden, koeien en kippen.
MEISJE

Daar waren ook varkens bij.
BEWAKER

U had alleen maar omgang met de dieren en de dorpskinderen.
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MEISJE

Elke zaterdag ging ik te biecht en elke zondag te communie.
BEWAKER

En elke vrijdag kocht je van een sloddervos van een vriendin de zonden die je zaterdag
moest biechten.
MEISJE

Ik was zo onschuldig als een pasgeboren kind, ik maakte mij niet eens schuldig aan
dierenkwelling en zelfbevrediging.
BEWAKER

Het moet zijn geweest op het feest van je zestiende verjaardag dat je een bijzondere
ervaring opdeed.
MEISJE

Ja, ik bemerkte dat ieder ding een tale spreekt als de ziele luistert.
BEWAKER

Op school hebben ze mij geleerd dat de Vlamen geen ziel hebben.
MEISJE

Ik luisterde naar de taal van de Leie.
BEWAKER

Is dat een mooie rivier?
MEISJE

Hij stroomt soms zo traag, dat het is alsof hij zich bezint en weer naar zijn oorsprong
wil terugstromen tussen de rijen van peppels door.
BEWAKER

De peppels, zijn dat mooie bomen bij jullie?
MEISJE

Wij noemen ze ook abelen.
BEWAKER

Nou ja, als ze abelen heten, moeten het wel mooie bomen zijn.
MEISJE

Wat mij in die lente het meest verraste, waren de boterbloemen. Niet een enkele
boterbloem maar een veld van boterbloemen. O, had u dat gezien, bewaker, een veld
met boterbloemen.
BEWAKER

Maar er is iets anders wat u die lente verraste.
MEISJE

Hoe kunt u mijn geschiedenis kennen? U moet die niet aan anderen vertellen.
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BEWAKER

Ik zal die niet aan anderen vertellen, maar ik weet alles van de levenden en de doden.
MEISJE

Ik ben het zelf vergeten die geschiedenis. Hoe was het ook weer?
BEWAKER

U werd niet alleen verrast door de Leie, de peppels en de boterbloemen. U werd ook
verrast door de drie manspersonen die naar uw hand kwamen dingen.
MEISJE

U moet zich niet zo laatdunkend over hen uitlaten. Twee van hen waren echte heren.
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BEWAKER

De een was een grijzende generaal, die op een kasteel woonde en een jonge vrouw
zocht om zijn hart op te warmen door het vuur van de liefde of de ergste jaloezie aan
te kweken.
MEISJE

Ja, die drukte zich altijd uit in de taal van de Franse courtoisie en verspreidde met
zijn kragen, zijn jabots en zakdoeken een sterke lucht van Franse parfums.
BEWAKER

De tweede was een zakenman uit de zakenwijk van Gent. Hij leverde weefsels en
kant voor alle landen van de wereld. Voor Spanje en Portugal, voor de Venetianen
en de Turken. Voor Amerika en Azië.
MEISJE

Hij was een zakenman. Hij sprak een zakelijke taal. Hij zei dat hij mij ten huwelijk
vroeg om zijn geslacht voort te zetten en nog meer kant en weefsels te verkopen. Ik
zou het goed hebben in de zakenwijk. Ik zou in weelde baden, ik zou niet zijn
galjoenen privé-reizen kunnen maken naar Venetië en Byzantium, naar Lissabon en
Cadiz, naar Mexico en Voor-Indië.
BEWAKER

U zou hem ook zeker het oor hebben geleend, het oor, ja, zo niet meer nog dan het
oor, als er niet een derde manspersoon was geweest.
MEISJE

Het was nauwelijks een manspersoon, het was maar een dichter.
BEWAKER

Men noemde hem de page in het groen. U wandelde met hem langs de boorden van
de Leie, onder het wikkelwikkelwaaien van de abelen, door de velden van
boterbloemen. En, als het heel warm was, die vreemde zomer zwanger aan
zomerwolken, dan rustte uw hoofdje aan zijn borst onder een heester van bloeiende
meidoorn.
MEISJE

Het was er zo heerlijk, waarlijk zo heerlijk heerlijk.
BEWAKER

Daar zou geen einde aan gekomen zijn als uw vader u niet ernstig had berispt om
uw omgang met een dichter, die alleen gedichten maakte voor eigen kring, dié liedjes
zong meer geschikt voor straatventers dan voor de concertzaal, die vioolsolo's pleegde
met de strijkstok over de linkerarm.
MEISJE

Ik moest het hem wel uitleggen. U begrijpt, bewa-
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ker, ik moest het hem wel zeggen. ‘Valentijn, je moet de wereld leren kennen. De
grote wijde wereld. Dan zul je geen gedichten maken voor de prullenmand, geen
liedjes voor de straatventers, geen vioolsolo's over je linkerarm. Mijn hart is voor
jou. Ik wacht op jou.’
BEWAKER

U weende toen hij vertrokken was. Het duurde maanden voordat u van hem hoorde.
U had al besloten het oor te lenen aan de verleidelijke taal van de zakenman van de
zakenwijk uit Gent. Galjoenen, Cadiz y Lisboa. Venezia y Bizancio. Asia y America.
MEISJE

Maar toen was ik weer zielsgelukkig. Ik kreeg met iedere post een brief van mijn
geliefde. Hij had Frankrijk doorreisd. De stad van Parijs, met haar raffinement, de
kastelen van Blois, met hun toverpracht, de Pyreneeën waar de zwaarmoedige Basken
wonen, Castilië bekend om zijn cantos en santos.
BEWAKER

Vertelde hij niet van Madrid?
MEISJE

Hij was daar opgenomen in de hofkringen en zou er ten gehore van koning en hof
een vioolsolo geven ter gelegenheid van het grootste feest van Spanje. Het feest van
de Infanta.
BEWAKER

En toen trad weer het zwijgen in.
MEISJE

Ik begon het oor te lenen, het oor en de vingertoppen maar verder niets, aan de
verhalen van de generaal die de jaloezie bij mij wakker riep.
BEWAKER

Maar daar kwam de zakenman uit de zakenwijk tussenbeide die nu de avances van
de generaal meer vreesde dan de absences van de groene page. Hij wist uw heiligste
gevoelens te sparen en een conflict tussen u en de generaal uit te lokken.
MEISJE

Toen kwam juist de diplomatieke koerier. Hij vertelde dat de groene page in een van
de relletjes in Madrid was omgekomen en in Toledo was begraven. Hij wist niet of
de bijzetting had plaatsgehad in een particulier graf danwel in een verzamelgraf voor
samenzweerders en andere onverlaten. Wat moest ik doen, bewaker? Wat moest ik
doen? Ik heb een sprong in het duister gedaan. Ik ben in het huwelijk getreden met
de zakenman.
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BEWAKER

De generaal was voor immer in ongenade gevallen.
MEISJE

Met zijn koude drukte, zijn jabots, zijn kragen.
BEWAKER

U behoort dus de zakenman toe.
MEISJE

Ik ben in het huwelijk getreden maar onder voorwaarde dat het niet zou worden
voltrokken voordat ik een boeket fraaie bloemen zou hebben gelegd op het graf van
de groene page.
BEWAKER

Is dat de waarheid die u spreekt?
MEISJE

Er is geen woord Frans bij.
BEWAKER

Welnu, ik kan u verklaren, de groene page is niet omgekomen.
MEISJE

Niet omgekomen? Heeft de koerier dan gelogen, o, lelijke diplomatieke koerier!
BEWAKER

Hij is maar lichtgewond. Alleen zijn naam bevindt zich tussen de doden van het
verzamelgraf.
MEISJE

Dan weg met mijn bloemen! Ik zal hem zoeken. Ik zal hem vinden.
DE PAGE

(die inmiddels opgekomen is)

Wij hebben elkaar weer gevonden. Eindelijk! Wij zullen wandelen onder het
wikkelwakkelwaaien van de abelen, langs de boorden van de traagzame Leie, door
de velden van boterbloemen. Wij zullen ademloos liggen onder de heesters van
meidoorn.
MEISJE

Waarom heb je niet geschreven? Valentijn, hoe kon je zo handelen. Waarom heb je
niet geschreven?
PAGE

Ik heb je dadelijk geschreven maar de censuur, ik begrijp nu, de censuur, hoe goed
begrijp ik het nu, de vreselijke censuur heeft mijn brieven in de prullenmand gegooid.
MEISJE
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Je gedichten en brieven waren allemaal voor de prullenmand bestemd. Arme jongen.
Lieve jongen ...
PAGE

Waarom nog treuren Leontien? Mijn hart om je te dienen.
MEISJE

(met een angstschreeuw)

Arme jongen ... Lieve jongen, ik heb een huwelijk met de zakenman uit de zakenwijk
gesloten.
PAGE

(ontsteld)

Een huwelijk gesloten!
BEWAKER

(geruststellend)

Maar het huwelijk is nog niet voltrokken!
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PAGE

Niet voltrokken?
BEWAKER

De ontbinding dient uitgesproken te worden.
MEISJE

Moedertjelief, o moedertjelief, wie moet dat doen?
BEWAKER

De paus te Rome.
PAGE

Ik heb u begrepen. Wij moeten naar Rome. Wij moeten een verzoekschrift laten
opstellen door een advocatus diaboli de divortio matrimonii non consumati causa.
(Page en meisje af)

BEWAKER

(alleen)

In de oude stad van Rome
daar hangt een walvis in de bomen
die zingt zo aardig en zo fijn
dat is te zeggen in het Latijn.

Twaalfde tafereel.
Als het doek opgaat is het toneel geheel in het duister gehuld. Langzaam worden de kaarsen
ontstoken, door een kamerdienaar in donker habijt. De vormen tekenen zich steeds duidelijker
af. Wij bevinden ons in het werkvertrek van paus Veracius die in dezelfde houding en op
dezelfde wijze zit als in het eerste bedrijf. Het moet diepe nacht zijn.

DE KAMERDIENAAR

Is er nog iets van uw dienst, Heilige Vader?
PAUS VERACIUS

Hoe heet je ook weer, ragazzo?
DE KAMERDIENAAR

Frater Tomasso, om u te dienen.
PAUS VERACIUS

Frater Tomasso, treuzel niet en ga onmiddellijk pater Amargus halen.
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DE KAMERDIENAAR

Het is drie uur 's nachts, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Voor sommigen verloopt het gehele leven in het duister van de nacht. Zoals de
Fransen zeggen, un voyage au bout de la nuit. Spreek je Frans, frater Tomasso?
DE KAMERDIENAAR

Neen, Heilige Vader, ik versta alleen mijn moerstaal.
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PAUS VERACIUS

Je kunt er de Heer voor danken, frater Tomasso.
DE KAMERDIENAAR

Zo is het, Heilige Vader, wie wetenschap vermeerdert vermeerdert smart.
PAUS VERACIUS

Doe zoals ik je bevolen heb en ga aanstonds pater Amargus halen.
(Kamerdienaar exit)

PAUS VERACIUS

(praat half verstaanbaar voor zich heen)

Hoe zal ik de geschiedenis ingaan? Als paus Voracius of als paus Ferocius? Of zullen
er ook enkelen zijn die mij met een waardige gezichtsuitdrukking als paus Veracius
zullen herdenken? Wie zou een dusdanig moeilijke vraag kunnen beantwoorden?
Dusdanig, wat een plechtig woord, een echt woord voor dit plechtig oord. Het staat
voor mij langzamerhand wel vast, dat ik door mijn dusdanig- en hoedanigheden als
een homo Voracius ben begonnen. Homo Voracius, va bene. Onmatigheid, daar heb
je wel ernstig aan geleden, papa Veracius, die binnenkort van jezelf zult kunnen
getuigen dat je bent stof, as atque nihil nihil, niente niente. In de tijd mijner
onmatigheden hebben de dames een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Les
dames montrant tétons pour avoir plus largement d'hôtes. Gelukkig dat je geen Frans
verstaat, frater Tomasso, het afluisteren valt moeilijk. Ik zou mijn mijmeringen in
de Franse of liever nog Provençaalse taal voortzetten, als ik maar over voldoende
kennis beschikte. Zoiets moet het geweest zijn, ik had de voracitas voor de ferocitas
verwisseld, de onmatigheid voor de heerszucht. Dat moet hebben plaatsgehad zo
tussen mijn vijfendertigste en mijn veertigste jaar. Ja, ja, zo moet het zijn geweest.
Het was in de tijd mijner niets en niemand ontziende heerszucht dat ik de geheime
dienst heb ingesteld om tot de harten der vorsten door te dringen. Ik vraag mij in
vrezen en beven af welke vormen voracitas en ferocitas aannemen in het licht der
veracitas. Ja ja, papa Veracius, luister in ootmoed en deemoed naar de woorden van
het geweten. De woorden die naar de Transalpijnse wijsgeren getuigen van verre
komen en in de verte verklinken. Betracht de ootmoed en deemoed. Van de vormen,
die uw voracitas en ferocitas zullen aannemen in het licht
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der veracitas, uitsluitend van deze vormen hangt het af of gij verlost zult zijn dan
wel verdoemd. Verlost dan wel verdoemd ... verlost dan wel verdoemd ...
(De paus heeft al sprekende niet bemerkt dat pater Amargus inmiddels binnengekomen is en
op de gebruikelijke wijze op de voor hem bestemde fauteuil plaats heeft genomen)

PATER AMARGUS

Libera nos a malo, amen.
PAUS VERACIUS

Bonsoir, mijn waarde vriend Amargus, verontschuldig dat ik u zo laat op de avond
nog heb laten ontbieden.
PATER AMARGUS

Mijn leven staat geheel tot uw dienst.
PAUS VERACIUS

Welnu, pater Amargus, mijn hart is bekommerd en wel, als ik het zo eens mag
uitdrukken, om de onzekere toestand in de rijken van de Spaanse koning.
PATER AMARGUS

Wij delen allen uw bezorgdheid, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Zijn er geen berichten binnengekomen van pater Antonius?
PATER AMARGUS

Er komen sedert tien dagen in het geheel geen brieven uit Spanje. De autoriteiten
hebben de censuur ingesteld.
PAUS VERACIUS

(eensklaps opgetogen lachend)

Een merkwaardig man, die pater Antonius. Hij gebruikte zijn vaderstad als
slaapmiddel.
PATER AMARGUS

Zo is het, Heilige Vader, pater Antonius behoort tot de indifferente
priesters-met-een-slag-om-de-arm.
PAUS VERACIUS

(nog steeds opgetogen)

Een uitnemende karakteristiek. Indifferente met een slag om de arm.
(Wederom tot mistroostigheid vervallend)

Verontschuldig mij een uitgelatenheid die niet bij mijn jaren past.
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PATER AMARGUS

Wij kennen allen de doorn in het vlees.
PAUS VERACIUS

De doorn in het vlees volgens de brief van Paulus. De laatste loodjes wegen het
zwaarst zeggen wij in onze moerstaal. Er zijn dus, als ik het wel begrepen heb, geen
missiven of dépêches, voorzien van geparafeerde apostilles, binnengekomen. Maar
hoe staat het met de koe-
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riers en de bespieders van de koeriers en de bespieders van de bespieders?
PATER AMARGUS

Tot mijn leedwezen moet ik er u op wijzen dat de grenzen dusdanig zijn afgesloten
dat er geen contact meer met de buitenwereld wordt onderhouden.
PAUS VERACIUS

Ik heb u begrepen, het zal ons niet mogelijk zijn langs de natuurlijke weg inlichtingen
te verkrijgen over de rijken van de Spaanse koning.
PATER AMARGUS

Zo is het, Heilige Vader, alleen de bovennatuurlijke middelen staan ons ten dienste.
Wij zouden morgenochtend de kardinaal Barberini kunnen raadplegen.
PAUS VERACIUS

Ik verzoek u de kardinaal onmiddellijk te ontbieden.
PATER AMARGUS

Het zij mij veroorloofd u erop te wijzen, Heilige Vader, dat het drie uur 's nachts is.
PAUS VERACIUS

Zo straks was het ook drie uur 's nachts.
PATER AMARGUS

's Nachts gaat de tijd langzaam.
PAUS VERACIUS

Kardinaal Barberini bezit een nachtelijke luciditeit, overdag is hij slaperig.
PATER AMARGUS

Ik zal overeenkomstig uw opdracht handelen.
(Exit)

PAUS VERACIUS

(kijkt eerst aandachtig naar zijn oude handen en praat dan mijmerend voor zich heen)

Weldan, om op ons gesprek van zojuist terug te keren. Verlost of verdoemd. Te zijn
of niet te zijn, heeft een jonge wijsgeer uit Elsenör gezegd. Ik druk het liever anders
uit. Verlost of verdoemd. In de middeleeuwen meende men dat de verlosten in de
vervoering der adoratie worden opgenomen. Het is een verlossing die bij jonge
esthetische geesten past. Het zou mij misstaan. Neen, papa Veracius, de tijd der
adoratie is voorbij. Ik heb van een missionaris, die alle landen in Azië heeft bezocht
vernomen dat in een bepaalde streek van Voor-Indië de verlossing gezocht wordt in
de vergetelheid. Zij noemen deze toestand Nirwana. Ik heb nooit voor de Nirwana
gevoeld, evenmin als ik aangetrokken werd tot een duik in de wateren van de Lethe.
Ik heb nooit voor het toerisme in de vergetelheid gevoeld. Ik ben
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humanist, eindelijk heb ik het juiste woord gevonden, ik ben half religieus humanist,
religieus ten dele ook ter wille van de functie. Ik heb de indruk dat ik, evenals
kardinaal Barberini, lijdende ben aan nachtelijke luciditeit. De genade van insomnia.
Wel zij die slaapmiddelen tot zich nemen en de vergetelheid nastreven. Het
omgekeerde is bij mij waar. Ik zoek niet de vaagheid van de vergetelheid, ik zoek
de helderheid der herinnering. Als je het mij vraagt, papa Veracius, dan zou ik de
verlossing tot in de decimalen nauwkeurig kunnen omschrijven. Tot in decimalen
nauwkeurig, zo'n formule betekent niets en betekent alles-wat word ik lucide. De
verlossing is niet anders dan zonder schroom weer met de vrienden bijeenkomen.
Alle misverstand is weggevaagd. Wij zijn weer bijeengekomen en bespreken zonder
bijgedachte de eerste en de laatste vragen van het leven. De problemen van een
schoenveter, een rugkrabber en de Heilige Drie-Eenheid worden achteloos door
elkaar gehutseld. Wij doen het met een glimlach, wij weten dat de laatste vragen in
de eerste en de eerste in de laatste vragen besloten liggen. Rafaël heeft een poging
tot het schilderen van een bijeenkomst van deze aard gedaan. De school van Athene,
hij is er niet in geslaagd. Hij was te jong, de enige geslaagde figuur is de
Sokrates-figuur in olijfgroen die de eerste en laatste vragen op zijn vingers aftelt: de
rugkrabber, de tandenstoker, het martelaarschap van de wijsgeer en het geloof in de
valse goden. Ik vraag mij af of Rafaël zou geslaagd zijn als hem een langer leven
beschoren was geweest. Of zou alles neerkomen op een echec, zoals de Transalpijnse
wijsgeren getuigen. De arme Transalpijnen ... met hun ongeneeslijke pijnen ...
(De paus heeft al sprekende niet bemerkt dat de kardinaal Barberini is binnengekomen en, na
een poos aan het venster te hebben gestaan, zich weer bij de paus heeft gevoegd. De kardinaal
is een lange man vol tegenstrijdigheden. Het gerucht wil dat hij door een Franse grenadier
is verwekt bij een gravin Barberini, een van de meest verfijnde representanten van de Romeinse
society. Hij heeft iets lucide en slaperigs, iets tegelijk ernstigs en schertsends, iets van een ma-
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thematicus en een kamersierplant. De tegenstrijdigheden worden nog geaccentueerd door het
diepe rood van zijn habijt en de bleke Bourbon-achtige vorm van zijn gezicht)

PAUS VERACIUS

(nog steeds in zichzelf verzonken)

Was Luther een wijsgerige Transalpijn of eenvoudig een zwijn?
KARDINAAL BARBERINI

(die zich in een fauteuil heeft neergezet)

Sursum corda, Heilige Vader, sursum corda. Als Luther een zwijn was, moeten wij
hem vergeten. Als hij een wijsgerig Transalpijn was, moeten wij hem in ere houden.
PAUS VERACIUS

(verheugd)

Waarlijk ik ben verheugd, ik hoop dat u mij verontschuldigt dat ik u diep in de nacht
ontboden heb.
KARDINAAL BARBERINI

(in de lach schietend)

Geen opdracht had mij meer welkom kunnen zijn. Ik zoek zo vaak naar een metgezel
om de nacht door te komen.
PAUS VERACIUS

Ja, kardinaal Barberini, laten wij nachtelijke metgezellen zijn. U had het niet eleganter
kunnen uitdrukken.
KARDINAAL BARBERINI

Ik dank u voor uw vriendelijkheid, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Eminentie, wij pogen geruime tijd een oplossing te vinden voor de onzekerheid van
de Spaanse Rijken. Dat moet u wel bekend zijn.
KARDINAAL BARBERINI

Ik heb er kennis van genomen, Heilige Vader.
PAUS VERACIUS

Het is tot nu toe niet gelukt. Al de natuurlijke middelen daartoe zijn uitgeput.
KARDINAAL BARBERINI

Het is niet onmogelijk dat u uw geheime dienst zou moeten reorganiseren.
PAUS VERACIUS
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Het is mogelijk, maar ik had het mij in dit geval toch bepaald anders voorgesteld. Ik
heb u ontboden, zo diep in de nacht, ik hoop dat u mij wel zult verontschuldigen.
KARDINAAL BARBERINI

(lacht toegeeflijk)

PAUS VERACIUS

Ziet u wel, u bent een man van de grote wereld. Ik wilde een beroep op u doen en
wel in uw hoedanigheid van moderator van de drieëntachtig nonnenkloosters in
Rome.
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KARDINAAL BARBERINI

U heeft wel een nauwkeurige telling verricht.
(Hij lacht van plezier dat zich als een sierlijke en huiverige klimplant om zijn leden en lendenen
windt)

PAUS VERACIUS

(gaat onverstoord verder zonder acht te slaan op het vegetatieve plezier van de prelaat)

U zou de nonnen kunnen opdragen de oplossing van de Spaanse troebelen in haar
gebed op te nemen.
KARDINAAL BARBERINI

Heilige Vader, nonnen zijn eigenaardige wezens met veelsoortige overgevoeligheden.
PAUS VERACIUS

(zoveel als doenlijk de vegetatieve plezierbibberingen van de prelaat nabootsend)

Ja, eminentie, het zijn persoontjes om met glacé handschoenen aan te pakken.
KARDINAAL BARBERINI

Wordt een opdracht aan al de congregaties verstrekt, ik moge erop wijzen dat het
getal thans tot zevenentachtig is gestegen ...
PAUS VERACIUS

Zevenentachtig! Lijkt dat niet op een epidemie?
KARDINAAL BARBERINI

Wordt de opdracht aan al de congregaties verstrekt, dan zullen de nonnen haar zonder
twijfel met toewijding vervullen. Maar het blijft een algemene opdracht, een opdracht,
om zo te zeggen, aan de lopende band, een confectie-opdracht.
(De paus poogt nogmaals vergeefs de vegetatieve bibbering na te bootsen)

Ja, ja, een confectie-opdracht.
(De prelaat kijkt even peinzend voor zich uit en vervolgt)

De toewijding zal niet ontbreken maar wel zal de innigheid ontbreken die vereist is
om de hemelse machten gunstig te stemmen.
PAUS VERACIUS

(met een hopeloos gebaar)

Wat moeten wij dan aanvangen? Wat moeten wij dan aanvangen?
KARDINAAL BARBERINI
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Ja, het is niet eenvoudig. Als wij de voorkeur aan een bepaalde congregatie geven,
verwekken wij de jaloersheid van de anderen.
PAUS VERACIUS

(het gebaar wordt nog hopelozer)

De oplossing wordt steeds moeilijker.
KARDINAAL BARBERINI

(met de glimlach van een landschap bij zonsondergang)

Moeilijkheden zijn daar, Heilige Vader, om overwonnen te worden.
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PAUS VERACIUS

Ik hoop dat u niet voornemens is hierbij geweld of list aan te wenden.
KARDINAAL BARBERINI

Le pape propose, le cardinal dispose.
PAUS VERACIUS

Libera nos a malo.
KARDINAAL BARBERINI

Amen.
(Doek)
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Vierde bedrijf
Dertiende tafereel.
Wij bevinden ons weer, evenals in het eerste tafereel, in het park van een kasteel in Vlaanderen.
Op de bank zitten de page in het groen en de grijsblauwe windhond en zetten hun eeuwenoud
gesprek tussen mens en hond voort.

DE PAGE

(zich met een schrille lach van teleurstelling afwendend)

Je denkt dat je eindelijk een vriend hebt gevonden en je hebt je toch weer vergist. Je
bent verlaten van God, mens en dier. Je moeder blijkt een heilige die zich in de hemel
heeft teruggetrokken voor de altijddurende adoratie. Je vader blijkt een naarstige
zakenman dag en nacht in beslag genomen door kasgeldleningen en
boerenbedrogleenbanken voor de wederopbouw van het kasteel dat op instorten staat.
Je meisje blijkt een aanstaande bruid die verwijst naar hoog daarboven maar tegelijk
heel laag daarbeneden zich verdiept in de gebruiks- en verbruiksartikelen van de
huishouding. Je neemt tenslotte je toevlucht tot het eeuwenoude huisdier, de hond.
Tot wie zou je je anders wenden?! Alle wegen zijn versperd. Je kunt je toch niet in
de afgrond storten?! Er zijn in Vlaanderen geen afgronden, je hebt hier alleen maar
de aanblik van ijskoude rivieren. Je bent tenslotte gerustgesteld, je meent een goede
vriend te hebben gevonden. Val de mar, Val de Grace, Val de Lys, Val de Ciel.
VALDEMAR

(krabt geestdriftig tegen de hartstreek zijns meesters)

DE PAGE

Je bent gerustgesteld, hij luistert naar je. Je meent zonder voorbehoud je hart te
kunnen uitstorten. Maar neen hoor, eensklaps is het weer mis. Je hebt het glad mis.
Je bent aan het verkeerde adres. Daar wendt de vermeende
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vriend zich af en begint te blaffen. Hij heeft om zo te zeggen tabak van je verhaal,
van je prinses en je paus, van je koning en je doodgraver, van je hovelingen en je
monniken. Het zit hem tot hier, hij heeft meer dan genoeg van wat de dagdroom zo
al voortbrengt onder invloed van lichtwisseling, bladenritseling en wolkenstapeling.
VALDEMAR

(blaft onrustig)

PAGE

Zeg, hoor eens, of ben je toch trouwer dan ik vermoed?
VALDEMAR

(krabt afwisselend met linker- en rechterpoot)

PAGE

Heeft je speurneus misschien de nodige bespieders gesignaleerd?
VALDEMAR

(staart zonder volledig begrip voor zich uit)

PAGE

Ja, ja, ik heb je begrepen, je vreest voor kapers op de kust. De bespieders willen niet
vlieden. Ik heb je begrepen. Zie mijn moeder daalt langzaam uit de hemel. Ja, mijn
waarde, wij worden altijd bedreigd door hemelse parachutisten. Van kwaad tot erger,
mijn vader komt aanstonds de tuin binnenstuiven. Wij worden altijd bedreigd door
commerciële artilleristen. Het meisje, het lieve, het blauwe, het blonde, ronde,
gezonde, het nog maar ten halve of voor een kwart geschonden meisje houdt zich
schuil tussen de bosschages. Misschien ligt ze daar te snikken. Misschien heeft zij
zich tot op de poezelhuid uitgekleed. Dat zijn de twee polen van het meisjesbestaan,
snikken en zich uitkleden. Hoe vind je die twee polen, hond? Snikken en zich
uitkleden.
VALDEMAR

(opeens luid blaffend, zonder reserve, aangetast door grauwe verveling, waarin alle levensvormen
eender uitzien)

PAGE

Ja, eindelijk heb ik het godverdonderd geblaf begrepen. Je hebt er tabak van. Ik had
toch goed geraden.
VALDEMAR

(het geblaf wordt luid en luider)
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Maak je niet ongerust, ik heb je begrepen, ontrouwe hond, gemeen gedierte, je bent
niet anders dan de anderen. Van een laken een pak, jullie allemaal. Je wilt ook naar
de hemel stijgen. Je wilt ook het ingestorte kasteel wederopbouwen. Je wilt je ook
verdiepen in gebruiks- en verbruiksartikelen.
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VALDEMAR

(jankt, ernstig verongelijkt)

PAGE

Je denkt aan de huishouding, je denkt aan de lekkere hapjes. Wil je biefstuk of verkies
je een lamsbout, of een stuk gehakt met aardappelpuree?
VALDEMAR

(steeds ernstiger verongelijkt)

PAGE

Ik heb het raadsel opgelost! Eindelijk!! Je vuige begeerten gaan natuurlijk uit naar
een flink stuk bot, dat zowel je eetlust als je speellust kan bevredigen.
VALDEMAR

(het martelaarschap nabij)

PAGE

Of gaan je begeerten misschien uit naar de liefdesavonturen van de echtelijke staat?
Een tekkel
(Valdemar geeft onomwonden blijk van walging, la nausée physiologique)

, neen, zo'n tekkel kruipt iets te laag-bij-de-grond, net een matig opgehoogde
ratelslang. Wat denk je van een spaniel, zo heerlijk harig; van een herder, zo
gedistingeerd of van een deense dog, zo ferm en fors.
VALDEMAR

(na een kortstondige opflikkering van pretogen wederom omfloersing van de blik)

PAGE

Neen, lelijke sodomieter, je verlangens gaan natuurlijk uit naar een rijpe bouvier,
jong, maar rijp, zo hard als een spaniel, zo geraffineerd als een herder, zo fors als de
doggen.
VALDEMAR

(wederom omfloersing van de blik na een kortstondige opflikkering van pretogen, waarop ditmaal
een hartverscheurend janken volgt)

PAGE

Vergeef mij, Valdemar, vergeef mij. Je blaffen heeft een diep-menselijke inslag. Je
blaffen getuigt van een diepinnerlijk gebeuren. Je bent een humanist in hart en nieren.
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Je bent een tweede Desiderius Erasmus, zozeer geëerd in zijn geboortestad Rotterdam,
al is Anvers ook een zoveel mooiere stad. Ik heb je begrepen, mijn humanistische
vriend. Je blaffen getuigt niet van eetlust, speellust of wellust. Het getuigt van
ongeduldige belangstelling voor het voorspoedige of rampspoedige einde van het
verhaal. Is het niet waar, mijn dierbare vriend? Ook de beste toehoorder krijgt er wel
eens tabak van.
VALDEMAR

(met een diepe zucht van verlichting)

PAGE

Zo is het nu eenmaal. Ieder verhaal kent zijn aanslag,
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die de hemel belooft, maar ieder verhaal kent ook het moment waarin het zijn
samenhang dreigt te verliezen.
VALDEMAR

(met de trouwe honde-ogen van een vermoeide neo-kantiaan)

PAGE

Maak je niet ongerust, Valdemar, eerder dan je verwacht is het verhaal naar zijn
einde omgebogen.
VALDEMAR

(met geleidelijke opheldering van de blik)

PAGE

Je bent en blijft de trouwe vriend die tot het einde naar mijn verhaal zal luisteren.
Valdemar is geen mal de mer maar een bel de terre.
VALDEMAR

(blaft bij wijze van slotakkoord)

Veertiende tafereel.
Wij bevinden ons in de ontvangstkamer van de moeder-overste, zuster Pristina, in het Klooster
der Zuivere Bemiddeling. De kamer maakt een wereldse indruk zonder van mondainiteit te
kunnen worden beticht. Achttiende-eeuwse meubilering in gele en blauwe pastelkleuren, met
voorkeur voor satijn, kristallen kroon aan het plafond, glazen windvangers aan de wand. Het
klerikale element wordt uitsluitend vertegenwoordigd door conventioneel uitgevoerde portretten
van paus en prelaten aan de wand. Zuster Pristina, in kloosterkleding op de sofa, verkeert in
explorerend gesprek met kardinaal Barberini in een leunstoel naast haar. De kardinaal vertoont
gedurende dit gesprek zeer in het bijzonder het vegetatief rillende en trillende zozeer van hem
bekend in diplomatieke en klerikale kringen te Rome.

