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+Haaria e1e Heilige lflonnik door rijn liefd.o+
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Ewce

platformea.Ylak I vaa on.het even welkc vorn.Ylak 2 klei-

rond.Indif mogelijk zijn ze met elkaar verbonden door
eea bnrg.Otrl vlak l:gewalvenrneerdrtrkkead.e bogenlde plomperd esolate gebogen lijnen van d.c HiddeleeuweR.Goen i:uinteverdeliag,
raisschiea nivots.0p vlak 1:een srqte reproduksj.e van een lkooa
vaa de l{eilige Haagtil.IIee1 goud.
E:iddcn op vlak 2:eea §sehaad-rrpaalrketoas.
Geea enkele versieri.ngrweinig kleurrveelkleurige belichting.
aer

ÀKTEURS

6H

+ Arsbrosio ëe Honnik

gestileerde pij"

:ÏJangerBagere Elaa in

Àfk. : H,

+ Àmbrosio de tsoeteling :Zljn projeksie op vlak 2.Seketead.
de paal.Buwe pij.Afk. :8.

.

in pij.Àfk.tA.

+ AregelorAngela

:Yrouw,Àav:,vankelijk

+ §pelers Í en ï

:De aadere persona€es.Sestileerd gekleed

Hisschiea attributen.Àfk. : X;ïo

fIJ}

Die van het spel-ronbepaald..
Iaksr:isisÍc is

0?ïd.

aau

eeuwigo

zijn bedoeld als riehtlijn.
Seest ea tekst van dit spel zijn beschermd.
R^egie-aanduidi.ngen

ï -1SCMTE

I

(get ie donker.ï.angzaa,ru wordt eea zrÍare adenhaling hoorbaarrdi.e van 3.
(Hea hoort 3 in het {ulster:de kettingenrhet adenhaleurhet schuren vaa
(zijn pij,Af en toe heel zaebt kreunen.ïit gedurende een pear nintrteu.
(Huaietc:een elektroniese benadering van religieus eil Sregoriaans geuatrg.
(U fs volledig onzichtba,ar en' oalroorbaar opgekomen.?lots verli.cht eea
(sterke straal licht hen:hij speelt niuies trde asceetff - vertraagd ge(se1t hij zichzelf net roze flarden stofrhij kronkelt onder de BzweepBl

(hij bidt;hÍj nediteert;hij is d.e godsnaalEet lieht flitst aatt en uÍt,
(ffi speelt d.oor.X en Y zitten op beide zij&en van vlak lrgelaat naar de
(zaalronbeweeglijrrhelemaal iu hun pijea en kappen verborgen.Onde zija
(geseling zegt 3í zijn tekst.)
J.

Huziek

U : Broeders in
I'even

6od t

in de Goddelijke,

Àllesonvattend.a
3a:nnhartigbeÍ,d.

X : De ëodde3-ijke Bermhartigheid.
Muziek

H : Geloof niet elat we levea

te rvorden.
Aij die God niet liefhebben,
zljd*8ds gericht niet vrezen'
gij zullen in de snnarteliikste pÍjnen
0m vergeven

,

OHKOffiN"

l
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ï : .ànbrosio de Eonaik uÍt Spiiu
X : ÀBbrosio de Monnik van Sod.
Huziek

H : Er zÍjn geeh heiligearbroed.ers.
Eensen zi

jn

k1eia.IíeYlsëïI. , r

![ensen zLjn slecht,zwak,rot,

Er zljn geen heiligen!
Y : Is hij eeu me&srhiJ zeJ-f? x
X : Eea vond.e1ing,De paters voedd.an hem op.

is hij een heillge onder de hiiÈIigèÍlr
f : Straff €:r...I{ii wil zÍehzelf straffen
Hu

Yoor d.e zonden Yan a].le mengen.
Huziek

U : Ik ken een verhaal oYer mensen.
Eèn verhaal vaa de liefde van Gocl.
X : Ïrtrister!luÍster aIlemaaI.
Àpbrosi.o vertelt een verhaal.
lfiuziek

ts : len nan had een dochter
3j.e

Ín oatuisheiil

leefcle

En een kind baarde.

ï : Een kÍnd, onlmisheÍ.d , o 6od t
H : 0 Sod. lzer, ile raan
IIoe kon dit gebeurea?
Ea neer gelovead. in zljn goede naeul
Dan ln àe Goddelijke goedheid
§loot hi i zijti dochter op ia een klooster.

1 -7X : Is dit een verhaal van de liefde van 6od?

Heilige mearnonnik uit Spanjervertel.
Huziek

H : De abdis van het kloostcr

las een bloedd.orotige vroulr3
Zii wi.cqg de dochter en haar kind.
Ia de dÍepste kerker
Ëonder voedsel of clrank.
IIet kiad stierf van honger en koude.
X : §aar i.s de Soddelijke llefder§abrosio?

Y:

is het eeuwige licht?
Je verhaal 1s een strik van d.e Duivel.

Godslnanrw&ar

Huzi.ek

H

: trater...
het kl"ooster d.oor vla.mnen verteerel,
Het branàilc aIs ele mond van de IIcl.
Herd

'een menselijke toorte
De wrede abdis read.e ale

Door een regea Yaa gensters en

YuËI^r.

I : 3e stltf ..,DG wraak 1s clc llefele.
ï : Goàsmanrnenscnkiad..
God kÍjkt öoor je verhalen ln otra hart. (
Huaick

U : 3e EeRseIt wilden de vla.naea bedwin$€Er
En onder hen,. ,d€ vad.cr.
Een braaàenile withete bal-k

zijn

Terpletter{e

zws.ar

Geen kans op

reddÍng.}e IIe1.

ï : Ie

hoofd'.

ï{emel.De HeI.Do Heael-.3e EeI.

r -4X:

GËd

kijkt door je verhaLcn in oas hart!

x

Huzlek

E : De abdis en ile vader .. . §enseÉ.
Hun kleÍne pijacnrhun kleine fouteu.
En'íJfol.Eleinerkleinere ntensanr -i

liefdc van God is oneiaöig! ï : À.uabroeio de Honnlk dle Ileilig is, §í*
Haar de

Huziek

E : 0ailer de dicpste puinea vaa het kloostcr:
Koud i,n eea boleter van vuur:d.e kerker.
De ïochter - onverbrand., ongeraakt.
Het enigc wczen d.at leefde,
Set uog stceds ia haar almcas
Haar

kind ..,

dood.raL zolaag,

Verrot.

het kind,..het tloelo klnd, Zc praatte en het kinil was . . . clooil.
Ze wiegde

zij IEÏF}E:
X : Vemezen uit bet laaiend.e Yuur
Haar

§e zond.ige, onkuise

mocd

cr.

triluziek

U : De Liefde van Godrbrclèors,

vergiffenis.
"-i
Dc neas is zo klein
En de l-iefde vaa God is oneindig. *j
De Goddelijke

Hensenllk bea eell

tnerlr,,

Er.zijn gcen heiligent

t?I

-h- J

(X ea ï verdeeld)
ï+Y:.ànbrosiorfioanik

uit

§panJe.

He111ge uanrdieaaar lraï. God.

t{en vertelt dat

hij zíchzeLf
lagenlang straft.
Zi.ja lichaa^u pijn1gt.
PiJu - geselenrstokken eB roeden.

§iet etcaraiet drinken.
Eongerrilorst - ontbering.

3lote voeten in de sneeuw.
Bedelen op blote voeton.
Kou

- kloven - bloeden en branden.

A.ubrosio
Gocisnan

d

e Honnik

ln het licht van God.

Yoorspeller van de lloo:rn van
Geaezer met d.e hand. Yan

God

God

ï{eilige onder de hei.1i6en
Heilig !IïelIig !Eeilig !
(§uziek kresjend.o.ïícer d.uister.M maakt claarvan geb:rrÍk ou vlak I te
(verlateïr samen net X en ï. )

rr -1i'** -

::H=:1
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(ilog voor het volled.ig d.uistcr word.t en MrX en I verdwÍjncn weerklinkt
(de eerste kreet van 3. )

B : ÀAfitIK

KÀ$

Dïf ï{ffir

ï,À§CER ÀÀ§ZfE§l

klelne spot gaat aan en besehijnt vlak Z.Daar zlt B iaeeagedoken.
(Ia.ngzaa^m en pijnlijkrals uit een lange slaap ontwakencl komt 3 recht
(cn zegt de vo§ende tekstrile parodos.IfilX en Y zijn verdwenetr.)
(B praat ook eerst aoeiliJkrheel aaeht.)
B : Ànbrosio ,.. Àm-bro-si-o.
Ik ben ... Anbrosio.
Ik ben d.oocl"Àrabrosio 1s dood..
(Eea

Eeuwigheld , eeuwca, eeuwigheden,

spijt eu boetervan straf ea berouïy.
(Iraagzaa.ru kri jgt het resiet meer plastiekrueer kleur.
B : Xeuwer,r geleden werd ik geketend.t
Yerankerd Ía de pijn van het weten.
(iIeet luid en heol plots ,zkch herinnerenil..)
B : Ik bea een zoud.aar!ïk heb gezondigd !
Kettingen eï1. schakels die nijn hart d.oorboren.
Spijt ...Ooh,.. Spiit,
Eeuwen lijd ik ou vrat gebeurd. is.
Eeuwen lijden on Àlabrosio,Ik ben Ànbrosio. x
Seten dat het niet anders kan.
}at Ambroslo ïvas en geweest is.
Heten d.oet pi jn,Pi jn...doet pi ja.
Er zijn geen heiligeul
Ik weet hetrlk heb h.et gezien.
Yan

)

ïr-2B ! En .A.sbrosio die d.acht...
ïk da0ht...

Hellige Eanrspeel je spel!
Anbrosio, Spaanse ii'loanik,

Yerteerd door het nuur van de IIoI.
HET 3TU§38$ YÀ$ JE EISSÏ{ EÀRT.