KARDINAAL BARBERINI

Zuster Pristina, u weet niet wat zich het meest van mij meester maakt, verwondering
of bewondering
(met een vage glimlach)

. Ja, verwondering of bewondering
(korte trilling)

.
ZUSTER PRISTINA
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(gegriefd)

Ja, eminentie, u heeft al eens eerder een opmerking van zodanige strekking gemaakt.
De laatste keer, als ik mij niet vergis, is geweest nu juist drie maanden geleden. Ja,
als ik mij enigszins populair mag uitdrukken, op de kop af drie maanden geleden.
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KARDINAAL BARBERINI

(trilling wordt rilling)

Ik vrees, zuster Christina, neen pardon, zuster Pristina, ik vrees dat ik mij ook drie
maanden geleden niet met de vereiste nauwkeurigheid heb uitgedrukt.
ZUSTER PRISTINA

(mystieke vervoering en zakelijke geslepenheid hebben elkaar een ondeelbaar ogenblik gekruist)

U hebt gelijk eminentie, u mag mij uw kritiek niet besparen. Uw kritiek en uw
kastijding.
KARDINAAL BARBERINI

(onthutst afwerend)

Kastijding? Wat zegt u, kastijding?
(Met ten hemel geslagen ogen)

Libera nos a malo.
ZUSTER PRISTINA

Amen.
KARDINAAL BARBERINI

(betrekkelijke kalmte teruggekeerd)

Wees verzekerd, zuster Pristina, van mijn onvoorwaardelijke bewondering voor de
smaakvolle inrichting van uw particuliere ontvangstkamer.
ZUSTER PRISTINA

(dweepziek)

Uw appreciatie doet mijn hart goed, u zou het aan mijn polsslag kunnen bemerken.
KARDINAAL BARBERINI

(terugdeinzend voor de blauwgeaderde pols die hem wordt opgedrongen)

Desalniettemin, u zult mij de aarzeling willen vergeven, desalniettemin ik hoop dat
u begrip zult kunnen opbrengen voor mijn verwondering dat ...
ZUSTER PRISTINA

Voor uw verwondering dat het klerikale element zo schaars is vertegenwoordigd.
KARDINAAL BARBERINI

Ik dank u voor uw principiële bereidheid tot begrip.
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ZUSTER PRISTINA

(neo-realistisch zakelijk)

Welnu dan, eminentie, de gasten die hier worden ontvangen, weten geen weg met
het klerikale element. Zij worden erdoor gehinderd en gedwarsboomd in
gedachtengang en woordkeuze.
KARDINAAL BARBERINI

(vegetatief met hoog trillingsgetal)

En dan te bedenken, in alle eer en deugd, dat hier in de eerste plaats de hoge prelaten
worden ontvangen.
ZUSTER PRISTINA

(gedurfd)

Als ik mij een correctie mag veroorloven, hoge prelaten en leden van de
vorstenhuizen.
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KARDINAAL BARBERINI

(bezint zich op een scherp toegespitst wederwoord, schiet dan in lachen uit)

ZUSTER PRISTINA

U is vandaag in een verrukkelijk humeur, monseigneur. Ik vergis mij toch niet? Ik
mag toch wel aannemen dat ik uw bezoek aan een bizonder doel te danken heb?
KARDINAAL BARBERINI

U heeft weer goed geraden, zuster Pristina. U zult het mij niet euvel duiden als ik
mij voor een enkele keer de luxe van algehele openhartigheid veroorloof.
ZUSTER PRISTINA

Integendeel, monseigneur, integendeel, eminentie, wijdvermaarde kardinaal Barberini,
niets wat ik zozeer op prijs stel als openhartigheid. Wel te verstaan, algehele
openhartigheid.
KARDINAAL BARBERINI

Is het u bekend dat de Heilige Vader de openhartigheid als een van de aantrekkelijkste
vormen van onbeschaamdheid beschouwt?
ZUSTER PRISTINA

Ja, de Heilige Vader neemt jaarlijks in jaren toe. Hij neemt zijn toevlucht tot bon
mots, de bescherming van de amechtige grijsaards.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, zo is het, bon mots zijn de bonbons van het late seizoen.
ZUSTER PRISTINA

Hoezeer verheug ik mij over uw bereidheid tot openhartigheid, al mag ik aannemen
(hierbij vertoont zuster Pristina even de spitse tong der vrouwelijke gevatheid)

al mag ik aannemen dat de hoge prelaat zich binnen de perken der welvoeglijkheid
zal weten te houden.
KARDINAAL BARBERINI

(ernstig in verlegenheid gebracht waarbij aan de betrokken toneelspeler wordt overgelaten
of en in welke mate hij besluit te blozen)

Welnu, zuster Pristina, u begrijpt dat de spitse tong uwer gevatheid mij niet is ontgaan
...
ZUSTER PRISTINA

Onvergeeflijk, onvergeeflijk, ik verzoek u wel mijn spitse tong te willen vergeven.
Iedereen heeft een orgaan dat hem in het bizonder overlast bezorgt. Bij mij is het de
spitse tong.
KARDINAAL BARBERINI
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Welnu, zuster Pristina, om geheel openhartig te zijn, ondanks onze klerikale status,
u zult het
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met mij eens zijn, wij zijn en blijven biologisch of fysiologisch toch twee verschillende
wezens. Biologisch, fysiologisch of welke andere o- of alogische term daarvoor ook
moge worden uitgekozen.
ZUSTER PRISTINA

Kortom, u bedoelt ook allegorisch en fantasmagorisch ...
KARDINAAL BARBERINI

(met een iets minder spitse tong van ondeugende allusies)

Foei foei, zustertje der bemiddeling hoe lustig laat u zich tot rijmlust verleiden.
ZUSTER PRISTINA

(moederlijk welhaast huishoudelijk)

Hoe juist heeft u het uitgedrukt, ondanks onze status zijn wij wezens van verschillende
aard en bestemming
(droefgeestig plechtig)

de strijd der geslachten zal hier op aarde nimmer een einde vinden ...
KARDINAAL BARBERINI

(de holle stem van de boetepredikers nabootsend)

Waar een man en een vrouw elkaar in de afzondering ontmoeten, worden Adam en
Eva weer uit klei en schuim geboren.
ZUSTER PRISTINA

Dat is mogelijk meer voor Adam dan voor Eva het geval.
KARDINAAL BARBERINI

Het merkwaardige is dat Eva nooit geweten heeft dat zij Eva is.
ZUSTER PRISTINA

(reikt naar het belkoord)

Ik neem aan dat wij er verstandig aan zullen doen het gezelschap uit te breiden
(slordig gerinkel van de bel)

.
KARDINAAL BARBERINI

Verstandig, zeer verstandig.
(Zuster Agnes verschijnt, een tengere brunette van het gesloten type, voortdurend bedreigd
door haar stille zenuwen)
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ZUSTER PRISTINA

Zuster Agnes, wees niet ongerust, mijn kind. Het gezelschap zal om de bekende
redenen moeten worden uitgebreid.
(Exit zuster Agnes)

KARDINAAL BARBERINI

Een onpeilbaar meisje.
ZUSTER PRISTINA

Wordt later ook moeder-overste, als zij maar de vuurproef weet te doorstaan. De
vuurproef, hoe verschrikkelijk!
KARDINAAL BARBERINI

Laten wij er niet aan denken.
(Zuster Agnes keert terug, gevolgd door twee nonnen op
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middelbare leeftijd, van gelijke lengte en breedtematen, gelijke huidskleur en ook overigens
met identieke trekken)

KARDINAAL BARBERINI

Ik ben u erkentelijk, in de hoogste mate erkentelijk, dierbare zusters. De uitbreiding
van gezelschap brengt verheldering van dampkring en ontspanning der zenuwen
teweeg. Relax, relax, zegt men in rudimentair Engels.
ZUSTER PRISTINA

Mag ik u misschien een likeurtje aanbieden?
KARDINAAL BARBERINI

Damesdrankjes verwekken kriebelingen, maar laten wij geen kniesoor zijn.
(Zuster Agnes serveert de glazen die zij behoedzaam heeft volgeschonken)

ZUSTER PRISTINA

(niet zonder passende dubbelzinnigheid)

Het bezoek van de moderator aan de Congregatie van de Zuivere Bemiddeling kan
niet een ander doel hebben dan onze bemiddeling inroepen voor de strijdende kerk.
De bemiddeling van de biddende kerk voor de strijdende kerk.
KARDINAAL BARBERINI

U staat mij toe kort van stof te zijn.
ZUSTER PRISTINA

(terzijde tot zuster Agnes, die van de weeromstuit nog strakker kijkt)

Kort en bondig.
DE IDENTIEKE NONNEN

(die te zamen en in vereniging maar ook afzonderlijk het woord voeren)

Ja, de Heilige Vader heeft wel zo'n steuntje in de rug nodig. Een zacht, stevig steuntje!
De vreemdste geruchten doen de ronde over de Heilige Vader.
ZUSTER AGNES

(strak voor zich uitkijkend)

Veracius Vocabor.
ZUSTER PRISTINA

Het behoort niet tot de welvoeglijkheden van geruchten te gewagen zonder nadere
specificatie.
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ZUSTER AGNES

(doodsbleek)

Hoe vreselijk, nu komen weer de onwelvoeglijke bijzonderheden.
DE IDENTIEKE NONNEN

De Heilige Vader zou zijn leven lang de ondeugd der buitensporigheid hebben
beoefend.
(Zuster Agnes klapt met de handpalm tegen de mond alsof zij gedwongen wordt een hete
aardappel in te slikken of omgekeerd de waarheid uit te flappen)
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DE IDENTIEKE NONNEN

In zijn jeugd zou de Heilige Vader de voracitus hebben beoefend. Voracius vocabor.
Zijn voracitas uitte zich niet alleen in promiscuïteit, maar ook in alchemistische
nieuwsgierigheid en mystieke vervoering.
ZUSTER PRISTINA

(terzijde tot zuster Agnes)

Hij begeerde natuur en God te verorberen.
KARDINAAL BARBERINI

(scholastisch peinzend)

Een ware pantheïst.
(Vervolgens met de nodige hypocrisie)

Sursum corda, sursum corda. Onmatigheid is de ernstigste der hoofdzonden.
DE IDENTIEKE NONNEN

De voracitas evolueerde tot ferocitas.
KARDINAAL BARBERINI

U hebt de waarheid gesproken, geliefde zusters, maar vergeet er vooral niet aan toe
te voegen dat op zijn ferocitas de lijn der evolutie volgde en plaats moest maken voor
veracitas. Veracius vocabor.
ZUSTER PRISTINA

Tot de ergste vormen van buitensporigheid behoort de onbekookte drang tot waarheid.
ZUSTER AGNES

(de hand aan de mond)

Moeder-overste, moeder-overste, wat flapt u er een vreselijke dingen uit.
KARDINAAL BARBERINI

Mijn geliefde zusters, veroorloof mij kort te zijn.
ZUSTER PRISTINA

(terzijde)

Hij is weer kort en bondig.
KARDINAAL BARBERINI

Ik wend mij tot u allen met de bede de Heilige Vader in uw gebed te willen herdenken.
ZUSTER PRISTINA
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Zusters ik dank u ook namens monseigneur voor uw gezelschap. Het is nu zo
langzamerhand welletjes geweest. Ik verzoek u ons weer alleen te laten.
(De zusters nemen afscheid)

U begrijpt, eminentie, dat de Congregatie met voldoening aan uw verzoek gevolg
zal geven
(de mystieke vervoering heeft geheel plaatsgemaakt voor zakelijke geslepenheid)

KARDINAAL BARBERINI

Ik neem aan, geliefde zuster Pristina, dat u er mede instemt dat de beloning van het
resultaat afhankelijk wordt gesteld. No cure no pay.
ZUSTER PRISTINA

Welke taal is dat?
KARDINAAL BARBERINI

Dat is rudimentair Engels.
ZUSTER PRISTINA

(geheimzinnig)

Wij zullen een beroep
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doen op zuster Claudia, zij is achtennegentig jaar. Zij leeft al jaren klandestien tussen
hemel en aarde.
KARDINAAL BARBERINI

U bedoelt zuster Clandestina die aan bevingen lijdt?
ZUSTER PRISTINA

Zij roept het verleden op en voorspelt de toekomst.
KARDINAAL BARBERINI

(weifelend tussen asgrauwe bleekheid en roze blos)

Ik geloof dat Adam en Eva weer geboren worden.
ZUSTER PRISTINA

Hoe merkwaardig, uit klei en schuim.

Vijftiende tafereel.
Via Aurelia, ongeveer tien kilometer van Rome. In de verte kan men de omtrekken onderscheiden
van de koepel van de Sint-Pieter, de Engelenburcht en de Trinità. Waarschijnlijk zijn zojuist
een vrij groot aantal uitgeputte en uitgeplunderde pelgrims voorbijgetrokken. De weg is
verontreinigd met etensresten, voornamelijk bananeen sinaasappelschillen, verwelkte bloemen
en pakpapier. Men hoort in de verte de modulaties van een litanie zonder de woorden te kunnen
verstaan. Als de stemmen verklonken zijn, verschijnen Valentijn en Leontien op het toneel.
Valentijn verkeert in de stemming van de opgetogen pelgrim. Leontien verkeert in verwarring
en schiet eensklaps in tranen uit, hetgeen haar bekoorlijkheid doet toe- of afnemen al naar de
smaak van de toeschouwer.

VALENTIJN

Ja, Leontien, hoeveel pelgrims hebben hier hun tranen de vrije loop gelaten! Ik zou
ook zo graag mijn tranen de vrije loop laten, maar hoeveel moeite ik daartoe doe,
het gaat niet! Zie hoe ik mijn plicht van gelovige pelgrim doe en mijn oogleden
samenpers, het gaat niet! Misschien lijk ik alleen maar gevoelig, met mijn kleren
van groen satijn, mijn zijden kousen en jabots van kant en met mijn
glimlach-van-ik-weet-het-wel-en-heb-het-zo-half-en-half-achter-de-mouw. Misschien
ben ik niet wat je zo noemt een rechtgeaarde pelgrim. Misschien is dit de straf des
hemels voor al wat ik misdreven heb sedert de tijd dat
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ik mijn luiers bevuilde tot de dag van heden nu ik met een wettig gehuwde jongevrouw
het pad op ga naar Rome, de stad van de schoonste deugden en de donkerste zonden.
LEONTIEN

(geërgerd)

Hoe haal je het in je hoofd mijn tranen toe te schrijven aan de eerste aanblik van
Rome? Ik lap Rome aan mijn laars.
VALENTIJN

(voorzichtig)

Als je de Eeuwige Stad aan je laars lapt als een koeievla, waarom ween je dan, mijn
lieve Leontien?
LEONTIEN

(pertinent)

Als je het weten wil, mijn lieve Valentijn, dan mag je het weten. Je hebt je mond vol
van Toledo en Madrid, van het Vaticaan en het Lateraan, en je denkt ook nooit eens
aan Vlaanderen, het verre land.
VALENTIJN

(explorerend)

Leontien, vertel nu eens, waar denk je aan, als je gedachten zo uitgaan naar het verre
Vlaamse land?
LEONTIEN

Valentijn, ik zie dan weer het park van het kasteel. Ik zie de Venus zonder hoofd, ik
zie de fluitspeelster die de halve schedel mist. Ik word bang, ik word ijselijk bang,
Valentijn. Ik vrees, als wij zo verder drijven op de wereld, raken wij evenzeer het
hoofd kwijt. Of het raakt op hol. Wij weten dan niet meer vanwaar, waarheen, waartoe.
VALENTIJN

Maak je niet ongerust, mijn schat, mijn struise boerenmeid. Zodra je huwelijk
ontbonden is, je matrimonium non consumatum, keren wij naar het Vlaamse land
om de consumptie daar voort te zetten.
LEONTIEN

(het snikken neemt in hevigheid toe)

Ik zie weer mijn ouders, mijn vader en mijn moeder, die doodmoederziel alleen zijn
achtergebleven en in ongerustheid verkeren over het lot van hun dochter. De oudjes
kruipen dicht bijeen en bij de haard en vanwege hun bezorgdheid durven zij het
onderwerp niet aanroeren.
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VALENTIJN

(kort en bondig)

Maak je niet ongerust over de oudjes. Oude mensen zijn gewend zich zorgen te
maken. Zij kunnen er niet buiten leven. Zorgen zijn hun dagelijks brood.
LEONTIEN

(snikken neemt af, het snotteren neemt toe,
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waarbij zij gretig gebruikmaakt van de kanten zakdoeken en het pakpapier haar door Valentijn
aangeboden)

Ik zie weer de vermogende zakenman in textiel of specerijen, met wie ik nog steeds
in het huwelijk verbonden ben. Ik ben stilletjes weggekropen in de donkere nacht.
Ik heb mij misschien aan kwaadwillige verlating schuldig gemaakt.
(Snotteren neemt af, snikken neemt toe)

VALENTIJN

(berispend)

Schaam je, begeerlijke en heerlijke boerendochter, dat je aan de vermogende
handeldrijver durft denken. Denk je eens in dat je in de winternacht met zo'n oud
karkas van niet minder dan honderd procent winst en de belasting alsmaar ontduikend
de sponde moet delen. Buiten huilt de wind en binnen kraken de knekels en knokkels
onder de dekens. Foei foei, mijn lieve Leontien. De angst sluipt je om het hart en de
dood neemt zijn kans en gluurt met toenemende aandacht door het versleten sleutelgat.
Foei foei, mijn Leontien, hoe kun je zo dwars en wars van zeden zijn?
LEONTIEN

(openhartig, terwijl snotteren en snikken beide afnemen)

Valentijn, Valentijn, ik huil niet om Vlaanderen, het verre land, ik huil niet om mijn
ouders vol zorgen en nog minder om het vermogend heer vol begeerten. Ik huil om
Valentijn en Leontien.
VALENTIJN

Waarom zou je om Valentijn en Leontien huilen? Ons geluk neemt weldra voorgoed
zijn aanvang. Als je het weten wilt, wij zijn nog geen tien kilometer van Rome.
LEONTIEN

Ja, vandaag zijn wij nog gelukkig en morgen zijn wij ook nog gelukkig. Maar hoe
moeten wij dat blijven? Ohne Geld keine Liebe, zeggen de Duitse hansworsten. Het
geld raakt zienderogen op.
VALENTIJN

Je vergeet toch niet dat ik een rasechte artiest ben?
LEONTIEN

Je bent alleen maar een lieve, schattige edelman.
VALENTIJN

Je mag je niet vergissen. Onze adel heeft niet zoveel te betekenen. Ik kan het je wel
toevertrouwen, nu onze verhouding zo ver gevorderd is. Onze adel is maar van jonge
datum. Ik ben niet een schattige edelman, ik ben een verfijnde artiest.
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LEONTIEN

(kritisch)

Je gedichten deugen voor geen cent.
VALENTIJN

En hoe denk je dan van mijn schilderkunst?
LEONTIEN

Ik heb niet eens geweten dat je de schilderkunst beoefende. Dat moest er nog bij
komen! Ons wordt ook niets gespaard. Heus, mijn jongen, heus mijn schat, heus mijn
lekkerdje
(zij aait hem over de haren en knuffelt hem aan wangen en onder de oksels)

, een Rembrandt of een Rubens zul je heus wel niet zijn.
VALENTIJN

Je hebt weer eens goed geraden. Ik schilder niet met de intuïtie van Rembrandt of
met de impuls van Rubens
(geheimzinnig)

, ik heb een zakelijk talent. Ik schilder genrestukken, een peppel aan de Leie, een
paard op de weide en vooral een kip op de mestvaalt.
LEONTIEN

Een kip op de mestvaalt achter het verwaarloosde kasteel.
VALENTIJN

Zo is het, mijn lieve dondeyne, ik heb een voorkeur voor het huishoudelijke genre.
Ik ploeter à la Hondecoeter.
LEONTIEN

(met overtuiging)

Ik zeg je, Valentijn, het kan allemaal heel interessant zijn, je geploeter à la
Hondecoeter, maar wij zullen er geen droog brood mee verdienen. Wij zullen
verhongeren. Valentijn, wij zullen de hongerdood sterven, een vroegtijdige
hongerdood.
VALENTIJN

Maak je niet ongerust. Ik ben het met je eens, dichtkunst noch schilderkunst zullen
een vermogen opbrengen. Maar voorwaar ik zeg je ...
LEONTIEN

Je mag het testament niet ijdelijk gebruiken.
VALENTIJN
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Welnu, neem dan rustig van mij aan, mijn viool zal ons voor de hongerdood behoeden.
LEONTIEN

Ben je daar zeker van? Je strijkt niet onaardig, maar je snaren brengen geen muziek
voort.
VALENTIJN

Zal ik het nog eens proberen?
LEONTIEN

(die eensklaps in lachen uitschiet)

Laten wij maar de toekomst vergeten en het heden smaken.
(Zij omhelst Valentijn en drukt hem een onverwachte diepe kus op de mond)

VALENTIJN

(verrukt maar terstond daarop ontsteld)

Leontien, misschien heb je gelijk.
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LEONTIEN

(in duizend angsten)

Hoe zou ik gelijk hebben?
VALENTIJN

Ik geloof dat je gelijk hebt. Mijn gedichten deugen niet. Zij zijn alleen maar geschikt
voor de prullenmand.
LEONTIEN

Hoe durf je zoiets te beweren? De uitgevers vechten erom. Zij willen ze uitgeven in
leren band verguld op snee.
VALENTIJN

Je hebt gelijk, het geploeter à la Hondecoeter moet onmiddellijk worden gestaakt.
Men maakt zich belachelijk met kippen op de mestvaalt en men kan er geen droog
brood van eten.
LEONTIEN

Hoe haal je het in je hoofd zulke lelijke dingen van je eigen schilderijen te vertellen.
Laat zoiets aan anderen over. Ik voorspel je, binnenkort hangen zij even hoog geprijsd
in de vensters als de beste Rembrandt en de beste Rubens.
VALENTIJN

Neen, Leontien, je moet mij niet aaien, je moet mij niet paaien. Ik ben geen artiest,
ik ben een raté.
LEONTIEN

(verrukt)

O mijn lekkerdje, o mijn saté.
VALENTIJN

Ik voel mij opeens leeg en uitgeput.
LEONTIEN

Iedere artiest kent zijn ogenblikken van twijfel.
VALENTIJN

Ik voel mij zo mal, laten wij de schaduw opzoeken en tot rust komen.
LEONTIEN

Ja, dat zal je misschien opkikkeren.
VALENTIJN

Laten wij de schaduw opzoeken en daar liggen, de armen om elkaar geslagen. Het
water was veel te diep maar wij hebben elkaar toch eindelijk gevonden.
LEONTIEN
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(weifelend)

Zij konden bij malkander niet komen, het water was veel te diep.
VALENTIJN

En toch hebben ze elkaar gevonden.
LEONTIEN

(moralistisch aangetast)

Neen, Valentijn, laten wij moedig zijn, laten wij de weg naar Rome voortzetten.
VALENTIJN

(sarcastisch berustend)

Ja, laten wij het in godsnaam mooi houden.
LEONTIEN

(opbeurend)

Kom, wees eens flink, Valentijn, wij zijn nog maar tien meter van Rome.
(Zij geven elkaar de arm en zetten de tocht naar Rome voort)
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Zestiende tafereel.
Werkvertrek van paus Veracius. Het moet tegen het einde van de dag zijn, tussen vijf en zes.
De kamer is in schemer die nog niet door het licht der kaarsen is verjaagd. De paus zit op zijn
gebruikelijke plaats in de armstoel naast de lage ronde tafel, versierd met een aardbol. Hij
plukt aan zijn hermelijn, hij strijkt zijn toga glad. Plukken en gladstrijken, zoals oude mensen
doen. Hij ziet er nog iets bejaarder uit dan anders. Pater Amargus is juist de kamer
binnengekomen en wacht op het antwoord op een vraag die hij gesteld heeft maar die de
Heilige Vader voorwendt niet te hebben gehoord.

PAUS VERACIUS

(mismoedig)

Zo gaat het dan verder naar het einde. Voyage au bout de la nuit. Plukken en
gladstrijken. Porca Madonna, pardon, wat heb ik gezegd? Bid voor ons zondaars nu
en in het uur van onze dood.
PATER AMARGUS

Amen.
PAUS VERACIUS

(verstrooid)

Wat zegt de weleerwaarde Amargus?
PATER AMARGUS

(lichtelijk gepikeerd)

Ik heb de Heilige Vader gevraagd of Zijne Heiligheid de gravin van Morina wenst
te ontvangen.
PAUS VERACIUS

U bedoelt de gravin die zoveel gelijkenis vertoont met de verdwenen Infanta?
PATER AMARGUS

Het evenbeeld, Heilige Vader, het evenbeeld als wij de portretten mogen geloven.
PAUS VERACIUS

Denk je, Amargus, Amargissime, denk je dat wij de portretten mogen geloven?
PATER AMARGUS

Zij zijn geschilderd door kundige hofschilders.
PAUS VERACIUS

Zou je kundige hofschilders kunnen geloven?
PATER AMARGUS

Waarom zou je die niet kunnen geloven?
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PAUS VERACIUS

Ik ben tot de slotsom gekomen dat er weinig mensen zijn die je kunt geloven.
PATER AMARGUS

(kort aangebonden)

Wenst u de gravin van Morina te ontvangen?
PAUS VERACIUS

Ik hou niet van gesprekken in de schemer.
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PATER AMARGUS

Zal ik de kaarsen laten aansteken?
PAUS VERACIUS

(van schuw tot sluw)

Neen, Amargus, ik geloof dat dit gesprek juist bij voorkeur in de schemer zal moeten
worden gevoerd.
PATER AMARGUS

Zal ik de gravin van Morina binnenleiden?
PAUS VERACIUS

(wederom ontwijkend)

Wil je geloven Amargus, dat ik mij zemellappig voel?
PATER AMARGUS

U bedoelt zenuwachtig?
PAUS VERACIUS

Ja, zo is het, Amargus, ik voel mij afwisselend zemellappig en zenuwachtig. Het
komt misschien door de hoge leeftijd.
(Eensklaps vastberaden, alsof hij besloten heeft de arena te betreden)

Ja, laat de gravin maar binnenkomen.
(De gravin wordt door pater Amargus binnengeleid, knielt en geeft de handkus)

Pater, ik zie het al, de gravin wil mij bepaald onder vier ogen spreken.
(De gravin glimlacht terwijl pater Amargus zich verwijdert)

Gravin, komt u hier zitten, hier, dichterbij. Dan kan ik u beter zien, dan kan ik u beter
horen, zoals het gevaarlijke sprookje zegt.
(De gravin schuift lachend haar stoel dichterbij)

Ik weet al heel veel van u. U weet dat ik een uitvoerige correspondentie onderhoud
met uw landgenoot, pater Antonius.
GRAVIN VAN MORINA

(glimlachend)

Het zal wel een merkwaardige correspondentie zijn.
PAUS VERACIUS

Ja, merkwaardig, heel merkwaardig, half in het Arabisch, half in het Grieks.
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GRAVIN VAN MORINA

Ik bedoel merkwaardig vooral naar de inhoud.
PAUS VERACIUS

Ik weet veel van u en toch weet ik niet alles van u. De geheime agenten hebben een
voorkeur voor de opsporing en een afkeer voor de onthulling van geheimen. Zij
blijven in de diepte steken. Zij kunnen niet naar de oppervlakte terugkomen.
GRAVIN

U bedoelt dat de diepte alleen betekenis heeft als zij vanaf de oppervlakte kan worden
bezien.
PAUS VERACIUS

Ja, zoiets dergelijks, het is voor een oude man niet altijd makkelijk te weten wat hij
met zijn diepzin-
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nige uitspraken bedoelt. Het zijn misschien alleen maar oppervlakkige uitspraken.
Daarbij komt dat de correspondentie door de beslissingen van de katholieke koningen
der Spaanse landen ernstig belemmerd wordt.
GRAVIN

U bedoelt door de censuur?
PAUS VERACIUS

(vrolijk)

De Spaanse administratie houdt er zonderlinge maatstaven op na. Zij censureert de
postpakketten en exporteert de pelgrims.
(Deze gedachte schijnt de oude man bijzonder vrolijk te stemmen)

GRAVIN

De Spaanse administratie wordt door autoritaire beginselen en bijgelovige speculaties
geleid.
PAUS VERACIUS

Autoritaire beginselen en bijgelovige speculaties. U formuleert of u de bloedeigen
dochter ware van een zekere paus Veracius, alias Voracius, alias Ferocius.
(Om zich heen kijkend)

Opschrijven, Amargus, verdomme opschrijven, zwartrok met je ganzepen. Neen,
pardon, Amargus heeft zich verwijderd, dat is waar ook.
(De gravin kijkt half angstig half verstoord om zich heen)

Neen, maakt u zich geen zorgen, mijn lieve, de muren hebben hier geen oren.
Tenminste vandaag niet.
GRAVIN

Het valt moeilijk te geloven voor iemand uit España y Portugal.
PAUS VERACIUS

(spottend)

Lorito real de España y Portugal.
(Lichtelijk geërgerd)

Wat doet het er ook toe, oren of geen oren, Amargus heeft ezelsoren.
(Hij lacht tevreden met eigen vondst, maar wordt dan weer ernstig)

Gravin, in één opzicht moeten wij pater Antonius in het gelijk stellen. Gravin, gravin,
verdorie gravin, hoe sprekend lijkt u op de Infanta.
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GRAVIN

(wiskundig deducerend)

U hebt dus de Infanta gekend?
PAUS VERACIUS

(op deemoedig weemoedige toon)

Neen, ik heb haar nooit gezien. Merkwaardig, hoe merkwaardig, ik heb haar nooit
gezien en toch weet ik precies hoe zij eruitgezien heeft
(nadrukkelijk herhalend)

ik weet precies hoe zij er uitgezien heeft. U is haar evenbeeld.
GRAVIN

Een gelijkenis die bijna rampspoedig voor mij was geworden.
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PAUS VERACIUS

Ja, ik ken dat. In Parijs en Avignon noemen zij dat de gevaren van de ‘femme de
trente ans’. De Fransen gedragen zich niet altijd verstandig, maar u kunt het van een
oude man aannemen, zij hebben veel verstand van de vrouwen.
GRAVIN

(laat de Franse natie terzijde en gaat voort op de essentie van het gesprek)

Dertig jaar. Trente ans, zoals u het noemt. Het is de leeftijd dat de vrouwen met
lichaam en ziel naar iets anders dan anders verlangen.
PAUS VERACIUS

Het is de leeftijd dat zij streven naar de status van het evenbeeld.
GRAVIN

(met wetende glimlach)

Hoe juist heeft u dat uitgedrukt. Zij streven naar de status van het evenbeeld. Het
evenbeeld van de heilige in de hemel, van de koningin op aarde of een prinses die
daartussenin zweeft, zo tussen hemel en aarde.
PAUS VERACIUS

(hardvochtig)

U bedoelt vis noch vlees.
GRAVIN

(lachend)

Ja, zo zou men het ook kunnen noemen.
PAUS VERACIUS

(wiskundig deducerend)

Het valt niet te verwonderen dat u onder de invloed van de hertog van Talavera is
gekomen. Net zo'n heerschap voor de betovering van de femme de trente ans. Tall,
handsome, met omfloerste oesterblik.
GRAVIN

Hoe aardig dat u ook gebruik maakt van het basis-Engels.
PAUS VERACIUS

Het basis-Engels komt steeds meer in trek. Men noemde het voor enkele dagen nog
rudimentair Engels.
GRAVIN
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(met belangstelling)

Hoe zou dat toch komen?
PAUS VERACIUS

(plagend)

U bedoelt de invloed van de hertog of het gebruik van het basis-Engels?
GRAVIN

Ik bedoel het gebruik van het basis-Engels.
PAUS VERACIUS

De verklaring, mijn kind, kind van mijn hart bedoel ik natuurlijk, de verklaring ligt
voor de hand. Dat komt, je kunt dit rustig aannemen van een oude vos, omdat de
macht van de Britten toeneemt.
(Lacht trots om eigen kennis van internationale verhoudingen)

Ik zal een voorspelling doen.
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GRAVIN

Hoe graag hoor ik u spreken!
PAUS VERACIUS

Ik zal een voorspelling doen die helaas geen van ons beiden zal kunnen verifiëren.
GRAVIN

Waarom zouden wij haar niet kunnen verifiëren?
PAUS VERACIUS

Wij zullen beiden gestorven en begraven zijn.
GRAVIN

Hoe jammer, vindt u ook niet?
PAUS VERACIUS

Ja, soms vind ik het ook bepaald jammer.
GRAVIN

(prosisterend)

Maar ik wil toch uw voorspelling horen.
PAUS VERACIUS

Over een eeuw wordt de wereld door de Britten beheerst. Ik zie het wapperen van
de Union Jack. Ik hoor het donderen van hun boordgeschut. Ik hoor de woorden van
hun lied. Britannia rules the waves.
GRAVIN

U schijnt vreugde te scheppen in deze omkeer in de machtsverhoudingen.
PAUS VERACIUS

Het is nog sterker, mijn kind, kind van mijn hart bedoel ik natuurlijk. Ik heb geen
reden om van mijn hart een moordkuil te maken. Ik heb geen reden om het in het
schemeruur te verbergen. Ik heb medegewerkt aan de opkomst van de protestantse
mogendheden.
GRAVIN

Is dat niet eigenaardig dat de Heilige Vader zijn voorkeur geeft aan de protestantse
mogendheden?
PAUS VERACIUS

De katholieke landen zijn uitgeleefd. Finis, plutôt pourris. Veroorlooft de gravin de
Heilige Vader zich volledig uit te spreken?
GRAVIN

(herhaalt de handkus)

Ik geloof dat ik van u zou kunnen houden, u mag alles zeggen.
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PAUS VERACIUS

(pertinent)

De katholieke landen zijn uitgeleefd. Zij kunnen de sancta ecclesia niet dienen nu
zij tekort schieten aan scheppende kracht.
GRAVIN

(fronsend)

Ik kan u maar zo half en half volgen.
PAUS VERACIUS

De sancta ecclesia zal zich alleen in de gemeenschap der levenden kunnen ontplooien.
Laat de doden hun doden begraven.
GRAVIN

(kijkt de grijsaard verwonderd aan en verandert van onderwerp)

Ja, zo is het eigenlijk, Heilige Vader. Tenminste achteraf gesproken.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

203

PAUS VERACIUS

(verwarring voorwendend)

Wat hebben wij dan achteraf besproken?
GRAVIN

Ja, zo is het. Het valt niet te verwonderen dat ik onder de invloed van de hertog van
Talavera ben gekomen.
PAUS VERACIUS

Nou ja, dat is een waarheid als een koe. Een vette Vlaamse koe. Weet u wat nog het
meest mijn verwondering wekt?
GRAVIN

Dat is, dat ik mij aan de betovering heb onttrokken.
PAUS VERACIUS

Het bewijst alleen maar dat u iets meer bent dan een mooie lekkere meid.
GRAVIN

(herhaalt de handkus)

U had mij geen groter compliment kunnen maken, Heilige Vader. Ik zal het nooit
vergeten. Ik zal het onthouden tot aan mijn laatste snik. Paus Veracius, eertijds
Voracius en Ferocius, kenner van de theologia sancta en de fenomenologia diabolica,
heeft mij mir nichts dir nichts vereerd met het compliment dat ik iets iets meer ben
dan een lekkere mooie meid.
PAUS VERACIUS

(mijmerend)

Mir nichts dir nichts. Waarschijnlijk basis-Germaans.
(Vervolgens tot het onderwerp terugkerend)

U mag mij niet misverstaan. Voor sommigen zult u alleen maar lekker, voor anderen
zult u alleen maar mooi zijn. Voor mij heeft u een andere betekenis. Het komt
misschien wel door mijn gevorderde leeftijd. Voor mij bent u een geestige, intelligente
vrouw.
GRAVIN

(descriptief suggestief)

Ik kan niet zeggen hoe het zich afspeelde, ik bedoel, ik kan niet zeggen hoe het in
de bizonderheden gebeurde.
PAUS VERACIUS
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(behoedzaam behulpzaam)

Er hebben zich waarschijnlijk in het geheel geen bizonderheden voorgedaan. De
belangrijkste voorvallen spelen zich af buiten de kring der bizonderheden.
GRAVIN

Zo is het ook werkelijk gegaan. Er hebben zich geen bizonderheden voorgedaan. Het
heeft zich niet afgespeeld langs lijnen van geleidelijkheid. Het was vandaag zo en
morgen was het zus, of omgekeerd. Van het ene ogenblik naar het andere was ik
getreden buiten de invloedsfeer van de hertog van Talavera, young, tall and handsome.
PAUS VERACIUS

U vond hem niet langer tall and handsome.
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Hij was teruggevallen tot het niveau van de onbeduidende kwast.
GRAVIN

Ja, kwast naturel. Een amateur met beperkte talenten. Een gnieperd zonder toekomst.
PAUS VERACIUS

Ja, zijn talenten zijn in alle opzichten beperkt. Als diplomaat is hij ronduit een
non-valeur.
GRAVIN

(mijmerend)

Een non-valeur ... basis-Gallisch? Of basis-Frans? Misschien is het een homofiel.
PAUS VERACIUS

Homofiel, basis-Grieks, neen, het is een homo narciso.
GRAVIN

Zoiets als de kardinaal Barberini.
PAUS VERACIUS

Laat ik u waarschuwen, gravin, past u op met Barberini. Hij is een beetje Bibberini,
maar met televoel- en kriebelhorens.
GRAVIN

Ik had mij niet alleen aan de invloed van Talavera maar ook aan de betovering van
mijn kinderlijke voorstellingen onttrokken.
PAUS VERACIUS

(voorzien van het overtuigende bewijs)

Gravin voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u bent een geestige intelligente vrouw. U doet
het oude hart deugd van de Heilige Vader.
GRAVIN

(doet een strategische wending)

Veel was mij duidelijk geworden. Van mijn jeugd, van mijn man en kinderen. Ik had
ook het juiste inzicht verworven in de verhouding tussen het Spaanse hof in Madrid
en het Vaticaan in Rome.
PAUS VERACIUS

(speelt va banque)

Hoe aardig, u had ook de belangstelling begrepen van de Heilige Vader voor de
voorvallen aan het Spaanse hof.
GRAVIN
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Misschien kon ik niet alle bizonderheden vatten maar het essentiële heb ik begrepen.
PAUS VERACIUS

(tast ontroerd naar de hand van de gravin)

Ik heb nu de bedoeling van uw bedevaart begrepen.
GRAVIN

Ik vind het prettig dat u mijn hand streelt maar u mag niet zo hard drukken.
PAUS VERACIUS

U bent hierheen gekomen, gravin, om u te vergewissen van de juistheid van de
bizonderheden.
GRAVIN

Ja, als ik het zo eens mag zeggen, ik ben naar Rome
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gekomen meer uit nieuwsgierigheid en leergierigheid dan uit dweepzucht of
vroomheid.
PAUS VERACIUS

Kom, mijn kind, wij hebben ook daarvoor geleerde woorden uitgevonden. U bent
meer gekomen uit humanistische dan religieuze belangstelling.
GRAVIN

(bizonder openhartig)

Luistert u eens, Heilige Vader. Ik keer eerstdaags terug naar La Mancha. Naar man
en kinderen. Ik zal daar verder leven om mijn zorgen aan hen te wijden. Ik zal er
tevreden zijn, op bepaalde dagen zelfs het hoogste geluk smaken, dat de mens kan
tebeurtvallen, maar het zal niet altijd rozegeur en maneschijn zijn. Ik zal een enkele
keer genoeg hebben van mijn brave man en mijn lastige kinderen. Ik zal mij dan in
mijn dromen moeten terugtrekken. Ik zal dan moeten teren op mijn herinneringen
in Madrid en Rome.
PAUS VERACIUS

En in deze herinneringen zal de vrome Heilige Vader blijkbaar ook een bescheiden
rol moeten spelen.
GRAVIN

Niet een bescheiden rol. Hij zal er de hoofdrol spelen.
(Zij herhaalt de handkus)

PAUS VERACIUS

U moet niet zo vaak de pontificale ring kussen. In de herhaling toont zich de maîtresse
maar niet de intelligente jongevrouw.
GRAVIN

(lachend)

Neen neen, Heilige Vader, de hoofdrol zal aan u worden toebedeeld.
PAUS VERACIUS

Dat zal dan zijn vanwege de bon mots die pater Antonius waarschijnlijk zal hebben
overgebracht.
GRAVIN

Neen, vanwege datgene dat ik eindelijk heb begrepen.
PAUS VERACIUS

Wat meent u dan te hebben begrepen, my fair lady?
GRAVIN

Mag 'k openhartig zijn?
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PAUS VERACIUS

Ga je gang, mijn kind.
GRAVIN

U zult niet opmerken, hoop ik, dat openhartigheid een van de aantrekkelijkste vormen
van onbeschaamdheid is.
PAUS VERACIUS

Openhartigheid is soms ook wel gewoonweg openhartigheid.
GRAVIN

Het is nu vijfentwintig jaar geleden dat paus Vera-
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cius voor het eerst kennis maakte met de koningin van Castilië en Aragon.
PAUS VERACIUS

Om precies te zijn zesentwintig jaar, maar een kniesoor die daarover valt.
GRAVIN

De koning en de koningin waren reeds drie jaren gehuwd en nog altijd was er geen
kind uit het huwelijk voortgesproten.
PAUS VERACIUS

Dat is het juiste woord, er was geen spruit uitgesproten. Ja, voor koningen en boeren
is kinderloosheid een zware teleurstelling. Zij ploegen de voren niet voor de
aardigheid.
GRAVIN

Dies besloten zij een bedevaart naar Rome te maken.
PAUS VERACIUS

Zij zijn niet de eersten geweest die hoge verwachtingen hebben gekoesterd van de
cita aeterna.
GRAVIN

De eerste aanblik van de betrekkelijk jonge pontifex was beslissend voor de koningin
van Castilië en Aragon.
PAUS VERACIUS

Het zou een vergissing zijn te menen dat de koningin liefde zou hebben opgevat voor
de pontifex.
GRAVIN

En misschien heeft de pontifex evenmin liefdesgenegenheid opgevat voor de koningin
en toch was de blik beslissend voor de voortzetting van de dynastie. De koningin
voelde zich in haar roodaangelopen broosheid aangetrokken tot de voracitas en
ferocitas van de pontifex.
PAUS VERACIUS

De Fransen zijn de mening toegedaan dat vrouwen geen weerstand kunnen bieden
aan voracitas en ferocitas.
GRAVIN

Gevoelens van aantrekking werden met momenten van weerzin afgewisseld.
PAUS VERACIUS

(lacht bij de zonderlinge herinnering)

De pontifex was een parvenu op de troon. Hij was niet van vorstelijke bloede.
GRAVIN

Er moet een merkwaardige verhouding zijn ontstaan.
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Gravin, u heeft het zich wel eenvoudig gemaakt. De verhouding van pontifex en
koningin zou in uw
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ogen niet anders geweest zijn dan de zovaak voorkomende slordige omgang van
slotvrouwe en stalknecht.
GRAVIN

Toch is er iets dat ik niet kan begrijpen.
PAUS VERACIUS

Kom, kind van mijn hart, kus nog eens de ring en je zult de bizonderheden horen.
(Zij herhaalt de handkus)

Het heeft zich doodsimpel afgespeeld. De Heilige Vader heeft niet geaarzeld een
geheime samenkomst met de koningin te arrangeren. De koning heeft het hem niet
moeilijk gemaakt want de hobby des konings leende zich er bizonder toe om hem
voor enkele dagen uit Rome te verwijderen. De koning interesseerde zich voornamelijk
voor de Romeinse strategie. De koning was geen parvenu, maar fin de race op de
troon. Hij interesseerde zich dus voor de strategie van het verleden. De strategie van
het heden lapt hij aan zijn laars. De strategie van het heden laat hij over aan de Britten
met hun flauwe praatjes over Britannia rules the waves.
GRAVIN

(glimlachend)

Ik begrijp het al.
PAUS VERACIUS

De koning nam het voorstel om de slagvelden te bezoeken gretig aan. Hij kreeg een
gids toegewezen die in het bizonder gespecialiseerd was met de gebeurtenissen van
de tweede Punische oorlog. Hij kreeg de opdracht zijn nutteloze kennis te spuien in
de omgeving van de bekende slagvelden uit het verre verleden, aan de oevers van
de Trebia en het Trasimeense meer en tussen de struikgewassen bij Cannae.
GRAVIN

En intussen hadden in Rome de bijeenkomsten plaats van de pontifex en koningin.
PAUS VERACIUS

Er gebeurde van niets en er gebeurde van alles.
GRAVIN

Hoe kan er niets gebeurd zijn als er alles is gebeurd?
PAUS VERACIUS

Koningin en paus hebben vele en langdurige gesprekken gevoerd. De koningin
beklaagde zich over het kinderloze huwelijk. De paus stelde rituele formules op
waarin in systematische volgorde wordt gebeden niet om het moederschap, maar om
wat daaraan voorafgaat, de bereidheid tot het moederschap.
GRAVIN

De woorden, die werden gesproken waren van wei-
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nig betekenis maar des te gewichtiger was de blik die bij iedere oogopslag werd
gewisseld.
PAUS VERACIUS

Negen maanden later werd de Infanta geboren.
GRAVIN

(nieuwsgierig)

En moet ik nog geloven dat de koning de vader was?
PAUS VERACIUS

De bereidheid tot het moederschap moet aan de paus, maar de verwezenlijking van
het moederschap moet aan de koning worden toegeschreven.
GRAVIN

Hoe zou men dit moeten noemen, Heilige Vader?
PAUS VERACIUS

Maak je geen zorgen, mijn kind, het komt dagelijks voor. Het was een matrimonium
plurium concumbentium, als men het symbolisch zou willen opnemen. Een mariage
à trois, waarbij de ene echtgenoot voor de causa psychologica en de ander voor de
causa fysiologica zorgdraagt, terwijl het terwille van het burgerfatsoen deugd doet
dat de causa psychologica soms ook wel causa scholastica wordt genoemd.
GRAVIN

(met ontzag in blik en stem dat enigermate herinneringen oproept aan haar periode van
dweepzucht)

De Infanta was tegelijk de dochter van de koning in Madrid en de paus in Rome.
(Paus Veracius kijkt naar zijn oude handen, terwijl de tranen zich in grillige beekjes in de
grijze baard verliezen)

Bent u bedroefd, Heilige Vader?
PAUS VERACIUS

Neen, mijn kind, ik ben zielsgelukkig.
GRAVIN

Waarom dan de tranen?
PAUS VERACIUS

Het gebeurt zo zelden dat een oude man zijn hart mag uitstorten.
(Terwijl de gravin het hoofd voor een laatste kus naar de handen van de paus buigt, zakt
langzaam het doek)
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Vijfde bedrijf
Zeventiende tafereel.
Wij bevinden ons op een van de vele wegen, die naar Rome leiden, de via Aurelia, een niet
geplaveide weg, op de achtergrond afgesloten door een rustieke muur waar het lover van een
boomgaard overheen hangt. Rechts en links een pauselijke gardist, met blauw en geel gestreept
uniform, stalen kuras, helm en hellebaard. Hun houding vertoont afwisselend een ceremonieel
en agressief karakter. In de verte hoort men de monotone melodie van een litanie die langzaam
afneemt. Van rechts komt een groep pelgrims, van noordelijk aspect, uitgehongerd en uitgeput,
voorafgegaan door een geestelijke mentor die er nauwelijks beter uitziet.

EERSTE PELGRIM

Wat zijn we begonnen? Ik geloof dat wij Brugge en Gent nooit meer terug zullen
zien.
TWEEDE PELGRIM

Ik kan niet langer. Help, help. Help mij een handje om mijn kuil te graven voor de
eeuwige rust.
MENTOR

Ora pro nobis.
DERDE PELGRIM

Dat komt van die eeuwige litanie, je wordt er sjagrijnig van.
EERSTE PELGRIM

(hoogst nieuwsgierig)

Zou je dat werkelijk geloven, broeder?
DERDE PELGRIM

Noem mij alsjeblief geen broeder.
EERSTE PELGRIM

Nou, verre neef dan maar.
DERDE PELGRIM

Wis en waarachtig, het is zoals ik zeg. De begijntjes in Brugge sterven van de magere
kippesoep en de weesgegroetjes.
EERSTE PELGRIM

(resoluut)

Geestelijke vader, eerwaarde, laten we uitscheien met de litanie. We hebben een
opwekkertje nodig.
MENTOR
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TWEEDE PELGRIM

Een pintke bier en een toespraak.
MENTOR

Een toespraak? Bedoel je een preek of een grol?
TWEEDE PELGRIM

Beide, een preek en een grol, zo beide lekker door elkaar gehutseld en geknutseld,
net iets voor een geestelijke mentor met een twijfelachtig verleden.
EERSTE HELLEBAARDIER

Doorlopen.
EERSTE PELGRIM

Wat zegt de kerel?
TWEEDE HELLEBAARDIER

(luider)

Doorlopen.
MENTOR

Wij hebben voor ons vertrek uit Vlaanderen de gelofte van gehoorzaamheid aan de
over ons gestelde machten afgelegd.
EERSTE HELLEBAARDIER

Doorlopen.
TWEEDE PELGRIM

Laten wij de kerel te lijf gaan.
EERSTE PELGRIM

Laten wij de kerel zijn kloten afsnijden.
MEERDERE PELGRIMS

Wij zijn hier gekomen om ons van smetten te zuiveren en niet om ons met
gruweldaden te belasten.
MENTOR

Libera nos a malo.
PELGRIMS

Amen.
(De pelgrims verwijderen zich, zakkerig volgzaam, terwijl zij wederom de litanie aanheffen)

EERSTE HELLEBAARDIER

Hoorde je wat die ene zei?
TWEEDE HELLEBAARDIER
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De schele of die ene met het punthoofd?
EERSTE HELLEBAARDIER

Neen, die ene met de kleporen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

De kleporen heb ik niet gezien.
EERSTE HELLEBAARDIER

Nou ja, ik bedoel de brandwijnneus.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Hij wilde ons te lijf gaan.
EERSTE HELLEBAARDIER

Je moet op je hoede zijn voor de Transalpijnen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Het zijn net een paar zwijnen.
(Na een poos stilte, waarin men onverwacht enige slagen van een nachtegaal hoort, verschijnt een
nieuwe groep pelgrims, eveneens uit Vlaanderen, maar jonger en eerder opgeruimd van aard)

MENTOR

(blijmoedig)

Laten wij hier een poos verpozen. De Heer heeft ons gezegend met een hemels
uitzicht op Rome.
EEN PELGRIM

(behoedzaam om zich heen kijkend)

De pau-
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selijke hellebaardiers hebben een reputatie op te houden van rovers en plunderaars.
Zouden wij niet een eindje verder lopen?
MENTOR

(met toenemend idealisme)

De mens is datgene waarvoor men hem houdt.
EERSTE PELGRIM

U bedoelt, het zijn net honden.
TWEEDE PELGRIM

Raaskal niet zo, je moet de eerwaarde laten uitspreken.
MENTOR

Dierbare gelovigen, de Heer heeft ons dit uitzicht geboden om een blik op de Heilige
Stad te werpen. Zie toe! Daar ginds die hoge koepel is van de kerk van Sint-Pieter.
PELGRIMS

(met afwisselend oprechte en voorgewende verwondering)

De Sint-Pieter. Kijk de kerk van de Heilige Petrus. De koepel van de Sint-Pieter.
MENTOR

(met stijgende zielsverheffing)

Daar heeft zich kortelings een mirakel voorgedaan. Kortom een wonderlijk wonder.
PELGRIMS

(met afwisselend oprechte en voorgewende opgetogenheid)

Een mirakel! Een wonderlijk wonder!
TWEEDE PELGRIM

Maak niet zo'n krakeel!
EERSTE PELGRIM

Ik heb nooit gehoord van een wonder in de Sint-Pieter.
TWEEDE PELGRIM

Raaskal niet zo. Hoor je niet dat het kortelings is gebeurd? Kortelings blijft kortelings.
MENTOR

Welnu dan, dierbare broeders, het zij dan voor het overige zoals het zij. Maar in de
Sint-Pieter zit Sint-Pieter op een marmeren zetel tegen een marmeren pilaar.
PELGRIMS

Zo zit hij dan, op een marmeren zetel tegen een marmeren pilaar. Wees niet bezorgd,
Petrus, wij zullen je niet driemaal achtereen verraden zoals je de Heer hebt verraden.
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MENTOR

De gelovigen komen en gaan, afzonderlijk of in kudden, gedurende maanden, jaren
en eeuwen. Duizenden zijn aan hem voorbij gegaan. Duizenden hebben zich
voorovergebogen. Zovelen hebben de voet gekust dat zij tot op de zenuwen en het
bot is uitgehold.
PELGRIMS

Tot de zenuwen en het bot uitgehold.
MENTOR

Maar Petrus geeft geen krimp.
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PELGRIMS

Goed zo Petrus, geen krimp geven, om de verdommenis geen krimp geven.
MENTOR

De zwarte Petrus heeft eeuwenlang de proef doorstaan.
PELGRIMS

Waarom wordt hij opeens zwart afgeschilderd?
MENTOR

(zijn idealisme met een cynische [...] onderbrekend)

Omdat hij in zwart marmer is uitgevoerd
(wederom met zielsverheffing)

maar kortelings heeft hij zijn voet teruggetrokken, want een moordenaar van een
weduwe met zeven wezen had een kus op zijn wreef gedrukt.
EERSTE PELGRIM

(nieuwsgierig op het geniepige af)

Wat doet Sint-Pieter als hij door een overspelige vrouw wordt gekust?
MENTOR

(aarzelend tussen cynisme en idealisme)

Bid in Rome voor je mooie, overspelige vrouw.
TWEEDE PELGRIM

Kent u nog meer wonderen in Rome?
MENTOR

(aarzelend tussen conservatisme en liberalisme)

Ik heb er een zak vol van, maar zij moeten met voorzichtigheid worden toegediend.
TWEEDE PELGRIM

Met de medicijnen van de dokter.
MENTOR

(realistisch)

Krek zo.
EERSTE PELGRIM

(openhartigheid parend aan onbeschaamdheid)
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Eerwaarde, u bent een opportunist.
MENTOR

Krek zo. Maar laten we terstond doorlopen. De hellebaardiers kijken ons met schele
ogen aan.
TWEEDE PELGRIM

Ik hou niet van de zijdelingse blikken.
(Mentor met pelgrims af, onder het zingen van een blijmoedig lied)

EERSTE HELLEBAARDIER

Ik hou het ervoor dat je evenmin aan het mirakel van Sint-Pieter gelooft.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Je bedoelt van die grote teen die teruggetrokken wordt?
EERSTE HELLEBAARDIER

Krek zo.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Flauwe bakerpraat.
EERSTE HELLEBAARDIER

(aarzelend tussen ernst en scherts)

Een pauselijke hellebaardier behoort wat meer goedgelovigheid aan den dag te leggen.
(Derde groep pelgrims komt op, eveneens uit Vlaanderen, maar van het
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fantastische soort, alsof zij net uit het narrenschip zijn gestapt)

MENTOR

Broeders, gelovigen. Wij naderen de Heilige Stad. Laten wij ons voorbereiden op
de gedaanteverwisseling die ons te wachten staat.
EERSTE PELGRIM

Ik hou het ervoor dat u dat symbolisch bedoelt.
TWEEDE PELGRIM

Verrek, je moet het innerlijk opvatten.
EERSTE PELGRIM

Innerlijk en symbolisch, hinderlijk en alcoholisch, het is allemaal eender.
TWEEDE PELGRIM

Je hebt gelijk, boerenstumper, het is één pot nat.
MENTOR

(stoorloos)

Dierbare gelovigen, wij mogen de Heilige Stad niet betreden zolang wij niet de
diepstinnigste betekenis hebben doorgrond van het kinderlied van Rome.
EEN GEPRIKKELDE PELGRIM

Wat bedoelt de gozerd met zijn kinderlied? Ik laat mij niet in slaap sussen. Ik laat
mij om de verdommenis niet in slaap sussen.
EEN AANDACHTIGE PELGRIM

Ken je niet het kinderlied van Rome, punthoofd?
DE GEPRIKKELDE PELGRIM

Je moet op je termen passen, gozerd. Ik laat niet met mij sollen. Ik laat om de
verdommenis niet met mij sollen.
DE AANDACHTIGE PELGRIM

Krijg de pip van de kip.
MENTOR

Het kinderlied van Rome het diepstinnigste kinderlied uit de schatten van de
diepstinnigste volkskunst tussen Gent en Brugge.
EEN RIJMZUCHTIGE PELGRIM

Of tussen Hamburg en Homburg.
EEN GEOGRAFISCHE PELGRIM

Of tussen Moordrecht en Goordrecht.
MENTOR
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(accentuerend)

Uiting van de diepstinnigste volkskunde.
(Nadrukkelijk declamerend)

:
In die oude stad van Rome,
daar hangt een walvis in de bomen.
Die zingt zo aardig en zo fijn,
dat is te zeggen in het Latijn.
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DE GEPRIKKELDE PELGRIM

Wat voor diepe zin zou er kunnen steken in die walvis in de bomen.
MENTOR

Wij bevinden ons, zwaarmoedige gelovigen, op de stoffige weg van de via Aurelia.
Wij zijn allen, zwaarmoedige gelovigen, hol, log en zwaar, gelijk de walvis. Wij zijn
allen, zwaarmoedige bedevaartgangers, wanschepsels, onogelijk en onmogelijk,
inlelijk en schreeuwlelijk, wanstaltig en wanstandig, gelijk het bakbeest de walvis.
(Hoogst depressief)

Wij zijn allen log en zwaar.
(Hij beeldt het dier met enkele streken van de hand in de lucht)

EEN ACHTERLIJKE PELGRIM

Wullie benne geen walvissen.
DE INTELLIGENTE PELGRIM

Laten wij bekennen, wij zijn woelwaters en woelgeesten.
MENTOR

Wij zijn log en zwaar. In Rome worden wij licht en luchtig. Wij zijn averechts en
bot. In Rome worden wij subtiel en vief. Wij zijn kleinsteeds en kleingeestig. In
Rome worden wij astrant en penetrant.
DE VROME PELGRIMS

(tot in hart en nieren getroffen)

Wij worden licht en luchtig. Wij worden subtiel en vief. Wij worden astrant en
penetrant.
(Altstemmen wisselen af met basstemmen)

Schenk ons de metamorfosis. De metamorfosis religiosa.
MENTOR

Wij leggen onze logheid af.
(Met uitdrukking van diepstinnigste afkeer en afschuw)

Wij leggen onze vieze vetheid af herhaal onze vieze vetheid en leven voortaan als
de vogels in het lover.
DE VROME PELGRIMS

(altstemmen)

Wij leven als vogels in het lover, wij vangen aan te zingen.
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MENTOR

(luchtig dirigerend)

Wij vangen aan te zingen.
PELGRIMS

Zo aardig en zo fijn.
MENTOR

Zo aardig en zo fijn.
PELGRIMS

Dat is te zeggen in het Latijn.
(Verwijderen zich zingend)

EERSTE HELLEBAARDIER

Je moet op je tellen passen met de noorderlingen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Zij zitten vol streken.
(Leontien en Valentijn komen op)

LEONTIEN

Wat zijn die kerels vreemd opgedirkt.
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VALENTIJN

Dat zijn de hellebaardiers van de paus.
LEONTIEN

Ik word er akelig van.
VALENTIJN

Je moet niet naar ze kijken.
LEONTIEN

Waarom zou dat niet mogen?
VALENTIJN

Als je ze niet ziet, zien ze je evenmin.
LEONTIEN

(diepstinnigst gelukkig)

Je hebt gelijk, laten wij doorlopen en ons geloof aan de Vogel Struis niet prijsgeven.
VALENTIJN

(nieuwsgierig)

Zeg, Leontien, geloof je nog aan de ooievaars?
LEONTIEN

Aan de ooievaars niet, maar wel aan de Vogel Struis.
(Leontien en Valentijn af. De twee hellebaardiers komen langzaam naar elkaar toe totdat zij zich
midden op het toneel bevinden. Alles welbeschouwd zijn het gevaarlijke lieden)

EERSTE HELLEBAARDIER

Ik geloof dat wij de enige hellebaardiers zijn die de pelgrims niet beroven.
TWEEDE HELLEBAARDIER

En toch moet het zo moeilijk niet zijn, heb ik laatst van een kameraad gehoord.
EERSTE HELLEBAARDIER

Heeft hij verteld hoe hij het aanlegt?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ja, hij was stevig onder de olie. Hij was zo [...] als een zwijn. Het moet vast niet zo
moeilijk zijn, heb ik begrepen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Hoe legt hij het dan aan?
TWEEDE HELLEBAARDIER
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Heel eenvoudig, hij wacht tot ze een meningsverschil hebben en dan hakt hij er maar
op los.
EERSTE HELLEBAARDIER

Hij treedt dan dus hardhandig tussenbeide?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Neen, hij hakt er maar op los.
EERSTE HELLEBAARDIER

Maar als ze geen meningsverschil hebben?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je maar goed luistert, hebben bedevaartgangers altijd een meningsverschil. Zo
zegt hij tenminste.
EERSTE HELLEBAARDIER

(kwansuis intelligent grinnikend)

Hij heeft gelijk, zij hebben altijd een meningsverschil.
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TWEEDE HELLEBAARDIER

Kijk, daar komen twee dames van hoge geboorte.
(Doña Emilia en doña Rosario gaan behoedzaam voorbij)

EERSTE HELLEBAARDIER

(als de hertoginnen voorbij zijn)

Ik zou de blonde wel lusten.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Maar de taaie donkere heit de centen.
(Zij grinniken beiden kwansuis intelligent)

Achttiende tafereel.
Wij bevinden ons in de kloosterhof van de Congregatie der Zuivere Bemiddeling. De
moeder-overste, zuster Pristina, zit op een stenen bank. De andere zusters zijn om haar heen
geschaard, groepsgewijs afwisselend op de betegelde vloer en de lage muur tussen kloostergang
en hof. Enkele jongere zusters, onder wie ook zuster Agnes, hebben zich eveneens op de bank
genesteld. Het ensemble van nonnen in smetteloos wit verwekt aanvankelijk de indruk van
archaïsch mysticisme dat het midden houdt tussen devotie en exaltatie. De individuele trekken
komen pas onder het spel op de voorgrond. Uit de enscenering dient aanstonds te blijken dat
de nonnen door haar superieure voor een belangrijke mededeling bijeengeroepen zijn.

ZUSTER PRISTINA

Mijn lieve kinderen, laat ik u dan met een maagdelijk overstatement mijn lieve
kinderen noemen. Het is dan zoals ik u al eerder heb gewaarschuwd. Het aantal
bedevaartgangers zal dit jaar hoger zijn dan ooit tevoren. Zij komen uit het Zuiden,
het zijn Castilianen, Sevillanen en Napolitanen. Zij komen uit het Noorden, uit Brugge
en Gent, uit Keulen en Parijs. Zij komen uit het Oosten, uit Kreta en Athene, uit
Rhodos en Knossos.
PRIORES

Moge de Heer hun zielen heiligen.
DE NONNEN

(zwaanachtig deinend)

Moge de Heer hun zielen heiligen.
ZUSTER PRISTINA

Het is dan zoals ik u al eerder heb uiteengezet, in het Italiaans met Latijnse citaten.
De kasgelden van het Vaticaan zijn door uitvoering van zovele projecten
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aanzienlijk geslonken. Wij worden bedreigd door ernstige liquiditeitsmoeilijkheden.
Wij moeten er rekening mede houden dat de soldijen niet kunnen worden uitbetaald
en dat de hellebaardiers uit de band springen.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

Hoed ons voor de hellebaardiers.
DE NONNEN

Bewaar ons voor plundering, brandstichting en onverhoedse omhelzingen.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

Heilig onze geesten en zuiver onze lijven.
ZUSTER PRISTINA

Het College van Kardinalen heeft een pelgrimsjaar uitgeschreven. Het zal niet nalaten
de financiële toestand te verbeteren.
PRIORES

Geprezen zij de wijsheid der kardinalen.
DE NONNEN

De wijsheid der kardinalen zij geprezen.
ZUSTER PRISTINA

Pelgrims betekenen een financieel voordeel maar een moreel gevaar voor de Heilige
Stad.
PRIORES

Laten wij ons hoeden voor de pelgrims.
ZUSTER PRISTINA

In ons klooster zullen wel gasten van hoge geboorte worden opgenomen. Ik huiver
van de scharlaken zonden die wit als sneeuw moeten worden. Ik moet er niet aan
denken. Ik krijg er migraine van. Ik denk aan de gasten uit Spanje, verteerd door
passie. Uit Parijs en omstreken, het dubbelzinnig oord van valsheid en bekoorlijkheid.
Uit Beieren en Saksen, waar het forse plompe vlees zich aan alle druk van spangen
en banden onttrekt.
PRIORES

Laten wij ons hoeden voor de zonden.
DE NONNEN

De zonden die veelvuldig en veelvormig zijn.
ZUSTER PRISTINA

Mijn dierbare zusters, u hebt langere of kortere tijd de geloften van gehoorzaamheid,
armoede en kuisheid gestand gedaan. Het is niet altijd even makkelijk geweest.
(Wederom deining onder de nonnen, getuigend van exaltatie)
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De gelofte van armoede heeft voor ons nog de minste moeilijkheid opgeleverd. Onze
congregatie heeft sedert haar ontstaan in collectieve welvaart geleefd
(kwansuis geestig)

, aan ons droogje en ons natje heeft het ons niet ontbroken.
(Wederom tot bittere ernst overgaand)

De geloften van gehoorzaamheid en kuisheid hebben aan ernsti-
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ge verleidingen bloot gestaan. Wij moeten ons wederom hoeden voor den angel van
de hoogmoed, die zich vooral op rijpe leeftijd doet gelden en voor de weelderigheid
der verbeelding waardoor vooral de jongeren worden aangetast. Hoe zal ik u bijstaan?
Hoe zal ik u bijstaan? Ik zou u zo graag een raad geven, maar, mijn kinderen, het is
u bekend dat de raad van de moeder-oversten niet wordt opgevolgd. Hij wordt in
water geschreven. Hij wordt door de wind voortgejaagd. Kijk, ik zie daar zuster
Diafana.
(Zij wijst naar een jonge non, het type femme de trente ans, zowel door haar jeugdige
schalksheid en onbevangenheid als haar vrouwelijke schranderheid en verraderlijkheid)

Zuster Diafana, u beantwoordt zo goed, zo bizonder goed aan uw naam. Waarom
zou u niet eens in alle openhartigheid aan uw zusters toevertrouwen hoe u zo diafaan
bent gebleven.
ZUSTER AGNES

Weest u toch voorzicht, moeder-overste. Zuster Diafana zegt zulke afschuwelijke
dingen, zulke godslasterlijke dingen. Zij maakt zulke stuitende toespelingen
(fluisterend)

zulke liederlijke toespelingen.
ZUSTER PRISTINA

(streng)

Zuster Agnes, u mag zich niet aan de ondeugd der overdrijving schuldig maken. Wie
zijt gij dat gij een steen op uw zuster durft werpen?
(Algemeen gelach)

ZUSTER DIAFANA

(eerder schalks dan verraderlijk)

Moederoverste, ik zal met genoegen aan uw verzoek voldoen, al vraag ik ieder
vergiffenis die ik door mijn woorden zou mogen grieven.
EEN ESTHETISCHE NON

Hoe fijn drukt onze zuster zich uit.
ZUSTER DIAFANA

Ik heb aan beproevingen weerstand geboden door mij af te wenden van mijn
verbeeldingen. Maar mijn pogingen hadden weinig succes. De engel van het kwaad
glijdt geruisloos binnen met de schaduwen van de nacht.
DE ESTHETISCHE NON

Het gaat zoals met de verleidingen van de heilige Antonius.
EEN FYSIOLOGISCHE NON
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ZUSTER DIAFANA

Ik heb vervolgens de strijd aangebonden door mijn werkzaamheden op te voeren.
Arbeid adelt. Mijn pogingen werden aanvankelijk met enig succes bekroond. Vooral
het urenlang boenen van de vloeren kan tot deugdzaamheid bijdragen. Maar
nauwelijks heeft men het werk gestaakt, of de verbeeldingen keren terug in de nevelen
van de troosteloze namiddagen.
EEN ETHISCHE NON

Je had nog steviger moeten boenen, mens. Boenen-boenen-boenen, daar is geen
duivelskruid tegen opgewassen.
ZUSTER DIAFANA

Ik heb mijn toevlucht tot het gebed genomen. Het verdient aanbeveling bij ieder
schietgebedje een diepe zucht te slaken, of weemoedig te hijgen, of het leven ons
begeeft.
ZUSTER AGNES

Hoe mooi vind ik dat gezegd. Zuchten slaken. Weemoedig hijgen.
ZUSTER PRISTINA

Zie je wel, zuster Agnes, van de schranderheid van zuster Diafana valt nog wat te
leren.
ZUSTER DIAFANA

Ook het gebed is niet voldoende gebleken.
EEN THEOLOGISCHE NON

Foei, zuster Diafana, hoe kan zoiets vreselijks over uw lippen komen?
ZUSTER AGNES

Weest u toch voorzichtig, zuster Diafana, u gaat weer de verkeerde kant op.
ZUSTER DIAFANA

(eerder onbevangen dan verraderlijk)

Het gebed moet gedragen worden door onze medeplichtigheid met de wereld.
NIEUWSGIERIGE NONNEN

Laat niets ongezegd, zuster Diafana.
ZUSTER DIAFANA

Wij moeten het gebed beoefenen, maar wij mogen ons niet van de verleidingen van
de wereld afwenden
(opgelucht)

. Wij moeten ons toewenden tot de verleidingen van de wereld. Wij moeten ons
verdiepen in de romances van de Spaanse passie. Wij moeten de Franse intrigen met
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de vinger op de lippen volgen. Wij moeten met grote ogen aandacht hebben voor de
volle boezems van de meiden van Beieren en Saksen.
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ZUSTER AGNES

Neen, veel liever zuchten slaken en naar adem hijgen.
ZUSTER DIAFANA

Wij moeten het gebed op basis van een altijddurende nieuwsgierigheid naar den boze
beoefenen. Dan kruipt de duivel in zijn schulp
(ongelofelijk strategisch)

, de duivel is dan teruggebracht tot wat hij in wezen is. Uitermate zielig en uitermate
liefelijk.
DE THEOLOGISCHE NON

Als dit geen ketterij is, dan ben ik een boon, placht mijn vader zaliger te zeggen.
DE ESTHETISCHE NON

Perfect uitgedrukt, zuster Diafana. Het zou in de Exercitiën van de heilige Ignatius
moeten worden opgenomen.
DE ETHISCHE NON

Boenen, boenen, boenen. Daar is geen duivel tegen opgewassen.
ZUSTER AGNES

(betoverd)

Hijgen van weemoed en verzuchtingen slaken
(met de hand aan de mond)

alle kandelabers wat een vondst.
(De klok begint te luiden)

ZUSTER PRISTINA

Zusters, wij moeten het voor vandaag hierbij laten. Wij zijn allen zuster Diafana
dankbaar. Wij hebben de panacee ontdekt. Het gebed beoefenen op basis van
nieuwsgierigheid.
(Het klokgelui neemt steeds meer toe)

Mijn lieve zusters, de klokken roepen ons weer tot het werk. Al hoeven wij ook niet
allen te boenen boenen boenen.
(De zusters ex twee aan twee. Alleen zuster Pristina en zuster Agnes blijven achter)

ZUSTER PRISTINA

Waarom die angst in uw ogen? Waarom die grote ogen van angst?
ZUSTER AGNES
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Ik weet dat hij toch zal komen.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Agnes, mag ik weten over wie u spreekt?
ZUSTER AGNES

Over degeen die in dienst is van Satanas, maar zich in de kleren van een hoge prelaat
heeft vermomd en het voorrecht geniet de vrouwelijke kloosters te mogen betreden.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Agnes, u hebt een ernstige verdenking uitgesproken.
(Kardinaal Barberini loopt de hof op)

KARDINAAL BARBERINI

Ik had gehoopt u te kunnen verras-
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sen tussen uw kloosterzusters. Het heeft nog geen vijfen geslagen en als ik mijn
notities goed heb geraadpleegd, hebben de kloosterzusters van de Zuivere Bemiddeling
haar recreatie tussen vier en vijf.
(Hij haalt zijn agenda uit zijn binnenvoering)

Ja, juist tussen vier en vijf.
ZUSTER PRISTINA

Dat is zo in de wintertijd. In het zomerseizoen is het van kwart voor vier tot tien voor
vijf.
KARDINAAL BARBERINI

(nadat hij een foutieve aantekening heeft gemaakt)

Dus van tien voor vier tot kwart voor vijf.
(Opgelucht)

Ik tref zo graag de zusters samen. Dertig zusters in het wit. Duiven en nog eens
duiven. Het archaïsch mysticisme houdt het midden tussen devotie en exaltatie.
(Hij siddert)

Het is de enige sensatie die ik mij nog veroorloof.
ZUSTER PRISTINA

Wees op uw hoede, eminentie, zulke bekentenissen worden niet gedaan in het bijzijn
van noviezen.
KARDINAAL BARBERINI

(de ogen neerslaand)

Mea culpa mea culpa mea maxima culpa.
(Wederom mysterieus sensationeel)

Om geheel oprecht te zijn, ik ben niet gekomen om persoonlijk een schok te
ondergaan, maar om u een verrassing te bereiden.
ZUSTER AGNES

Weest u toch voorzichtig, moeder-overste, weest u toch voorzichtig.
KARDINAAL BARBERINI

U zult ditmaal met de taak worden belast een mannelijke gast van nederige geboorte
te herbergen.
ZUSTER PRISTINA

De regels van de orde verbieden opname van mannelijke gasten zowel van nederige
als van hoge geboorte.
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KARDINAAL BARBERINI

De dubbelganger van de Heilige Vader valt niet onder de gewone regels.
ZUSTER PRISTINA

(verrukt)

Men heeft hem dus eindelijk gevonden, de dubbelganger van de Heilige Vader.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, dierbare zuster Pristina, men heeft hem eindelijk gevonden en u begrijpt dat hij
met de nodige zorgen zal moeten worden behandeld.
ZUSTER PRISTINA

Ja, ik begrijp het, ik begrijp ook dat een
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nonnenklooster zich beter leent om de heilige dubbelganger schuil te houden, maar
de regels van de orde laten het niet toe. Ik ben wel liberaal, maar ik ben ook wel zo'n
beetje conservatief.
KARDINAAL BARBERINI

(huiverig grijnzend)

Voor de dispensatie werd reeds door het College van Kardinalen zorggedragen.
ZUSTER AGNES

(met grote ogen voor zich uitstarend)

De duivel graast zo graag tussen de duiven.

Negentiende tafereel.
Wij bevinden ons op de via Appia, kenbaar aan de bestrating van grijsblauwe kasseien. De
weg wordt omzoomd met een smalle verschroeide berm met lage muur. Valentijn en Leontien
zitten ergens op de muur in luisterende houding. Men hoort in de verte het verklinken van de
zolen van soldatenlaarzen; hetgeen zonder twijfel tot de triestheid en eenzaamheid van de
sfeer bijdraagt.

LEONTIEN

Waar luister je toch naar?
VALENTIJN

Hoor je het dan niet?
LEONTIEN

Wat hoor je dan?
VALENTIJN

Zeg hoor eens, Leontien, hoor je niet de laarzen van de soldaten?
LEONTIEN

Ik hoor geen laarzen. Hoe zou ik ze ook horen? Er zijn hier geen soldaten.
VALENTIJN

(met verschrikte ogen)

Luister, Leontien, luister. Dat zijn de soldaten van de Romeinse legioenen.
LEONTIEN

Er zijn geen Romeinse legioenen meer.
VALENTIJN
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Luister maar. Dat zijn de Romeinse legioenen op weg naar de Peloponnesus.
LEONTIEN

Naar de Peloponnesus?
VALENTIJN

Nou ja, het kan ook wel het zesde legioen zijn op weg naar Palestina.
LEONTIEN

Hoe kun je zo kinderachtig zijn? Dat is al tweeduizend jaar geleden dat hier legioenen
marcheerden. Dat weet je toch wel?
VALENTIJN

Neen, neen, Leontien, je vergist je. Dat is nog
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geen tweeduizend jaar geleden, op zijn hoogst vijftienhonderd jaar.
LEONTIEN

Nou ja, vijftienhonderd jaar, dat is ook lang genoeg voorbij.
VALENTIJN

Vast en zeker, wij zijn in de tijd en in het landschap verdwaald.
(Legt het hoofd op de borst van zijn vriendin)

LEONTIEN

(strelend)

Neen mijn lieve Valentijn, wij zijn alleen op de wegen en in de bossen verdwaald
(terwijl Valentijn de ogen sluit)

:
slaap kindje slaap
daar puiten loopt een schaap
een schaap met witte voetjes
drinkt er zijn melk zo zoetjes
slaap kindje slaap
daar buiten loopt een schaap
VALENTIJN

(komt weer overeind)

Ja, Leontien, je hebt gelijk, wij zijn alleen maar zo'n beetje verdwaald. Op de wegen
en in de bossen.
LEONTIEN

Hoe zijn wij zo verdwaald, Valentijn?
VALENTIJN

Dat komt, omdat de heirbanen in de loop der eeuwen zijn toegegroeid en de zijpaden
zijn uitgedijd.
LEONTIEN

Heirbanen en geitepaden, zij lijken allemaal eender.
VALENTIJN

Laten wij onze rugzak maar weer opnemen. Wij wandelen in de richting van het
noorden. Dan komen wij vast en zeker in Rome.
LEONTIEN

Hoe weten wij dat wij naar het noorden wandelen? Hoe weten wij dat wij de juiste
weg volgen?
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VALENTIJN

(inventief)

Heel eenvoudig. Als wij maar op de grijsblauwe kasseien letten. De heirbanen hebben
grijsblauwe kasseien, de zijpaden zijn louter grind en zand.
(Zij maken zich op om de tocht voort te zetten)

LEONTIEN

(aarzelend)

Luister, Valentijn, luister. Ik hoor stappen in de verte.
VALENTIJN

Bij de heilige Romulus en Remus, je wilt toch
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niet zeggen dat wij toch in de tijd verdwaald zijn en naar de eerste eeuwen van onze
jaartelling terugverplaatst zijn?
LEONTIEN

(doodsbenauwd)

Ik hoop maar van niet, maar luister, Valentijn, ik hoor het geluid van zolen.
VALENTIJN

Ik hoor geen geluid van zolen, maar wel zie ik er iemand aankomen.
LEONTIEN

Hij lijkt op de doodgraver van Toledo.
VALENTIJN

Hij lijkt er wel op maar het zal wel een dubbelganger zijn.
DON PABLO

(die inmiddels opgekomen is)

Neen, wis en waarachtig niet, ik ben niet zijn dubbelganger.
VALENTIJN

Neen, wis en waarachtig niet, het is niet zijn dubbelganger, het is don Pablo in hoogst
eigen persoon.
DON PABLO

Pater Antonio, verdoemd zij zijn naam. Verdoemd zijn zijn nakomelingen die hij
niet zal nalaten. Pater Antonio heeft mij overgehaald om als zijn dubbelganger mee
te komen.
VALENTIJN

Stelt u zich gerust, u bent niet uw dubbelganger, u bent don Pablo in hoogst eigen
persoon.
DON PABLO

Pater Antonio, verdoemd zijn zijn nakomelingen, die hij niet zal bezitten. Hij heeft
mij overgehaald om mee te komen als de dubbelganger van de Heilige Vader.
VALENTIJN

Dat komt net van pas. Als u de dubbelganger bent van de Heilige Vader, dan kunt u
ons in het huwelijk verenigen.
DON PABLO

Smachten jullie daarnaar?
LEONTIEN

(ontsteld)
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Maar lijkt hij dan werkelijk zozeer op de Heilige Vader?
DON PABLO

Dat is het nou net, dat is het nou net. In Toledo was ik zijn dubbelganger, maar hoe
meer ik Rome naderde, hoe meer mijn gelijkenis erbij inschoot.
VALENTIJN

Net iets voor geheime agenten. De dubbelganger in Toledo, de tegenhanger in Rome.
DON PABLO

Tenslotte had ik zoveel gelijkenis verloren, dat pater Antonio mij maar in de steek
heeft gelaten.
VALENTIJN

Geheime agenten hebben een hart van steen.
DON PABLO

Misschien was het eens zo zacht als was en is het daarom van steen geworden.
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VALENTIJN

(luisterend)

Luister, ik hoor weer de laarzen der legioenen.
DON PABLO

Wij moeten hier vandaan voordat de legioenen hun toverslaap beëindigen.
LEONTIEN

Waar moeten wij heen? Waar moeten wij heen? Kent u de weg naar Rome?
DON PABLO

Als u mij maar volgt, dan komen wij in Rome.
VALENTIJN

Hoe moeten we aan onze kost komen in Rome?
DON PABLO

Als ik het bij de levenden niet vind, dan vind ik het wel bij de doden.
LEONTIEN

Ja, laten wij niet treuzelen. Er zijn vast genoeg gezellige kerkhoven in Rome.