(§u wordt ook vlak I volledig verliefit.
B l tloctstappenrik boor voetstapponr

)

nijn eigea voorbije bestaan.
' Ànbroslorde ileilige nan,. .IK!
Sredenrde laatste treden
Yoor zijn voeten in begane sporen knripen
Voorboden van

Bn

mijn

weg naar clc ond.ergang nalopen.

HIJ TRIÏ{GT }E reSE§S TIESER IÏ{ HTJ}i HARI.
Ienand.Ëa,n iemand

dit

belettep?Iemand?

(X kont op.Opgewonden.I(nielt.B tracht

heno

te bereikenrtevergee{s.)

B : Àmbrosio.Hoor.trui-ster.Anbrosio?
Stop !ïemandrhou hem tegcn.

!f,onnikrlk heb geleden wat je za1 lljdeïl.À

Ik heb je leven Eielaefö en je d.adsn gedaaa.
Ik ben d.e boetaling voor sat zal Ëebeuren. *
Ik ben de scbim van je zoudent 1
31e je eeuwige boete volbreagt! *l
Niet bld.den, Anbrosio.
Je bidt je eigen vervloekin€. *r
Je bidt je eigen zwarte toekonst, \ fu",o*^
]
JË BIPT JE §I6E§ !OO3i
(ïícfrt op vlak 2 uit.In het clonker uaakt 3 slechts spora.dies geluiden.)
\

IÏT .}.
SOES§

IÏI

(g zj.t
H:

r'rog

korte tiid geknield,Eij is te gejaagd.staat

opropge3yonden..).

God.l

Taze
God

misd.aad

rdeze àonde.

in de hemol...ëÍt op aarde!

twee uonni.kea lachea ea stoeien

Bij het mirakal van dc t[ensword.iug.
God verschijat onder d.e mensen
En hua gelaeh nagelt hea weer aan het knris.
(f:-3 raastlwoedead en afgebroken,Aehter henronziehtbaarris de Àbt opge(komen: Speler ï.Hij 1uistert, streng.
)
U : Xe bl-iu,ddoek van hua aeasell jkheid. -i
leerkaatst het Llcbt van 0od.
En

in hun ogen blijft

een

grijze

j
i

v1ek,

Donkerrmeaseli j k. . .k1ein.

Srand dc neae weg
En maak van

uit nijn

ïíGzen lïeer,

mijn zÍe1 een straal

lle net de zakerheid van cen pijil ]laar u opstljgt,
X : ÀnbrosÍornijn zoon.

(fi keert zlckt plots oarbed.uusd,rstaat op en krrielt voor de Abt.)
W, : Yadcr.Ik wíst rliet.,.
X : Je bent opgewonden en woed.end. nijn zoon.
H : f:aat ne de recLen van mijn woede
Yoorleggen aaï uw oord.eeI,ïfader.

Ik heb vertrouwen in

d.e wijsheid.

Sn de rechtschaper&eid van uw enraring.

Ik Ieg mijn hart in uw h.and.en"
X : Ik weet wat er 1n je woeltrAmbroslo.

ïrI
X : Ik ken de ged.achte die Je brein
Ophitst en je toorr. wekt.
Hen

noent je de Heilige Monaik.

Iaat je legende je niet verleid.en.
M

: Yaderrik beb zorn angst,
Ik zie slechts aensjes om me heen,

onverschillíge mens jes.
-\
Ia hen zlt het Sodd.elijk [ieht gekerkerd.r.-r
Geboeid net duizend onwrikbare sloten.
X : Je draagt Je zíel te hoog mijn zooÏ1r
Ze j.s als de steeu op de berg,
K1e1ne,

Ze veroorzaakt nog een larqine

§n verplettert riat raeaselijk is.

U : Hijn ziel beniatrllad.er.
Ee is vuurgloliead van liefde.

Ik

beni.n 0od

die oneindlg is.

d*"-:e\

X : Je bent hoograoed.igrÀmbrosio.

je trots sluipt een duivel in je ooïr .r* \ r
rl
Hij vertelt je je eigen verhaal.
I
'r
Ovcr cen valse l{eiligeralleen oB een bergf
B : Zeg merYaöerrw&ar mijn zonde is,
Ik .zal er bocte om doen.
X : God heeft de nens naar zLjn aanschijn geschapen.
Jouw zonde is het dit te ver6etca.
3emÈn de uens zoals je God benint.
Semin zljn gebrekenrzljn onvolnaaktheid,
Zija foutenrzijn Ïvezen rrol ilÍerlijkheid
Zíe de mens in d e lnens en je za1 God ziea.
ïrangs

/!

j.
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ïïr -]H : ïreat eea }ar.,ine die raensjes bed.elven

ïoor

God.

hen a1s lauweu uitrpuwt.

X : Je oordeeLt in Gocls neanrA$broolo,
Eaar aiete 6eeft je het reeht
Je eigen meas-zi.ju af te

schud.den!

: §iets belet ne nni ja ogen naar d e llereel te richten.
X : llaar je Leeft op de AardcrAmbrosio.
ïíannecr trqee jonge monniken lachen tijdens de ![is
Segrijpt $od ile zwakheid van ltensen.
Jij aiet - je stoad opr
ïe kleur van de dood. op je Fren€elr,
Becht;r+oedend en ... trots.
Je Joeg de zondaars de tenpel ult.
Haar je nas bliadrÀnbrosio!

W

Je o6en zagen enkel eea wrede

God,

Een mensenrrerdelger, een l,:'reker.

0oddelijke toorn past niet in een utensenhartl
Godd"eli

jke bli.ksen niet in

een mensenhand.,

Je bent hoogmoed.igrmijn zoon;
R.eed.s knaegt een d.uivel aan je hart.
B{

: §en duivelrYad.cr...?
Ik sdlde hen laten boetea.
ZrLj Laehten en stoeiden en vergaten de }ilis

.

Ik wilde de nensjes die ue waren
laten boeten voor hun onverschilligheidp
Iïun helligschenneade lu.uwheid

r

Ik heb hea veriaagd en 0od stond aehter

me.

-
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X : God staat achter tle lauwenrÀmbrosio,
De verrainktea, de niet-weters,

Ie bastaard.enlde vergetere,
§e uitgespuvd.ea en de kreupeLea.
Zoveel kladeren van

§od.t

ÀIIen krijgen ze cea kans te levea,
A11en de zekerheÍd vaa eea clood.,

En daarna. . .het 0ordeelrhet Goddelijke Recht'

H : Het Recht van de EIemelrYader!
Het gloei.ende zriaardr*- vertlelging door het vuur.

Eet recht van de steen oP de berg.
Tergeef me Vad.er...

Iadien ik gezondigd heb.
X : llrots en hoogmoed

je verstand rLrabrosio.
trots uaakt je een Yurige Engelt

Yerblind.en

Ï

0ngevoelig voor de 3a:mhartlgheid San 6od'. t
Ook Engelen vallen rA.mbrosio.

H : Engelen zien GodrYad.er.
Zii zien de oneind.ige schoonheid'.

ï : $evall.en Engelen noemt aen d'uivelst
Yi

janden van God en d'e meneenrmoBsters

!

H : Scheppingen van d.c laen§ Baar zijn'beeldt
Uitvluchtea voor zijn verbiisterde schaa,nte'

X:

duivel zit op je mgrÀnbrosio!
Hij rijdt op je hoognoed te Paard.
ïIij spat in je verhitte hersens te pletter.
Hii woelt in je hart en je ziel.
Ik kan hem zienlÀmbrosioria je o$Bllr
De

IÏT -5(X tclStt Ïfi nu aan met duidelijke angst en achterd.ocht.H tracht tever(geef s hen tot recle te brer:,gen. )
M : Yaelerrvergeef Ëërik...
X : Àsnod.ee en Ba1berit,
Ze zj-tten op je mg!
(X wi;tt meer en rueer Eaar de uitgang.)
H : Ik b.eb gezondigdrgeef ne uË Eegen.
X : Belzebub en Àetarot op je schouders,
if,erihlb en Belj.al in je ogen!
H : Kijk laderlZie hoe aederig ik ben.
(tti; valt op zi jn knieën rroor de Abt. )
X : En §À[ASlIk zle §ataa op je kop!
B : Ik kmip j-a het stof Yoor uw wijsheiil.
Bedaar Yaderrkom tot rede!
(X is nu bij de uitgang.EaLf buitenrkrui.sen wer'trlencl ea bezwereailrzegt
(hij versehrikt zi.jn laatste woordea tot X{.)
I : SidrÀmbrosiorals je dat nog kaa"
bid.
Hant d.e duivel is in je liif g€Y&rëlr'
t
Hij vreet van je ziel en je hart"
3id God de Heer dat hii ie mag zuÍverea

Doe boete eu

1

f

Yaa

E:

jo

hoogmoed en

je bezetenheid!

Yaderrml ja Yader.. .

(X is snel verdwenenr!É kiikt naar de lege uitgang.

)

IV -1SCE}'TE

(U

IlI

ti;tt

verslagen naar de uitgang.ïroopt roncL.Íot tegenover het beeId..

(Zi3 b1ík stopt erbij.Iicht.Hij gaat naar de beelteais toe en valt
(a" knieëa.Gebed.stoon aanvaakeIi jk, snekead. )
X : Zuivere }iaegdrHoeder van

Ia

Goö.

uw ruenseasehoot legde de Geest een kien.

Een klera van oneindige echoonheid..

DÍe bLoelde en wcrd tot een kiad.
Een kind. van Godreen kÍnd van de uensen.

klnd aIs een bJ-oem,
Een kind a1s een balseu
Een

0p etterense wonclen vaa taens6n.