Twintigste tafereel.
Een vertrek bestemd voor vrouwelijke gasten van hoge geboorte in het Klooster der Zuivere
Bemiddeling. Achttiende-eeuwse stijl met goud en diepblauw als dominanten. De exuberantie
van het rococo wordt door de geoefende smaak getemperd. Op de achtergrond een blauw
gordijn dat het vertrek van de daaraan grenzende slaapruimte scheidt. Achterin, in het midden,
sofa met stoelen. Ter weerszijden, steunend op consoles met marmer blad, smalle hoge
wandspiegels met luchtige putti die om een of andere ondoorgrondelijke reden aan kolibri's
herinneren. De aanwezigheid van narcissen en lelies sterk aan te bevelen. Zuster Pristina is
op de sofa gezeten, naast haar op een stoel zuster Agnes die een vrij kalme indruk maakt en
alleen door diepe adembewegingen aan haar latente nervositeit uiting geeft. Het moet voor
iedere toeschouwer zonder meer duidelijk zijn dat zij de periode van de hete aardappel in de
mond inmiddels te boven is gekomen, waarschijnlijk door bidden en vasten. De gravin van
Morina staat voor de wandspiegel links en neemt zichzelf aandachtig op, alsof zij voor zichzelf
een vreemde is en alsof zij zich niet bewust is van de aanwezigheid van de kloosterzusters.

GRAVIN VAN MORINA

Zou het zo zijn, zou het werkelijk zo zijn dat alles weer van voren af aan begint?
Nog geen twee
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dagen geleden, bij die merkwaardige paus!, wat een merkwaardige paus!, was ik nog
de overtuiging toegedaan dat ik mij voorgoed aan de betovering had onttrokken
(zij wandelt naar de andere kant totdat zij door haar beeld voor de spiegel wordt verrast)

; ik meende dat ik voorgoed tot de werkelijkheid was teruggekeerd; ik meende dat
ik, zonder angst voor regressie en depressie, zonder pestilentie en incoherentie, naar
La Mancha zou kunnen terugtrekken, La Mancha, het beloofde land. Naar de hemel
zonder wolken, rotsen zonder vogels, de kurkeiken zonder schaduwen, naar de
windmolens en de dolende ridders, naar de schape- en zwijnehoeders, naar mijn man
en mijn kinderen
(zij glimlacht esoterisch)

en zie, ik bevind mij alleen weer tussen de spiegels, en zie, de betovering heeft zich
weer van mij meester gemaakt, en zie
(de nonnen ontwarend)

, pardon, neemt u mij niet kwalijk, ik heb weer last van verstrooidheid en berooidheid,
van gespleten zijn en versmeten zijn.
ZUSTER PRISTINA

Maakt u zich niet ongerust, dat zijn zo de gewone kwalen van onze gasten van hoge
geboorte.
GRAVIN VAN MORINA

(zet zich neer naast zuster Pristina)

Ja, vergeeft u mij mijn onachtzaamheid. Ik heb de laatste tijd zoveel verrassingen
ondervonden.
ZUSTER PRISTINA

(met de openhartigheid van de geboren intrigante)

U kunt zich vrij tegen mij uitspreken. Hier in Rome zal het u ook niet aan verrassingen
hebben ontbroken.
GRAVIN VAN MORINA

(met de glimlach van de sfinx)

Als ik oprecht mag zijn, dan moet ik zeggen dat uw klooster mij de eerste verrassing
heeft geboden.
ZUSTER PRISTINA

U heeft zich om te beginnen verwonderd over de weelde van onze gastenkamers.
GRAVIN VAN MORINA

Hoe kunt u dat zo goed raden?
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ZUSTER PRISTINA

Het is mij door de Sapientia ingegeven, zou kardinaal Barberini zeggen.
(De drie vrouwen lachen hartelijk, waarbij zuster Pristina een huivering nabootst)

Ja, ja, de Sapientia heeft het ons ingegeven. Er zijn dames, die ernaar verlangen zich
in een krot van schape- en geite-
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hoeders terug te trekken, maar het verlangen vermag alleen in de omgeving van het
getemperde rococo stand te houden.
GRAVIN VAN MORINA

De exuberantie van het Franse rococo zou mij werkelijk tegenstaan.
ZUSTER PRISTINA

Wij beschikken ook over krotten, maar die zijn voornamelijk bestemd voor dames
uit de middenstand met poëtische opwellingen.
GRAVIN VAN MORINA

Ik heb u al begrepen, u heeft voor elk wat wils. U zoekt het in het extreme. Het
wemelt hier van krotten en paleizen.
ZUSTER PRISTINA

Ik zou niet willen overdrijven, maar ik mag wel zeggen dat wij over het best
geoutilleerde gastenhuis beschikken.
GRAVIN VAN MORINA

Het is een klooster en een stad om van de ene verrassing in de andere te vervallen.
Ik verwonder mij er bijvoorbeeld over dat zuster Agnes zomaar in enkele dagen van
aard is veranderd. Nog twee dagen geleden gedroeg zij zich zo geheel anders. Kijkt
u maar eens, zij grijpt niet meer angstvallig naar de mond.
ZUSTER AGNES

(bleek en ironisch)

Dat is heel eenvoudig gebeurd door bidden en vasten. Dat moet u ook eens proberen.
Ik hoef nu alleen maar een beetje diep adem te halen en ben weer volledig
gerustgesteld. Ik word niet meer bevangen door de voortdurende vrees dat ik de
waarheid er eensklaps en onverhoeds, er zomaar uit zal flappen.
GRAVIN VAN MORINA

Wat een gelukkig mens, dat u zich van de aandrang van de waarheid heeft bevrijd.
ZUSTER AGNES

Ik leefde in een voortdurende angst ...
GRAVIN VAN MORINA

En u meent dat u zich voorgoed van de angst heeft bevrijd?
ZUSTER AGNES

De Sapientia zegt dat men zich nooit geheel en nooit voorgoed van zichzelf bevrijdt.
GRAVIN VAN MORINA

(mijmerend)

Hoe juist heeft dit kind het opgemerkt
(zij staat op en hervat haar tocht tussen de spiegels)
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, hoe fascinerend, hoe hallucinerend heeft zij het uitgedrukt. De Sapientia zegt dat
men zich nooit voorgoed en nooit geheel van zichzelf bevrijdt.
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ZUSTER PRISTINA

En toch heeft het hallucinerend fascinerend, idyllisch en sibyllisch kind maar de
halve waarheid gesproken. De volledige waarheid houdt in dat men zich telkens van
zichzelf bevrijdt en telkens weer tot zichzelf terugkeert totdat men het rustpunt in
zichzelf ontdekt.
GRAVIN VAN MORINA

Men heeft zich dan voorgoed van zichzelf bevrijd door voorgoed zichzelf te zijn.
ZUSTER PRISTINA

De gravin van Morina is dan niet langer het beeld van de Infanta.
GRAVIN VAN MORINA

En evenmin haar evenbeeld.
ZUSTER PRISTINA

Maar eenvoudig een gravin uit La Mancha.
GRAVIN VAN MORINA

(lachend)

Zuster Pristina heeft diep gedronken uit de beker van de Sapientia.
ZUSTER PRISTINA

Gravin, ik raad u aan in ons klooster te blijven totdat u het rustpunt in u zelf heeft
gevonden.
(De beide nonnen verwijderen zich door een deur rechts. Als zij de drempel zullen overschrijden,
wenden zij zich om om goedenavond te knikken)

GRAVIN VAN MORINA

(hervat haar wandeling tussen de spiegels, waarin zij zich aandachtig opneemt, soms recht in
de ogen, soms van terzijde, en wendt zich vervolgens eensklaps naar de deur waar de zusters
verdwenen. Zij blijft naar de dichte deur kijken en mompelt voor zichzelf uit)

Ach wat jammer, ik heb ze vergeten goedenacht te zeggen.
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Zesde bedrijf
Eenentwintigste tafereel.
Wij bevinden ons op de via Flaminia, een eindweegs in de richting van Rome naar Toscane.
Het landschap wordt op de achtergrond beheerst door het beeld van de ruïnes van een
kilometerslang aquaduct uit de Romeinse tijd. De bogen zijn verdwenen, meer of minder hoge
resten van de pijlers zijn overgebleven die de indruk van voorhistorische monolieten wekken.
Het landschap is gehuld in de bruinig blauwe schemer van een zon die reeds achter de heuvels
is verdwenen. Op verscheidene armlengten van elkaar staan twee hellebaardiers op wacht.
Er heerst een poos volstrekte stilte waarin wij slechts de roep vernemen van late vogels die
naar hun nestverblijven terugkeren. Tijdens het gesprek, dat de hellebaardiers met elkaar
voeren, blijven zij strak voor zich uitkijken, als door nekstijfheid getroffen.

EERSTE HELLEBAARDIER

Heb je gehoord van die verschrikkelijke gebeurtenis?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Wij doen er geen goed aan verschrikkelijke gebeurtenissen op te roepen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Zullen wij maar liever om de hete brij blijven draaien?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Laten wij dit zaakje maar liever in de doofpot doen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Zullen wij van ons hart een moordkuil maken?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Laten wij maar liever voor vogel struis spelen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Heb je gehoord dat zij een aanslag op de Heilige Vader hebben gepleegd?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Waarom zou ik het niet hebben gehoord? Iedereen weet het. Jij bent mij ook een
goochemerd.
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EERSTE HELLEBAARDIER

(intens nieuwsgierig)

D'r zijn er die zeggen dat de aanslag is gepleegd door handlangers van de koning
van Spanje.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je het weten wilt, op de via Aurelia vertellen ze dat hij op slag dood is gebleven.
Hij heeft geen hik, geen kik, geen snik gegeven.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur, die zeggen dat de sluipschutters zich verscholen hebben op de linker
kolonnade, achter het beeld van de heilige Nilamone.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Aqua con lemone.
EERSTE HELLEBAARDIER

Prosciutto con melone.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je het weten wilt, op via Appia vertellen ze dat de Heilige Vader lont had geroken.
Hij had al maandenlang gerekend op de aanslag, hij had zich van een dubbelganger
verzekerd.
(Zij lachen de grijns uit het kannibalentijdperk)

EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur, die zeggen dat de aanslag is gepleegd toen de Heilige Vader de duiven
op het plein van St-Pieter uit een papieren zakje voederde.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je het weten wilt, op de piazza Populi vertellen ze dat de Heilige Vader het voor
dertig jaar met de koningin van de Spaanse landen heeft aangepapt. Stel je voor, hij
heeft het aangepapt met de koningin van de Spaanse landen. Ze zeggen, hij was jong
en zij was jong en op die leeftijd kan het een stootje velen en bijgevolg en mitsdien,
zo vertellen ze op de piazza Populi, maar ook de piazza di Spagna, moet deze
laaghartige daad aan de inflammatio van de jaloezie worden toegeschreven.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur, die beweren dat de handlangers hulp en bijstand hebben gehad van de
geheime dienst van het Vaticaan.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je het weten wilt, in mijn achterhoofd fluisteren ze dat niemand zijn leven meer
zeker is sinds de inflammatio in de harten van de Spanjaarden binnengeslopen is.
EERSTE HELLEBAARDIER
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Ik hou niet van de Spanjaarden.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Het zijn net sadisten.
EERSTE HELLEBAARDIER

Sst! Daar heb je de Vlamen weer
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die nar Rome zijn gekomen om de walvissen uit de bomen te kijken. Laten wij maar
doen of onze neus bloedt.
(De Vlamen lopen voorbij zonder veel aandacht te schenken aan de hellebaardiers. Zware,
logge en lange magere kerels, in lompen gehuld, in een toestand die het midden houdt tussen
lichamelijke uitputting en geestelijke verwarring. Zij psalmodiëren onverstaanbaar, terwijl
zij verder strompelen)

TWEEDE HELLEBAARDIER

Het is toch maar verschrikkelijk zoals ze de bedevaartgangers hebben toegetakeld.
EERSTE HELLEBAARDIER

Zullen we moord en brand schreeuwen?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Laten we beter doen of onze neus bloedt.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur, die zeggen dat de Transalpijnen zichzelf toetakelen om des te beter te
kunnen bedelen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

In Toscane vertellen ze dat de pelgrims zich rijk bedelen, als ze maar genoeg builen
en zweren kunnen uitstallen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Wij leven in een wereld van leugen en bedrog.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ze zit boordevol sadisten.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur, die vertellen dat er in het geheel geen aanslag op de Heilige Vader is
gepleegd.
TWEEDE HELLEBAARDIER

In een dorp dicht bij Napels vertellen ze dat het valse geruchten zijn, gewone valse
geruchten die door de hellebaardiers worden rondgestrooid om onrust in de
gemoederen te zaaien.
EERSTE HELLEBAARDIER

Het zijn net sadisten.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Let op uw woorden, kameraad, wij zijn evengoed hellebaardiers.
EERSTE HELLEBAARDIER

(haalt een rozenkrans uit zijn broekzak)

Laat ons voor de zielen van de hellebaardiers bidden.
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TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik heb in geen drie jaar een rozenhoedje gebeden.
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EERSTE HELLEBAARDIER

De rozenkrans hoort bij de uniform van de hellebaardier, je vindt hem vast en zeker
als je maar diep genoeg in je zakken graait.
TWEEDE HELLEBAARDIER

(al graaiend in zijn broekzak)

Heilige Stefanus, geprezen zij uw naam, heilige Stefanus, geprezen zijn de pijlen in
uw bovenlijf en in uw dijen
(hij haalt de rozenkrans te voorschijn)

, geprezen zij uw naam, mijn naamheilige, mijn patroonheilige met de pijlen in uw
dijen en uw keel.
EERSTE HELLEBAARDIER

(gaat in gebed voor)

Ave Maria gratia plena.
(Terwijl het achterdoek opgaat verdwijnen de hellebaardiers achter de coulissen de ene ter
linker-, de andere ter rechterzijde)

Tweeëntwintigste tafereel.
Een vertrek voor vrouwelijke gasten van hoge geboorte in het Klooster der Zuivere Bemiddeling.
Indeling en meubilering vrijwel gelijk aan het vertrek van de gravin van Morina. Ook hier op
de achtergrond een gordijn dat het vertrek van de daaraan grenzende slaapruimte scheidt.
Ook hier achterin een sofa met ter weerszijden wandspiegels met luchtige putti die aan vergulde
kolibri's herinneren. Alleen de kleur is verschillend. Instede van blauw domineert een crème
oker met hier en daar rose tinten. In de kamer bevinden zich doña Emilia en Rosario en zuster
Diafana. Doña Emilia, in lilarood, zit links aan een klavecimbel, doña Rosario rechts met een
harp. In het midden staat zuster Diafana met een horizontale fluit. Terwijl het gordijn opengaat
hoort men de non en de twee dames enkele frasen van de pavane spelen.

ZUSTER DIAFANA

(terwijl zij de fluit van de lippen neemt)

Ja, zo is het, de pavane is niet alleen ceremonieel, zoals men pleegt te zeggen. Zij
moet ook emotioneel worden gespeeld, op de rand van emotioneel en sentimenteel.
DOñA EMILIA

Juist, zuster Diafana, hoe diafaan gezegd. Wanneer zij puur formeel dreigt te worden
zwelt zij gelei-
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delijk aan weer tot emotioneel en wanneer de emotionele overgave dreigt te worden
bereikt keert zij in ongerepte gematigdheid weer tot zichzelf in.
DOñA ROSARIO

(hulpeloos als een vogeljong)

Ja, van emotioneel tot formeel en van formeel tot emotioneel, hoe moeten wij stand
houden op het slappe koord.
ZUSTER DIAFANA

Wij moeten steeds de vocale begeleiding in herinnering houden.
approche donc ma belle
approche toi mon bien
ne me sois plus rebelle
puisque mon coeur est tien.
DOñA ROSARIO

Ja, de Fransen weten het toch altijd maar fijntjes uit te drukken.
DOñA EMILIA

Fijntjes, fijntjes, fijntjes.
ZUSTER DIAFANA

Ma belle en plus rebelle zijn emotionele heffingen, mon bien en mon coeur est tien
zijn de formele dalingen.
DOñA ROSARIO

Formele verstrakkingen.
DOñA EMILIA

Verstarringen.
ZUSTER DIAFANA

Laten we maar weer een poging wagen.
DOñA ROSARIO

Met het rijmpje in ons achterhoofd.
(Zij spelen enkele frasen van de pavane die eensklaps weer afgebroken wordt door zuster Diafana)

ZUSTER DIAFANA

(laat zich op de stoel neervallen en kruist de benen)

Het lied weigert in mijn achterhoofd na te zoemen.
DOñA EMILIA

Ik geloof dat u preoccupaties heeft.
ZUSTER DIAFANA
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Ik zal het u ronduit zeggen. De pavane kan mij vandaag geen fluit schelen.
DOñA ROSARIO

Ik had het aanstonds wel gemerkt, u heeft andere zorgen.
ZUSTER DIAFANA

Ik zal het u ronduit zeggen, ik word gekweld door de zonde van de nieuwsgierigheid.
Ik ben zo benieuwd, zo erg benieuwd als ik het zo mag uitdrukken, zo ontzettend
benieuwd wat toch met u voorgevallen is,
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voor tien jaar in de kelderruimte van het Alcazar van Toledo.
DOñA EMILIA

Wij kunnen het hier onder elkaar gerust aan u toevertrouwen. Er is weinig
voorgevallen. Er is zowat niets voorgevallen.
ZUSTER DIAFANA

Er doen vele geruchten de ronde.
DOñA ROSARIO

De mens kan niet alleen van brood leven, hij heeft ook zijn geruchten nodig.
ZUSTER DIAFANA

Sommigen fluisteren dat de opstandelingen zich aan onwelvoegelijkheden en
handtastelijkheden hebben schuldig gemaakt, anderen houden vol dat zij zich in alle
opzichten onberispelijk hebben gedragen.
DOñA EMILIA

Welnu, zuster Diafana, als u het niet verder vertelt, dan kan ik u toevertrouwen dat
de opstandelingen zich in alle opzichten onberispelijk hebben gedragen.
ZUSTER DIAFANA

En hoe komt het dan dat de leerboeken de opstandelingen van onwelvoegelijkheid
betichten?
DOñA EMILIA

Vae victis, zuster Diafana, vae victis. U moet bedenken dat het een eeuwenoude
gewoonte is, die tot aan het begin van de geschiedenis van de mensheid reikt, de
overwonnenen te laken en aan de kaak te stellen.
DOñA ROSARIO

(preuts maar oprecht)

En vooral als zij tot de lagere standen behoren.
ZUSTER DIAFANA

(diep mijmerend)

Laten wij de algemene beschouwingen en vertelt u maar zonder omwegen: hebben
zij zich lief of onberispelijk gedragen? Lief of on-be-ris-pelijk?
DOñA ROSARIO

Zuster Diafana, ik heb u door, u vertrouwt ons voor geen cent.
DOñA EMILIA

De huisvesting in de kelder van het Alcazar was voor onze veiligheid bedoeld. Dat
is de enige plaats waar men niet door de kogels kan worden getroffen.
DOñA ROSARIO

Wij konden de kogels boven onze hoofden horen fluiten.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

DOñA EMILIA

Wij werden vrijwel uitsluitend door vrouwelijk personeel bediend. De officieren
kwamen in de late middag of in de vroege avond een gesprek met ons voeren.
ZUSTER DIAFANA

(overeind springend)

En wat zeiden de of-
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ficieren in de late middag of de vroege avond? Wat zeiden ze? En wat deejen ze?
DOñA EMILIA

Ze vertelden van hun hoge idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ze zeijen,
het was hun niet te doen om wraak te nemen. Ze zeijen, het ging hun alleen om hun
hoge idealen. Ze zeijen dat al hun idealen al waren gepredikt in de sloppen van
Nazareth en aan het meer van Genesareth.
ZUSTER DIAFANA

(diep mijmerend)

Liberté, égalité et fraternité.
DOñA EMILIA

Zij wilden de Spanjaarden vrijheid van vrees en armoede verschaffen.
ZUSTER DIAFANA

Dat is wel heel mooi.
DOñA ROSARIO

Heel mooi.
ZUSTER DIAFANA

Edel van hier tot gunder.
DOñA ROSARIO

Van hier tot gunder. U bedoelt dat het edele nooit werkelijkheid wordt maar altijd
naar de toekomst wordt verschoven.
ZUSTER DIAFANA

(diep mijmerend)

Ja, van hier tot gunder.
DOñA EMILIA

Ze zeijen dat ze geen wraak tegen enkelingen, maar de welvaart van de gemeenschap
beogen. Ze zeijen dat de latifundia niet aan enkelingen maar aan de gemeenschap
behoren. Ze gooiden er met de Franse pet naar en zeijen, la propriété est le vol.
ZUSTER DIAFANA

(ongeduldig)

Ze zeijen, ze zeijen, maar wat deejen ze? Wat deejen ze?
DOñA EMILIA

Wij gingen met elkaar om net als broers en zusters.
ZUSTER DIAFANA

Gedroegen zij zich lief of gedroegen zij zich onberispelijk?
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DOñA ROSARIO

(vernuftig)

Ze waren lief en onberispelijk beide. Ze waren vriendelijk en hartelijk.
DOñA EMILIA

Juist, Rosario, dat waren ze. Vriendelijk en hartelijk.
ZUSTER DIAFANA

(ongeduldig)

Maar wat deejen ze dan?
DOñA EMILIA

Ze hadden een voorkeur voor dammen en domino.
ZUSTER DIAFANA

En vond u dat gezellig?
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DOñA EMILIA

Ik vond het bijzonder gezellig domino te spelen. Ik vind het zo gezellig te schuiven
met die schijven met hun witte ogen.
ZUSTER DIAFANA

En al spelend begon u vriendschappelijke gevoelens te koesteren.
DOñA EMILIA

Ik zal een van de officieren met zijn blauwe ogen en zijn donkere lokken nooit meer
vergeten.
DOñA ROSARIO

(preuts maar oprecht)

U moet weten, zuster Diafana, mijn lieve vriendin heeft een eigenaardige
hebbelijkheid. Met de ene man deelt zij haar sponde en met een ander haar dromen.
ZUSTER DIAFANA

En die officier, met zijn blauwe ogen en donkere lokken, wilt u zeggen dat u hem
nooit terug hebt gezien?
DOñA EMILIA

(tranen wellen naar haar grijze ogen)

Hij is op de derde dag gevallen vlak voor de Poort van Bizagro.
ZUSTER DIAFANA

En speelden ze met u ook dammen en domino, doña Rosario?
DOñA ROSARIO

Ik hou niet van gezelschapsspelen. Ik vind het heerlijk voorgelezen te worden.
ZUSTER DIAFANA

En wat lazen ze u al dan zo voor?
DOñA ROSARIO

Opstandelingen hebben een voorkeur voor het Nieuwe Testament of voor de Ridder
van de Droevige Figuur. Zij vertelden van de dromen van de ridder of van de honger
van zijn knecht. Tussen het lezen door keek de officier mij soms vragend aan. Ik
vergat dan de verbijsterde ridder. Ik vergat dan de dwaze knecht. Ik zag een derde
gezicht verschijnen. Het verscheen tussen de nevelen van verre herinneringen. Het
leek, ach hoe moet ik het zeggen? Het leek sprekend op Degeen die gepredikt heeft
aan de oever van het meer van Genesareth.
ZUSTER DIAFANA

U meent dan weleens het gelaat te hebben gezien van Onze Here Jezus?
DOñA ROSARIO
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Ik geloof niet dat ik Hem ooit heb gezien. Ik geloof wel dat ik Hem zou kunnen
herkennen.
DOñA EMILIA

Ja soms, op bepaalde uren van de namiddag.
DOñA ROSARIO

En op bepaalde uren van de nacht.
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DOñA EMILIA

Ja, als wij niet slapen kunnen.
DOñA ROSARIO

En de gezichten verschijnen die wij eerder hebben gezien.
ZUSTER DIAFANA

Welaan dan, geliefde zusters, laten wij op onze Here Jezus vertrouwen, laten wij
onze naaste plicht doen en laten wij nogmaals een poging wagen om de pavane op
de geëigende wijze te spelen met klavecimbel, harp en fluit.
DOñA EMILIA

Ja nu zijn we er echt voor in de stemming.
DOñA ROSARIO

Ja, in de stemming voor het emotionele en het formele stemmen.
(Terwijl zuster Diafana weer opstaat en de fluit aan de mond brengt, hoort men op de
achtergrond duidelijk maar ver woorden die door etherische wezens worden gezongen)

approche donc ma belle
approche toi mon bien
ne me sois plus rebelle
puisque mon coeur est tien.

Drieëntwintigste tafereel.
Wij bevinden ons op de via Flaminia in hetzelfde landschap als in het eenentwintigste tafereel.
De avond is inmiddels enkele uren later gevorderd, de enigszins lugubere sfeer van
zonsondergang is overgegaan in de geheimzinnige schemer van de wassende maan, waarvan
de belichting wisselt al naar het hemellichaam al of niet achter de wolken schuil gaat. De
hellebaardiers staan er, op dezelfde plaats en in dezelfde houding.

EERSTE HELLEBAARDIER

Kameraad, ik wou je een gewetensvraag doen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik hou niet van gewetensvragen in de schemer, maar ga je gang maar, kameraad.
EERSTE HELLEBAARDIER

Heb je van de beloning gehoord die de Algemene Congregatie heeft uitgeschreven?
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik kan mij van den dove houden, als zeden en gewoonten dat voorschrijven.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

238

EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur die zeggen dat de Spaanse prins met zijn dwerg voortvluchtig is.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ze zeggen op de via Appia dat het tweetal de benen heeft genomen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Ze zeggen op de via Aurelia dat ze naar Italië zijn overgestoken, in holle bolle boot.
TWEEDE HELLEBAARDIER

In de Sacristie van de Maria Maggiore weten ze te vertellen dat je de dwerg kunt
herkennen aan zijn lange bovenlijf en zijn kromme benen of aan zijn kneveltje met
een krul en zijn hoedje met een veer.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur die zeggen dat voor de aanhouding met voorgeleiding zesduizend dukaten
zijn uitgeloofd.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ze zeggen in de Sacristie van de Trinità, maar ook van Sint-Paulus-buiten-de-muren
dat je voor aanhouding zonder voorgeleiding vierduizend dukaten in je handpalm
gedrukt krijgt.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur die zeggen dat je meer op je hoede moet zijn voor de prins dan voor de
dwerg. De prins steekt nog handiger met zijn dolk dan de dwerg met zijn degen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ze zeggen in de Sacristie van het Lateraan maar ook van San Giorgio, dat de prins
grote bedrevenheid in de wapenhandel bezit. Hij doet niet anders, zo klessen ze in
het Lateraan en zo smoezen ze in San Giorgio, dan steken en prikken met zijn dolk.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur die zeggen dat de dwerg Vallecas zo kwaad nog niet is. Hij haalt zijn
vuile streken alleen maar uit om de prins een genoegen te doen.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Als je de mensen aan de overkant van de Tiber mag geloven, kan dat prinsje vreselijk
akelig jengelen als hij zijn zin niet krijgt.
EERSTE HELLEBAARDIER

Dur zijn ur die zeggen dat je voor een nauwkeurige aanwijzing, die tot aanhouding
leidt, tweeduizend dukaten uitgeteld krijgt.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik zal je wat zeggen, kameraad. Ik zou de dukaten en dubloenen best kunnen
gebruiken.
EERSTE HELLEBAARDIER
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Er komt spoedig weer een korting op ons loon.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Het is de schuld van de Heilige Vader, zo smoezen ze in het Lateraan. Dat komt, zo
kletsen ze, omdat de Heilige Vader geen belangstelling heeft voor de nodige trucjes
met de aflaten en de collectebus om arme mensen het nodige geld te ontfutselen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Laat het je gezegd zijn, de Heilige Vader is een heilig man.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Wat hebben we aan heilige vaders als ze kortingen op ons loon toepassen.
EERSTE HELLEBAARDIER

Sst. Ik hoor stappen.
(De dwerg komt op, gevolgd door de jonge prins die er kwaadaardiger uitziet dan ooit, met
zijn vossesnuit, zijn valse blik en zijn scherpe dolk; zij houden stil midden op het toneel,
blijkbaar voor nader strategisch beraad)

VALLECAS

Mijn prins, ik geloof dat wij maar beter doen de boel onmiddellijk in brand te steken.
PRINS MANRIQUE

Neen, wij moeten de stad eerst afzoeken. Je weet heel goed wat ze vertellen.
VALLECAS

Ze houden de Infanta in Rome gevangen. Ik weet heel goed dat ze dat zeggen. Maar
mijn prins, waar moeten we beginnen?
PRINS MANRIQUE

We beginnen in de nonnenkloosters.
VALLECAS

Rome telt zevenentachtig nonnenkloosters.
PRINS MANRIQUE

Hoe ben je het getal zo precies te weten gekomen? Je bent toch niet een vermomde
non, Vallecas?
VALLECAS

Neen, mijn prins, dat heb ik van een boer met kiespijn gehoord. Hij had veel last van
de kerkelijke belastingen.
PRINS MANRIQUE

Als dat maar geen verdomde zwartrok is geweest.
VALLECAS

Rome telt zevenentachtig kloosters. Waar moeten we beginnen?
PRINS MANRIQUE
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We zoeken eerst de kloosters af. Dan komen de sacristies aan de beurt.
VALLECAS

Rome telt vierhonderdentachtig kerken.
PRINS MANRIQUE

Het kan mij niet bommen. Daarna komen de catacomben aan de beurt.
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VALLECAS

Mijn prins, wij kunnen dan ons leven lang wel blijven zoeken.
PRINS MANRIQUE

Het kan niet bommen. Dan komen de ziekenhuizen aan de beurt.
VALLECAS

Wij zouden er een hartkwaal van oplopen.
PRINS MANRIQUE

Wij zoeken zeven dagen lang. Daarna steken wij de boel in brand.
VALLECAS

Mijn prins, mijn arme prins, ik begrijp je, dan hebben wij tenminste onze plicht
gedaan.
PRINS MANRIQUE

(crimineel maar naïef)

Geef mij de vijf, oude schooier.
(Zij drukken elkaar de hand en verdwijnen naar links)

TWEEDE HELLEBAARDIER

Heb je gesnopen wie dat waren?
EERSTE HELLEBAARDIER

Het was de arme prins met zijn dwerg.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik ken geen medelijden met dat arme ventje.
EERSTE HELLEBAARDIER

Kameraad, laten we voor hem bidden.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Ik heb wel wat anders te doen, kameraad. Er is een beloning van zesduizend dukaten
uitgeschreven.
EERSTE HELLEBAARDIER

Een hellebaardier moet zich gedragen als een brave dappere soldaat. Hij mag een
persoon van vorstelijken bloede niet aanhouden.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Dat kan wel zo zijn, maar tweeduizend dukaten kan ik ook best gebruiken,
(met overtuiging)
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je mag je de kans van je leven niet laten ontgaan. Wij moeten ook eens eindelijk aan
onze troeven komen.
EERSTE HELLEBAARDIER

De Heer verhoede dat ik de gedachtenis van mijn Moeder Zaliger bezoedel. De Heer
verhoede dat ik voorwendsels aangrijp om personen van vorstelijken bloede aan te
randen. Laat het je gezegd zijn, als je aanvalt, krijg je met mij te doen.
(De twee mannen hebben hun messen getrokken en bewegen zich in behoedzame
gevechtshouding om elkaar heen. Zij blijven eensklaps stilstaan, verrast door de roep van de
nachtelijke vo-
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gels en het kobaltblauw van de atmosfeer. Zij laten de armen zakken)

EERSTE HELLEBAARDIER

Kameraad, zie toe, wij staan elkaar naar het leven.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Zie toe, kameraad, wij zijn betoverd.
EERSTE HELLEBAARDIER

Gezegend zij de Naam des Heren, het gevaar is aan ons voorbijgegaan.
TWEEDE HELLEBAARDIER

De hemel zij dank voor onze jonge vrouwen en onze bloedjes van kinderen. Het
heeft een haar gescheeld of wij hadden elkaar levend gevild.
(Zij nemen weer plaats bij de ruïnes van de pijlers)

EERSTE HELLEBAARDIER

Wij hebben tenminste geen judaspenningen aangenomen. Wij zijn vrij van schuld
gebleven.
TWEEDE HELLEBAARDIER

Het zij zo, kameraad. Wij zijn arme sloebers en arme sloebers zullen wij blijven.

Vierentwintigste tafereel.
Terwijl het achterdoek opengaat horen wij eerst zacht, vervolgens crescendo stemmen op de
melodie van de pavane.
Approche donc ma belle
approche toi mon bien
ne me sois plus rebelle
puisque mon coeur est tien.
Het achterdoek is geweken en wij bevinden ons, evenals in het tweeëntwintigste tafereel, in
het vertrek van doña Emilia en doña Rosario. De twee dames en de non zijn nog steeds bezig
met haar muzikale oefening. Als de stemmen zwijgen, horen wij enkel het samenspel van
klavecimbel, harp en fluit. Het is duidelijk dat de speelsters zich bijzonder inspannen voor
deze oefening. Zuster Diafana, die eerst tussen de twee dames staat en de maat met de voet
slaat, beweegt zich vervolgens door de kamer, terwijl zij de maat met hoofdbewegingen aangeeft.
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ZUSTER DIAFANA

(heeft de fluit van de mond genomen en leunt gracieus tegen de wand)

Laten wij uitblazen.
DOñA EMILIA

Muziek is altijd inspannend.
DOñA ROSARIO

Ik heb eerder de indruk dat zuster Diafana weer door nieuwsgierigheid wordt gekweld.
ZUSTER DIAFANA

Ja, om eerlijk te zijn, ik ben zo benieuwd, ik ben zo erg benieuwd.
DOñA ROSARIO

Zuster Diafana zou zo graag willen weten wat het lot van de Infanta is geweest.
DOñA EMILIA

(mijmerend)

Het lot van de Infanta is geen ander geweest dan dat van alle vermisten.
DOñA ROSARIO

(die overgaat tot de samenspraak van de litanie)

De vermisten van de oorlog.
DOñA EMILIA

De vermisten van de opstanden.
DOñA ROSARIO

Van aardbevingen.
DOñA EMILIA

Van stormen.
DOñA ROSARIO

En andere natuurrampen.
DOñA EMILIA

Zij worden aangepast in de doornen van de overlevenden.
DOñA ROSARIO

Als zij gekweld worden.
DOñA EMILIA

Of als zij weemoedig zijn.
DOñA ROSARIO
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Of als zij verlangen.
DOñA EMILIA

Of als zij begeren.
DOñA ROSARIO

Of als zij het niet langer kunnen dragen.
DOñA EMILIA

En de hand aan zichzelf slaan.
DOñA ROSARIO

Of als zij voor de spiegel aarzelen.
DOñA EMILIA

En de glanzen van de iris bestuderen.
DOñA ROSARIO

Of als zij de bladen van een boek dichtslaan.
(Zuster Diafana begeleidt de litanie een korte poos pianissimo met de fluit, maar neemt haar spoedig
weer van de lippen)

DOñA EMILIA

Sommigen menen dat de Infanta met een schip verdwenen is naar de overkant van
de Atlantische Oceaan.
DOñA ROSARIO

En dat zij zich schuilhoudt op de hoogvlakten van de Azteken.
DOñA EMILIA

Of in de jungle van de Maya's.
DOñA ROSARIO

Sommigen menen dat zij begraven is in een
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van de grotten in het Noorden waar men de branding hoort bruisen tussen de slagen
van de golven.
DOñA EMILIA

Of in een van de grotten in de valleien van de Guadarama.
DOñA ROSARIO

Waar men de zon voelt gloeien.
DOñA EMILIA

(huiverend van emotie)

De zon van Castilië voelt gloeien.
DOñA ROSARIO

Sommigen menene ...
(Zij aarzelt)

DOñA EMILIA

Sommigen menen dat zij zich in een klooster verscholen houdt.
DOñA ROSARIO

Een klooster in Italië.
DOñA EMILIA

Waar de Heilige Vader haar in zijn bescherming heeft genomen.
DOñA ROSARIO

De Heilige Vader, die een zonderlinge vriendschap heeft gekoesterd voor de koningin
van Spanje.
DOñA EMILIA

De Heilige Vader die steeds volgzame en constructieve bijdragen heeft geleverd voor
de eerste geboorten van oude dynastieën.
DOñA ROSARIO

Voracius vocabor?
DOñA EMILIA

Ferocius vocabor?
DOñA ROSARIO

Veracius vocabor?
DOñA EMILIA

Sommigen menen dat zij zich verscholen heeft in een klooster van de Sierra Morena.
DOñA ROSARIO

Waar zij de bescherming geniet ...
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(Zij aarzelt)

DOñA EMILIA

... van Onze Lieve Vrouwe van de Vermisten.
DOñA EMILIA EN ROSARIO

(bidden langzaam een weesgegroete toonloos begeleid op de fluit door zuster Diafana, waardoor het
gebed op wonderlijke wijze aan innigheid wint)

‘Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U, gezegend zijt gij
onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van Uws lichaams Jezus. Heilige
Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.’
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(Zuster Diafana improviseert nog even verder en staakt het spel, ofschoon zij de fluit spelgereed bij
de mond houdt)

DOñA EMILIA

Infanta, Infanta, zij deelt het lot van de vermisten.
DOñA ROSARIO

(welhaast snikkend)

Infanta, Infanta, hoelang zul je het lot van de vermisten delen?
DOñA EMILIA

De vermisten van krijgsverrichtingen.
DOñA ROSARIO

Van oproer.
DOñA EMILIA

Van natuurrampen.
DOñA ROSARIO

Van aardbevingen, branden en zeerampen.
(Zuster Diafana onderbreekt de litanie met een korte geïmproviseerde solo, waarna de litanie zich
onmiddellijk weer voortzet)

DOñA EMILIA

Zij heeft zich aangepast in de dromen van hen die beven van angst of huiveren van
vreugde.
DOñA ROSARIO

Van hen die sympathiseren...
(Zij aarzelt)

DOñA EMILIA

...met de opstandelingen die dromen
(Zij aarzelt)

DOñA ROSARIO

...van een hemel en een wereld
(Aarzeling)

DOñA EMILIA

...van rechtvaardigheid en vrede.
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(Doña Emilia en Rosario kijken ontdaan om zich heen)

ZUSTER DIAFANA

Laten wij de litanie op de muziek van de pavane voortzetten.
(Terwijl de Spaanse dames het spel hervatten, brengt zij de fluit weer aan de mond en beweegt
zich gracieus door de kamer terwijl zij de maat met hoofdbewegingen aangeeft)

STEMMEN

(Als uit de verte, terwijl de muziek steeds zachter klinkt en tenslotte dooft)

Approche donc ma belle
approche toi mon bien
ne me sois plus rebelle
puisque mon coeur est tien.
(Het wordt donkerder en donkerder tot het doek dichtslaat)
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Zevende bedrijf
Vijfentwintigste tafereel.
Wij bevinden ons, evenals in het veertiende tafereel in de ontvangstkamer van de
moeder-overste, zuster Pristina, in het Klooster der Zuivere Bemiddeling. Zuster Pristina zit
op de sofa, kardinaal Barberini in een leunstoel op enige afstand van haar verwijderd. De
sfeer is, vooral in het begin van de samenspraak, aanzienlijk minder dubbelzinnig dan in het
veertiende hoofdstuk. Een sfeer om in alle eer en deugd belangrijke onderwerpen aan te roeren
en af te ronden. Het vegetatief rillende van de kardinaal moet door de desbetreffende acteur
dan ook in het begin zoveel dis mogelijk worden vermeden.

KARDINAAL BARBERINI

Ik ben u zeer dankbaar voor de infusion. Zij is werkelijk voortreffelijk gezet.
ZUSTER PRISTINA

Ik ben blij dat zij geheel naar uw smaak is uitgevallen, monseigneur.
KARDINAAL BARBERINI

In de meeste kloosters kan men de infusion niet van de koffie onderscheiden.
ZUSTER PRISTINA

Iedereen draagt zijn kruis.
KARDINAAL BARBERINI

U bedoelt de moderator draagt een kruis van theeblaren?
ZUSTER PRISTINA

Ik weet niet of men zover mag gaan. Ik weet niet of men het een kruis mag noemen,
het is wel een akelige smaak in de mond.
KARDINAAL BARBERINI

Moeder-overste, u veroorlooft mij ook mijn waardering uit te spreken voor het grote
vertrouwen dat u in mij stelt.
ZUSTER PRISTINA

De gelofte van gehoorzaamheid verplicht ons vertrouwen te stellen in de moderator
der nonnenkloosters.
KARDINAAL BARBERINI

Niettemin wens ik toch mijn waar-
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dering tot uitdrukking te brengen dat u een dusdanig vertrouwen in mij stelt dat u
mij vandaag onder vier ogen heeft willen ontvangen.
ZUSTER PRISTINA

Monseigneur, de mededelingen van zuster Sibylla kunnen alleen onder vier ogen
worden medegedeeld.
KARDINAAL BARBERINI

Heeft zij altijd die naam gedragen, zuster Sibylla?
ZUSTER PRISTINA

Zij heette eerst zuster Maria Saloma, maar men noemde haar Maria de Slome en
daarom hebben wij dispensatie voor naamsverandering gekregen.
KARDINAAL BARBERINI

(peinzend)

Zij heet dus nu van rechtswege zuster Sibylla.
ZUSTER PRISTINA

Zij heeft alle stages van ons klooster doorlopen, maar overal gedroeg zij zich als een
Maria de Slome. Zij was de slome noviet, een slome boenen boenen boenen en een
slome breien breien breien. Zij was een slome mezzo-sopraan en een slome
mezzo-mystiek. Maar als Sibylla heeft zij wonderbaarlijke onthullingen gedaan.
KARDINAAL BARBERINI

(onthullend)

Ondeugdelijkheid voor het dagelijks werk is inderdaad een eerste vereiste voor een
waarzegster.
ZUSTER PRISTINA

Ik zou u willen verzoeken het woord waarzegster te vermijden. Zij verricht haar
verantwoordelijke taak niet ais waarzegster maar als een sibylle.
KARDINAAL BARBERINI

(ongeduldig)

Maar haruspex of sibylle, ik hoop dat zij eindelijk een uitspraak heeft gedaan.
ZUSTER PRISTINA

Wis en waarachtig heeft zij gesproken.
KARDINAAL BARBERINI

Nu, dan kunt u mij vandaag tot de gelukkigste mens maken.
ZUSTER PRISTINA

Ik had een grotere mate van geduldsbeoefening van de moderator der nonnenkloosters
verwacht.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

KARDINAAL BARBERINI

U moet er rekening mede houden, eerwaarde moeder, dat ik iedere avond een apostille
van de Heilige Vader ontvang met de dringende vraag: Barberinissime, waar blijft
het antwoord? Quousque tandem, barberinissime?
ZUSTER PRISTINA

Ik mag dus aannemen dat barberinis-
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sime uw vriendjesnaam is. Alleraardigst, alleraardigst.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, barberinissime, alcoholissime, perniciosissime, dat zijn zo enkele van mijn noms
d'amitié.
ZUSTER PRISTINA

Ja ja, wat kunnen mannen alleraardigst met elkaar omgaan.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, mijn noms d'amitié of beter mijn noms de chien.
ZUSTER PRISTINA

Uw noms de chien?
KARDINAAL BARBERINI

De Heilige Vader gebruikt bij voorkeur die koosnaampjes als hij mij vraagt het laatste
nieuws te apporteren.
ZUSTER PRISTINA

Ja, wat kunnen mannen aardig kat en muis met elkaar spelen met hun noms de chien.
KARDINAAL BARBERINI

(diepernstig)

Ik vrees dat wij thans ook verwikkeld zijn in het spel van kat en muis.
ZUSTER PRISTINA

Ik ben u des te dankbaarder dat u zoveel geduld heeft beoefend.
KARDINAAL BARBERINI

Het ontgaat mij niet, moeder-overste, dat ik u met een haast bovenmenselijke taak
heb belast.
ZUSTER PRISTINA

Wij hebben geen moeite achterwege gelaten om de dromen van Spanje en Portugal
te verifiëren.
KARDINAAL BARBERINI

De Congregatie der Kardinalen zal uw moeite naar waarde weten te honoreren.
ZUSTER PRISTINA

Wij hebben de blauwe kamer ter beschikking gesteld van de gravin van Morina.
KARDINAAL BARBERINI

Een uiterst gevoelig persoontje.
ZUSTER PRISTINA

Wij verwachten de meest waardevolle gegevens van haar onttovering.
KARDINAAL BARBERINI
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Ik meende dat haar onttovering reeds had plaatsgevonden.
ZUSTER PRISTINA

Eminentie, eminentie, het is niet alles aanstonds rozegeur en maneschijn. Wij moeten
rekening houden met de regressiones. De regressiones
(in diepe kwakkelwinterernst)

kaatsen soms verder terug dan het aanvankelijk uitgangspunt.
KARDINAAL BARBERINI

(mijmerziek)

Het aanvankelijke uitgangspunt, uitnemend uitgedrukt. Sommigen zijn van
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oordeel dat de regressiones tot voor het aanvankelijke uitgangspunt van onze
tijdrekening terugkaatsen.
ZUSTER PRISTINA

Sommigen beweren tot voor de geboorte van Romulus en Remus.
KARDINAAL BARBERINI

(in zijn christelijke gevoelens geschokt)

Laten wij, moeder Pristina, ons in dit gesprek onder vier ogen onthouden van heidense
nomina atque omina. Laten wij tenminste een poging daartoe aanwenden. Een
voorzichtige poging, zo het niet anders kan.
(Met een onverhoedse wending)

Ik neem aan dat tot de intentie van de progressiones van de gravin wordt gebeden.
ZUSTER PRISTINA

De gebeden zult u nauwkeurig quoad quantitatem atque qualitatem vermeld vinden
op de rekening der Zuivere Bemiddeling.
KARDINAAL BARBERINI

Ik twijfel niet aan de zorgvuldigheid uwer administratie.
ZUSTER PRISTINA

Wij hebben de rose appartementen gli appartamenti graziosissimi, ter beschikking
gesteld van doña Emilia en doña Rosario.
KARDINAAL BARBERINI

De muzikale vriendinnen.
ZUSTER PRISTINA

Van de muzikale vingeroefeningen kunnen wij de kostelijkste gegevens verwachten.
U moet bedenken, monseigneur ...
KARDINAAL BARBERINI

(onverhoeds zenuwachtig)

Ja, wat moet ik eindelijk bedenken?
ZUSTER PRISTINA

U moet bedenken dat het vrijwel uitgesloten is weerstand te bieden aan de
fluitbegeleidingen van zuster Diafana.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, haar begeleidingen van boetepsalmen en liefdesballaden hebben een grote
renommée verworven in de kring van kunstzinnige diplomaten.
ZUSTER PRISTINA
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(administratief)

U moet wel bedenken dat de zilveren fluit van zuster Diafana een kapitaal voor ons
klooster vertegenwoordigt.
KARDINAAL BARBERINI

Wat zegt u me daar? Een kapitaal!
ZUSTER PRISTINA

Ja, wij overdrijven niet als wij verklaren
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dat wij een kapitaal hebben geïnvesteerd in de zilveren fluit.
KARDINAAL BARBERINI

Als u het mij vraagt, ik bedoel als ik het zo eens zeggen mag, zo onder vier ogen
zeggen mag, zuster Diafana jaagt mij schrik aan.
ZUSTER PRISTINA

Ja, ik deel uw mening, zij jaagt ons op hoge kosten. Ik deel uw mening, zij jaagt mij
vrees aan, maar zonder haar zou ons klooster haar renommée van helderheid ontberen.
KARDINAAL BARBERINI

(achterdochtig)

Maar ik mag toch wel aannemen dat de sibylle gesproken heeft?
ZUSTER PRISTINA

De sibylle heeft gewezen op een ernstige nalatenheid in het tussentijdse rapport van
pater Antonio de Toedaan.
KARDINAAL BARBERINI

Ik moet u wel waarschuwen, moeder Pristina, de Congregatie der Kardinalen heeft
een grote waardering voor het tussentijdse rapport van pater Antonio de Toledaan.
Omissies, eerwaarde moeder, zijn eigen aan tussentijdse rapporten. Het rapport van
pater Antonio, de geheime agent, bevat kostbare bevindingen en adviezen en even
kostbare bedenkingen ten aanzien van de adviezen en bevindingen.
ZUSTER PRISTINA

Luistert u, monseigneur, weest u niet astrant en recalcitrant. De sibylle heeft ervoor
gewaarschuwd dat de dromen van Spanje en Portugal niet alle zijn geverifieerd.
KARDINAAL BARBERINI

(achterdochtig)

Spreekt de sibylle geheimtaal? Of een der vertrouwde levende talen?
ZUSTER PRISTINA

Het is eerder met gezichtsuitdrukkingen en schokkingen des lichaams dat zij aan
haar gevoelens en gedachten uiting geeft.
KARDINAAL BARBERINI

(bedenkelijk)

De kardinalen zullen, daar kunt u, om zo te zeggen donder op zeggen, de kardinalen
zullen ongetwijfeld om nadere uitleg vragen.
ZUSTER PRISTINA

Weest u ervan verzekerd, de dromen zijn nog niet alle geverifieerd. Verificatio
habenda est.
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KARDINAAL BARBERINI

Nom de diore, nom de chien; verificatio habenda est. De begroting voor de
verificationes
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van de sueños en ensueños van España y Portugal nemen steeds ernstiger vormen
aan. U moet bedenken dat de verificationes niet alleen in Spanje en Portugal, maar
ook in Italië en Spanje geschieden. U moet bedenken, zuster Pristina, dat de
verificationes van grotten en kloosters van Spanje en Portugal reeds onnoemelijke
sommen hebben verzwolgen. U moet bedenken, dat wij eveneens technische en
financiële bijstand verlangen voor het onderzoek op de hoogvlakten van de Azteken
en de oerwouden van de Maya's. Nom de dion, nom de chien.
ZUSTER PRISTINA

Eminentie, ik moge mij veroorloven op te merken dat de verificaties onvolledig zijn
zolang niet een diepgaand onderzoek is ingesteld naar de dromen, waarin de Spaanse
prinses zulk een belangrijke rol speelt tussen de verlichte geesten van Franse deïsten
en agnosten.
KARDINAAL BARBERINI

Wat een verschrikkelijke vermoedens en gissingen! Wilt u zeggen, wilt u in alle ernst
volhouden dat de Spaanse prinses contact zou hebben gezocht met deïsten en
agnosten?
ZUSTER PRISTINA

Sybille dixit. Het is zeer onwaarschijnlijk, het is niettemin zeer wel mogelijk.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, nu u het zo zegt, als ik mij goed herinner, ik meen er ook enkele opmerkingen
over gelezen te hebben in het tussentijdse rapport.
ZUSTER PRISTINA

(detaillistisch)

Bladzijde 111 en vervolgens.
KARDINAAL BARBERINI

Ja, nom de dion. In de dromen van de agnosten zou zij naar Parijs zijn uitgeweken.
ZUSTER PRISTINA

Zij zou daar de bescherming genieten van de beruchte Franse auteurs.
KARDINAAL BARBERINI

Encyclopedisten, modernisten, avantgardisten.
ZUSTER PRISTINA

Zij wou dagelijks ontmoetingen hebben met Voltaire, d'Alambert en Diderot.
KARDINAAL BARBERINI

De ergste van allen is dat sentimentele ventje uit Genève en omstreken. Hoe heet die
ook weer?
ZUSTER PRISTINA

Rousseau, il poverello.
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KARDINAAL BARBERINI

Dat sentimentele ventje is verreweg de gevaarlijkste.
ZUSTER PRISTINA

Op bladzijde 113 wordt Rousseau met name vermeld.
KARDINAAL BARBERINI

(verslagen nochtans geamuseerd)

Het zal niet makkelijk vallen de kardinalen te bewegen een onderzoek in te stellen
naar de droom van de agnosten. Een Spaanse prinses onderhoudt betrekkingen van
intiem intellectuele aard met Rousseau en Voltaire. Men moet zich wel hoeden voor
pater Antonio de Toledaan. Hij lijdt chronisch aan zwarte humor.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Sibylla waarschuwt dat de dromen moeten worden geverifieerd.
KARDINAAL BARBERINI

(eerder geamuseerd dan verslagen)

Wie weet zal de Franse droom ons op de juiste weg helpen
(vermanend tegen de afwezige kardinalen)

een ernstige nalatigheid, klootzakken, u hebt nagelaten de Franse droom te verifiëren,
u hebt, domoren dat ge zijt, bladzijden 111 en vlgg. eenvoudig overgeslagen. De
droom van Parijs en omgeving.
ZUSTER PRISTINA

(romantisch)

De Franse droom speelt zich hoofdzakelijk aan de oevers van de Loire af.
KARDINAAL BARBERINI

(eensklaps in grote haast)

Zuster Pristina, u zult mij moeten verontschuldigen dat ik afscheid van u neem.
ZUSTER PRISTINA

Ik neem aan dat u haast heeft, maar ik zou u aan de gedane toezegging willen
herinneren.
KARDINAAL BARBERINI

Ik zal ervoor zorgdragen dat u een renteloos voorschot voor uw voorlopige
bemiddeling wordt toegekend.
ZUSTER PRISTINA
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(met gebogen hoofd, cq. terneergeslagen ogen)

De zusters zullen u in het gebed gedenken.
KARDINAAL BARBERINI

Apropos, zuster Pristina, apropos, ik zal het op hoge prijs stellen als ik door la mia
sorella, zuster Agnes, in het gebed word herdacht.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Agnes wordt de laatste dagen door recidiverende koortsen geplaagd.
KARDINAAL BARBERINI

Aziatische koortsen?
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ZUSTER PRISTINA

De behandelende geneesheer gebruikt vooralsnog de medicamenten tegen de
Amerikaanse koortsen.
KARDINAAL BARBERINI

(in geheimzinnige fluistertaal)

Hij vergist zich, zuster Pristina, hij vergist zich. Het gaat hier niet om de Aziatische
en evenmin om de Amerikaanse koortsen.
ZUSTER PRISTINA

(verbluft)

Maar mon eminence, wat voor koortsen zouden het dan toch kunnen zijn?
KARDINAAL BARBERINI

(met een hevige vegetatieve rilling)

De koortsen der neofieten.
ZUSTER PRISTINA

(geshockeerd en moralistisch)

Zij zal niet nalaten u in haar gebeden te herdenken.
KARDINAAL BARBERINI

(nogmaals rillend)

De koortsen der neofieten
(vervolgens zakelijk gehaast)

zuster Pristina, ik zal ervoor zorgdragen dat u het renteloos voorschot wordt
toegezonden. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. De Spaanse prinses in contact
met de Franse godloochenaars. Vermenging van passie en esprit. Ik zal een
spoedvergadering der kardinalen bijeen moeten roepen.
ZUSTER PRISTINA

(knielt en kust de ring van de kardinaal. De knieval veroorzaakt het murmelachtig rinkelen
van een bel, waarop de twee identieke zusters verschijnen)

Zusters, gelieve zijne eminentie de kardinaal Barberini, uitgeleide te doen
(ex kardinaal Barberini en identieke zusters)

. Ik ben benieuwd hoeveel het voorschot zal bedragen
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(de afwezige duivel diep in de ogen kijkend)

met minder dan duizend dubloenen laten wij ons niet afschepen
(vervolgens mijmerziek)

ik ben er zeker van dat zij zich in Parijs bevindt, Parijs of omgeving. Of, aan de Loire,
c'est à boire of c'est à voir. Ik moet nodig mijn Frans wat oppoetsen.

Zesentwintigste tafereel.
Wij bevinden ons op de via Flaminia, met de ruïnes van het kilometerslange aquaduct op de
achtergrond. De ruïnes verkeren op deze plek in nog ernstiger toestand van verval. Op de
voorgrond ophopingen van blokken gesteente. Het is nacht, maar de dageraad begint
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zich reeds te melden. Op de voorgrond zitten don Pablo en Valentijn op een rotsachtig blok.

DON PABLO

Zou Leontien ons kunnen horen?
VALENTIJN

Neen, ik ben er zeker van dat zij in diepe slaap bevangen is.
DON PABLO

Wat hebben jonge meisjes een vaste slaap.
VALENTIJN

Reken maar, net als marmotten.
DON PABLO

Zouden marmotten ook zo'n vaste slaap hebben?
VALENTIJN

Sommige mensen beweren dat egels ook zo'n vaste slaap hebben.
DON PABLO

Ik heb geen kennis van egels en marmotten, maar dat doet er ook niet toe. Ik wilde
je alleen maar een geheim toevertrouwen, beste Valentijn.
VALENTIJN

Ik geloof, ik weet al wat u gaat vertellen.
DON PABLO

Wat wou ik je dan vertellen?
VALENTIJN

Nou ja, dat u hoe langer hoe minder op de Heilige Vader lijkt.
DON PABLO

Dat is ook wel zo, maar ik wou je toch iets anders vertellen. Kijk eens, Valentijn, ik
geloof niet dat ik nog lang bij jullie zal blijven.
VALENTIJN

Voelt u dat u het niet lang meer zult maken?
DON PABLO

Neen, maak je niet ongerust, je hoeft nog niet de priester te halen voor de laatste
sacramenten.
VALENTIJN

Maar waarom wilt u dan niet langer bij ons blijven?
DON PABLO

Ik wil wel, maar ik kan haast niet langer. Je moet begrijpen, Valentijn, ik hoor altijd
en steeds duidelijker de Stem van Toledo.
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VALENTIJN

Maar wat hoort u dan als u de Stem van Toledo hoort?
DON PABLO

Eigenlijk is het niet de Stem van Toledo, maar de Stem van het Kerkhof van Toledo.
VALENTIJN

Ik begin te begrijpen, u bent geboren en getogen tussen de schimmen. U kunt zich
niet van hen losmaken. U draagt hen steeds met u mee, diep in uw hart.
DON PABLO

Het is eigenlijk alleen maar de Stem van mijn vrouw.
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VALENTIJN

Maar uw vrouw is al zo lang geleden gestorven.
DON PABLO

Het zijn de doden die pas werkelijk tot leven ontwaken.
VALENTIJN

De doden wonen in de hemel.
DON PABLO

Nu spreek je als de predikheren die menen dat de doden ten hemel varen.
VALENTIJN

Ik zal je zeggen, don Pablo, ik weet uit ervaring mee te praten, er zijn genoeg doden
die ten hemel varen.
DON PABLO

Dat kan wel zo zijn, maar de meeste doden blijven toch gebonden aan de plaats waar
zij hebben geleefd.
VALENTIJN

Mijn moeder is ten hemel gevaren. Ik kan geen behoorlijk gesprek meer met haar
voeren.
DON PABLO

Mijn vrouw, Valentijn, mijn vrouw die lapt de hemel aan d'r laars. Die blijft rondwaren
rond ons huis en rond de zerken.
VALENTIJN

En wil je dus zeggen dat je geregeld gesprekken met haar voert?
DON PABLO

Kijk eens Valentijn, dat gebeurde voornamelijk tegen de dageraad, zo ongeveer tegen
dit uur, wanneer de eerste tekens van licht zich melden. Als je oud wordt, heb je
steeds minder slaap nodig.
VALENTIJN

Het is wel vreemd, je wordt steeds suffer en hebt toch steeds minder behoefte aan
slaap.
DON PABLO

Welnu, dan ga ik maar door de lanen van het kerkhof wandelen. Je moet je het zo
maar voorstellen. Zolang ik op de been blijf, zolang ik rondwandel, dan gebeurt er
niets - maar als ik ga zitten, dan hoef ik maar enkele secunden te wachten - en ik
weet dat zij zich naast mij neerzet.
VALENTIJN

Je vrouw houdt dus niet van lange wandelingen.
DON PABLO
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Daar heeft ze nooit van gehouden. Maar als ik mij op een bank neerzet, dan houdt
zij mij dadelijk gezelschap.
VALENTIJN

En de zwarte kat komt zeker ook naast jullie zitten.
DON PABLO

Je bent een aardige jongen, Valentijn, je hebt het juiste gevoel voor katten en
schimmen.
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VALENTIJN

En gaat de kat aan jouw kant zitten of aan haar kant?
DON PABLO

De kat probeert het eerst bij haar maar komt al gauw weer naast mij zitten.
VALENTIJN

Hoe zou het komen dat de katten als het erop aankomt, de voorkeur geven aan de
levenden boven de doden?
DON PABLO

Ik zal het zeggen, Valentijn, de katten houden van de levenswarmte.
VALENTIJN

En waar praten jullie dan al zo over als je daar zo samen zit met de zwarte kat met
haar fonkelende ogen?
DON PABLO

Dat heb je weer goed gezien, Valentijn, de katteogen beginnen te fonkelen als een
schim in de buurt komt.
VALENTIJN

Nou goed, de katteogen fonkelen maar waar praten jullie dan al zo over?
DON PABLO

Dat gaat heel eenvoudig. Wij zetten de gesprekken voort die wij hebben gevoerd,
toen zij nog in leven was. Het mens klaagt, dat het jammer is dat ons huwelijk niet
met kinderen werd gezegend. Ik zeg dat wij het niet hebben getroffen, maar dat er
nog ergere dingen zijn die een mens kunnen overvallen. Zij zevert dat wij zandgrond
moeten hebben voor de rozen. Ik zeg maar dat ik rozen de mooiste bloemen vind,
maar dat ik net zo goed hou van asters, anjers en chrysanten en vooral ook van die
fijne straalbloemen, waarvan de naam mij is ontschoten.
VALENTIJN

Houden jullie niet van lelies en tulpen?
DON PABLO

Vast en zeker, Valentijn, daar houen wij ook van.
VALENTIJN

Waar praten jullie dan verder over?
DON PABLO

Je kunt het mens de zorgen niet uit het hoofd praten. Zij zegt dat ik de kamers moet
schoonvegen, anders krijgen wij last van de ratten. Zij zegt dat ik de oogdruppels
niet mag vergeten, anders ga ik nog scheler kijken.
VALENTIJN

Nou, jullie hebben ook niets bijzonders te vertellen.
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DON PABLO

Ja, Valentijn, dat is het juist, het is zo heerlijk met een dode te keuvelen alsof er niets
bijzonders is gebeurd, alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
VALENTIJN

Alsof zij niet gestorven was.
DON PABLO

Ik hoor nu steeds duidelijker haar stem. Ik geloof dat ik afscheid van jullie zal moeten
nemen en naar Toledo zal moeten terugkeren.
VALENTIJN

Hoe moeten wij dan de weg naar Rome vinden?
DON PABLO

Wees maar gerust, ik zal jullie niet aan je lot overlaten.
(Zij luisteren, in de verte hoort men het janken van een hond)

VALENTIJN

Dat lijkt net het janken van mijn hond in het dorp bij Gent.
DON PABLO

Heb je een hond?
VALENTIJN

Hij heet Valdemar. Hij jankt als hij schimmen ziet.
DON PABLO

Katten fonkelen met de ogen, maar honden janken als zij schimmen zien.
VALENTIJN

(huiverend)

Het is om er koud en stil van te worden.
DON PABLO

Wees maar gerust, Valentijn, ik zal jullie niet aan je lot overlaten.

Zevenentwintigste tafereel.
Wij bevinden ons, evenals in het twintigste tafereel, in het vertrek van de gravin van Morina.
Stijl en details zijn nog steeds dezelfde, met dien verstande dat het goud en het diepe blauw
een dusdanige versobering hebben ondergaan, dat de kleurdominanten thans eerder als zilver
en grijsblauw kunnen worden gekarakteriseerd. Narcissen en lelies hebben plaatsgemaakt
voor de fijnzinnige straalbloemen der gerbera's. Lijsten van wandspiegel en putti vertonen
eveneens een neiging tot versobering, hoewel zij eerder de indruk maken van dofgoud dan van
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zilver. Zuster Pristina is op de sofa gezeten en, naast haar op een stoel, zuster Agnes die
ondanks een opvallende bleekheid, nog steeds de indruk maakt van kalmte en ingetogenheid.
De gravin van Morina bevindt zich midden in de kamer. Zij is
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aanmerkelijk opgelucht. Zij vertoont in houding, gebaar en mimiek de lieftalligheid, zij het
niet geheel ongekunsteld, van de femme de trente ans, slank gelijk de straalbloemen der
gerbera's, die van een tijdelijke overmoedigheid blijk geeft. Zij vertoont een voorkeur voor de
houding, die gepaard gaat met de hand op de rechterheup. Het glinsteren van de briljant aan
de vinger verhoogt zowel de lieftalligheid als de gekunsteldheid.

GRAVIN VAN MORINA

Ik moet u zeggen, ik had mij ernstige zorgen gemaakt over de koorts van zuster
Agnes. Het is met bijzondere verheugenis dat ik bemerk dat het herstel weer
ingetreden is.
ZUSTER PRISTINA

Gelukkig zijn de koortsen der neofieten, hoe benauwend ook, van tijdelijke aard.
GRAVIN VAN MORINA

Ik mag u feliciteren, zuster Agnes. Wij moeten eigenlijk elkaar feliciteren. Wij hebben
beide ogenblikken van grote benauwenis doorgemaakt.
ZUSTER AGNES

(zelfverzekerd)

U moet bedenken dat u koortsvrij was. U moet bedenken dat ik daarbij nog met
ernstige koortsen te kampen had.
ZUSTER PRISTINA

En een eruptie van zonderlinge exanthemen.
GRAVIN VAN MORINA

(mijmerend)

Neen, ik heb eerder last gehad van een verlaging dan van een verhoging van
temperatuur. Ik rilde van de koude. Vooral als ik onverwacht uit een boze droom
wakker schoot.
ZUSTER PRISTINA

(elegisch)

U moet wel bijzonder interessante dromen hebben gehad.
ZUSTER AGNES

Ja, interessante dromen. Ja, vertelt u toch iets van uw interessante dromen. Ik heb
gelezen dat gravinnen in het algemeen zulke interessante dromen hebben.
ZUSTER PRISTINA

(hebzuchtig)

Wat hebt u een mooie briljant aan de vinger.
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ZUSTER AGNES

(droomziek terzijde)

Hoe chique legt het mens de hand op de heup.
GRAVIN VAN MORINA

Ik zou u zo graag de briljant ten behoeve van uw congregatie aanbieden.
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ZUSTER PRISTINA

U kunt verzekerd zijn van onze diepe gevoelens van dankbaarheid.
GRAVIN VAN MORINA

(maakt aanstalten de ring van de vinger te trekken, maar bedenkt zich)

Neen, dat kan ik niet op eigen houtje doen, ik zal eerst mijn man moeten raadplegen.
De briljant behoort tot het eeuwenoude familiebezit.
ZUSTER PRISTINA

U doet verstandig eerst uw man te raadplegen. Heel verstandig.
(Gekunsteld geestig)

Als ik een echtgenoot had, zou ik hem ook steeds verzoeken mij met raad en daad
bij te staan.
ZUSTER AGNES

(zelfverzekerd berispend)

Wij hebben een bruidegom daar hoog in de hemel.
ZUSTER PRISTINA

Laten wij alsjeblieft, zuster Agnes, aardse en hemelse liefdebetuigingen terzijde. Er
ontstaat zo gemakkelijk een vermenging der affecten.
(Tot de gravin)

Kom, gravin, vertelt u ons toch iets naders van uw boze dromen. Ze kunnen zo
opwekkend zijn om aan te horen.
ZUSTER AGNES

(Latijns georiënteerd)

Per aspera ad astra.
GRAVIN VAN MORINA

Ik vraag mij af of wij wel van dromen zouden kunnen spreken. Er hadden geen
gebeurtenissen plaats. Het waren verhaalloze dromen. Ik verkeerde voortdurend
alleen maar in wisselende kleurcombinaties van donkerblauw tot diepblauw.
ZUSTER AGNES

(bedenkelijk)

Van donkerblauw tot diepblauw.
GRAVIN VAN MORINA
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Ja, van duisterblauw tot diepblauw. De combinatie van glans, blauw en duister bracht
een onbeschrijfelijke benauwenis teweeg.
ZUSTER PRISTINA

Ik bemerk met verheugenis dat zich een belangrijke wijziging van kleuren heeft
voorgedaan.
GRAVIN VAN MORINA

(geheimzinnig)

Wilt u wel geloven, ik meende dat ik mij in een diepblauwe kamer bevond. Una
grotta azurra, met een tendentie tot verduistering en versombering.
ZUSTER PRISTINA

Laat u ons niet langer in het ongewisse! Heeft de verandering geleidelijk of bij
toverslag plaatsgevonden?
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GRAVIN VAN MORINA

Als ik eerlijk moet zijn, ik meende dat ook ditmaal de verandering bij toverslag zou
plaatsvinden. Maar het omgekeerde gebeurde. Het gebeurde langs lijnen van
geleidelijkheid.
ZUSTER PRISTINA

Maar wat gebeurde dan zo al langs de lijnen van geleidelijkheid?
GRAVIN VAN MORINA

(geheimzinnig)

Wel, als u het weten wilt, er had een geleidelijke verheldering plaats van de
buitenwereld en daarmee ook een opheldering van de innerlijke tweestrijd.
ZUSTER AGNES

Hoe mooi gezegd. Een uiterlijke verheldering, een innerlijke opheldering.
GRAVIN VAN MORINA

In de verheldering veranderden het diepe goud en blauw in de mildere kleuren van
zilver en grijsblauw
(verwonderd)

merkwaardig dat kamers van kleur kunnen veranderen.
ZUSTER PRISTINA

(in een poging tot openhartigheid)

Met de hand op het hart kan ik getuigen dat wij enorme kosten aan onze gastenkamers
ten grondslag hebben gelegd. De binnenhuisarchitect heeft ervoor zorggedragen dat
de kleuren zo zijn aangebracht dat de aard ervan met onze stemming wisselt.
GRAVIN VAN MORINA

Hoe vindingrijk bedacht.
ZUSTER AGNES

(zelfverzekerd berispend)

Het is bedoeld om commerciële doeleinden te dienen.
GRAVIN VAN MORINA

Er is geen bezwaar tegen commerciële kleuren als zij uiterlijke verheldering en
innerlijke opheldering teweegbrengen.
ZUSTER AGNES

(profetisch)
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Uit de opheldering zal het inzicht geboren worden.
ZUSTER PRISTINA

(voorbarig)

Ik hoop dat u ons het verkregen inzicht niet zult willen onthouden.
GRAVIN VAN MORINA

Integendeel
(geheimzinnig)

het geluk van het inzicht dringt tot mededeelzaamheid.
ZUSTER AGNES

Hoe gaarne worden wij uw perspectieven deelachtig.
GRAVIN VAN MORINA

Het is nog maar een voorlopig inzicht, het heeft nog niet de pretentie van een
perspectief.
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ZUSTER PRISTINA

Het inzicht is de voorbode van de perspectieven.
GRAVIN VAN MORINA

Het is al heel eenvoudig. Een jonge vrouw vangt het huwelijksleven aan met vele
illusies. Illusies van spirituele en materiële aard.
ZUSTER PRISTINA

(diep-neerslachtig)

Het leven in de wereld is ook niet alles.
GRAVIN VAN MORINA

U mag het van mij aannemen, het duurt niet lang of alle illusies zijn uiteengevallen.
(Met een cynische glimlach)

U moet bedenken, lieve zusters, met uw lieve zieltjes en uw lieve kappen,
altijd neuken altijd kezen
dat moet ook vervelend wezen.
ZUSTER PRISTINA

(die haar oren niet kan geloven)

Ik ben ervan overtuigd dat ik u heb misverstaan.
GRAVIN VAN MORINA

(ontsteld, niet zonder humor)

Ik trek mijn woorden in.
ZUSTER AGNES

Dat komt van de omgang met edellieden met paarden en pages.
GRAVIN VAN MORINA

U heeft gelijk, zuster Agnes. Als zij vrolijk worden kunnen zij ruw uit de hoek komen.
ZUSTER PRISTINA

De vrolijkheid van de middenstand mag er ook wezen.
GRAVIN VAN MORINA

In het begin meenden wij dat wij het gelukkigste paar ter wereld waren. Mijn man
beheerde het landgoed en ik verzorgde het huishouden. In de avond kregen wij bezoek
van vrienden uit de omgeving.
ZUSTER AGNES

De pastoor, de notaris en de barbier.
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GRAVIN VAN MORINA

Om de twaalf maanden bracht ik een kind ter wereld en 's avonds bezochten ons de
landjonkers, de pastoor,
ZUSTER AGNES

de notaris en de barbier.
ZUSTER PRISTINA

En eensklaps werd het u duidelijk dat u in een toestand van verveling leefde.
GRAVIN VAN MORINA

En tegelijk met de verveling liet zich ook de verzoeking gelden.
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ZUSTER PRISTINA

De verveling is het oorkussen des duivels.
GRAVIN VAN MORINA

Het begon met de betovering. Edellieden van het hof vereerden ons steeds veelvuldiger
met hun bezoek.
(Waarschuwend)

U moet bedenken, de hofadel beschikt over rijkere en listiger middelen van verzoeking
dan onze landjonkers maar toch zijn zij niet de gevaarlijkste handlangers van den
boze.
ZUSTER AGNES

(persoonlijk geïnteresseerd)

Maar wie zijn dan de gevaarlijkste handlangers?
GRAVIN VAN MORINA

U kunt dat rustig van mij aannemen, dat zijn de verwaarloosde edellieden.
ZUSTER AGNES

En ik dacht juist dat dat zulke wazige dromers waren.
GRAVIN VAN MORINA

Hoedt u voor de wazige dromers.
ZUSTER AGNES

(droefgeestig)

Ik heb er nog nooit een ontmoet.
GRAVIN VAN MORINA

In Spanje liggen ze voor het grijpen. Men vindt ze in de grotten en op de plateaus
van de Sisoa Morena en de Guadarama. De meesten zijn onrustige zwervers. Zij
zwerven rond, al naar hun hart het hun ingeeft, van Provincie tot provincie, van stad
tot stad, van gehucht tot gehucht. Bij tussenpozen zoeken zij een onderkomen bij
naaste of verre verwanten.
ZUSTER AGNES

Maar hoe zouden zulke arme zwervers gevaarlijk kunnen zijn?
GRAVIN VAN MORINA

U kunt het van mij aannemen, zij leggen het zaad van de twijfel in ons hart. De twijfel
aan de voorzienigheid van de hemelse en de rechtmatigheid van de andere machten.
ZUSTER AGNES

(wazig)
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Zij geloven aan God noch gebod.
ZUSTER PRISTINA

(ongeduldig)

Weest u nou eens eerlijk gravin, en vertelt u ons, bent u bezweken voor de landjonker
of de hoveling? Voor de hoveling of de verwaarloosde edelman?
GRAVIN VAN MORINA

Zuster Pristina, moeder Pristina, ik zal u het antwoord schuldig moeten blijven, ik
ben nog niet het volledig inzicht deelachtig geworden. U mag niet verge-
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ten dat wij tussen de stemmen van de verzoeker ook de stem van de engel vernemen.
ZUSTER PRISTINA

Wat zegt dan de stem van de engel?
GRAVIN VAN MORINA

Ik geloof niet dat de engel zich in woorden uitdrukt. Ik geloof dat de stem van de
engel niet anders doet dan ons waarschuwen voor de stem van de verzoeking.
ZUSTER AGNES

(peinzend)

Of voor de aanwezigheid van de mogelijkheid van verzoeking.
GRAVIN VAN MORINA

(blijmoedig)

De stem van de engel is eveneens een voorbode tot de verheldering en opheldering.
ZUSTER AGNES

(met een blos van geluk en schaamte)

Als wij naar die stem luisteren zal het inzicht niet uitblijven.
GRAVIN VAN MORINA

(wederom opgelucht)

Als wij naar die stem luisteren, zal het diepe goud en blauw versoberen tot zilver en
grijs
(terwijl zij doorspreekt verlaten zuster Pristina en zuster Agnes behoedzaam het vertrek)

het is mogelijk dat het volledig inzicht niet voor de mens is weggelegd. Misschien
blijft de mens altijd zweven tussen verheldering en verzoeking. Het is mogelijk dat
het volledig inzicht geen verheldering maar verblinding zou teweegbrengen. Hoe
merkwaardig, hoe merkwaardig. Misschien is verheldering niet mogelijk zonder een
zekere verduistering.
(Als zij om zich heen kijkt, bemerkt zij dat de zusters verdwenen zijn)

Het is blijkbaar gewoonte van de zusters om ongemerkt weg te sluipen. Een
merkwaardige gewoonte. Misschien zijn zij aan tijd gebonden. Misschien hebben
zij de klokken voor de completen horen luiden. Misschien hangt het samen met hun
geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Waarschijnlijk nog het meest
met de gelofte van gehoorzaamheid.
(Weemoedig)

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

Hoe jammer, wij waren het inzicht juist zo dicht genaderd. Wij hadden het inzicht
bijna betrapt.
(Met weemoedige glimlach)

Wij hadden het inzicht op een oor na gevild.
(Met weemoed zonder glimlach)

Hoe jammer, ik heb hun weer geen goedenacht gewenst.
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Achtste bedrijf
Achtentwintigste tafereel.
Wij bevinden ons, evenals in het zesentwintigste tafereel, op de via Flaminia met de ruïnes
van het kilometerslange aquaduct op de achtergrond. De tijd is verder gevorderd, het is vroege
morgen. Op de voorgrond zitten Valentijn en Leontien op een der rotsblokken.