Ik }ltrs uw beelteaislHaagel,
flaat uw schoot baarde het Licbt.
Zuiverrrein en wit,
i{et llcht van cle ïerlossing.
(Er komt gehrÍf:ruis onderbreekt en doorbreekt neloàies-religieuze
(muziek.Zwellendc en daleade toaen.)
&1

:

Haagdrzo mooi,,

Zo §oddeLijk nooi clat uw neus-zijn verrraagt.

te houdeat
Seer Bij het licht in lrun ogen te zien.
tríaagdrlk hou van uw beeldr é*
Ik hou van de lijnen v&n uw gelaat,
§aar het raa.dselronopgelostria bettaat.
ï.eer miJ Yan nensen

Haagd.rlk hou Yan uw lippen

lie

woorden spraken

tot het kiad.

![aagdrik hou va.n uw borsten

op

rv -2H:

Waaraan

zijn lippen

uw melk opzoEen.

Xaagdrilt hou vaa uïy lichaan
Baar

het kiad

warmto voael,

Yan uw schouders
Waar

het zijn hoofd

tegenaan vleiöö.

l[aa6drik benin r.re
(De uauziek j,s aangezwollen.§u komt er zwak licht op vlak 2 en B richt
(zieh op.tljdens het gesprek zal hij steeds een houd.ing aannonen alsof

(hij roept.Hij praat eehter naar eyen luid als H.Ïil hoort hen slech.ts
(als gelpid, soas begrÍ jpt hi j een woord.Huziek loopt d.oor. )
3 : Je bent een HEl[SrAnbrosio! 4!fi : Ik hoor stenmen.
Maa6drje spreekt tot ne,
Zeg ne of God me bcnint,
0f de Haagd Yan rae houd.t,
0f ik hoogmoedig ben, . . spreek nog !íaagd.
B : §iet d.e trllaagd spreekt je toernija broe;.
JezöIf , je eigen stem zegt d.at je zond.i.gt.
Je eÍgen toaen zlngen je hoogmoed. t I
§1 : §preekrHaa6d.rspreek!
Eleineer je hemeJ-taal in woorelea,
Zodat eea tsens ze begrijpt.
Ik w11, je steE horearHeilige ffiaagd,
Je sten

d^1e

1k boven alLes bemin.

B : A,ubrosiorhet is laat
Op

de C.onkere naebt van je leven.

Je zond.igtrmljn broederl
Yraag vergiffenis aan d.e mensen

En

spijker jezelf op je mens-zijn vast,

IY -'H : Yergiffenis...?
§ea laatste
Uw

blik

na.ar

u

opslaan,

stralendes schoonheid. vergeten

En opbergen

ia

d.e vergeeld.e

bladzljden

llan een menselijke herianering?
À1 ctit zulvereroaeiudi-g

nooie

f

De rug kereË. err weer mens worden ond.er d.e mensen? i

X,

!

Eijn" liefde tot u vergetenrHaagd?

*l

B : §íiet vergetearmiju broed.er.
gi.jk naar de menselr om je heea,

in hen ,,+at senselijk ise
hart
Sluit je aSEE Yogr de Heme1

Bemin

\,
l

(Eea

stilte.licht

op

H I }an ican .èsrbrosio

vlak 2 gaat uit.S geisoleetÍf .B heel
niet meer leven,

Ik hou van de Maa6d..
ïk ben Anbrosior
([Iuziek zeer luidrzwelt nog ealrr)
B : Ik ben Àmbrosio.
,<-

Hensen !

.

I

Yergeef.,.Iloomoed.

Srot§...

.E. A&{BROSIO'
(votteaig duister.)
IreRG§Ï} ONS

.

zwak. )

Y -1SCE}ÍE V

(In U.et duister schijnt nog een vage lichtbundel d.oor d.e ingaag.Daarin
(iroat À staanrvolledi5; in haar pi.j verstoptrkap over haar 6e1aat.)
À : .Asbrosio..,?Ya,eler $abrosio?
(Uen hoort tr{ bewegen.HÍj spreekt na een stilte.)
tl : Jij Àa{re}o?Jongea.
(Meer l1eht1À op:de aktrise die de rol speelt praat net een jongensach(tfge stcrs en tracht -niet te overdreven- een mannelijke iudruk te ge(vea'De teèerheid waarmee ze praat .1s clie rran een vrouw.
À : Yergeef nerEonnlk,

Ik heb aan de deur ge1uisterd...
(X fri3kt haar zwijgendruet een glinlach aan.)
A : Eet wie heb je gepraat?
Ik b.oorde je stemrrrer ïíeg.
&i : Ik praatte met mezelfrjongen.
Ik bazuinde mtn eigen hoo6moed uÍt tegen mezelf.
À : Het hele klooster praat orrer jourÀnbrosio,
Hoe je als d.e toornlge Jezue zclf
De heiligschenners uit cle teupèl verjoëg*
Ze ze6gea dat je bezeten bent,
H : Ea trots en hoognoedig en ..
Anderea zeggen dat ik Eeilig ben*
o

En ze 3.iegen alLenaal roÍjn jongen.

À : Iat vieet iklÀnbroslo,
§{an

van

God.. . .

H r }íoeu me niet zorÀngelornlet nu.
À : Heel de stad noent je zos
Het is de eaige naan d"ie je pastrÀmbrosio.

)
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H : Àagelorik bld je...
À I Je bent d,oor SorI gezond.enr.ànbrosio,
Ik weet hetrje bent een profeet,

let het Yu.ur YaB de Eol 1n je ogen
3na€ je §od in d.e hartea van de rnensoltr
Je bent de Xan van GodrHonnlk! :.:(Stilterff staart À aan,)
U : .6,ngelorniJa jor,6en,
Ean Je dan lezen ia d.e kerven van nija hart?
Ik zie jouw 1.ippen,
Slaar je woorden zÍjn de aijaet
Zii dazen rond in mijn harsens
Tot jfj ze vindt en weerkaatst,
Blijf ,Àngeloren overtuig net jouw moail
Elja oren net raijn woorden.
À z Ze zeggen dat je een valse Heilige bent,
loÍ.aar j.k ken jerik ben je vriencl,
Ik weet ciat Je God beuintllÍ.onnik,
En die liefde naakt je Heilig.

.',

/

De mensen benijden jerÀnbrosio.

!f,

: Ik weet hetr jongen,
Haat en afgunst groeiea sael

In liefdelozerlcge harten.
Ze wj.lLen God. zien als zo Yoor hun splegel staan.
ïïie d.e spiege} b:reekt wor€t gestenigd.
En el-k van nijn noorden d.oet hen barsten.
À : Ik hou van jarHan van Ood.
(U Stintaeht en gaat op À toerze gaen Earren zitten.)
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!í : Ea ik van jourÀngeIo,
Srooeter der Engelen*

stiltelÀ komt knus en dicht bij !l zittee.)
À : Ik dacht dat het 6oed. $&s naar jè toe te komen.
ïk wilde je troostenrÀmbrosioren beschermeR,
H : Besehefinenewaartegen aijn jongen?
À : tegen de nijd cn ce afgunst,
(Een

tegen de vreemd.e verhalea

vertcllen.
Bl : ÀngelorBngeJ-r je bent jong...
A : !e jongste lonnik van het kloosterrnijn vrlend,
§daar oud genoeg on aaar je op te kijken,

Iie

d.e andereu

Je ï?as zo nooir.A.mbrosio.

Je was de Engel set het vlatamende zwaarelr.

Je stem

Yías zwaar Yan woede:

uÏÍegronwaardigenrverlaat deze

Ik

heilige plek!tt

bewond.erde je rÀ:abrosiot

ik z4; do groene gezichten orl je heen...
§
je
komenvsta&a.
ïk durfde niet naast

ÏË.aar

H:

Oaze Yader de

Àbt heeft mijn daad veroordeeld',

rebel j.u je hart te zu'ijgenrÀu'ge1o.
0nsehoorzaanheid wordt zytaar gestraft'
A : 0m jou rri.l 1k gestraft wordenrÀnbrosÍo.
Ë: 3e Àbt is streng met d.e jongsten onder onsÀ : ÏËaar ik hou van jerBlonnikrik...
Iulster, Àrabrosl o r een verhaal.
(B en À kijken elkaar aaarer kont een Yreemde spanninS.)
À : Ik ben bevriend net een meisje.
*ebieC. d.e

ïr _4_

À : Haer lrader is een hoo$ e.Je1man,
§en beken<1e van mijn vader.
lens relsde zijx naar een anilere stad
ln bracht ecn ps.er da6en bij ?raar tante
0p de öa.g van de lïeer v.*r6ezelde

ïe kerk runoerd e vol

zli

d.oof.

hai,:.r

tante naer de ïfls.

op_*ia*.ing,

'flant d.e Sodsprediker werd. verr.racht,

Ie Hellige Man d.j.e vuur over de hoofden joeg.
ongedulttig
Zii keek xdxer$qdí{H naar hen uit.
toen besteeg eee san 1a een ruwe pij
Ie trappen van het altaar.
Zijn ogen brandden in zijn gelaat,
Zijn handen trilden van toorn.
Hfj spuwde woorden die vlanmea welden.
Ie IIel was ia de Kerk.
I'Iij was alet te bed.aren,
De ïIe1 §ras in hem.En God...
Eij hcld de terapel reecls lang yerlaten
loe zíj ontwaakte en wj.st dat in haar hart \r
Iilefde wasrvoor de Han van God .
'
!f, : Yoor mi j,. .Àngelo?
A ; Het was Ín Ceze stadrHonnik.
W 3 EE de. betekenis vaa het verhaal,..het eiacl.e...?
A t Zj tr verborg haar liefde onder een valse rl&Énr
fiij leeft nu 1n een klooster"
ZLi houdt vaa jourÀurbrosio! **-'-

: Angelo !
À : ÀrnbrosiotZij wilde Je volgenrzÍ-j...