LEONTIEN

Wil je dus zeggen dat hij met de noorderzon vertrokken is en ons hier tussen de ruïnes
heeft achtergelaten?
VALENTIJN

Ik wist dat don Pablo de weg naar Toledo zou kiezen.
LEONTIEN

En hij heeft ons hier tussen de ingestorte bogen van het aquaduct achtergelaten.
(Valentijn staat op en maakt een behoedzame verkenningstocht tussen de steenhopen. Er heerst
een poos een doodse stilte slechts onderbroken door het geritsel van hagedissen)

VALENTIJN

(die inmiddels is teruggekeerd)

Ik heb van het eerste ogenblik af begrepen dat hij naar Toledo zou terugkeren. Ik
heb niet anders verwacht.
LEONTIEN

En hij had nog zo beloofd dat hij ons niet aan ons lot zou overlaten.
VALENTIJN

Ik zal het je vertellen, Leontien. Hij werd door heimwee naar Toledo verteerd.
LEONTIEN

Hij werd door heimwee verteerd en hij heeft zijn woord niet gehouden
(met versterkte klemtoon)

hij heeft zijn woord niet gehouden.
VALENTIJN

Steden aan de oever van zee en rivieren kunnen makkelijk tot heimwee verleiden.
LEONTIEN

Steden tegen de horizon van het lage land onder de hoge hemel kunnen evenzeer tot
heimwee verleiden. En
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toch ... en toch
(een traan wegpinkend)

en toch, Valentijn, zijn wij niet naar Gent en omgeving teruggekeerd.
VALENTIJN

Kerkhoven met cipressenbossen lenen zich evenzeer voor het heimwee des harten.
LEONTIEN

En dat doen ook de kerkhoven met treurwilgen en abelen. En toch ... en toch
(een derde traan wegpinkend)

en toch, Valentijn, zijn wij niet naar de polder teruggekeerd.
VALENTIJN

De cipressen geloven in God.
LEONTIEN

De abelen en de treurwilgen zijn vervuld van het geruis van engelenwieken en het
woord Gods.
VALENTIJN

Luister eens, Leontien, zijn gedachten gingen niet uit naar Toledo of naar Gent en
evenmin naar de cipressen, de abelen of de treurwilgen. Zijn gedachten gingen uit
naar zijn vrouw.
LEONTIEN

En zij heeft toch al voor dertig jaren het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.
VALENTIJN

Niets zo heerlijk, niets zo deerlijk, zegt men, als de ontmoeting met de schim van de
geliefde.
LEONTIEN

En daar zitten zij maar op een bank, de levende en de dode, en, naast hen, de zwarte
kat met de fonkelende ogen.
VALENTIJN

En in de verte hoort men het janken van een hond, het zou wel Valdemar kunnen
zijn.
LEONTIEN

Wees nou eens eerlijk voor een keer, waarom heb je dat dier toch Valdemar genoemd?
VALENTIJN

Spreek geen kwaad van Valdemar, anders laat ik mij aanstonds van je scheiden.
LEONTIEN

En wij zijn nog niet eens in het huwelijk verbonden.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

VALENTIJN

Dat is waar ook, Leontien, laten wij onze rugzak opnemen, onze rugzak en onze
strijkstok. Laten wij ons hele hebben en houen opnemen en onze weg naar Rome
vervolgen.
LEONTIEN

(in tranen)

Maar hoe vinden wij de weg naar Rome, de eeuwige stad?
VALENTIJN

Hoe vinden wij de weg naar Rome, de heilige stad?
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LEONTIEN

De doodgraver heeft ons aan ons lot overgelaten. De hellebaardiers hebben het op
ons gemunt.
VALENTIJN

Voorwaar, voorwaar, de hemel is ons niet gunstig gezind.
LEONTIEN

Valentijn, je bent een sukkel, je bent een sufferd. Hoe vinden wij de weg naar Rome?
VALENTIJN

Hadden wij Valdemar maar hier. Die zou ons vast de weg wijzen naar de opvolger
van San Pedro.
LEONTIEN

(in tranen)

Wij zijn verdoold, wij zijn verloren.
VALENTIJN

Nou, Leontien, zo slecht staan wij er ook niet voor. Je moet niet vergeten, alle wegen
leiden naar Rome.
LEONTIEN

Vast en zeker, alle wegen leiden naar Rome, maar dan hebben wij nog niet alle wegen
afgelegd. Rome is nog altijd niet in zicht.
VALENTIJN

(met de hand voor de ogen)

Als je goed uit je ogen kijkt, zie je het silhouet van de torens.
LEONTIEN

Aan het silhouet heb ik lang niet genoeg.
VALENTIJN

Bedenk, Leontien, als de nood het diepst is, is de redding nabij.
LEONTIEN

Maar men zegt ook, dat het niet de moeite loont de put te dempen als het kalf
verdronken is.
VALENTIJN

Je vergist je, Leontien, het kalf is nog niet verdronken. Wis en waarachtig, het kalf
is nog niet verdronken. Het is nog springlevend.
LEONTIEN

Mijn lieve sufferd, je bent altijd een lieve sukkel geweest. Een sukkel van een sukkel.
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VALENTIJN

(vertederd)

Nou alle gekheid op een stokje. Ben ik een schat van een knul of een sukkel van een
sukkel?
LEONTIEN

(vaag erotisch)

Dat zou je net willen dat ik je dat nu eens haarfijn ging uitleggen.
VALENTIJN

(geprovoceerd)

Hoe moet ik het aanleggen om het met je aan te leggen? Hoe moet ik doen om het
te doen?
LEONTIEN

Vertel eens eerst, ventje, hoe je het wilt aanleggen om in Rome te komen.
VALENTIJN

(waanwijs neuriënd)

in die grote stad van Rome
daar hangt een walvis in de bomen.
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LEONTIEN

En de walvis wil maar niet vertellen hoe we in Rome moeten komen.
VALENTIJN

Wanneer zal de Heilige Vader ons dispensatie verlenen om de trouwringen te
wisselen?
LEONTIEN

De tijd voor de trouwringen is nog niet aangebroken.
VALENTIJN

Neen, wij zijn nog niet zover, maar wij zijn d'r ook niet zo ver vandaan.
LEONTIEN

Als je het weten wilt, Valentijn, mijn jongelijn, mijn lievelijn.
VALENTIJN

Wat spreek je toch een heerlijk Westvlaams woordekijn.
LEONTIEN

Nou, als je het weten wilt, het kan mij toch zo spijten dat het ogenblik van de
consumptie van hoe heet het ook weer?
VALENTIJN

De consumptio matrimonu ...
LEONTIEN

Het doet mij zo leed dat het ogenblik van de consumptio nog niet is ingetreden.
VALENTIJN

(nogmaals beseffend dat hij verneukt wordt)

Nou, lieve Leontien. Je bent me d'r ook eentje. Je kent ook je pappenheimers.
LEONTIEN

Ik ben d'r eentje. Wees jij d'r ook eentje en vertel me als de weerga hoe wij het
aanleggen om in Rome te komen.
VALENTIJN

In die grote stad van Rome ...
LEONTIEN

Laat de walvissen d'r buiten.
VALENTIJN

Wij hebben tot nu toe de verkeerde weg bewandeld. Wij hadden het spoor van de
pelgrims moeten volgen.
LEONTIEN
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Maar verdomme nog aan toe, waarom zijn wij telkens weer afgedwaald van het rechte
pad en hebben wij ons heimelijk afgezonderd?
VALENTIJN

Begrijp je dan niet, Leontien? Wij hebben ons afgezonderd omdat ik je het geheim
wilde ontfutselen.
LEONTIEN

Maar mijn lieve knul, had het toch dadelijk gezegd. Welk geheim wilde je ontfutselen?
VALENTIJN

Ik wilde weten wat je zoal hebt uitgehaald met de zakenman met wie je nog in de
echt bent verbonden.
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LEONTIEN

Lieveling, je weet, ik heb er echt niet om gelogen. Ik ga recht door zee, ik hou niet
van liegen en bedriegen. Ik heb mij vrij veel handtastelijkheden moeten laten
welgevallen.
VALENTIJN

(in uiterste wanhoop)

Hoe vreselijk, hoe vreselijk. Zulke zakenlui weten van wanten.
LEONTIEN

Ik liet vrij veel toe, want zo is nu eenmaal het leven, je moet vrij veel toelaten. Zo
is het leven. C'est la vie, zegt del Fransoos.
VALENTIJN

C'est la vie, zegt de Fransoos en de Fransoos die kan het weten.
LEONTIEN

Maar het gebeurde toch altijd onder het voorbehoud van eerst de kranslegging op
het graf van Toledo of omstreken.
VALENTIJN

Droeve bloemen met handtastelijkheden besmet.
LEONTIEN

De vrijpostigheden werden toegelaten onder het voorbehoud van du kannst alles von
mir haben, nur das eine nicht.
VALENTIJN

Wat is dat voor een taal?
LEONTIEN

Dat is rudimentair Duits. Dat is een middeleeuws lied. Men zong het in Limpurg aan
de Lahu.
VALENTIJN

Ik hoop dat ze het nog lang zullen zingen. In Limpurg aan de Lahu, in Antwerpen
aan de Schelde, in Brugge aan het Zwin, in Gent aan de Leie.
LEONTIEN

Je maakt nog wel zoveel drukte maar we hebben nog altijd niet de weg naar Rome
gevonden.
VALENTIJN

Die hadden we vast en zeker onder geleide van don Pablo gevonden, want die had
een kaart bij zich, een kaart van Rome en omstreken.
LEONTIEN

Als het maar een kaart van Rome is geweest en niet van Toledo.
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VALENTIJN

Voor Toledo had hij geen kaart nodig.
LEONTIEN

Die doodgraver van jou is een averechts mannetje, hij zweert bij Toledo.
VALENTIJN

Dat is het juist, hij kon niet naar Rome, want hij liep altijd maar terug naar Toledo.
LEONTIEN

Lieveling, doe niet zo griezelig, je maakt me aan
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het schrikken. Misschien lopen we evenmin vooruit, maar eveneens achteruit. Naar
Gent of naar Brugge.
VALENTIJN

(verrukt omdat hij een kostbare vondst heeft gedaan tussen het puin van de ingestorte boog)

Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft zijn groene trommel achtergelaten.
Zijn trommel met ham en worst en met een kaart van Napels en Rome.
LEONTIEN

Nou, dan is alles voor de bakker. Had het toch maar dadelijk verteld, mijn jongelijn,
mijn lievelijn.
VALENTIJN

Zullen we doorlopen of zullen we eerst een boterham gebruiken?
LEONTIEN

Een boterham met ham of worst zal heus wel smaken.
VALENTIJN

Wat wil je nou, met ham of met worst?
LEONTIEN

(terwijl het eensklaps donker wordt)

Hoe komt het dat het ineens zo donker wordt?
VALENTIJN

Wij moeten dicht bij Rome of Napels zijn. Dat is de Sirocco.
LEONTIEN

(relaxed)

Geef mij dan een boterham met worst. Dat smaakt nog beter dan een boterham met
ham.
(Het wordt steeds donkerder terwijl zij kauwen)

Wat een duisternis! Als ik de Heilige Vader was zou ik liever ergens anders wonen.
(Het toneel is inmiddels geheel verduisterd)
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Negende bedrijf
Negenentwintigste tafereel.
Het kerkhof van Toledo. De tijd vordert tussen nacht en dageraad. De schemering weifelt
dusdanig tussen licht en duister dat men de contouren van de figuren, don Pablo, de schim
van zijn vrouw en de zwarte kat, alsmede zerken en planten, nauwelijks kan onderscheiden.
De contouren zijn afwisselend helder en vaag. De schim vertoont een bleekheid die men zelden
bij levende wezens aantreft. Wasachtige bleekheid, zoals men zegt. De koude van de dageraad
doet zich het duidelijkst gelden in het geritsel van het lover.

DON PABLO

Heb je het nog altijd zo koud?
DE SCHIM

Wij hebben het altijd koud, wij weten niet anders.
DON PABLO

Schimmen leven dus altijd in de koude?
DE SCHIM

Zo is het, het is het koude vuur van het vagevuur.
DON PABLO

Je houdt het wel lang uit in het koude vuur, ik wist niet dat je zoveel op je kerfstok
had.
DE SCHIM

Het oordeel des Heren is niet gelijk aan het oordeel van de mensen. Ik had juist te
weinig op mijn kerfstok.
DON PABLO

Het zij zoals het zij, ik zal nog een paar missen voor je zieleheil laten lezen.
DE SCHIM

Ik ben je dankbaar, mijn vriend, ik kan best een stootje in de goede richting velen.
DON PABLO

Maak je niet bezorgd, ik zal de gemeente aansporen voor een extra gebed.
DE SCHIM

Doe dat maar, zo erg is het overigens ook niet in de koude van het vagevuur.
DON PABLO

Nou als het je eender is, dan wacht ik tot pater

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

270
Antonio teruggekeerd is. Hij geeft mij een speciale prijs met vijftien procent korting.
DE SCHIM

Ik dacht dat de prijzen door de paus in Rome worden vastgesteld.
DON PABLO

Dat is ook zo, maar pater Antonio weet er altijd wat op te vinden.
DE SCHIM

Nou ja, doe dat maar, je kunt best op die scharrelaar met zijn korting wachten.
DON PABLO

Zoals je mij geleerd hebt, men moet niet met zijn spaarpenningen rondstrooien. Men
moet bij de pinken wezen.
DE SCHIM

Nou, dan heb je tenminste wat van mij geleerd, tijdens ons lammenadig bestaan.
DON PABLO

Nou, dat moet je niet zeggen. Het was niet altijd zo lammenadig. Het was soms ook
best erg gezellig.
DE SCHIM

Ja, dat moet ik je nageven. Het kon best lammenadig gezellig wezen.
DON PABLO

Of bedoel je limonadig kleverig?
DE SCHIM

Laten wij ons niet meer afsloven met een woordentwist van kleverigheid of
temerigheid, van lijmerigheid of slijmerigheid.
DON PABLO

Van narigheid of schraligheid.
DE SCHIM

Van lammenadigheid of limonadigheid.
DON PABLO

Of limonadigheid of marmeladigheid.
DE SCHIM

Hoor eens, ventje, ik heb je hier een hele tijdtussen de struiken gemist. Wat heb je
al die tijd uitgevoerd?
DON PABLO

Ik heb het je tevoren verteld.
DE SCHIM

Dat is best mogelijk, maar je weet, het ene oor in en het andere oor uit. Ik lijd gelukkig
aan geheugenverlies.
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DON PABLO

Het kan je misschien niet bommen hoe het mij in dit lammenadig eenzame leven
vergaat.
DE SCHIM

Neen ventje, dat mag je niet zeggen, je mag zo niet spreken. Ik hoor wat graag watje
zoal uitvoert en wat je zoal overkomt.
DON PABLO

Ik dacht zo, wat mij overkomt, dat is juist wat ik uitvoer.
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DE SCHIM

Wat je overkomt hoef je niet uit te voeren en wat je uitvoert hoeft je niet te overkomen.
DON PABLO

Ik vind het wat gezellig, je oude orakeltaal aan te horen. Het is nog net alsof je nog
in leven bent.
DE SCHIM

Nou, dan moet je ook maar eens gezellig wezen en de gebeurtenissen van de laatste
maanden opbiechten.
DON PABLO

Het was een lange reis naar Italië.
DE SCHIM

Wat is dat voor iets, Italië?
DON PABLO

Dat is het land van de Heilige Vader.
DE SCHIM

Het begint mij weer voor de geest te schemeren.
DON PABLO

(terzijde tot de zwarte kat)

Dat kan niet moeilijk wezen, zij is helaas alleen maar geest. Aan haar is geen vlees
of bot te bekennen.
DE KAT

(verwijtend)

Hou je bek, vuilik.
DE SCHIM

Ja, het begint mij weer voor de geest te schemeren. Je bent ervandoor gegaan met
die pater Antonio met zijn speciale prijzen en zijn vijftien procent korting.
DON PABLO

Krek zo.
DE SCHIM

Hoe hebben jullie het dan wel op reis gehad?
DON PABLO

Goed en slecht. Nu eens goed dan weer slecht.
DE SCHIM
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Dat is nu eenmaal het leven van de sterveling. Op zonneschijn volgt regen en op
regen zonneschijn.
DON PABLO

Krek zo, het is niet altijd rozegeur en maneschijn.
DE SCHIM

Laten we ons niet ophouden met spreekwoorden en zegswijzen, lieverd.
DON PABLO

Het ging eerst te voet of met de ossekar.
DE SCHIM

Steken jullie tegenwoordig de zee over met de ossekar?
DON PABLO

Je moet bedenken, wij moesten eerst een flink stuk van Spanje door.
DE SCHIM

Dat is waar ook, je kan nergens heen of Spanje staat je in de weg. Jullie zullen vast
en zeker een afwisselend leven hebben gehad.
DON PABLO

Ja, pater Antonio houdt van afwisseling. Dat hoort zo bij zijn vak. Zo hoort hij de
mensen uit of luistert hun verhalen af.
DE SCHIM

Ik hoor het al. Het is het oude verhaal dat wij al
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zo vaak hebben gehoord. Twee deugnieten trekken door de provincies van Spanje.
DON PABLO

Ja, zeg me dat wel, pater Antonio wilde altijd de steden mijden. Hij zocht altijd maar
het gezelschap van landjonkers en verwaarloosde edellieden. Van hovelingen had
hij de buik vol.
DE SCHIM

Nou ja, dat kan wel zo wezen, maar hoe zijn jullie dan in Italië gekomen?
DON PABLO

Wij zijn tenslotte scheep gegaan, ergens in een onooglijk gehucht aan de oever van
de zee die er onheilspellend uitzag op die ochtend.
DE SCHIM

Toe lieverd, hoe zag de zee er wel uit.
DON PABLO

Zij zag er onheilspellend uit, zo tussen de kleur van donkere wijn en grijze lijkwade.
DE SCHIM

En had je alles bij je? Je kam, schoon ondergoed en een extra paar sokken en veters
voor de schoenen?
DON PABLO

Ik heb er heel wat bij elkaar gestolen bij de landjonkers.
DE SCHIM

Je weet, dat mag niet. Je weet, gestolen goed gedijt niet.
DON PABLO

Dat mag wel zo wezen, maar als vrome pelgrim vergeet je al gauw het verschil tussen
mijn en dijn.
DE SCHIM

Wees op je hoede, vriendje. De zondaar zal zijn straf niet ontgaan.
DON PABLO

Je hebt vast gelijk. Het heeft een haar gescheeld of het schip was met man en muis
vergaan.
DE SCHIM

Jullie zijn dus bijna verzopen?
DON PABLO

Ja, het heeft een haar gescheeld of wij waren naar de assegaaien.
DE SCHIM

Jullie zijn dus in een kolk terechtgekomen.
DON PABLO

Noem dat maar een kolk, het was een zware storm.
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DE SCHIM

Kolk en storm, dat is een pot nat. Wij schimmen noemen dat een kolk.
DON PABLO

Nou, noem dat maar zoals je wilt. Het heeft weinig gescheeld of wij waren verzopen.
De dames en monniken wierpen zich op de knieën voor een innig gebed om redding.
De matrozen dronken de kruiken leeg of liepen te
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tieren en te vloeken. De golven sloegen hemelhoog tegen het want. De zon hield zich
schuil en de ratten verlieten het schip.
DE ZWARTE KAT

(ijzig)

Ratten zijn lafaards.
DE SCHIM

Nou ja, een echte warboel.
DON PABLO

Redde wie zich redden kan! Wil je geloven, de beschermengelen daalden al uit de
hemel om onze zielen op te vangen en haar uit de klauwen van den boze te redden.
DE SCHIM

(grimmig innig)

Nou moet je niet kwaad worden als ik je een paar vragen stel om te weten of je wel
de waarheid spreekt.
DON PABLO

(innig overtuigd)

Het is bar moeilijk de waarheid te spreken.
DE SCHIM

Vertel mij eens, ventje, wat voor vleugels dragen de engelen?
DON PABLO

De engelen hebben twee paar vleugels, aan elke zij een grote en een kleine.
DE SCHIM

Krek zo. En wat voor schoeisel dragen de engelen?
DON PABLO

Zij waren blootsvoets.
DE SCHIM

Krek zo. De engelen hebben mooie blote voeten. Om te kussen zo bloot, zo mooi,
zo proper, zo bloot-mooipropertjes.
DON PABLO

Ineens was de wind gaan liggen en was de zee weer spiegelglad geworden. De
monniken en dames hadden hun bidden gestaakt, de matrozen hun tieren en vloeken.
De golven keerden terug in de boezem van de echtgenote van Nereus en de ratten
klommen weer naarstig aan boord.
DE SCHIM
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En jullie stevenden weer verder naar het land van de Heilige Vader.
DON PABLO

Wil je wel geloven, ouwe tante ...
DE SCHIM

Je moet geen onzin praten, ik mag een schim wezen, ik ben niet je ouwe tante.
DON PABLO

Wil je wel geloven, in de verte konden wij duidelijk de kustlijn onderscheiden. Wij
snoven al de geuren in onze longen. De geuren van de Italiaanse pijnbomen.
DE SCHIM

Italië, het land van de Heilige Vader. Het is best een mooi verhaal.
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DON PABLO

Als je wilt, zal ik je ook van mijn bevindingen in Italië vertellen.
DE SCHIM

Dat moet maar tot de volgende keer wachten. Het begint ochtend te worden en de
ochtend brengt de warmte met zich mee. Ik kan niet tegen de hitte. Ik verlang zo
naar de koude van het vagevuur.
DON PABLO

Wat jammer, dat je weg moet. Het begon juist weer zo gezellig te worden.
DE SCHIM

Bedankt voor het gezelschap.
DON PABLO

Tot ziens dan, ik zal maar weer in mijn eentje tussen de zerken gaan graven en harken.
DE SCHIM

Bedankt voor het gezelschap.

Dertigste tafereel.
Het vertrek van de koning in het paleis te Madrid. De tijd vordert tussen avond en nacht. De
ruimte is grotendeels door schaduwen bezet. Alleen in het midden, waar zuster Gardiana in
een lage stoel aan een ronde tafel is gezeten, schijnt het zwakke licht van een oliepit. De
verpleegster des konings bidt de rozenkrans die bizonder zwart afsteekt tegen het witte habijt.

ZUSTER GARDIANA

(mompelt snel de weesgegroeten, waarvan slechts enkele woorden en zinsdelen verstaanbaar
zijn)

Wees gegroet Maria ... de vrucht Uws lichaams Jezus ... zondaars nu en in het uur
van onze dood amen ... vol van genade ... de vrucht Uws lichaams ...
(Zij sluimert in, schrikt wakker, kijkt om zich heen, zet haar gebeden voort)

DE STEM DES KONINGS

(holen atonaal uit het aangrenzende vertrek)

Infanta, Infanta, je hebt beloofd dat je terug zou komen en nog altijd ben je niet
verschenen.
ZUSTER GARDIANA

(zet haar gebeden voort)
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De Heer is met U, gezegend zijt gij onder de vrouwen ... nu en in het uur van onze
dood amen ...
(Zij sluimert in om terstond weer wakker te schrikken en haar rozenkrans voort te zetten)

.
GRAAF VAN TALAVERA

(is uit de schaduwen naar voren ge-
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komen; men herkent in hem de nerveuze figuur die zich evenwichtig poogt voor te doen)

U heeft vanavond al heel wat weesgegroeten gebeden.
ZUSTER GARDIANA

Dat hoort zo bij mijn professie, ik hoor tot de Congregatie van de Heilige Rozenkrans.
TALAVERA

De kralen van Uw rozenkrans hebben bijzonder grote afmetingen.
ZUSTER GARDIANA

Ik kan u geruststellen, dat komt waarschijnlijk van de tegenstelling met het witte
habijt.
TALAVERA

(kinderlijk halsstarrig)

Mij dunkt, zij hebben werkelijk bizonder grote afmetingen.
ZUSTER GARDIANA

Bent u door de geheime deur binnengekomen?
TALAVERA

Ik heb gedaan zoals u mij hebt bevolen.
ZUSTER GARDIANA

Ik ben benieuwd, don Fernando, wat u mij zoal te vertellen hebt dat u zo op een
vertrouwelijk gesprek hebt aangedrongen.
TALAVERA

Ik hoop niet dat ik met u mijn verzoek derangeer of incommodeer.
ZUSTER GARDIANA

(het diplomatiek jargon prolongerend)

Het is altijd weer embêtant en obsedant als een non op een vertrouwelijk gesprek
met een goedgeklede diplomaat wordt betrapt.
TALAVERA

(grinnikend)

Ja, tiré à quatre épingles
(angstig)

ik mag toch aannemen dat wij niet afgeluisterd worden?
ZUSTER GARDIANA

Ik heb de koning vanavond een dubbele dosis toegediend.
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DE STEM DES KONINGS

Infanta, Infanta, je hebt beloofd dat je terug zou komen en nog altijd ben je niet
verschenen.
TALAVERA

Wat zegt de koning?
ZUSTER GARDIANA

De dokter zegt, het is niet de koning die spreekt, maar zijn diep-onderbewuste.
TALAVERA

Hij bedoelt zeker zijn geweten.
ZUSTER GARDIANA

Misschien bedoelt hij zijn geweten, maar hij zegt zijn diep-onderbewuste.
TALAVERA

Ik ben gekomen, zuster Gardiana, omdat ik u een ernstige mededeling moet doen, u
moet vooral niet schrikken, maar het gaat misschien om ons leven.
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ZUSTER GARDIANA

U weet dat ik niet bizonder angstig ben uitgevallen, maar er zijn grenzen, mijn waarde
don Fernando. Waarom zou u mededelingen doen waarmede leven en dood zijn
gemoeid. Is het niet beter onwetend ons lot tegemoet te gaan?
TALAVERA

U heeft misschien gelijk, ik heb eerst gemeend te moeten zwijgen. Wat voor zin heeft
het ons te beklagen over een lot dat wij niet kunnen ontgaan.
ZUSTER GARDIANA

(in gepeins)

En toch heeft u gemeend te moeten spreken.
TALAVERA

Mogelijk is het niet te laat, mogelijk kunnen wij ons lot ontkomen, kunnen wij de
dans ontspringen.
ZUSTER GARDIANA

Het moet dit keer wel iets verschrikkelijks zijn wat u te melden heeft, don Fernando.
TALAVERA

Zuster Gardiana, luister goed, het is verschrikkelijk. Wij moeten ons hoeden voor
een dreigende volkswoede.
ZUSTER GARDIANA

U bedoelt een volkswoede zoals er een heeft plaatsgehad voor tien jaar?
TALAVERA

Wij kunnen er nog niet de ernst van voorspellen.
ZUSTER GARDIANA

(ongeduldig, bijna kwaad)

Er moeten toch tekenen zijn waaraan u de dreiging kunt herkennen.
TALAVERA

Zuster Gardiana, dat is zo moeilijk niet. Wij herkennen haar aan de toespitsing van
de karaktertrekken van onze landgenoten.
ZUSTER GARDIANA

Spreek niet in raadsels, don Fernando. De toespitsing, wat bedoelt u met dat woord?
TALAVERA

En het is zo simpel, dierbare zuster Gardiana. De Basken worden nog wantrouwender
dan zij al zijn, de Castilianen trotser, de Aragonezen koppiger, de Manchego's
mistroostiger, de Andalusiërs wellustiger.
ZUSTER GARDIANA
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U bedoelt dat de Andalusische meisjes nog hartstochtelijker zullen dansen?
TALAVERA

Ik bedoel dat de karaktertrekken zich toespitsen.
ZUSTER GARDIANA

Maar kan er geen politiële of militaire bijstand worden verleend ter bestrijding van
de toespitsing?
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TALAVERA

De minister van justitie heeft reeds verschillende relletjes geprovoceerd.
ZUSTER GARDIANA

Spreek niet in raadsels, don Fernando. Politiële provocatie, waartoe zou zij dienen?
TALAVERA

En het is zo simpel, zuster Gardiana. De minister hoopt hiermede de haarden te
lokaliseren en de leiders uit hun schuilplaatsen te lokken.
ZUSTER GARDIANA

Leiders? Is dat de nieuwste benaming voor belhamels?
TALAVERA

De minister spreekt van leiders en de speurhonden van belhamels.
ZUSTER GARDIANA

En hebben zij de haarden gelokaliseerd?
TALAVERA

De leiders hebben de beweging in de hand. De provocaties hebben nog weinig
uitgewerkt.
ZUSTER GARDIANA

(opgelucht)

Maar waarom zou de volkswoede juist tegen ons gericht zijn?
TALAVERA

En het is zo simpel, zuster Gardiana. Hoe is het mogelijk dat u het niet begrijpt.
ZUSTER GARDIANA

(ijzig)

U moet u hoeden heilige verpleegsters van de Heilige Rozenkrans te krenken.
TALAVERA

Het is zo simpel, lieve zuster Gardiana. De volkswoede is tegen de elite gericht, tegen
alle lagen van de elite.
ZUSTER GARDIANA

Ik ben maar de verpleegster des konings, ik behoor niet tot de elite.
TALAVERA

U moet naar mij luisteren, zuster Gardiana. Wij mogen onze ogen niet voor de
werkelijkheid sluiten. De volkswoede zal tegen alle lagen van de elite gericht zijn.
De kastelen van de landadel zullen worden verwoest en de voorraadschuren van de
kooplieden zullen worden geplunderd.
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ZUSTER GARDIANA

(haar handen in onschuld wassend)

Ik behoor niet tot de landadel en evenmin tot de stand van de rijke kooplieden.
TALAVERA

De geestelijken zullen worden gekruisigd, de nonnen verkracht en de hovelingen
aan de schandpaal worden tentoongesteld.
ZUSTER GARDIANA

(in gepeins)
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U houdt er wel een eigenaardige visie op na.
TALAVERA

Wij mogen de ogen niet voor de werkelijkheid sluiten.
ZUSTER GARDIANA

U houdt er wel een sombere visie op na.
TALAVERA

Het is zoals u zegt, mijn lieve zuster. Het is een sombere visie, het is een visie zonder
perspectief.
ZUSTER GARDIANA

Nou, dan is het eerder een visioen dan een visie.
TALAVERA

Nou ja, visioen of visie, het schiet in ieder geval te kort aan perspectief.
ZUSTER GARDIANA

(in gepeins)

Een leven zonder perspectief, een leven zonder horizon.
TALAVERA

Zonder perspectief of horizon, in ieder geval het einde van het lied.
ZUSTER GARDIANA

(heeft onwillekeurig naar het kralensnoer gegrepen)

En hoe meent u dat wij de dans kunnen ontspringen?
TALAVERA

Het is zo simpel, zo simpeltjes, zuster Gardiana. Ik weet dat de kralen van uw
rozenkrans kostbare juwelen en briljanten bevatten. Ik weet dat u reeds lang
voorbereidingen heeft getroffen voor een onverhoeds vertrek.
ZUSTER GARDIANA

Neem eens aan, don Fernando, dat u de waarheid spreekt, neem eens aan dat ik mij
van de rijkdommen van briljanten en juwelen heb verzekerd, hoe in 's hemelsnaam
moeten wij ons in veiligheid stellen?
TALAVERA

(met gedempte stem)

U volgt mijn raadgeving, ik zal u de kleding verschaffen, de kleding om u te
vermommen.
ZUSTER GARDIANA

In welke kleding moeten wij ons vermommen?
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TALAVERA

Het is nog niet te laat, het zal niet moeilijk vallen in de uniformen van de nationale
garde het land te verlaten.
ZUSTER GARDIANA

En waar trekken wij dan heen?
TALAVERA

Ik ken kastelen gehuld in de mist van Vlaanderen, die in half vervallen toestand
verkeren en die wij voor een krats kunnen overnemen.
ZUSTER GARDIANA

Dat is niet veel, een krats.
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TALAVERA

Wij zullen wel enig kapitaal aan de restauratie van gebouw en inboedel moeten
besteden.
ZUSTER GARDIANA

Wij hebben dan het kasteel voor een krats overgenomen. Wij hebben de restauratie
voltooid, van het gebouw en de inboedel. Maar wat moeten wij daar met ons leven
aanvangen?
TALAVERA

Wij restaureren ook de huiskapel en nemen een huiskapelaan.
ZUSTER GARDIANA

Maar u hebt mijn vraag niet beantwoord, wat moeten wij daar met ons leven
aanvangen?
TALAVERA

Wij leiden er het leven van ballingen, wij hullen ons in zwijgen en schrijven onze
memoires.
ZUSTER GARDIANA

U bedoelt voor het nageslacht?
TALAVERA

Het is zo simpel, lieve zuster Gardiana. U schrijft ze voor de informatie van het
nageslacht en ik schrijf ze uit sensatiezucht met commerciële doeleinden.
ZUSTER GARDIANA

(uiterst nieuwsgierig)

En als wij door de opstandelingen worden gevat, is het dan uw mening dat ik de
verkrachting zal moeten dulden en dat u aan de schandpaal zult worden geketend?
TALAVERA

Uit de gegevens van de Aragonese veiligheidsdienst moet ik opmaken dat de
opstandelingen het voornemen hebben ons beide aan de schandpaal te ketenen.
ZUSTER GARDIANA

(weifelend tussen verrukking en afgrijzen)

En verwacht u dat wij zullen worden ontkleed?
TALAVERA

Wij zullen de lendedoek mogen behouden.
ZUSTER GARDIANA

Ik kan uw visie zonder perspectief niet weerleggen, maar zij heeft mij toch niet
overtuigd.
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TALAVERA

Het is moeilijk, heel moeilijk de werkelijkheid onder de ogen te zien.
DE STEM DES KONINGS

Infanta, Infanta, je hebt beloofd dat je terug zou komen en nog altijd ben je niet
verschenen.
ZUSTER GARDIANA

U moet nu heen, de koning is wakker geworden.
TALAVERA

Wanneer hoor ik uw beslissing?
ZUSTER GARDIANA

Over twee dagen.
TALAVERA

Het is mogelijk dan al te laat.
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ZUSTER GARDIANA

Dat de Heer ons zondaars behoede.
(Talavera treedt in het duister terug)

Eenendertigste tafereel.
Wij bevinden ons weer, evenals in het eerste en dertiende bedrijf, in het park van het kasteel
in Vlaanderen. Op de bank zitten de page in het groen en de grijsblauwe hond die in de
stemming, heerlijk dierlijk, van de naderende avond verkeren.

GROENE PAGE

Valdemar, de nevelen omsingelen de navels van het bestaan. Wij zijn tot tranen toe
bekommerd.
VALDEMAR

(terzijde liggend, laat zich aangenaam, ter hoogte van navel en omstreken strelen)

GROENE PAGE

Het komt van de lente, geloof ik, Valdemar, het komt vast van de lente van de Lage
Landen. Als je het mij vraagt, Valdemar, ik zou de Lage Landen niet kunnen missen,
ik zou geen verre reizen kunnen maken. Het kan nergens zo vredig zijn als in Gent
en omgeving.
VALDEMAR

(jankt omdat zijn baas het strelen heeft gestaakt)

GROENE PAGE

(hervat het strelen teneinde de stilte te herwinnen)

De schuur staat tussen de berken en de appelbomen. De vogels leiden hun bedrijvig
leven tussen de onthoofde Venus en de verminkte fluitspeelster. De merels, die hun
jachtveld met hun gele snavel verdedigen, verjagen de spreeuwen die er zo'n vulgair
loopje op na houden. Zie, daar is een Vlaamse Gaai neergestreken op een Vlaamse
berketak. Zie, een Vlaamse wolk strijkt langs de Vlaamse berketak, die siddert onder
het gewicht van de Vlaamse gaai met zijn blauwe Vlaamse borst.
VALDEMAR

(jankt wegens de klagelijk-lyrische herhaling van het Vlaamse woord)
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GROENE PAGE

Of zou deze droefgeestigheid aan de afwezigheid van mijn moeder moeten worden
toegeschreven? Ma chère Maman, die uit het vagevuur is verlost door het gebed van
de gemeente en nu in voortdurende adoratie in de hemel verblijf houdt.
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VALDEMAR

(sluit behagelijk de ogen en opent belangstellend de oren voor de voortgang van het gesprek)

GROENE PAGE

Ik zal het je zeggen, Valdemar. Ik zal het je toevertrouwen, maar je mag het aan
niemand oververtellen. Ik zal het je toevertrouwen. Onze dagdromen zijn afhankelijk
van onze stemming.
VALDEMAR

(schrikt even op van het toevertrouwde geheim, maar legt zich aanstonds weer languit neer om thans
over borst en snoet te worden geaaid)

GROENE PAGE

Ik had er op kunnen zweren, Valdemar. Ik was er eerst van overtuigd dat de prinses
gedurende de dagen van de opstand de dood had gevonden. Ik was ervan overtuigd
dat haar stoffelijk overschot verborgen gehouden werd in een van de vele grotten,
waaraan Spanje rijk is, in de kuststreken van het Noorden of de valleien van de
Guadarama. Ik was er heilig van overtuigd dat zij door de engelen zou worden
opgenomen en op het kerkhof van Toledo te ruste zou worden gelegd.
VALDEMAR

(wordt afgeleid door de Vlaamse gaai die het tweetal ernstig opneemt vanaf de berketak)

GROENE PAGE

Zo droomde ik vanochtend, maar met het scheller worden van het licht heeft ook de
dagdroom een verandering ondergaan. Ik had er vanmiddag op kunnen zweren dat
zij in een fregat de oceaan was overgestoken naar de overzijde en dat zij zich daar
temidden van haar getrouwen schuilhield op de hoogvlakte van de Azteken of in het
oerwoud van de Maya's. Ik was er zielszeker van dat zij zou terugkeren op de
voorplecht van haar fregat in de kleuren geel en rood van Spanje.
VALDEMAR

(gaat overeind zitten om de bewegingen van de gaai nauwkeuriger te kunnen volgen)

GROENE PAGE

Het licht is afgenomen, de nevels omsingelen het park met zijn beelden, zijn bomen,
zijn bloesems, zijn vogels, zijn lissen, zijn sprieten.
VALDEMAR

(jankt uit gemis aan streling)

GROENE PAGE
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zal je een geheim toevertrouwen. Onze dromen zijn het spiegelbeeld van
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onze verlangens en onze verlangens veranderen niet alleen met onze stemmingen
maar ook met de diepst innerlijke ontwikkeling van ons diepst innerlijk wezen.
VALDEMAR

(weemoedig tevreden)

GROENE PAGE

Ik zal het je eerlijk bekennen, de prinses is niet omgekomen en evenmin is zij naar
de overzijde gevaren. Zij is naar het Noorden gevlucht, naar de landen waar de nevels
boven Seine, Maas en Leie hangen.
VALDEMAR

(spitst de oren)

GROENE PAGE

Wij zijn mensen van de Lage Landen. Wij schrikken terug van Engelen en Azteken.
Wij houden van berken en peppels, van meeuwen en spreeuwen.
VALDEMAR

(kijkt nieuwsgierig om zich heen)

GROENE PAGE

Ja, ook van koolmeesjes en roodborstjes.
VALDEMAR

(kijkt naar de hoogte)

GROENE PAGE

Ja, ongetwijfeld, Valdemar, wij houden ook van de Vlaamse gaai met zijn blauwe
Vlaamse borst op de Vlaamse berketak.
VALDEMAR

(sluit diep de ogen voor een hazeslaapje)

GROENE PAGE

Ik zal je mijn dromen verder vertellen. Niets zo heerlijk als een droom vertellen in
de schemer.
VALDEMAR

(gromt weltevreden)

GROENE PAGE
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En niets zo heerlijk als een droom in de sluimer aan te horen.
VALDEMAR

(zwelgt in welbehagen)
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Verantwoording
Het zevende deel, dat het Verzameld Werk van Cola Debrot afsluit, is gewijd aan
het toneelwerk. Het bevat de drie stukken die Debrot schreef, namelijk De automaten,
Bokaal aan de lippen en Op zoek naar de Infanta.
Debrot heeft zich altijd voor het theater geïnteresseerd, enerzijds aangetrokken
door de dialoogvorm die overeenkwam met zijn behoefte aan levendige
gedachte-uitwisseling, anderzijds door de mogelijkheden die het toneel biedt om aan
de verbeelding de vrije loop te laten en de dialectiek van het woord de gelegenheid
te bieden tot ontplooiing in de grotere vrijheid van lyrische inspiratie. De vroegste
tekst, De automaten, beantwoordt vooral aan het eerste aspect, de beide latere aan
het tweede. Bij alle verschil in sfeer zijn zij in eenzelfde stijl en speelse fantasie
geschreven. Maar terwijl Bokaal aan de lippen een satire is, gebaseerd op werkelijke
toestanden in de Nederlandse Antillen, heeft Op zoek naar de Infanta een wijsgerige
achtergrond, geworteld in een Europees historisch klimaat, dat tegelijkertijd zowel
contrasteert als bindt door een Debrot typerende paradoxaliteit.
Geen van de drie hier gepubliceerde stukken verscheen eerder in boekvorm; de
eerste twee werden in tijdschriften gepubliceerd, van het tweede, dat ook werd
opgevoerd, zag een vertaling in Papiamentu het licht; het derde werd, onvoltooid
maar vrijwel compleet, in de nalatenschap aangetroffen.
De redactie was van oordeel dat omvang en karakter van dit toneelwerk een zo
opmerkelijk en afzonderlijk facet van het veelzijdige oeuvre en de complexe
persoonlijkheid van Debrot te zien geeft, dat het de publikatie in een apart deel
wenselijk maakte.
Tenslotte zijn in dit deel nog enkele addenda, waaronder een
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bibliografische notitie, alsmede corrigenda opgenomen.
Bij de tekstverzorging werden uiteraard de ook in de voorgaande delen van het
Verzameld Werk toegepaste algemene regels in acht genomen. Dat wil zeggen dat
de voorkeursspelling is gebruikt en de interpunctie van de auteur werd gehandhaafd,
behoudens in gevallen van evidente vergissingen of fouten, en dat inconsequenties
stilzwijgend werden rechtgetrokken.
P.H.D.
1. ‘De automaten’. Dit ‘spel in drie bedrijven’ werd gepubliceerd in het tijdschrift
Criterium, 1e jaargang, afl. 1 (maart) 1940, blzn. 52-62, en afl. 3-4 (mei) blzn.
231-248.
2. ‘Bokaal aan de lippen’. Dit ‘blijspel in zeven bedrijven’ werd geschreven Slagbaai
augustus 1949 en gepubliceerd in het Nieuw Vlaams Tijdschrijft, 5e jaargang, afl.
november 1950, ‘opgedragen aan prof. Willem Pée’. Op een in mijn bezit zijnd
exemplaar zijn door de auteur enkele wijzigingen aangebracht. Met name is de
aanduiding ‘blijspel in zeven bedrijven’ geschrapt en vervangen door ‘luchtig spel
in zeven dialogen’; consequent is vervolgens overal het woord ‘bedrijf’ vervangen
door ‘dialoog’. Deze wijzigingen dateren van 1956. Een vertaling in het Papiamentu
door May Henriquez en Pierre Lauffer (voor de vers-teksten) verscheen onder de
titel Kelki na boka, zonder uitgevers- of plaatsnaam en zonder jaartal. Naar aanleiding
van deze vertaling schreef Cola Debrot ‘Een enkel woord’ ter begeleiding in 1973
in Amsterdam. De Nederlandse tekst hiervan - eveneens opgenomen in het Papiamentu
in de boekuitgave - luidt aldus:

Dos Palabra pa Kelki na boka
De Romeinen, die een taal spraken bedriegelijk veel lijkend op het Papiamento,
plachten te zeggen ‘habent sua fata libelli’. Dat wil dus zeggen dat ook boeken hun
speciale geschiedenis hebben. Het spel ‘Bokaal laan de lippen’ had ook zijn
lotswisselingen.
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Het moet in of omstreeks 1951 zijn dat ik de volgende bekentenis deed aan May
Henriquez, die toen reeds bekendheid had gekregen door haar onvolprezen vertaling
van Le medecin malgré lui (Ami Dokter? Lubida!) en reeds bezig was met haar
adaptaties, die in de geschiedenis van onze letteren bekend zouden blijven als Shon
Pichiri en Laiza Porco Sushi. Ik meende, zo vertelde ik haar, eerst onder de kruin
van de kenepa in haar tuin en vervolgens tussen de boekenrijen van haar studio aan
de Santa Rosaweg, dat Antilliaanse schrijvers, en dit geldt voor Curaçaoënaars
evenzeer als voor Arubanen en Bonairianen, graag direct of indirect hun titels en
metaforen aan de flora van hun eilanden ontlenen. Kadushi en datu, vanwege de vele
doornen en de zeldzame bloemen; de flamboyants, vanwege haar vele bloemen en
vele ‘baina's’ (letterlijk ‘peulen’ figuurlijk ‘troubles’ of ‘moeilijkheden’); de watapana
of dividivi, vanwege de taaiheid of buigzaamheid, en tenslotte de anglo, madalena,
trinitaria, cayena, vanwege de tederheid en vergankelijkheid van alles wat de moed
heeft te durven bloeien.
De Antilliaanse cultuur is evenals de Nederlandse een bloemencultuur, maar in
de Nederlandse binnenkamers komen vooral innigheid en sierlijkheid tot uitdrukking,
in de Antillen vooral speelsheid en agressiviteit.
Ik had mij, en nu ga ik over van beschouwing tot bekentenis, ook gewaagd in deze
indirecte planten- en bloemenwereld. Ik had mij ook gewaagd aan een Papiaments
spel, vol bloemen en doornen en baina's, maar ik had het in het Hollands geschreven.
Er was daardoor een disharmonie ontstaan tussen taal en mentaliteit. May Henriquez
luisterde toe, aandachtig en welwillend, en meende dat dit mogelijk zou kunnen
worden verholpen door het stuk te transponeren in zijn oorspronkelijke taal, het
Papiamento. Ik dacht een toezegging te hebben gehoord en meende verstandig te
doen niet verder aan te dringen.
Het moet in dezelfde tijd zijn, dat ik met kritiek werd overladen, gunstige en
ongunstige. De gunstige critici prezen mijn moed de eerste voorzitter van de
Regeringsraad te zijn, die een pornoboekje publiceerde. Ik waarschuwde vooral niet
te hoge verwachtingen te koesteren, men kon anders beter doordringen tot de boudoirs
van de Markies de Sade, het sanctuarium van Fanny Hill of de avonturen van Frank
Harris, die geen van allen in mijn dialogen voorkomen. Verschillende fans, onder
wie enkele vooruitstrevende politici, beschouwden mijn dialogen als een introductie
tot family planning. Onder de fans bevonden zich enkele vrijzinnige priesters. De
orthodoxe predikheren verweten mij dat ik de raadgevingen uit de negen-
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tiende eeuw van monseigneur Niewindt in de wind sloeg en de heidense praktijken
van ons volk stimuleerde, instede van ze met woord en daad te bestrijden.
De jaren gingen voorbij. Het moet in de jaren zestig geweest zijn, wanneer precies?
I not know, zoals de vrienden van Japa Beaujon op St.-Maarten plegen te zeggen,
dat mij van het echtpaar Eeltvelt, destijds als regisseurs door Sticusa naar de Antillen
uitgezonden, het verzoek gewerd het stuk op Asiento te mogen brengen. Ik meende
het voorstel, hoe vererend overigens ook, in beraad te moeten houden. Enkele dagen
later ontving ik een telefoon van de bizonder intelligente, bizonder erudiete psychiater
dr. Alex Meyer, de toenmalige directeur van ‘Rustoord’, die mij aanspoorde vooral
gunstig te willen beschikken op het verzoek van het enthousiaste echtpaar. Ik moest
mij ervoor wachten het stuk als zedenbedervend te beschouwen. Ik moest het
voorbeeld van wijlen Sokrates volgen en rustig mijn gang gaan. Het stuk was niet
tintilerend pornografisch, maar therapeutisch sociografisch. Ik had bijna toegegeven,
maar tenslotte wilde ik het stuk toch eerst in het Papiamento lezen. Dan zouden wij
een uiteindelijk oordeel kunnen uitspreken over het Hollands libretto.
De jaren gingen voorbij. Het moet in de eerste maanden van 1972 zijn geweest
dat ik van Max Nord namens het Cultureel Centrum Curaçao het verzoek ontving
om mijn instemming, dat het stuk in het Spaans zou worden overgezet en vervolgens
op een tournee door Zuid-Amerika door Antilliaanse spelers en speelsters ten tonele
zou worden gebracht. Het was een bijzonder verleidelijk voorstel, ik hoorde al de
dictie, ik zag reeds de mimiek van mijn landgenoten, maar nauwelijks had ik
toegegeven of ik werd getourmenteerd door de gedachte dat haastige spoed zelden
goed is en dat ik diende te wachten totdat het stuk in het Papiamento was verschenen.
De dagen gingen voorbij, de weken en maanden. Het was tenslotte in juni 1973
dat mijn vrouw mij waarschuwde dat een heel bizondere persoon mij aan de telefoon
wilde spreken. Het bleek een grote verrassing te zijn, een dubbele grote verrassing.
Het was de heldere stem van May Henriquez, die ik in zolang niet had gehoord. Het
was een dubbele verrassing, zoals ik zei, want de stem deelde mij mee dat de
spreekster het stuk had vertaald en dat zij over enkele dagen deze vertaling met mij
wilde doornemen. De verwachting was op zichzelf reeds een reden tot vreugde, maar
deze werd verveelvoudigd toen ik van de vertaling, die in feite de oorspronkelijke
tekst bleek te zijn, mocht kennis nemen. Het geschiedde zoals ik het mij zovele jaren
geladen had voorgesteld, eerst in de tuin en vervolgens in de
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studio aan de Sta.-Rosaweg. Het spel was herboren. Het was tot leven gewekt. Het
vertoonde een eenheid van taal en mentaliteit. Het had een eigen bestaan verworven.
Ik zou nu echt met een enkel woord, met dos palabra moeten eindigen. Ik zou
nogmaals mijn grote dankbaarheid jegens de gevoelige en bekwame vertaalster tot
uiting willen brengen en tevens de hoop willen uitspreken dat dit steekspel van
doornenoverlast en bloemengeur en kleur, van baina's en ternuras moge bijdragen
tot het plezier van ons volk, dat steeds meer pro arte en pro teatro gezind wordt.
Weest van harte gegroet, gij allen die ik in vriendschap en met cariño gedenk. En
moge nu het doek opgaan of opensplijten tot meerdere glorie van onze moeders en
dochters, minnaars en minnaressen, waarzeggers en helderzienden. Ainsi soit-il. Honi soit qui mal y pense.
Amsterdam, 7 juli 1973.
Cola Debrot
Er werden verschillende opvoeringen van het stuk gegeven in de vertaling van May
Henriquez, waarvan de première plaatsvond op 30 mei 1975 door de Toneelgroep
Thalia in Centro Pro Arte te Willemstad op Curaçao.
3. ‘Op zoek naar de Infanta’. Dit onvoltooid gebleven werk draagt als ondertitel:
‘een dagdroomspel’. Voor de vaststelling van de ontstaanstijd is een notitie van
belang die werd opgenomen in de Verantwoording van ‘De droom aan de bleke baai’
in het derde deel van het vw. In verband met dat verhaal dat als een fragment mag
worden beschouwd van een voortzetting van ‘De vervolgden’ in datzelfde deel,
maakte Estelle Debrot de volgende aantekening: ‘Veel van de inspiratie voor “De
Vervolgden” komt van een reis naar Spanje die wij gemaakt hebben in 1958, waar
wij vele dagen doorbrachten in het Prado te Madrid. Wij zijn ook enige tijd in Toledo
geweest en hebben het Escorial bezocht. Toen wij terugkeerden naar Den Haag, is
Cola begonnen met “De Infanta”, een blijspel dat hij niet geheel afmaakte en dat in
een ander deel van het Verzameld Werk zal worden opgenomen’ (vw 3, blz. 422).
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Voor ‘Op zoek naar de Infanta’, begonnen dus in 1958, geldt wat voor meer werken
van Debrot heeft gegolden, dat het schrijven een proces van jaren is geweest, waarin
een ware strijd gevoerd werd om tot een uiteindelijke versie te komen. In dit geval
werd dat stadium nooit bereikt, al is in de laatste versie het werk zo ‘compleet’ dat
publikatie ervan, gezien het belang binnen het raam van het gehele oeuvre van Debrot,
de redactie gewenst voorkwam.
Tot zijn benoeming tot gouverneur van de Nederlandse Antillen in 1962 heeft de
schrijver er bij voortduring aan gewerkt. Ook nadien nog trouwens, want de laatst
bekende aantekeningen en ontwerpen staan opgetekend in een bureau-agenda van
1966, waarvan de context veroorlooft aan te nemen dat zij naar alle waarschijnlijkheid
ook in die tijd werden neergeschreven.
Er bestaan van het stuk verscheidene versies in handschrift en typoscript. Zij
variëren in lengte en aantallen taferelen. De meest uitgebreide tekst telt er vijfendertig.
Maar de zojuist genoemde ontwerpen gaan zelfs tot 49, terwijl voorgaande concepten
er aanvankelijk 29, later 39 telden. De inhoud van die taferelen is in de meeste
gevallen slechts met een enkel woord aangeduid, tweemaal zelfs met alleen een
vraagteken. Klaarblijkelijk binnen een kort tijdsverloop zijn, uitgaande van het
drieëndertigste tafereel, bovendien drie schematische ontwerpen gemaakt met
respectievelijk 44, 45 en 49 taferelen. De onderlinge verschillen daarvan tonen dat
de auteur nog geen helder beeld voor ogen stond van de voltooiing in een later
stadium.
In een brief uit Boulder, Colorado, van 18 januari 1988 deelt Estelle Debrot mee
dat haar man - na het gouverneurschap in de jaren zeventig terug in Nederland - het
werken aan het stuk niet onmiddellijk ter hand nam maar eerst ‘De vervolgden’
schreef: ‘Toen waren wij van plan een reis naar Spanje te maken en daarna zou hij
weer “De Infanta” opnemen en beëindigen. Hij wou de speelse, lyrische toon en
atmosfeer terugvinden die dit stuk eigen is, een toon die zeker voorkomt in andere
werken, maar nergens zo sterk als in “De Infanta”. Ik hoef niet te zeggen dat dit niet
is gebeurd.’
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In dezelfde brief wordt verder nog opgemerkt dat het altijd de bedoeling van de
schrijver is geweest het stuk te besluiten met de ‘groene page’ waarmee het ook
begint. Weliswaar werden later meer taferelen toegevoegd, maar Debrot keerde
telkens terug naar de mening dat het in elk geval met het tafereel van de ‘groene
page’ zou dienen te eindigen, in overeenstemming met de ondertitel van
‘dagdroomspel’.
Bij een bezoek van mr. H. Reinink in de jaren zestig aan Curaçao las Debrot de
volledige tot dan toe geschreven tekst voor. Hij kwam toen tot de conclusie dat
sommige van de later toegevoegde of ingelaste taferelen toch weer dienden te
vervallen. En het was bij die gelegenheid dat Estelle Debrot op zijn verzoek de door
hem aangegeven volgorde noteerde. Aan de tekst werd sedertdien, voor zover bekend,
niets meer toegevoegd. Deze bewaard gebleven, ongedateerde aantekening kan dan
ook worden beschouwd als de laatste door de auteur genomen beslissing omtrent
aantal en rangschikking der taferelen. Als zodanig is zij door de tekstverzorger ook
als basis gekozen voor de af te drukken tekst, ondanks het feit dat ternauwernood
kan worden betwijfeld dat de schrijver de mogelijkheid heeft opengelaten om dit in
een later stadium nogmaals te bezien. De redactie meent dat deze door de auteur
voorgestelde volgorde inderdaad een min of meer sluitend geheel vormt dat het
beoogde karakter van ‘dagdroomspel’ behoudt.
De bedoelde, zeer korte, aantekening die de constructie van het stuk aangeeft, luidt
als volgt: ‘31 taferelen, tafereel 25 becomes 31, the end leave out 30, 31, 32 and 35’.
Hieruit vloeit logischerwijze de volgende samenstelling voort van de complete
tekst: de taferelen 1 tot en met 24 behouden hun volgorde ongewijzigd; 25 wordt
verplaatst, waardoor 26 25 wordt; 27 wordt 26; 28 wordt 27; 29 wordt 28; de taferelen
30, 31 en 32 komen te vervallen; dienovereenkomstig wordt 33 nu 29; 34 wordt 30;
35 (dat uitsluitend in manuscript bestaat en een schetsmatige poging tot of ontwerp
voor een slot behelst) vervalt; tafereel 25 tenslotte wordt nu 31, waarmee het stuk
eindigt.
Het voor afdrukken gebruikte typoscript stemt geheel
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overeen met de andere bewaard gebleven, ‘volledige’ typoscripten, met dien verstande
dat in het onderhavige exemplaar nog een aantal autografische wijzigingen werd
aangetroffen. Zij werden overgenomen omdat hieruit mocht worden afgeleid dat het
een laatste versie betrof.
Hoewel Cola Debrot over dit ‘dagdroomspel’ altijd sprak als over ‘De Infanta’ en
boven de verschillende versies en stadia ook steeds deze titel stond, heeft een van
de eigenhandig aangebrachte veranderingen in de laatste versie betrekking op die
titel, welke door hem werd aangevuld tot ‘Op zoek naar de Infanta’, die dan ook
werd overgenomen en in elk geval een treffende afspiegeling is van de onvoltooidheid.
In verband met deze onvoltooidheid overigens leek het zinvol volledigheidshalve
de uit het totaal van de overgeleverde teksten weggelaten taferelen, dus de
oorspronkelijk genummerde 30, 31, 32 en 35, achter deze verantwoording af te
drukken.

Dertigste tafereel.
Wij bevinden ons, evenals in het achttiende tafereel, in de kloosterhof van de Congregatie van
de Zuivere Bemiddeling. De moeder-overste, zuster Pristina, zit op een stenen bank, omringd
door jongere zusters. De andere zusters zijn om haar heen geschaard, op de muur van de
kloostergang en de betegelde vloer van de hof. Uit de enscenering moet ook ditmaal blijken
dat de nonnen door haar superieure voor een belangrijke mededeling zijn bijeengekomen.

ZUSTER PRISTINA

Mijn lieve kinderen, ik verwacht dat verschillenden onder u uw geliefde zuster
Diafana in ons midden zult hebben gemist
(kwasi-geestig)

ik kan u verzekeren, zij verkeert nog niet in het hiernamaals, zij is nog niet onder de
zaligen opgenomen. Integendeel, zij maakt zich gereed om een bizondere opdracht
in het buitenland uit te voeren.
DE NONNEN

Geprezen zij de Heer, de Here zij geprezen.
ZUSTER PRISTINA

Het zal een bijzondere opdracht zijn, het zal een opdracht zijn vol gevaren en
ontberingen.
DE PRIORIN

Laten wij voor zuster Diafana bidden.
(De nonnen vouwen de handen en bereiden zich voor de verbinding tussen het hogere en het
lagere zelf te bewerkstelligen)

ZUSTER PRISTINA

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

Ik wilde u, mijn lieve kinderen-in-het-wit, kort-

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

292
om mijn duifjes, ik wilde u, mijn duifjes, om te beginnen tot gevoelens van
dankbaarheid manen en aansporen voor de vele daden van bemiddeling die zuster
Diafana reeds voor onze congregatie heeft verricht.
ZUSTER PRIORIN

Laat de dankbaarheid geen gevoelens van wrok en wraakzucht in uw harten kweken.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Diafana heeft reeds wonderen van bemiddeling verricht.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

(van dweepziek tot spotziek)

Hoe heerlijk wonderen van bemiddeling te verrichten.
ZUSTER PRISTINA

Zij heeft met haar toverfluit het geheim van het Alcazar ontfutseld aan doña Rosario
en doña Emilia.
DE THEOLOGISCHE NONNEN

De deugden der ongelovigen rusten op de ondeugd van de hoogmoed.
ZUSTER PRISTINA

Met de wisselende kleuren van de adellijke vertrekken is zij doorgedrongen tot het
hart van de gravin van Morina.
DE ESTHETISCHE NONNEN

Wij zijn verrukt van de schakeringen van kleur, uitdrukking van de schakeringen
van onze stemmingen.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Diafana is doorgedrongen tot het hart van de gravin van Morina waarin de
teleurstellingen van de verwaarloosde edellieden en de verleidingen van de hovelingen
zulk een tragische rol hebben gespeeld.
DE ETHISCHE NONNEN

De treurige rol van de ledigganck en de ijdelheid.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

Vanitas, vanitatum, omnia vanitas est.
ZUSTER PRISTINA

Zij heeft het geheim ontcijferd van het voorlopig verslag van pater Antonio.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

(kieskeurig)

Pater Antonio de vies maar lief.
ZUSTER PRISTINA
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Zuster Diafana heeft uit de beschrijving van de mismoedige omwegen door Hispanië
en Portugal, van pater Antonio de wetenschap geput dat de Infanta niet omgekomen
is en dat zij evenmin de oceaan is overgestoken, maar dat zij zich in de Parijse hotels
van de encyclopedisten verborgen houdt.
DE THEOLOGISCHE NONNEN

(kritisch)

Moge de Heer haar ziel behoeden voor Voltaire, de grijnsaap, en voor Rousseau, de
huilebalk.
ZUSTER PRISTINA

(berispend)

Zuster Diafana heeft ook de geheimen ontfutseld die de lieve kinderen van de
Congregatio van de

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

293
Zuivere Bemiddeling aan zuster Sibylla hebben toevertrouwd.
EEN RELIGIEUZE TEENAGER

(grenzeloos brutaal)

Die zuster Sibylle is een klikspaan. Je hoeft haar maar een infusion van camomille
te bereiden of een zakje zuurtjes toe te stoppen en ze flapt er alles uit.
DE RELIGIEUZE TEENAGERS

(in koor)

Het toverspel van zilveren fluit en kleurschakering is aan zuster Sibylle niet besteed,
voor haar kunnen wij volstaan met infusen en jujubes.
ZUSTER PRISTINA

(bestraffend)

Velen onder u hebben heel wat geheimen aan zuster Pristina toevertrouwd, kortom,
mijn kinderen, u heeft heel wat over elkaar geroddeld.
DE ETHISCHE NONNEN

Een beetje roddelen kan niet veel kwaad, het houdt er de moed maar in.
DE THEOLOGISCHE NONNEN

Gij zult uw naasten liefhebben als u zelf.
EEN RELIGIEUZE TEENAGER

De medezusters zijn niet onze naasten.
EERSTE TEENAGER

Zijn nietes.
TWEEDE TEENAGER

Zijn wèlles.
EEN ETHISCHE NON

Laten wij verdikkie praktisch zijn, wij zijn hier niet gekomen om te twisten maar om
aandacht te schenken aan de woorden van onze moeder-overste.
EEN TEENAGER

(zo niet pruilend dan toch mismoedigd)

Altijd maar praktisch zijn. Vertikkie vertikkie. Boenen boenen.
DE ETHISCHE NONNEN

(met verachting)

Die groeit nog op tot een esthetische non.
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DE ESTHETISCHE NONNEN

(bepalen zich tot een superieure glimlach)

ZUSTER PRISTINA

Mijn lieve kinderen, laten wij in eendracht onze taak der bemiddeling verrichten.
Laten wij met onze gedachten zijn bij zuster Diafana die met zulk een moeilijke
opdracht is belast.
EEN ESTHETISCHE NON

Moeder-overste, weest u ook eens praktisch en vertel ons de aard van de opdracht.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Diafana heeft de opdracht gekregen zich in Parijs in verbinding te stellen met
de Infanta.
DE THEOLOGISCHE NONNEN

(relativerend)

Zo de Infanta althans nog in leven is.
ZUSTER PRISTINA

Zuster Diafana zal daarvoor het leven van een wereldse vrouw in Parijs moeten
leiden.
EEN TEENAGER

Als zij praktisch is, vervalt zij tot de ergste zonden.
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EEN ESTHETISCHE NON

Maak je maar geen zorgen, dat is haar wel toevertrouwd.
EEN MYSTICA

(met een neurotische gil bezwijmend)

Het mondaine leven van Parijs.
ZUSTER PRISTINA

(stoorloos)

Mijn lieve kinderen, mijn duifjes, laten wij in ootmoed de handen vouwen en zuster
Diafana in ons gebed herdenken.
(De nonnen vouwen de handen. Terwijl het gebed begint, wordt het tableau vivant door een
manipulatie van de schouwburg-inspiciënt aan het oog onttrokken)

Eenendertigste tafereel.
Een zuidelijke enigszins verwaarloosde tuin met eucalyptus en pijnbomen. Het is een vroege
ochtend. De nacht begint te wijken voor het ochtendgloren. Getsjirp en gefluit van ontwakende
vogels. In de verte ziet men de omtrekken van een klooster. De zwakverlichte vensters geven
aan dat de duisternis zich binnenshuis nog niet heeft laten verjagen. Valentijn en Leontien
komen van rechts op. Zij maken de indruk van desoriëntatie naar tijd en plaats, in het bizonder
naar plaats.

LEONTIEN

Wij moeten nu heel en al verdwaald zijn.
VALENTIJN

(die de kaart van Rome en omstreken raadpleegt)

Het is niet makkelijk in het donker de juiste weg te vinden.
LEONTIEN

En bij daglicht is het nog minder makkelijk de moordzucht van de hellebaardiers en
de roofzucht van de bedevaartgangers te ontlopen.
(in wanhoop)

Wat moeten we doen? Wat moeten we doen?
VALENTIJN
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Het ruikt hier naar pijnbomen en eucalyptus. Wat heerlijk voor de lijders aan
borstkwalen.
LEONTIEN

Lijd je aan een borstkwaal?
VALENTIJN

(vertrouwelijk)

Men beweert dat alle pages in het groen aan een borstkwaal lijden.
LEONTIEN

Je moet dat niet verder vertellen, schat, anders laten ze je vast en zeker niet in Rome
toe.
VALENTIJN

Het ruikt hier ook naar wierook en mirre.
LEONTIEN

Daar krijg je de kriebel van in de keel, ook als je niet aan een borstkwaal lijdt.
VALENTIJN

Het ruikt hier ook naar dure parfums, uit adellijke kringen in Spanje, Napels en
Illyrië.
LEONTIEN

Ik snak naar een nieuwe desodorant.
VALENTIJN

Zal ik je wat zeggen, Leontien?
LEONTIEN

Ja, zeg het maar, lieverd.
VALENTIJN

Nou, ik zal het je zeggen, je bent het enige meisje dat vrij is van kwalijke geuren.
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LEONTIEN

Nou dan moetje wel erg verliefd zijn, want ik ben er vast en zeker van overtuigd dat
de walm niet van me af te slaan is na al dit dwalen en zwerven zonder stortbad of
een plons in Leie of Zwin.
VALENTIJN

(wederom verdiept in zijn kaart van Rome en omstreken)

Weet je waar we nu zijn, Leontien? Je zou het niet kunnen raden.
LEONTIEN

Ik hoop maar niet dat we in het hol van de leeuw zijn terechtgekomen.
VALENTIJN

Als je het weten wilt, dit is nu de tuin van het Klooster van de Zuivere Bemiddeling.
LEONTIEN

Hoe kun je dat nou zo zeker weten?
VALENTIJN

Het staat er allemaal op de kaart, in woord en beeld. De tuin van het Klooster van
de Zuivere Bemiddeling laat zich aanstonds herkennen door de geuren. Dat staat er
allemaal, meid, dat staat er allemaal. In woord en beeld en geuren. Eucalyptus en
pijnbomen van Italiaanse bodem, wierook en mirre van de eerwaarde kloosterzusters
en de lyrische geuren van de dames van adellijke huize.
LEONTIEN

Maar staat er dan ook waarom de dames haar toevlucht tot het klooster hebben
genomen?
VALENTIJN

(trots doch zenuwachtig)

Dat staat allemaal in dit strontboekje.
LEONTIEN

Nou, als het er allemaal staat, dan mag je het niet een strontboekje noemen.
VALENTIJN

Dat is allemaal bij wijze van spreken. De dichters hebben het al zo lang geweten.
Het appreciatum uit zich het best in depreciativum, het mejorativum in pejorativum,
de liefde in truten kuttal.
LEONTIEN

(bouderend)

Je mag het toch niet een strontboekje noemen, ik hou niet van vieze woorden.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

VALENTIJN

Je hebt gelijk, vieze woorden zijn vieze woorden. Het staat allemaal in dit handzaam
boeksken.
LEONTIEN

Wat staat er nog verder in?
VALENTIJN

Luister maar, het staat er zwart op wit en wit op zwart. Het staat er zo aardig en zo
fijn, dat is te zeggen in het Latijn. Van heinde en ver reizen dames uit de hoogste
kringen naar het Klooster van de Zuivere Bemiddeling. Dat staat er, meid, dat staat
er. De dames streven uiteenlopende doeleinden na. De ouderen willen van haar
gewetenswroeging, de jongeren van haar betovering worden bevrijd. Luister eens,
liefje, luister eens.
LEONTIEN

Je moet niet zo aandringen, ik ben een en al oor.
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VALENTIJN

Kinderloze koninginnen komen om de bemiddeling te verlangen voor de voortzetting
van de dynastie.
LEONTIEN

Zo gaat het nu eenmaal, zegt men in Gent en omstreken. Als je d'r geen wilt, krijg
je d'r een en als je d'r een wilt krijg je d'r geen.
VALENTIJN

(uiterst opgewonden)

Luister eens, luister eens.
LEONTIEN

Nou, lieverd, wind je toch niet zo op.
VALENTIJN

De kinderloze vorstinnen verlaten het klooster niet alvorens de zegen van de Heilige
Vader te hebben ontvangen.
LEONTIEN

(eensklaps in wanhoop)

Dat kan allemaal wel waar zijn, maar hoe komen we in Rome? Wanneer worden we
de dispensatio deelachtig?
VALENTIJN

Ja, om een vruchtbare schoot hoeft een meid uit Gent en omstreken zich niet druk
te maken.
LEONTIEN

Hoe komen we in Rome?
VALENTIJN

(uit het handzaam boeksken citerend)

Het Klooster van de Zuivere Bemiddeling bevindt zich op tien kilometer ten
noordoosten van Rome, op drie kilometer ten oosten van de Via Emilia.
LEONTIEN

Laten we maar gauw weer de Via Emilia opzoeken.
VALENTIJN

Dan moeten we naar het westen.
LEONTIEN

Maar hoe komen we uit deze vermaledijde tuin vandaan?
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VALENTIJN

Wij hoeven maar de pijltjes te volgen.
LEONTIEN

Wat voor pijltjes, ik zie helemaal geen pijltjes.
VALENTIJN

De pijltjes op de kaart.
LEONTIEN

Laten we niet langer treuzelen.
VALENTIJN

(terwijl hij een laatste blik werpt in zijn reisgids)

Dat staat er allemaal, meid, dat staat er allemaal.