Ë1

\s
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U : Het is je eigen verhaalrÀngeIo. ]

I

;

!e jonge monnj,k die vaa Anbrosio h1eldt
}ie hen vergezelde d.oor regen on kou,
Jfj wae het Àngelorilr had je nija vriendschap gescironken,
Lk hield Yan je gezelschap.
Je bent een nrouw!

À : .Anbrosiorluister naar merilc slildo...

!í : Àngelal
A : Ik saeek Jerï{oanikrLuister!
U : VerLaat mija ceI vrouwt
En keer niet tenrg op je stappen.
Lnbrosio lacht on je liefde. <**
§ader hen nooit aeerrbekijk hen aoolt neer.
3{ooit raeer wil hii ie gestalto ontsarea'f
À : À.nbrosiorik hou van jerluister.
H : Je woorden roaken me zíekrvrouw'
Ange1o is verrot .in nija geest.
3ïii ]aat eea lege plekronzichtb&&rr
Je lichaam ontheiligt ie pfirYrouwt
Je geslacht outwiidt dit kLooster.
ïleg r Yrouwl verd.wi ia t

À : §nkel jouw ogen d.oorzien mljn ve:momningrA'mbroslo.
Iaat ne bij je blijvenrluister...
ll : Je woorclen stol-Ien ia niJn oaverschÍlIÍgheid.
Je stinkt,

À

;

AtrBRos

YroEïÍ,

verdwiin

lo /KÍJEI lïAÀR ï[E I i .* .à dF- Y

(Zi; laat haar kap zakken.Zo ï" aLs het beeld van de Haagd.Se Hoanik
(valtrals d.oor cen blj.ksem gerreld.À verlaat de cel.Iflnder licht')

VI -TSCEIIE YI,

blijft M op deze}flèe plaats aIs op ej.ad.e Y.
(Er staat een zwak licht op vlak 2 en op vl-ak 1 zoekt een voSglicht H.
(Uet volglicht zwaait heen en ïveer.IÍuziek:kerkkoren.)
3 : Broeder ... AEbrogio,..
Eet beeld sloeg in je ogen i
Àls zou. op d.e sneouw.
i
-'n
I{et verbliaddc je blinde ogenJj
Je ogetr die zich enkel naar d.e iIenel opeaden,
}ie enkel God zagen err o,.
. (Xet resiet wor"dt iatens droevi6.)
3 : Io Maagd waar je van hield.
(gnder de monoloog van B

,

IIEFDE.

De }JÍoederrde Godin
En haar gulclcn beelteais.

(muziet YÍordt opgetrokken.)

B : ïIat hield je van haar ogell.
3e J-Íjuenrde wangenrd.e moad.
Haar lichaam. .,haar liehaamrA.abroslo.
Je had d.e lijnen

Ín de maatel

![et duizend blikken gestreeld.
Àls eea ster met een vuurstaart
Stond haar beeld ia je hart Sebrand.
(nauziek kriigt 1 indringende. toon. )
B: Het beeld van de ![aagdrAnbrosio..o
ï
dat beeld,
ó _""...,,.=
Dat stralend.e beeld' is .. r ÀrTGEÏ{il.\i
J
En je boudt van haar!
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(Vof

YII

licht

aa eerr korte duistemis.S6

(van d.e ingang komt

(Iatwistteur.

*utieqt:llo»Ia

de lichtbundel

ï staan.ïa een prachtigerrijkere pij speelt hij

)

ï : Yader funbrosio?
(ï komt de eel binnea. )
H, : Yader. . .Eairensie?
Y : Yatler Àbt draa"gt ae op u te

spreken.

Ik beu laicprisiteur van Onze lÍ.oeder de Kerk.
-Ë
H! Inkwisiteur?Duivelbezneerd,er? rf
\l.
!.

Enke1 een gesprekrYader Anbrosio.

Er lopen geruchten over tt...
Hl Ik ben .tot uw dÍenstrEminensie.

Ik ben tot öe u.rYG1,..Godsman.
ld3 Een neam dle de stad me gafrEainensie,
Een' legonclergevol6c van mi jn preken.
v
Ild is uw hoognoeil die de hoofden op ho1 brengttla.ri

lo

I.

.i,""

ïI hebt God gezienrzegt &eïi,
tï beat een Eeilige etr een profeet.

M:
Y:

YerhalenrBminensie rverbeelding van
De verbeeS-ding Yan

het volk.

het volk is gevaarlijkrYader.

Zlj aaakt Eeiligen Yan bedriegers,
Profeten van krankziianigea.

stort de mens i.n het oneiadige
Bn breekt de boeien van ziia aenselijkheicl'
ZLJ schept ite valse id.olen die de Inkwisisie verbraudt.
ZnJ

ZLi maekt §od. sichtbaar voor

d.e mensen.

de

vrl -2f : §od is niet zichtbaar voor ErËEson r
De meas zÍt gevan6ëflrYlder,
In zijn }ichaa,Brin de eindigheid van de aa:de.'
Er I1gt eea eeuwigheid tussen hen ea God.)
H : lie zljn liefde kan overbrtrggenrEminensie,
Eij kan Sod beminnen en God zien. \
ï : IIöJ moet Sod. beniïrnenrvanuit zijn kerkers .p
En lijàzaam wechtea op d.e verlossiag,
De doodrwaer

hij

na#,r moet verlangen.

H : Hij noet Eaar GocL verla,ngenralleen naar God.)
§iets aoet zítrn liefde Ín de weg staan.
IIÍj uoet zLchzelf verheffea naar de eeuwigheid
Sn de oueiradigheid d.ie Ood ourÖagen"

B:lj uoet zljn lichaee eu de wereld vergeten
En een straal $rorden iu het Licht vaa de lleer.
f : God, blj.ksent je nog neerrl[onnikl
Je trots maakt je tot vijand vsn de=Kerk
Die de meng oB zíin nietÍgheid wiist.
Gcloof jij ia de Duivelrlonaik?

§:

Duivel...Enineusie?
!e Zwarte Hessire uet bokkepoten.
De

Ie Grote Baron uet een sta.art.
3e Kwade Zondag met haar op zrn klauYí€Br
Ie Geile !f,onsei.gneur net zrn vuurrod.e gat.

Ik moet erom laehenrEminensie!
Y : In hem gelooft het volkrilonaik.
Ee weten d.at hij bestaatrtrem zier- ze.
We noetetl hen die Duivel voor ogen houdeu'
?,ii leven in augst voor de 0rote Baron.

;ir
*1"'\ 1;

vïr -3ï | Zii kwijlen van angst 1n hun hoIea.
En zo wil Sod hetrzo noet het blijveIl.
Het volk moet nÍet met zta ogen in de steruen.lo,cen.
ïÍet moet rnet zijn hoofà ia de grond zitten.
$ehoorzaroen uit schrik voor de §ei1e Geest,
Rieht het zijn bIÍk ïtaar oa,hoog,
Dan schroeit het zijn ogen,
3e aard.e is van de Zwarte trflessi.re,
Poltergeist en d.e Rabbekrsal.
Ook jij moet hem zien ia het donker
Yaa de

En je.hoo:td

in zijn

schaduw verbergen.

Je moet d.e yrecs voor de Duive1 predikenrBloanik,

-r

iiiet Je hoogmoed en je liefde voor Sod.
Je noet het volk breken aet afsehuwelijke visloenen.
Bfj de ninste kvrade gedachterde geringste opstandigheid
Hoet je de Duivel in hun ogen spijkeren.
Je noet ze op hun knieën

Hln

or:ï

de'1ngen

genede laten schreeuwen

in een wereld.
Yan Ïuivelsrvuur eA terreur.
Jouw liefde en jouw God zijn miskramen van je
gst kan je tÍeilig nakea.
A11een je
H : Seestigersmerige tyrannierEminensie.
0mdat ze leven

hooguoed.t

*,

ï{et vol-k d.at .u vreest s.ouwt op u
Ea uw hatelijke rmisdadige fnkwisÍsie.
ïIw elgen brandstapels verbrancien uw hart.

is de despoot in uw binnenste,
God is de sl-aaf van uïí onmenselijk d.iktaat.
God

\_>

j
I

]

Yïr -4-

)

Y : JE BE§8 E3§ GEYÀARIIJffi SEKrHOiïlïIKt*c(Stifte .Ài.j bekijken elkaarlworden terug kalmer.

)

Y l Ik verbied u ï1og te predikenrYader.
Sw Àbt is een Soed mens,

Hij verkoos u niet te besehuldigen,
Inkwisisie verËag aog ni,ets tegen u..
Ik beveel e uw zieke geest aan banden te leggen

De

taal in te

En uw ontheiligend.e

tomen.

Ik ontzeg u ook de kansel
Hant ik zie Ín u een Sevaar.
U bent hoognoed.ig en oPstandig,
Een

pestlijder die

onze Kerk verziekt

En verzs'akt tel-kens

hij

adent

tr staat in roiin geest gemerktrYad'er. i
Eén valse beweging ea ik kniip u iloocl. l**
!e aard.e..,d€ nen§en. ..de Kerk en ile Àngst.

loe boeterYader.
Wii bidden Yooï ïtr.r
H : §miaenslerik kan nÍet...
ï : ï[eetrHonnikrdat de Inkwisisi-c
iíaak hard toeslaat
En met haa,S Eand vaa Yuur

EIk obstakel uit de weg van d.e Kerk braad't'
!e kien van het verzet bloeit in jourlonnlk,
Je raoet hen verdorrenrau

bij zLin wortels uit io hart,
ï[ant hij uaakt je ziek en gevaarliJkt
Een hoognoedige opstaadelingreen rebel, I
[ 1t'**'
Die elndigt op een braad.stapel.
Ruk hen

e,.

\

vrr -5H : Emiaensia,..

Ik

bemin Soel.

ï : Je bemint jezelfrHonnik,
Je houdt van het nevelige beeld

3at Sod is in je spiegel.
Zo is d.e pensrhij hsudt van zichzelf .
En daaron moet cle Ewarte Honseigneur

Zijn klauwen in zijn hart dringen,
§n hen d.oor pÍjn beletten te d.enken.
U : Sninensie...Ik hou van *od.

ï :

DE l)Uïï§Ïlrïi{onni-kt

!e Geile Baron met bokkepoten,
Hij is Ín je ziel- geslopea
En vreet ze vanbinaea uit.
Tot in je daruen
Zit de Kwade Zoncl.ag.
Hi j knaagt rvreet rkaort,
Hij rammelt j-n je buik
En maakt d.rek van jc hersens.
De Dulvel zit Ía je lijf ,Honnik, cjÍ'*
aa:

ï : flij zuilen voor je bid.clenraijn

zoon.

Yaarwel.

(Y verlaat zelfzeker en recht d.e eel.H

(rondrverlaat

d.an

sijn ceI.)

is oader

d.e

indruk,loopt

even

YIÏI -1SCETE

YITÏ

(Huziek: uware kad.ans

r

ri jk van tooar griezeleffektenr luguber. Ylak I

onbe-

(lichtrverspreide lichtbroaËen op vLak 2.Ge1uid van ketenGnradenrstap(pen:B loopt zsía,aï roncl zover zi jo ketting dat toelaat. )
B : Bokkepoten en hijgharen,
§cha.mpschetcn ea misbaïen,

Heilige pad on vlee:muisogea,
Íranogal en dnripgebogea,
Yisdarsen en' nuizegal,
Raad es wi.e uu konen zaLt

Alveol en Velutam,
Krulsgebrek en haneka:n,

§ehiet je zaa.d. op een kazuifel
Kus zrn gat:Ons Heer de Sulve1l *
(nii sinuleert een d.uivelsverschijnÍng,Hij naakt ijsclÍjke geluiden
(speelt voor Duivcl naar bet publiek.)
B : Stol je bloed in je aderrvader.

Sijt de etrot yan je broederrmoeder.
Ieg je a,rnen op je buik,
Open gaat het zwarte Iuik..,
En wat zien ïvo. ..?
Raaskal len, kwalbal Ien,
Tee ap ad. den, neushadd eu,

aI verloïcïl,
Bokken en I t gehelm cler Horen,
Ylucht onkuisheid in I t geraoed.
En begeer nooit ienaads goed.
(nier houdt hij op met het duivel spelea. )
Hanezaad

en

lIïI -2(ni; verandert yan toonrwooilendrhij beweegt aIs eell raaeado.)
B l Yerrekrluivel met je bokkepoot! I
Kijkltrfijk naar je werk!
Jij d.ie de harteu verdort,
Jij die de zieJ.ea doorboortr.
Jij dÍe zingt als d.e Inkwlsisie spreekt!
mjk near je werk,
Ik roep A.ubrosÍo,
ïk hoor meze]-f niet.
Irnbrosio loopt blind vaa pijn door de gangeR.
ïiii zoekt God en het straleade ïrieht.
Ilij vindt raensen err menser6ezichten.
En dÍe ene straal...Ange1a.
Iie eae etraal §od.deli jk 1icht...Àagel& 4Dat ene gezicht d.at het hoge weerstraalt.
Je hebt hem gegeselci met woordenrDuivel,
.Ie bebt hem d,e wereld uitgegeselcl.

Ifij zoekt naar Ïlicht,
Die eae straalrd.ë bron.,.
De Haagd...Àugelat

Zi jn ogeu.. .haar mond.

Eijn ogen. ..haar gelaat.
Zijn ogen...haar borsten.
Zijn ogen. . .HÀÀR 0SËIï.
}e kus van God..
!e kus van de lflaagd.
Àagela. . .Ik. . .A.Ebrosio heef t je lief ! -rr-

IX -1-

:93i3=lI
(!l en À konen aan op vlak 1.Yol-gliehten op vlak 2 uitrvan nu af worrlt
(v1ak z @-11!"&ggnè -aanvankeli jk zwak- belleht.ï.rlcht op vlak l:tr[ voor
(Uet beeltl van de ïflaagd..A bekijkt hemrstaat op afstand aehter hen"Ze
(heeft d.e kap over haar gelaat. )

À : Ànbrosio...5f,onnik...?

tot je vrouw.
Je kkortsblik ilroeg me naar je ce1.
Er was liefde ia je ogenrgeen verachting &èéxr ét-Spreek

: Angela.. .
(ni; spreekt aanvankelijk tot het beeld,)
H r Ik w1l je zien.
Ik wil je gelaat zien.
Ik wi1 je voelen net d.uizend handen.
Je raken,je tasten,je dronen en horea.
!fl

AngeIa.

À : Arabrosio.
H : $iet dichterrÀngelaf
ïliet uad.erenraiet dichter.

uiet nad.erbi j.
ldiet je handear je li.ppen.
Kom

.4,

: Zoveel

handen en lippear.Àrrbrosio,

Yoor jou.
Yoor

je

ogen

vol liefder

.

U : Vrouw.
Je bent nooi, en zuÍver.
Je l1chaa^urlijnen itie ne omwebben.
Àngela.

rx -2H : Ik heb je lief,Ik bemin je.

Ik
À:

?rou

van jervrouw.

A.nbrosio"

IÉ r iiliet

!

I{iet nadar. . rgG€E stappen.
Seen stapr

À : Ik hou van jerMonnikr
Geliefde.

E : Ik wiI je voelen.
Je handenr je lichaan.
Ik Hi1 je hoofd in sijn

ira"rden nenen

En zeggen d.at d.e zon vergaat.

Ia jortw o6en.
ïk wiI je houdearbewarea,
Ik E'"iI...Ïleelik.,.
À : l:aat me u.aar je toekonea;À.mbrosio,
ïlaat me je rakearheel licht.
Hijn haaden langs je llchaa^n.
Dc stof van je kleeè voelen.
ll : loelen .. .?
Ànge

la, raken,

a.aRraken*

Ín mijn haadenrje ogent
Je nond.. . .Ji j rni ja geliefd.e.
Je hoofd

À:

.Arnbrosio.

ait ogenbllk net ze haar eerste stap.Ze gaat naar H too d.ie haar nog
( steeds niet beki jkt. Ïraagzaara. )
À : Geliefde.
Ik hou van jerÀmbrosÍo,
(Op

(Zu staat au vLak achter H.)

rx -5U : Je haadearÀngela.

legt Antela haar beide haaden op zijn schouilers.]íea ziet eaa
(schok d.oor heel zL'Sa wezea,Eij heft zijn handen naar cie harc.?Lots: )
IE : §ee,. .Àagela*
(Laugzaan

Àage1a.

(Uij legt zija haaden op ile hare.Eeu. ogenblik.ï.angzaa,m recht.Draai.)
H: ÀngeIa.
(lrangzaan legt hij zíja. hanilen op haar kap.)
U : Jc gelaat,
Ik wil Je gelaat zienrÀngela,
(nij brengt haar kap naar beaedea. )
H : Geliefd.c.
(Uij brengt haar lippen na.ar de zijae.7,íj bevriezen.Pose plastique.)
(plots lawaai van 3.Hij beweegt a1s een razend.e zijn ketenea.Hij Ís op(gesprongen.

)

B : Iïanden voor je ogen,
Ëcttingea out je polscn en Je voeten.
Je mond dichtgenaaid. laet ijzergaren.
Je vingers met leer overtrokkea.
Je dijen onbeweeglijk in het nagelblok.

Spijkers in je oren en je .rl'€usr
Je hoofd geplet tussen twee balken.
Je huid

in je pij

gevan€enr

Je buik met lakeu lngebond.en.
Je gcwrichten strak omsnoerd..
N'iet ki jkenrnlet .mikeu,
Siet voelenrnlet tasten.

líiet rakenrniet horen.

rx
3 : §iet haar huid. op je vingertoppen.
l{iet je hoofd. aan haar schouder.
Siet je arm orn haar heen.
Je hoofd, je voetenr je vlngertoppen, je
RÀAK HAÀR

$ÏBT

ÀAT{ AHBEOSIO

in je
Ademt haar lucht,

Haar elke Yez6l

I

'

or€n'. .

.

}

licbaa.ro

Ea a1s een wolk

}rÍngt ze in je hoofd eB je hart.
Ze nevelt door je hersens err je zie1.
ïfrouwrie bent mooi.
Yrouwl

je bent

warmo

ïrouw.
Angelat
(Weer leven op

vlak 1.8 troudt zieh veriLer st1I.

(!il aarzelt even en kuet dan Àngela.

)

)

U : I{ceia }ne BeorÀngela.
Ik wlI de toppen zien van de bergen.

iu de nonrregen irr het wbter,
Ik wi1 alles gezien ea gevoelel hebben,
Ik v*il alles zijn ea geweest zija

'§neeuw

!f,et jourSngela.

Ii jnen van je gelaat'naar de iIenel Iopen. *-nopea en niet meer ademen.
0p de

-

À : Iopea en geen eind.e

kennea.

lopea tot je voeten je handen zi-jn en nog lopen.
Àmbrosio.
BI

:

Neeu tae mee naar nergea§,rYrotrlw+

I

_4_

rx -5H I §eeu me mee síaar al1es Lrieht is,
Eaar alIes zuiver ea nooi is.

faar de Heme1 is,
§aar iij bentl. .,Àngela.

À : KorcrGeliefde.
ÀBbrosiolik neem je nee"

(trelicfrting op vlak I verrrainctert tot scheaer.A en H aemen elkaar bij de
(hand. en keren de rug naar het publiek.fwee spelers in pij komen op en
(houd.ea een Sroot doek rroor de geliefden $íaarop in rood geschravea is:

ff en A gaat een felle spot aan
op het doek projekteert,Een ziet dat zj-i elkaar om-

(omnn flPBBEÏï UI.ï EIKÀÀR IllEEtH.Àchter

(die hun
(iielzen.

schaduwen

)

(ï.:ichten volJ.ec1ig

uit.