Tweeëndertigste tafereel.
Het vertrek van de gravin van Morina. Het grijsrose overheerst. Een hoogst enkele keer treedt
het diepblauwe naar voren. De geuren beantwoorden geheel aan de beschrijving van de
handzame reisgids, wij worden opgenomen in een mengeling van eucalyptus, mille fleurs van
Houbigant, mirre en wierook, met dien verstande dat eucalyptus en mille fleurs overheersen;
mirre en wierook hebben de nodige moeite door kieren en sleutelgaten binnen te dringen. De
gravin zit voor de spiegel van getemperd rococo, met de daarbij behorende attributen van de
kaptafel tussen halfgeopende enveloppen en halfgelezen brieven. Zij verkeert in de ontspannen
en dromerige houding van de edelvrouwe die haar kapsel door de kamenier laat verzorgen.
Zij ziet er broos en
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teder uit, harmonie van treurigheid en fleurigheid, van sensualiteit en spiritualiteit, met dien
verstande dat de kwaliteiten afwisselend domineren. De overheersing der kwaliteit is steeds
van korte duur. De toeschouwer moet er aanstonds van overtuigd zijn dat een zodanige
harmonie zelden in de wereldgeschiedenis zich heeft voorgedaan, met dien verstande dat hij
zich terstond rekenschap geeft van het gevaar, geestelijk en lichamelijk, aan zulk een bizondere
toestand verbonden. De kamenier, hoezeer ook anders geaard, mag er eveneens best wezen.
Zij vertoont alle eigenschappen van een verrukkelijke brunette, slank, met de eerste tekenen
van een beginnende molligheid. Bij haar is het duidelijk dat sensualiteit en fleurigheid
overheersen, ofschoon zij niet verstoken is van de slomerigheid des achternamiddags en de
dromerigheid van de vooravond. Haar gezicht is dienovereenkomstig iets naar de brede kant;
haar haren, in het midden gescheiden, zijn provocatief gefriseerd. De gravin vertoont twee
gezichten, het eigene en het spiegelbeeld. Het beeld in de spiegel vertoont door de aard van
het onvolmaakte materiaal uit de tijd van paus Veracius, vertekeningen die de gravin niet
ontgaan en een glimlach bij haar oproepen. De gestalte van Ramona verschijnt en verdwijnt
in het spiegelvlak. Het gesprek wordt afwisselend door de spiegelbeelden en de personen in
levenden lijve gevoerd. Op de hoogtepunten van het gesprek wordt de behandeling van het
haar gestaakt en zet Ramona zich neer op een laag bankje om des te beter de dialoog te kunnen
volgen.

DE GRAVIN

U lijkt sprekend op mijn kamenier in La Mancha.
RAMONA

Doña Isabela, men zegt dat kameniers allen op elkaar lijken.
DE GRAVIN

U lijkt sprekend op mijn kamenier. Hetzelfde brede gezicht, er stroomt vast Mongools
bloed door uw aderen ...
RAMONA

Dat mag best zo wezen, doña Isabela, maar u mag het niet verder vertellen.
DE GRAVIN

Dezelfde bruine ogen, de ogen van de hinde. Hetzelfde gefriseerde haar, dezelfde
slankheid, dezelfde molligheid. Onder ons gezegd en gezwegen, Ramona, je bent
een demona, je moet provocerend zijn voor de Romeinen.
RAMONA

Ik moet toegeven, doña Isabela, ze willen me niet met rust laten, de prinsen en
prelaten.
DE GRAVIN

Het meest onwaarschijnlijke wordt soms tot werkelijkheid. Wil je wel geloven, mijn
kamenier in La Mancha draagt dezelfde naam, zij heet ook Ramona.
RAMONA

En vloeit ook Mongools bloed door haar aderen?
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DE GRAVIN

Zij heeft het een keer bijna toegegeven.
RAMONA

En heeft ze dezelfde bruine ogen?
DE GRAVIN

Dezelfde ogen.
RAMONA

En hetzelfde gefriseerde haar?
DE GRAVIN

Dezelfde coiffure.
RAMONA

And what about de molligheid?
DE GRAVIN

Dezelfde provocerende souplesse.
RAMONA

And what about het rudimentaire Engels?
DE GRAVIN

Dat is misschien het enige verschil.
RAMONA

(zet zich op het bankje neer en kijkt de gravin diep in de ogen)

: Ik moet u een geheim toevertrouwen, u mag het aan niemand oververtellen.
DE GRAVIN

Het is niet makkelijk geheimen voor zich te houden.
RAMONA

Ik draag vele namen, mijn naam hangt af van de klant. Voor iedere klant krijg ik een
andere naam.
DE GRAVIN

(hoogst geamuseerd)

U wilt dus zeggen, u heet niet altijd eender.
RAMONA

U zou het niet geloven, doña Isabela, ik verander zo vaak van naam dat ik mijn eigen
naam vergeten ben. Jezus Maria Jozef, hoe heet ik eigenlijk ook weer? Laura of
Beatrice? Esmeralda of Brigita? Irena of Christina?
DE GRAVIN
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In het bordeel en op het toneel veranderen de vrouwen ook geregeld van naam.
RAMONA

Ik ben er nooit geweest, in het bordeel en op het toneel
(zij kruist zich zoals voorgeschreven op de tweede zitting van het Concilie van Trente)

, maar u mag het geloven of niet, kameniers veranderen ook voortdurend van naam.
Zal ik u mijn eigen naam vertellen?
DE GRAVIN

Neen alstublieft niet. Ik ben erg blij dat u Ramona heet. Ik was altijd gewoon mijn
hartsgeheimen aan Ramona te vertellen.
RAMONA

Het is zo heerlijk voor de toilettafel hartsgeheimen uit te wisselen, vooral als je zulke
welige kastanjeharen naar keuze mag onduleren en elongeren.
DE GRAVIN

Ik vind het ook heerlijk als u de roofjes met de nagel wegkrabt.
RAMONA

Maakt u zich geen zorgen, alles krijgt zijn beurt. De haren, de schedel en de roofjes.
DE GRAVIN

(ten volle gerustgesteld)

Ik heb een vreselijke tijd doorgemaakt, ik heb de laatste maanden ontzettend geleden.
RAMONA

Ja, gravin, daar heb ik het een en ander van gehoord, maar ik had het aanstonds
begrepen, u bent uw leed weer te boven gekomen.
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DE GRAVIN

Als men het inzicht verkrijgt, vermag men weer diep te ademen.
RAMONA

Het is hier zo heerlijk ademen, tussen de eucalyptusblaren en de mille fleurs.
DE GRAVIN

We moesten alleen de mirre en wierook er buiten kunnen houden.
RAMONA

Dat is altijd de moeilijkheid met kloosterzusters. Ze jagen je mirre en wierook op
het lijf.
DE GRAVIN

(minzaam stroef)

De zusters van de Zuivere Bemiddeling hebben mij een heel eind op weg geholpen.
RAMONA

(fluistert)

Men vertelt ook dat u verschillende middagen bij de Heilige Vader heeft doorgebracht.
DE GRAVIN

(iets minder minzaam, iets stroever)

De Heilige Vader heeft eveneens tot het inzicht bijgedragen.
RAMONA

(vervuld van volkswijsheid)

Men moet zijn weldoeners altijd loven. Heus zo is het, dankbaar duurt het langst.
DE GRAVIN

Ik zal je zeggen, Ramona, ik was diep ongelukkig, ik had mijn man verlaten.
RAMONA

U had zijn toestemming, gravin, geloof mij u hebt hem niet verlaten.
DE GRAVIN

Met of zonder zijn toestemming, ik had hem verlaten, ik had mijn man en mijn
kinderen verlaten.
(Maakt aanstalten om theatraal te grienen, maar weet zich bijtijds te beheersen)

In het begin dacht ik niet aan man en kinderen, ik leefde in mijn dromen. Maar later
ging geen dag voorbij of ik was vervuld van mijn herinneringen aan La Mancha.
Ramona, ik voelde mij ellendig.
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RAMONA

Maar waarom bent u dan niet teruggekeerd?
DE GRAVIN

Ik was niet alleen vervuld van mijn herinneringen aan La Mancha, maar ook van
mijn dromen van de Infanta.
RAMONA

Dat moet een heilig mens zijn geweest, maar zij heeft toch heel wat kwaad op haar
geweten.
DE GRAVIN

Ik had tijden, dat ik er mij niet zo druk over maakte, ik had mij zo'n beetje met mijn
lot verzoend.
RAMONA

Daar weet ik van mee te praten, verzoeningen zijn niet van lange duur, dat zeggen
ze tenminste in Napels.
DE GRAVIN

Maar dan kwamen de brieven van mijn man. Hij beklaagde zich niet, hij vertelde
alleen maar van het leven in La Mancha.
RAMONA

Uw man mag er wezen, hij weet hoe hij een vrouw moet aanpakken.
DE GRAVIN

Hij vertelde van de kinderen en het personeel, de geboorten en de sterften, de oogsten
en het vee, de inkomsten en de uitgaven.
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RAMONA

Ja, uw man die mag er wezen. Ik zie daar allemaal brieven tussen de toiletartikelen.
DE GRAVIN

Ja, dat zijn altijd brieven van bizondere inhoud als zij zo tussen toiletartikelen verzeild
raken.
RAMONA

Intieme brieven zoals men zegt. Brieven waarin hij zijn hart uitstortte. Brieven waarin
hij de vurige hoop uitsprak dat u weer spoedig teruggekeerd zou zijn, hoe eerder hoe
liever, en dat de ledige plaats, die u had achtergelaten, weer zou zijn ingenomen.
DE GRAVIN

(opgeruimd alsof haar een pak van het hart was gevallen)

Je hebt het goed geraden, Ramona, maar je zou je verbazen hoe gauw de brieven van
inhoud en toon zijn veranderd.
RAMONA

Mevrouw, vertelt u maar rustig wat u op het hart heeft, maar ik kan u wel verzekeren,
de vrouwen in Rome krijgt u er niet gauw toe zich te verbazen. Zij hebben zoveel
vreemde wederwaardigheden met prinsen en prelaten beleefd.
DE GRAVIN

(heel even bitter)

Het leven is een aaneenrijging van deerlijke en heerlijke, maar ook van vunzige en
klunzige wederwaardigheden.
RAMONA

(mijmerend)

Ja, zegt u dat wel. De prinsen zijn meer heerlijk dan deerlijk, de prelaten meer klunzig
dan vunzig.
DE GRAVIN

(weer tot het zonnige klimaat van het gemoed teruggekeerd)

Zijn brieven werden berustend, vervolgens opgeruimd en tenslotte hoe langer hoe
luchthartiger.
RAMONA

Ja, alsof hij een glas wijn uit Champagne had gedronken.
DE GRAVIN

Hij vertelde dat Ramona zo goed voor de kinderen zorgde. Zij hadden er nooit zo
goed uitgezien, zij hadden zich nooit zo gelukkig gevoeld. Geen brief of er werd
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uitvoerig van de kinderen en Ramona of, beter nog, van Ramona en de kinderen
gesproken.
RAMONA

Je moet op je hoede zijn voor de Ramona's. Zij bedoelen het zo kwaad nog niet, maar
hun figuurtje is ernaar, zij kunnen het niet laten.
DE GRAVIN

Hij ging er tenslotte toe over een nauwkeurige beschrijving te geven van de kamenier.
Hij schreef nooit van Ramona, maar van de kamenier.
RAMONA

Je moet de mannen maar kennen, het zijn allemaal rakkers.
DE GRAVIN

Hij gaf een nauwkeurige beschrijving van Ramona. Slank en soepel, donkerbruine
ogen, het gefriseerd haar, de provocerende verschijning.
RAMONA

U wilt toch niet zeggen dat uw man u al die bizonderheden schreef over de kamenier?
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DE GRAVIN

Natuurlijk schreef hij ze niet, maar ik kon ze toch tussen de regels door lezen.
RAMONA

Ja, tussen de regels door kunnen de mannen zoveel vertellen. Wat schreef hij nog
meer tussen de regels door, mevrouw?
DE GRAVIN

Dat kun je wel begrijpen, Ramona-in-Rome, want ook de Ramona-in-La-Mancha
was een zozeer provocerende verschijning dat hij haar op een nacht in haar kamer
had opgezocht, je begrijpt wel, niet met oneerbare bedoelingen, want een caballero
blijft een caballero ...
RAMONA

Dat is heel anders in Rome, prinsen blijven niet graag prinsen en prelaten nog minder
graag prelaten.
DE GRAVIN

Je begrijpt wel, niet met oneerbare bedoelingen, want in La Mancha blijft een
caballero een caballero, een hijo de algo een hijo de algo ...
RAMONA

Bij ons blijft een hijo de algo een hijo de puta ...
DE GRAVIN

Zoals ik zei, een caballero blijft een caballero, een hidalgo een hidalgo, hij bezocht
haar niet met oneerbare bedoelingen maar alleen maar om te doen blijken van zijne
hooggestemde gevoelens van dankbaarheid voor haar goede zorgen voor het gezin
dat zijn vrouw zo op onverantwoordelijke wijze aan zijn lot had overgelaten.
RAMONA

(met diepe wijsheid)

Ja, zoiets kan men alleen tussen de regels door lezen.
DE GRAVIN

(minzaam doch stroef)

Je begrijpt, Ramona, ik voelde even de dolksteek in mijn hart, maar de pijn was
aanstonds voorbij. Ik was tot het inzicht gekomen van de rijpe vrouw. Het inzicht
dat sommigen geroepen zijn voor de dienst van have en goed en anderen voor de
dienst van de wisselvalligheden van droom en mijmering.
(De spiegelbeelden van de gravin en Ramona kijken elkaar peinzend en welhaast vijandig in
de ogen)

RAMONA

Het zou ideaal zijn, doña Isabela, beide diensten te verenigen.
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DE GRAVIN

(mijmerend)

Daar heb ik ook vaak van gedroomd, de vereniging van de beide diensten, de dienst
van have en goed en de dienst van mijmering en droom.
(Op scherpere toon)

Maar het zal u wel bekend zijn, lieve kamenier, lieve roofjeskrabster, idealen worden
zelden verwezenlijkt.
RAMONA

(fluisterend)

Doña Isabela, ik ben er ook niet zo ideaal aan toe als u wel zou denken.
DE GRAVIN

Ondanks uw provocerende verschijning.
RAMONA

Ondanks mijn gefriseerde haren.
DE GRAVIN

U kijkt mij aan alsof u op het punt staat mij een geheim
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toe te vertrouwen. Doet u wel verstandig dat te doen? Geheimen zijn alleen kostbaar
zolang zij geheim blijven. Als zij gemeengoed worden verliezen zij veel van hun
waarde.
RAMONA

Hebt u wel eens van de prins del Rive gehoord?
DE GRAVIN

Dat is een oud geslacht van Rome.
RAMONA

De prins heeft mij aangeboden voor zijn kinderen te zorgen.
DE GRAVIN

Heeft zijn echtgenote zich eveneens in een klooster teruggetrokken?
RAMONA

Nee, doña Isabela, zij is met de noorderzon vertrokken. Men beweert dat zij goede
sier maakt in Parijs of in Londen.
DE GRAVIN

(meer stroef dan minzaam)

Ik geloof dat u dat met uw biechtvader moet bespreken.
RAMONA

(luchthartig)

Ik zal het maar liever van mijn stemming laten afhangen
(Men hoort het luiden van de Vespers)

DE GRAVIN

Ik geloof dat het tijd wordt de séance te besluiten.
RAMONA

(terwijl zij de laatste hand aan het kapsel legt)

Ja, u heeft gelijk, hartsgeheimen vergen veel tijd.
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Addenda
a. Over Antilliaanse cultuur. Voorwoord bij Juancho Picaflor, un tragicomedia ritmá
di V acto den nos dushi Papiamentu door René de Rooy (Juancho Picaflor, een
tragicomedie op rijm in vijf bedrijven in ons heerlijk Papiamentu), een toneelstuk
geïnspireerd door de Don Juan-figuur en Cyrano de Bergerac. De daaraan toegevoegde
vertaling is van Jules de Palm.

Corsow, 8 di November 1954.
Gustosamente mi ta cumpli ce deseo di e autor di e comedia akí di skirbi un
introducción, y esei cu sumo placer pa varios motivo, di cual mi kier menciona tres:
1o) cu su comedia e autor a duna prueba di no tin miedu di experimentá e diferente
influencianan di literatura mundial. Den e comedia akí nos ta mira motivonan y
situaciones foi obras eminentes di literatura, spañó y francés, respectivamente di e
autores celebres Tirso Molina y Edmond Rostand.
2o) E autor a elaborá es influencianan aki mencioná di un manera original usando
nos idioma vernáculo y di e manera ei el a yuda prepará nos idioma pa generacionnan
venidero di poëtas y prosaistas.
3o) Y finalmente e autor a comprende cu un comedia solamente ta verdaderamente
un comedia si aunke siendo comedia, e no ta larga di abarcá tambe e sintimentonan
trágico di nos bida. Ta com ta sina? ... Ma tasina ta ... Ningun obra humana tin valor
verdadero si nos no a realizé tantu cu alegría como cu lágrima.
Habent sua fata libelli, nan ta bisa na Latín; loke kier men cu tambe un obra
literario tin un destino individual. Wel, mi ta deseé un bon biaha den mannan hoben
o bieu, cariñoso o severo di su lectornan.
Cola Debrot
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Curaçao, 8 november 1954
Graag vervul ik de wens van de schrijver van dit toneelstuk om een voorwoord te
schrijven en dat doe ik om verschillende redenen met zeer veel genoegen. Ik wil er
drie opnoemen:
1) Met zijn toneelstuk heeft de schrijver het bewijs geleverd dat hij niet bang is
om de verschillende invloeden van de wereldliteratuur te ondergaan. In dit blijspel
zien wij motieven en toestanden uit eminente werken van de Spaanse en Franse
literatuur, respectievelijk van de beroemde schrijvers Tirso de Molina en Edmond
Rostand.
2) De schrijver heeft de hierboven genoemde invloeden op originele wijze verwerkt,
gebruik makend van onze moedertaal. Daardoor heeft hij geholpen onze taal gereed
te maken voor komende generaties van dichters en prozaïsten.
3) En tenslotte heeft de schrijver begrepen dat een blijspel pas een waar blijspel
is wanneer het, al is het een blijspel, ook de tragische gevoelens van ons leven omvat.
Hoe kan dat nou? Het is niet anders.
Geen enkel menselijk werk heeft echte waarde als we het niet zowel met vreugde
als met tranen hebben gerealiseerd. Habent sua fata libelli zegt men in het Latijn wat
wil zeggen dat ook een literair werk een individueel lot heeft. Welnu, ik wens het
een goede reis toe in jeugdige of oude, in welwillende of gestrenge handen van zijn
lezers.
Cola Debrot
b. Gedichten. Na de verschijning van het tweede deel van het Verzameld werk zijn
nog enkele gedichten gevonden, die opgenomen hadden moeten worden; ook dient
nog verantwoording afgelegd te worden van enkele versies van wel opgenomen
gedichten, die op dat moment nog niet aan de verzorger bekend waren.
Niet opgenomen is het vroege werk dat Debrot onder de schuilnaam Nouel (een
gedeelte van de naam van zijn moeder) in eigen beheer uitgaf, onder de titel Heimwee.
Debrot beschouwde deze jeugdpublikatie (van 1918) als niet tot zijn dichterlijke
oeuvre behorend. Een exemplaar van het boekje is aanwezig in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, collectie J.C. de Joode.
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1.

Haat
We haten en verwenschen
Iemand om 'n slechte daad,
Maar van wien van alle menschen
Weten wij 't meeste kwaad?

In: De Nieuwe Amsterdammer, nr. 183, 29 juni 1918, p. 8. Overgenomen door
De Vrijmoedige, Curacaosch Nieuws- en Advertentieblad, jg. XLIII, nr. 26, 26
september 1918, p. 3.
2.

De schermers
voor Max Henriquez
Wij zoeken op Korsow nieuwe cultuur,
Bij God, wij hopen dat zij nog eens mag komen.
Wij hopen dus, weet wel, dat onze dromen
zich mengen met het bloed van de natuur.
Wij trachten niet naar de verfijnde dromen
van heel ver weg, nog minder van de buur
die ons zal schenken uit een volle schuur
zolang het onze pens wel mag bekomen.
De kampioenen vochten in het wit.
Nergens zou rood van bloed zo goed op kleuren
als op hun uniform, edel van snit.
De avond spoedt voorbij met snelle wiek.
Weet, wat er hier voor schoons ook mag gebeuren,
men handelt snel, maar nimmer fanatiek.
Chobolobo, 10-2-'50

In: Beurs- en Nieuwsberichten, 13 februari 1950, p. 2. Enkele dagen later
reageerde Marcel de Bruin (pseudoniem van René de Rooy) op dit sonnet met
een gedicht van vier strofen, eveneens getiteld De schermers (Amigoe, 15
februari 1950, p. 2).
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3.

Sonnet bij de wijn
Hoe zou het zijn, vriendin, wanneer je niet zou zijn?
Wanneer ik niet de ironie achter je glimlach
tussen de heuvels van ons eiland aan de kim zag
zo vaak ik droevig ben, of vrolijk slechts in schijn?
Je bent niet mijn en toch hoezeer ook ben je mijn.
Het blijft een vreemde zaak maar ‘de manière ou d'autre’
zal 't tussen jou en mij steeds wonderbaarlijk boot'ren
zo door je glimlach als je vrouwelijke lijn.
Hoe zou het zijn, vriendin, wanneer je niet zou zijn?
Zo ik in eenzaamheid het glas zou moeten heffen
om mij te goed te doen aan de perfecte wijn?
Het ware, laat ons eerlijk zijn, mooglijk toch fijn
proevend het rode vocht mijn droefenis beseffen...
Hoe zou het zijn, vriendin, wanneer je niet zou zijn?

Naar de gepubliceerde versie in Schrijversalmanak voor het jaar 1957; vijfde
jaargang. Onder redactie van Bert Voeten en M. Beck, Amsterdam z.j., p. 71.
4. TALBES (Verzameld werk deel 2, p. 81 en p. 155).
Dit gedicht in het Papiamentu is ook afgedrukt in Bonaire bulletin (datum
onbekend, in elk geval na 1970).
Geen varianten.
Verder heeft Debrot van dit gedicht een handschrift-versie vervaardigd voor de
bibliotheek Mongui Maduro (Willemstad), 1972. Enkele varianten, naast de
niet vermelde verschillen op het punt van de spelling, in deze, voor zover bekend
laatste, versie:
regel 11: cu hasta obrero i donjo di trabou
laatste regel: No obstant' e calabera na caminda
Variant in Postscriptum, laatste zin: Que dios le bendiga 5. MAARTS REFREIN (Verzameld werk deel 2, p. 74 en p. 152).
Dit gedicht is ook afgedrukt in: Schrijversalmanak voor het jaar 1957; vijfde
jaargang, p. 6.
Geen varianten.

Cola Debrot, Verzameld werk 7. Toneel

307
6.

DE SLAAF

7.

SCHEMER

(Verzameld werk deel 2, p. 67 en p. 150).
Ook afgedrukt in: Hanny Lim, Tussen cactus en agave; bloemlezing uit de
literatuur in de Nederlandse Antillen en Suriname. Aruba z.j., p. 71.
Varianten: titel DE SLAAF SPREEKT
regel 5: handen.
regel 6: gezicht.
regel 7 ontbreekt, geen wit vóor regel 8.
(Verzameld werk deel 2, p. 69 en p. 155).
Ook afgedrukt in Beurs- en Nieuwsberichten, 8 augustus 1956.
Geen varianten.
J.J.O.

c. Bibliografische notitie: Wie zich over het werk van Cola Debrot wenst te
documenteren vindt naast het VW in het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag twee bibliografieën, te weten:
1. Literatuuroverzicht mr. Nicolaas (Colá) Debrot, (Bonaire, 4 mei 1902-Laren,
2 december 1981). Amsterdam, Sticusa, 1986.
2. Catalogus van werken van en over Cola Debrot 1918-1985; samengesteld door
Maritza Eustatia, bibliothecaris, met een bijdrage van mr. drs. Alex Reinders, rector
magnificus. Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao, 1986.
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Register op de delen 1-7 van het Verzameld werk
Aanval op de illusie (over Picasso) VI, 145
Adios II, 72
Aforismen VI, 123
Afscheid II, 117
De afwezigen II, 49-74
De afwezigen II, 71
Aggraverende kritiek (over R.F. Beerling, Moderne doodsproblematiek) V, 141
De anonymus spreekt II, 62
Antipoden over antipoden (over Clem. Bittremieux, P.N. van Eyck en Theun
de Vries, M. Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid) V, 384
Antwoord aan de heren (polemiek met de critici De Graaff en Uyldert) V, 17
Arnaud Storm danst VI, 225
De automaten VII, 7
Awa sa II, 47
Beauté mortelle II, 31
Be-Bop brief II, 89
Een bedreigd talent (over Han Rijnbeck) VI, 227
Begrafenis in Toledo II, 19
Bekentenis in Toledo II, 11-25
Benadering van de chromosomen (naar aanleiding van een artikel van Wiel
Kusters over Mijn zuster de negerin) VI, 119
Bestaat er iets heerlijkers? II, 68
Bevolkingsgroepen op Curaçao I, 9
Bewolkt bestaan IV
Bid voor Camille Willocq III, 154
Bij de begrafenis van Minister Kernkamp II, 122
Bij de fontein III, 300
Bij wijze van inleiding tot het Existentialisme of de wereld in zak en as V, 94
Biloria (Federico Oduber) II, 137
La Biondina II, 126
Binnendijk (over D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden) V, 268
Blijken van wanhoop (over de Focquenbroch-bloemlezing van W.F. Hermans)
V, 357
Bohème II, 56
Bokaal aan de lippen VII, 47
Bon voyage II, 105
Bonaireaans gedicht van Cola Debrot Wie weet Malinda II, 131
Jeroen Bosch II, 12
Het bouquet II, 65
Dr Menno ter Braak (over Van oude en nieuwe christenen) V, 294
M. ter Braak over waardigheid en macht V, 352
Brief aan een neerlandicus op Curaçao (Brief aan K. Smit) VI, 110
Brief aan de president III, 237
Brief aan Simon Carmiggelt over de Papoea's VI, 104
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Buiten bereik II, 20
Buning als deviezensmokkelaar (over J.W.F. Werumeus Buning) VI, 95
Cilli Wang danst VI, 208
Een copla II, 136
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Corrie Hartong danst in Rotterdam VI, 245
Een creoolse roman (over Net Houwink, De avonturier) V, 265
Cultureel wantrouwen op Curaçao I, 23
Dachau II, 37
Dagboekbladen uit Genève VI, 7-88
Dansavond José Torres VI, 238
Dansen van Tamarova VI, 244
De danseres Saba VI, 235
Dansfestival op kleine schaal VI, 233
De profundis II, 46
Dec. 1969 II, 96
Desoriëntatie II, 106
Dialoog bij de ruïnes III, 215
De dichter II, 57
Dochterke lief II, 53
De dode soldaat (Nicolás Guillén) II, 127
Dreary Lane II, 104
De dronkaards en de andere watergeuzen II, 52
De droom aan de bleke baai III, 372
De duivel verliest (over S. Vestdijk, Mijnheer Visser's hellevaart) V, 282
East End II, 104
Het eiland II, 61
Einde van het lied II, 36
Enfantine II, 114
Jan Engelman (over Het bezegeld hart en De dijk) V, 287
Enkele citaten uit het oogstlied Bawan Simadan II, 135
De epigonen (over F. Batten) VI, 101
Eurydice op zoek naar Orpheus (over Albert Helman, Het vergeten gezicht) V,
331
Evacuatie der gekken II, 38
Exit Oedipus? (over S. Vestdijk, Het vijfde zegel) V, 306
Fatum II, 45
For a Children's Album II, 97
For a Soldier's Album II, 97
Fraai debuut van ‘Scapino’ VI, 206
De galerij II, 96
De gaucho II, 84
De gedaanteverwisseling van L.-F.
Céline (over Bagatelles pour un massacre) V, 316
Gedanste sprookjes VI, 206-207
Geen mens sterft vooraleer hij is genegen II, 54
Geloof mij niet II, 115
J. Greshoff (over Gedichten, 1907-1936) V, 275
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Grijs op wit (over A. Marja) VI, 98
Gruwzaam zijn zij die het geluk weerstreven II, 55
Haat VII, 304
Halfweg de wanhoop of het drama van Jean Racine V, 63
Het hart vol streken III, 89
Heg noch steg II, 109
Het hert op de gobelin II, 124
Huxley op de driesprong; Mysticus, moralist en artiest (over Grey Eminence
en Time Must Have a Stop) V, 344
Hyde Park II, 103
Ik word steeds wreveliger II, 51
In memoriam II, 80
In mineur II, 56-57
In de taal van het ballet (over Balletstudio 1945) VI, 192
In een vloek en een zucht (over A. Marja, Waar ik ook ga en Bajesballade) V,
347
In het voetspoor van Jodjana VI, 195
Indisch meisje II, 107
Indra Dev VI, 226
Indra Kamadjojo VI, 229
Infanta II, 120
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Inleiding bij Bekentenis in Toledo II, 11
Inleiding tot de Romantische school VI, 167
Irene Getrey VI, 231
Kurt Jooss in ons land VI, 210
Kurt Jooss VI, 210-211
Kurt Jooss-balletten VI, 211
De kennismaking III, 293
Kerstmis op Curaçao III, 223
De ketters van het humanisme (over de Existentiefilosofen) V, 114
Het kind met page-haar II, 116
Klaaglied voor een meisje II, 92
Kleine ballade op 10 mei II, 112
H. Kolt, Estlands danser VI, 241
De koninklijke rede herdacht VI, 204
Kreutzberg fragmentarisch VI, 187
De kringloop van het paard (opening tentoonstelling Chris Engels ‘A propos
ponnie en paard’) I, 233
Kwatrijnen uit fort Amsterdam II, 95-98
Kwatrijnen van de verloren zoon II, 58
Liaison triste II, 79
Een liefde II, 48
De literatuur in het Caribisch gebied I, 91
Literatuur in de Nederlandse Antillen I, 107
Maarts refrein II, 74
De Macbeth van Verkade V, 350
Magische figuur (over H. Marsman en S. Vestdijk, Heden ik, morgen gij) V,
251
Maiquetía II, 128
Manzanilla II, 57
De Mapen III, 7
Maria Magdalena I II, 22
Maria Magdalena II II, 23
Maria Magdalena III II, 24
Maria's dood II, 16
Mariemma, herinnering aan Argentina VI, 242
Marina III, 99
Thijs Maris II, 39
H. Marsman (over Verzameld werk, 1938) V, 322
Mascha ter Weeme en Antony Raedt VI, 237
Een middag in Paramaribo III, 290
Mijn zuster de negerin III, 49
Morova's Danstheater VI, 228
De muze II, 40
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Naschrift bij Bekentenis in Toledo II, 25
Naschrift op Dr. David Ricardo Capriles in het perspectief der koloniale
geschiedenis I, 46
Navrante zomer II, 27-48
De Nederlandse schilderkunst in het heden VI, 150
Een neger verdietst (over Jan H. Eekhout, De neger zingt) V, 273
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Nocturne II, 56
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De omwegen van Van Vriesland (over Vooronderzoek) V, 370
Ontmoetingen met M. Nijhoff V, 164
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Onvergetelijke danskunst in Parijs (met Estelle Debrot) VI, 217
Op zoek naar de Infanta VII, 101
Open kaart (polemiek met Gerard Knuvelder) V, 52
De opiumschuiver II, 35
Oplichter en fantast (over Thomas Mann, Bekentenissen van de oplichter Felix
Krull) V, 327
Over dramatische dans; Harald Kreutzberg VI, 183
Overpeinzingen bij de Javaanse dans VI, 194
De paarlen II, 63
Parijse kwatrijnen II, 33
Piëta II, 73
Pijn II, 43
Poëzie uit den vreemde V, 336
Politieke aspecten in het Caraïbisch gebied I, 30
Het polylinguale karakter van de Antilliaanse samenleving I, 75
Postscriptum folklórico II, 82
Pregunta II, 97
De psalmen van Quevedo; Spaanse tekst en vertalingen (Naar aanleiding van
de vertalingen van Gerard Diels) V, 366
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De razende Candide (over L.-F.
Céline, Mort à crédit) V, 257
Realiteit en fictie in de Nederlandse Antillen I, 75
Red lips II, 104
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Florrie Rodrigo VI, 201
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George Santayana (over Persons and Places) V, 354
Puck Santhagens VI, 232
Savoy II, 105
Scapino-ballet VI, 207
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Season in London II, 103-105
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De semantiek van de waterstraal (Brief aan W.F. Hermans) VI, 91
Serenade II, 111
G.B. Shaw jarig; negentig jaar zichzelf V, 359
De slaaf II, 67
Slang en adelaar II, 42
J. Slauerhoff V, 153
Solveig II, 44
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Somber pathos (over boeken van J.H. van der Hoop en Pierre H. Dubois, Raoul
Hynckes en A.C. Willink) VI, 138
Sonnet bij de wijn VII, 305
Een Spaanse psalm (over Quevedo) V, 29
Spel met de titels III, 296
De spijker III, 233
De spin II, 32
De spoken van Carbin (over Louis Carbin, Van Berkel) V, 329
De stervende kluizenaar II, 13
Strand II, 103
Striptease II, 104
Talbes II, 81
Taxi II, 103
Tegenstellingen (openingsartikel van Criterium, 1940) V, 11
Ter Inleiding (bij Yanacuna, gedichten van Bernardo Ashetu) I, 166
Ter nagedachtenis Mr C.P.R. van G. II, 30
De tijger III, 229
Toledaans portret II, 14
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Trudi Schoop danst een komedie VI, 215
De tuin II, 96
Tussen de grijze lijnen II, 75-100
Twee mensen II, 108
De Tweesprong III, 210
Het uur der vervulling (over M. Nijhoff) V, 36
Vandaar de maandag II, 83-92
Vandaar de maandag II, 86
Het Venezolaans-Antilliaans antagonisme in de zestiende eeuw I, 80
Venus Kalipygos II, 41
Verantwoording (bij Tussen de grijze lijnen) II, 99
Het vergankelijke leven (over Virginia Woolf, The Years) V, 285
Vergeef II, 96
Het verlaten dal II, 118
De verloochening II, 17
De verloving III, 110
Veronica II, 15
Verstarring van de Barok (over S. Vestdijk, Rilke als barokkunstenaar) V, 313
Vertrek II, 64
De vervolgden III, 304
De verwaarloosde tegenmelodie (over Anthonie Donker, Karaktertrekken der
vaderlandsche letterkunde) V, 375
Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur I, 170
Verzoeking II, 119
De vierkante traan II, 66
De vijanden II, 18
Vijf sonnetten uit Hades II, 51-55
Vlucht voor de kunst (H. Marsman) V, 158
Voordracht bij de opening van het Curaçao's Museum VI, 159
Een voorgoed begonnen begin ofwel een Curaçaose tentoonstelling in Nederland
I, 227
Voorwoord (bij John de Pool, Del Curaçao que se va) I, 159
Voorwoord bij Juancho Picaflor door René de Rooy VII, 303
‘De Vrouw in de Tuin’ (over Pyke Koch) VI, 129
Vrouweportret II, 78
Weerkeer tot de novelle (over Albert Helman, 's Mensen heenen terugweg) V,
303
Weerzien van Jodjana VI, 194
De wetende glimlach (over La Gioconda) V, 136
Wie was Céline? Van cuirassier tot clochard V, 178
Wie weet II, 133
Winters II, 125
Witte bloesems II, 29
Witte nachten II, 79-82
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Het zevende gebod II, 56
Zwarte kunst (over E. Ballagas, Antología de poesía negra hispano-americana)
V, 262
Zweeds Danstheater VI, 239
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