)

Ï -1SCEIIE X

zijn a1le spelers verd.wenen.Ia een kleinerplotsc lÍchtbuadeL
(sta"atria irrwe piJrde kleine kloosterling.Hij heeft alles gezlen ea ge(hoord..i{et is speler Y. )
ï : §ei1i§rEelligrHeiligt
DrÍeuaal §eiIig de God.snalx.
(0p vl-at 1

Anbroeio, de voorbeeldige ldonnik.

Ik heb je gezien en gehoord.
Gezi.en hOe je je vunzige spro&gen maakte.
Gehoord hee je hete adem uit je bek sloeg.
Eeilig, ï{ei1i.g, Schl jn-he i lig I
Schijn van je eenvoucl en je godsvnreht,
Je gezicht en Je lichaam ... schija.
Serwijl je buik van geilheiè barst,
Sn je wa:me knris tegen je pij schuurt.
ïÍi j rAmbrosiorde kleine

§e zuigen

je op tot je

mens

jes,

schoud.ers

Dat je hoofd aog kan huilen van wanhoopr
íe bent gemerkt voor de schaad.paalrAnbrosj.o. r*r-*
!e burgers van de stad d.1e je een iïeilige aoemd.en

Zullen elkaar vertrappea
IÍua bevlekte

idool te

om

aLs eersten

bespuwea.

(ttet licht wordt uitgebreid tot vlak 2,3 blijft
(d.erscheiden voor Y. )

B : Kleiae ÏÀonnik, je noet zwijgen,
Je hebt licht gezien
Omdat je 1n het dulster Leeft.
Je hebt Yuur gezien

achter moeÍlijk te oïr-

x -2B : Ondat er rook om je heen is"
('Jerbaasd kijkt T on zídn heeu.Dan ontwaart hij B.Hij staart

ï : Hie ben jernan?
Je d.raagt d.e pij van een boetcLing,
De kleuren zÍju ven dit klooster,
Je sleept ketens orn je voeten.
3 : Ik ben eeu rei.zigerrMonnik. 1
V
;
0p weg aaar het eeuwige einde.)*'t*-ï
ï : Zíjn we dat dan aiet aïLen?
3 : Eakelen zj.ja geborea
0mrals een bliksenrin de ogen van God
Een rrurig nerk te latea.
Zij stervea nooit.
Y ; Hfj sterrren allemaaI.
3 ; §iet die eakelearllonnik.
Y : Je praat 1n ra.a.clse1slm&Br
ïÍie ben ie?
3 : Ik ben Àmbrosiots broecler.
ï : À.mbrosio is een voadeling.
B ; Iregead.erBfionniknlegeaile op de §odsman.
ï : Lroop je d"aarom in boetckleren,
Met ketees ora je voet?
0mdat je de broeder bent van een huichelheil-ige
Omdat je verwant bent net de buik Yan een hitsigaard?
§ant groot is cle zoade van je broed€r,E&Ele
3 : Je moet zvr-ijgenrkleine ËonnÍk.
ï : Ga dan kijken naar je broer!
§a uaar ziJn ce1 en kiik.
I{aar zljn draalenile dijen
,r'|

hem aan,)

x. -7_

! : Die zijn drift in

een vrousí d.ringen.

I{aar ziS* hij6ende borst op d.e hare.

Zijn hete 1-ichaarn in het zt'i'ëët van de ontucht,
Iat coet je broerrAnbrosior
i
Het geile beest in een iïeilige pj.i.
i

B:

À:nbrosio

!

je mondrkleine ffonnik.
Je adera stinkt naar jaloesie.

Hou

Je r,roord.en clr'ripen v&n verbor6;en drift.
Je vertelt de beeld.:n in je eigen hoofd.
Àrebrosio hou,Jt van God en C.e ffiaqd..

ï : Hij bespri.ngt de ÏÍ.aa6cr-reiziSer!
Als een bro:rstige boic ia d e lente
§chiet nij ziln zaad in ;:aar sc?roott
Zijn vunzige smoel- vo1 k'-tljI.
B : Je bent hitsiger dan mf a broerrlilonnik.
ïk weet d.at je niet za1 zwiigen.
iiat je .Ànbrosio als ee*. honí zal opjagen {r},"..
En bijten rnet je smeriSe taal.
Je zal irem op je afgunst lruisigen. ''!"**-*-*
(tieiit op vlak ï gaart uitrB verdl'n'ijnt 1n het duister.)
ï : Ëen meit§reen Íierleen ver§chijning?
i

',

-iïat vas het?

3en kvlelgeest. . . €€ï1 )uivel;

Je zai- je broer niet reddenr§atan! I
(:ti; gaat a-f ")

xI -1SCEI\IE

XI

(0p v1aï<

l zitten À en ffi dicht bij elkaar,bi ziet er afwezig uitrhÍi

(streelt met zrn hand over Àrs haar.)
À : .à.ubrosio?
(tn een plots gebaar haalt M ztn hand- vaR haar hoofd. )
.4. : Ik wiL je stem horenr.A.nbrosi.o.
Zeg det je van me houdt.
W: ïlas het rnrurrYrouwrtoen ik in je dronS?
§aren het gloeiende kolen die miin buik vensar1nden?
Er Ís nog slechts as§eren die belet ne te spreken.
.0, : Je kan me niet $eer ult je lieiraam brandear§eliefcle.
EIk partikel van je huld heeft de mijne gelnrst.
M : Ik had eea hart vol stralend lichtrl4-j
'rl
Een hart van eeuwig YLrl1ï;
t
À l Is je hart aet je Ij-chaam gedoofdrAmbrosi-o?
H : ÀngeIa.
(H Seet Elaar het beeld vaa de Haagdrbii knielt.)
!f,

r Je liikt

op ïlaar.

A1s de zon oP d.e zotrr

Je 6e1aat, ie

hancl.en. . .

.Te lichaa.m.

À : I{iet

zeggenrS.mbrosio.

jn hart .
(B komt hier in het spel.ilij dringt nu door tot H.)
3 : Sroed.erlEe komen je haIen.
0p fluwelen voeteu slulpen re door d.e gangen'
Ze staan Yoor je celrze fl-uisteren...
.Ie woorden bevriezen

f.ruisterl

mi

'

xI -2(Àchter de scèae hoort nen Índerdaad a1 een tijdje gestommel en gG-

(fLuister vaa de aaàere spelere.Dit sterft langzaan weg.)
(X fraf stert naar B naar kiikt naar het beeld. )
À : Ànbrosi.o...?
(H draait zich bnrusk in haar richting.)
B : !ïooit had ik ie moeten aaakijken lrortw.
.Iouw schooalreicl maakte ai; teii;t.
À r De haat ia je taal doet rae piinrA'nbrosio..
K : IIad ik aooit een mond geha.d om te pratent -l
Sooit hersens om te deaken
/
flandea on te voe1ea...OGEI{ om te zj.eo..
A : Je had me nooit gelcustrGeliefde.
Be nooit net je haad.ea gestreeld.
$ l De 3uivel bale je ziel!
3 : De DuivelrAmbrosÍo?
Seeft ze je betoverdris ze een heks? '&-Is het nj-et jouw.lichaan dat op het hare heeft gelegen?
lfaren het aiet jouw handen die langs haar huid gleden?
Je zj.eJ-, je Ïrersens r Jc hart, je buil,
flas jij het nietrEonnik?
16 : Zi j heef t me betoverd !
Met hekserli in haar bed gesleurd.
Jo bent een heksrYrouwrverd.wijnl
Yerzv+iad ln de nacht van iè boze ktrnsteao

(g laeht hee]- luid.)
À : Anbrosio!
Je keud.e nijn geheiml
Xlaar je verachting naakte plaats ,ào= llef6e of "'

begeerte'

xI -5À ! Je ogeïr gloeiden/ toen je
B r lÍet is waarrÀnbrosio.

rne kwam

halen'

ÀIs een razend beest ben je op zoek gegaan.
Je voail haar en je ogen gloeidea in je kop.
$ : Ik zocht lenanclriets;uiet haar'
.Ik. wilde prettea .

Praten ovcr zoveel Öat verlorelx. wasi

Praten ora mezelf te kunnen geloven.
Ienand aegëen wat ik was en wat lk dacht.

À : Ik za6 dat je me begeerderÀmbrosio.
De begeerte zat in je viq;;ertoPPen
Toeu je miin schouder raakte.

In ie ogenrin ie liif .
B : Ik heii je levea geleefdrBroeder.
Ik weet hoe je de hete golven voelde
nie door je lichaa.n stroomdca
3n je verstand overspoeld'ea.
Ilet is waarrÀnbrosio !
À : Ik wlldc Je mijn llchaarn schenken.
Ik Y{:tld e ziirr wat ik was:
Een vrouw otrder een

Pli.

U : §iet wat je was.
Ik w:llde wat je 1eek. *f
?,e

leek op d.r tríaagd. j

y€"

i

B z l,e was de Eaagdr.A.nbrosio'
Ia jouw hart wa§ ze de llÍaa6d.

je lichaara wilda .. r de tr[aa6d t &*
(E gaat terug naar het beeld ea valt met een kreet ap ztn kaicBn;)
En

xr -4-

,

À : &abrosio...§eliefde?

t[ :
(.L

tsegt

uuigt haar hoofdrzct Langzaa"a haar kap op en gaat zwijgend af.)

U : Angelat

3 z Ze is wegrAnbrosio.
Je zult haar nooit meer zLen.
Je blik op haar lichaara,
Je handen op haar huidrhaar ge1aa.t...ïlooit

Erë€rr

En je,houdt van haar mijn broed"r.:1

H : Het i.s waar.
Ik heb haar li,efgeàad,
De man

die ik

was de vrouw

die zíje

wa,sr

§iet de Ïflaagd.
AngelalIk.. .hou vaa je,

(ïeer gestomnel en 5.;efluister aehter de scèae.)
B : Hoor jer.Arabrosio?Luister.
Je hebt je laatste kaÉs gemist.
I[et haaï...G€mietr!
Àngela vlucht wegrYan jou.
Eaar haar schaduw staat in Je hart.
Iíaar liefde voor jou was groot ea zuiver,
Itaar Je koos

d.e weg aa.ar

Hoorr.A.nbrosio.

Je ondergang.

Je beulea.

Iïun afgunst en hun nijd gespnrd.
Ze bi

jten je dood.lÀinbrosio. *-*

V'*

(Cetfop en gebons op een d.eur gaat Àbt N en kloosterSing Y vooraf.)

T : Hij is in ziju celrYader.
Ik kan hem horen hi jE;enrhÍ j i j1t.

xI _5_
(Ze kosren oprE gaat verschriht te5en het beeld 'staan.)

X ; Yader

À"mbrosio.
-.--].^-*=-C*À*-

\%--.*--*--

/'

Y : Zítrn o€enrniet zo dichtbijrYader.
X : Wij vernenenrYaderl...
H : Ik bekenrllader! Iat ik g'ezondigcl heb.

ïk

ben hoognoedig geweestrYader.

0nkuis in gedachtea en dadea?

.

ï : Zi jn lrots raast tegen zi jn zonilea op !
X : Stil lZíirr blik is vreemd.
ht : Iloeveel straf rnoet Anbrosio krijgen?
0 zljn zonde is zo grootruo grootr
X : Yannacht zal je in je cel bliivenrÀnbrosio.
B : §per ju1lie zwarte bekjesrbiit me cloodt
kleine luonsjes maken ecn rëusr
Y : Bij speelt de narrYaderren hoopt zo
Onze strengheÍd te zu}len rrertuurwen.
Honderd.

ik solfer en zwavel
ïlanneer jii spreektxrkleiae

BI : Ruik

Honnik?

X : lEorgenrbij dageraadrzullen de !fionniken van dit klooster,
In Hoavent vergaderdrover je 1ot besli-ssenrÀnbrosio.

zal je

hoognoed brekerlr.
ÏIe1
stirqken a1le, Honnlken rraar de Ilriul?

Eun hardheid

§ : 0f
Y : Je bent allcenrMoanik.

Je hete heks heeft haar broednest verlaten.

Alleen je broer de Duivel haalt je hier nog uit
(feiaen gaan ze af.Seluiden van sloten en ketans.)
H t Ze zuipen verzot van Srcdr noijn bloed.
!e wolvea huilea on raijn beenderen.

xIr -1-

::ry=H
(f fs op zija kaieën gevallen.Hij zal reagerelr op wat op vlak 1 gebeurt:
(XrfrÀ lopen, onherkenbaar in een schener-belichtingrd.oor elkaar heen.Ze
(z

eggen volgend. e te kst, maken ge luid j e s, gieche Iea. Flui st ertoon, )

Sn: Ànbroslorde ï{eilige

}Àonni.k.

;;; ," Àbt heert hea sevonden.
ZLi La6en op elkaar.
Hij ea d,e vrouw.
aaa

Sa: Hie wae cle vrouw?
Yadcr Àngclo

die

gaen nan

is.

aaa

§a: EiJ

wornÉtt

Haar

ie

norgËa geoord'eclà.

de vrouw?

Àagolo?

laar is Àagclorïadcr?
§iet AagelorhiJ uoemdc haer Aagelr.
Eagcl?
ett

Sn: AageLa 1s eon heks.
Yan hogo geboortc

sehijat hot,

Eeu hcks,
ara

§n: AiJ kcnda ilc Zwarte Euastca.
Zo

hecft zic}azcl-f weggetoverd,

§e noetea

zija trots

Oae oord,eol

breken.

noet hard zi ja

... t[orgca.j
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(Ac epelers verd.wijnsu.rt bLijft aehterrhiJ LÍgt acer.Sofluieter en gc(giechcl bl1Jt d.oorLopen tot de reaksie van B ze doet afnemen ea ten(

sLottc verdv;i jnen. ) (X ie zl:el* en i jIt.

3:

je ze nog horearÀnbrosio?
Yoclt je zÍeke brein de wellust
Bae:uea ze hun tongea iu je hart

)

Ean

boren?

U : ïlonden.. .
Bend.en' honden.

B 3 Je wil

.,Àfzichteli jïce hoaöen.

wegrYan hen.

ffeg van d.e nensjesrde afzi-chtelijke hond.en vluchten.,.

Je bent zlek, je koorts baart verzinsele. )
(le steamen hebben opgehoud.en.In hun plaats kont muziekleen onheilspel-

religieuze korearzws,re melodiorkretenrgeluiilen.Onhei.](ook in de belichting.B lrerneent zijn vroegere aanroepin€ van de Duivel)
(1ende aontage van

B : Yiselarroen en muizegal,
Baad eens wie nu komen zal?
À1veo1 en Yelutam

Knrisgebrek en hanekan

§chiet je zaad. op een kazuifel
Kus zru gat:Ons Heer d.e }uivelt
(gen z\ilare slag.Sliksenrsolfergeur en rookwolken.In een fLits verschijat
(irier iaderdaad. d.e Dulyel.Het is Àngelaronherkenbaar verrnomd.:bokkepotea,
(staartrharenrd.raketandenrhoreas . . .Zij vervormt haar sten. . .Suive1e

A:

Eanuraet en ÀkanaI

Yeluwet en Sezubal

It Is de luivel Salkadral.
(3en ,bliksemschj.cht en een clond.erslat. )

!)

XITI -2U : Het i«tij1 uit hun bek drupt op r.:trn hj.elen!
tseg

honden.iíiet bi jtenrliËonseigneur.

(!e ,uivel kijkt naar IArglimlaehenrl en gelui-ijes
À : Een

naicend.)

flI€ïl§ r

3 : Gij §eest der ïíelrik spreek u toe,
Gehoorzaa;a d"e bevelen vrut:. uFI i,íeester.

Ik

maan

urluiveLrmaak u bekead.

À : Salkariral &iessire.
&loasei5neur Ya: Krrrade Zondag

§a Prins der Zrsarte Zielen,
Wat verlangt

u rraïl uw CienaarrÏ{essire?

(ïd wordt e en ogeItblik be*:,ru.st en

ziet

A. )

: §iet bijten líonseigneur!
ïïari; monsterlruige bokkepoott
I{at heeft je noer besprongen.
B : SlaaprAslbrosio.laat de slaap je zi.nnco naskeren -f
'í--^'i
Voor d.e toekomst die i"l. iezeil bereidt.
hI: Iuj.velrnee,.,íie t geen. nJu*rr.
(fli3 valt terug o.o zijn rustbed,rÀ buigt oYer hen heen")
À : Jij nebt mij geroepenrHonnik'
Ik koxr je ziel halen,..Iater.
B : Hoorrschepsel uit de Duisternis,
Iulster naer Ce in;iI van je Xfleester.
A : Ir vervul al uw wensenr$lessire.
3 : Ik schenk je roijn zielr3alkadral.
De siel van Ambrosio d e Blonni.k.
A : Àabrosio C.e líonnikrÏíessire? I
j
Te vroeg ï'íessj-re.
Zijn ziel staat in clo loop d'er Tijden

Id

xïïï -rÀ : Veel l-ater

opgeschreven

zi;n ziel nur}uive1. ,'(',-.t
laat hem niei lijden vrat ik geledea heb.
i1ïeen haar nurËedroeht, ie lÍeester bevee]t'

3:

I{eem

A:

Onmogeli jkrh'iessj-re.

zelf s in d e IIel heef t de ]iatuur haar ,rechteno-t

-qij is niet in stervensnood
'
ïeter...hij staat in het boek gegrift.
B : Je noet hen aanvaarclen, jij nonsterlijke

I

schim!

Doe hen stervenrneerl hen mee.

'Is de iIeL rriet Àlmachtig?
Is de lleer van c1e Yuren geen God?
À : §et is niet nogelijkrÏíessire.
Iiet zou de loop der lijden veranderen'
ZuiSelini;ea zouden sterven
En 6ri jsaar'ls Seboren t'orden

ïndien ik

hem nu sou n'emen'

3 : Ik siueek jerEalkaclral.
À : §eenrff.essire.
Ilke zíeL moet haer leven uitleven'

{"i

I{eI kan de }{atuur "niet dwingen
llaar eeuwide kring te breken'

De

Hii wachten op ziin zielrÏfessire"'later'
3 : Je tïeze vervloektlschurftig He3-lezvrijn!
;'
Je veroordeelt hern tot honderd doclerr' '. \'' "
Verkort ziin levent
I{eb nedelijdenrneen hera mee!

r'-*'
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ia een ritmiesermaï<aterc dans.Ifiisschien uuzlek.)
À : nEonnikjerkleine Hoanikrde Dui.ve1 wil je zÍe1.
t[onnikjerkleiae Honnikrde luive1 krijgt i; zieI.f
(À zegt d.e tekst

IaterrhiernalEe zullen wachteu.
Eot de Heas zijn werk beEiadigd' heeftt
EÍ jn bloed.erig wark, zÍ-ir. werk ven d^e d'ood.

Je zal lijdenrHonnikjergrote Piin.
**ou;wat beniidt de }uivel je Gloriel
Je mond die ln eea grijaslach plooit

je wreedbeid je overrolaBelt,
Je ogen die stralen van overtuiging

ïÍanneer

Sanneer Je handea een gezicht ver:minken,
Je Yrangen Oie Parelen van geluk
ïlanneer zwartberookte hoofden keruen van pi.ja'

hrdlt

En de massa hx-t*Iihrze

giert van plezier

$'+r-tí'*'-iL

wanneerE eea\ meas Seradbraakt wordtrgeviereadeeld t
Gege

seld , gehangen, gekloof

d' ,

gebrand.merkt.

ïlachtearHonnikje, kleine Honnik,

fot de Ïnkwísisie je botten breekt \
En je gepijnlgd 1lif je oaschuld verloocheat.
0p jullie aar{e laaien de vuren hoger d.aa in d.e Eel.
Jullie kunnen de luivel nog kunsten IerGR.
(Hen

hoort rru weer geklop op v1ak.1')

ïÍachtenrlcleine Ï{onnikrno6 eventJes wachten,
Geklop

lJe beulen traPPelen aIr

fre enulvea de lucht van hun
(À verdwijat

Ín een f1ite...)

prooi.

t
I

\
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Xï

(uegéeÉio!)lnordt zwaarder.lf;lrdie op aijn rustbecl ligtrreageert er niet
(op,ts,weI.§edurende deze hel-e seène zal laij voor de anàeren onzichtbaer
(en onhoorbaar zija.ï-{iet voor H.Nrde Àbt ea Yleen }íounikrkomea op')

X : Honnik Ambrosiorsta oprde da6eraad is a1 oud

het Konvent heeft beraadslaagd.
(ï trekt hem recht.H ziet er zleic en afweaig uitrvreemd.
U : ladGr..,
ï : Ieterrffionnik.Se verdediging korot
§a de beschuldiging en het vonnis,
Zo is de wil van het Konvent.
B z Ze jagen op je huidrÀnbrosio,
Uaa^r je noet sluw zíjn , hun strikken ontlopen.
IÀ : Groot is nti.jn schuld.rYad,er Àbt,
Lk heb gebedenrvannaehtren ai jtr zonde geziea.
§traf uoii harrlrYaderraijn berouw is mijn sehi.ld,*-x
ï : Eij huieheltrYader.
Àngst vertrekt zijn mond in oneerlijke kronkels.
3 z ZvtíjglMonnikrde afgunst dnript van je snoeL.
X : StilrYader.
ÀnbrosÍorheeft je gebed je bàreid genaakt
Je aan de wil van het Konvent te onderverpen?
B : §1lrrq als de valk moet je zijn,
Iat hun netten je vleugels niet' breken.
E : ïk za1 boete doenrVader"
Ik gs"gï_e} mij.
X l $oge God je sterkenrnÍjn zooll'
En

ïees d e beschuldiging,

Yad.er.

)
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Hijr[íoatrj.ken van het Grljze Kloosterrvinden onze broed.errde tríonnik
.A,mbrosio,schuld"ig aan de volg;ende' laakbare

feiten:

Ieze À"ubrosio heeft met valse rroortreadsels en dad.en van zichzelf Latea geloven dat hij een Heilige is en een ?rofeet en hij heeft dit
geloof op aIle manieren aangewakkerd. en voorgestaan.In zijn eigen

hij als de Opperste Rechter alldere ffioaniken en joeg ir.enrals Jezusruit de teropel.Hiernoee rebelleerde hij ook
beclrog gelovendroorrleelde

tegen de Ïiiërarchle r,lant alIeen de Àbt spreeki reeht,

zijn Àbt heeft deze -A.ubrosio niet alleen
weerlegd rsaer ook beschir,tpt en zelfs dreef hij de Àbt op de vlucht

!e strenge veruaningea

va.n

d.oor zítrn bevreemdend en angsteaajageËd. gedrag.

Inkwisiteur varl onze. &{oed.er de Ëerk heeft d.eze Ànbrosi.o beschimpt en hij heeft hem willen bepraten en zo weer gezondigd te-

Ook een

genover

zijn

meerderen.

zijn naam en faara heeft deze Ànbrosio een vrouw
in het klooster gelokt.ïIij heeft dit aan zijir meerrleren elr broeders
yerz,,qegenrdaarnee duideli jk zi jn opzet verradend..Sagenla.rrg heeft
hij de aanvrezigheid van de vrouyr verborgen gehouden ore er profijt
uit te halen.
Gebruik makend vair

Eaar gezelschap opzoekend.rbleef deze Ànbrosio vele uren a1leen met

die Yrouw in

d.e verborgerÈreid.

tetrslotteris door zijtr Àbt betrapt in zLtrn cel.I{ij
werd. gevonden in sijn bed net voornoemde yroutry.Ze waren allebei
naakt ea hun houding liet Ëeen twijfel bestaan over hun fovreikasie,
Bijko:nend eord.t deze .Arnbrosio ervan besehuldigd omgaag te hebben
gehad uet een Ëeks v+ant de vrorlÍs na de feiten door eeu Iuivelse
Teze Àmbroslo

nasjinasie verdwenen.
À1 deze

feiten en zyíare vergrljpen heeft deze Ambrosio

noeh ge-

w -ry : biechtrnoch op een andere wijze gereleveerd..Ia zijn hooguoed heeft
hii dit alles yoor zLebzeLf gerechtvaardigd en YergeYeE, aLzo weer
schuldig aan hoogmoeclrtrots en verzet.
ondat deze Anbrosio aldus bevond.qn wor"r0t te zijn:
Een Íornikeerderree1r rebelreen hoogmoedigereen verzwijgerreen bra-

ker vaa gelofteareen |Sdlvidualis! en een laakbaar onmenselljk wezenrveroorràee1t het tsonvent deze S.mbrosio:
yan a1 uw reehten als meRS en &Í.onnik beroofd.rzult Siir.A.ubrosiorals
eea schlm in dit klooster znoegenrlevenslangropgesLoten zult gii
gebukt taan oader de nederigste taken zonder één woordréén blikréén
beweging.

Bo tuidt d.e wil vaa h.et Ë,onvent.Àmen'

3 : Zítr vreten het hert van de reu§rA.rabrosio. *:
x
In de hoop op een da6 zijn kracht te hebben;
X : Snbrosio?
Je aoet jezelf gelukkig Prijzen
Eat het Konvent je niet als tovenaar
Àan de

Inkwisisie overlevert.

ï:Hiizwijgtïader.Zijnblikvoorspeltonheil'
Beer die g1azuP holte ín zíjn ogen.
(H staeit iacterilaacl zwijgead en vreemd naar de anderen te staren.Eij
(gaat dan naar de Àbt die acbterrrit!ï:tikt en valt aan ziin voeten*)

H : Yoeten likkenrYad'er?
Bal ik uw pij naaiearuw haar borstelen'
trïil-

u naer

me §puïíen

of

slaaRrH'ou'seiSaeur?

Yloeren en élaïl6en schrobbent
?ral-

Lk lachea, schreien of roepen,

u het naarrHonseigu'eur.
Welke voet zet ik best voor de'and'erc?

Zeg;t
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:

X:

Y:

3:
Bt !

Y:
X:

3:
1í

Heilige is het rsooist?
De echte o de valse,
Een aepje of de ileer.
ïYat ze6t hij Yader?
Iiij lijkt wel krattkzinnig.
f;ii speeltelader Abt.
.A.rnbrosiormi jn broed.Br..,
Ïà€ iit voor u ziasenrBionseigneur?
Ealkadrel is mij verschenen,
Balkadral rvas irier vannacht.
0 y,'at bea je nooirïuiveltje,
Je pootjos staan íe ni;iri hartje .;eprent,
Balkaclral is een lluivelrYader.
Inf,1en zíjrt sÍaanzin de r''uarheiÖ spreelct
Ïfroet de Inhisisisie iren berechtenrVad.er.
ZwijgrA:ebrosio, je praat jezelf naar je dootl.-i r,, {:,
Elk r,;oord is een stap naar je ond.(trdang.
Welke

: Balliadral was hierrïader.!{ij lee1i op u.
i{ij zel dat u een sod.onlet was
§n dit irlooster vol zat met hoeren.
Beilkadral heeft schattige haartjes.
0 ïaderrwat een lcnaapje.

Y : Hij is geicrYad.errnaar zelfs de 5ek
Weet wat hij zegt a1s zija eintle nabij is.
X : Ook iit geloof hemrinijn zoon.
B : Anbrosio.

: IIij speelde op een fluitje en ik zory.
ï : tsomrYaderrï?eg van hier.

ïd

(ze gaan af.

)

"
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XiII

(le kerkers van de Inkwisieiergesuggereerd in belichting en op band,!eep
(morbide meqgeling van dof geweeklaagrscherpe pÍjnkretenrblaffende stem-

(nenrgeluiden van keten§rzy{are d.ichtvallende deurenlkaarseade sloten...
(g ffgt uietd.cn op vlak I op een soort tafel geboaelen voor oad.errrraglag.

(3 staat

3:

geketeaet aan

zÍjn

schandpaaL.Sca

feIle krcet op band.)

Senelen hondenrA.nabrosio,

Àfzichtelijke honèea d,ie je bloect willea
En achter je aaa zitten totdat hun nagen
Gevu1d zijn mct wat Jou leven schenkt.
§og zovelo urenrtrog zoveel

d.agen,

§ekenrmaaaden. . .I{og zoveel ogcnbLikkcn
I

pijnrwaarla je Ilchae.m afis ééa spi.er
Yertrekt ea steigcrt oa€ter de hand.an van d.e beul.
Yaa

je trotsrnijn broederrdie je bel-ct
Da kreet di.e in je naag gebal-d zit
In hun gelatea te spureen.
Je hoogaoed dle eea d,room tot je leven maakt
En je duivels rloet zien waar sleehts schimnen fíaren.
Koorts had je ogen beneveldrn'B broer,
Je hebt gezi'en wat je dacht.
En

Je zag de spoken ven hun verbeelding en d.e ;ouwe,^.lr
(§I

kreunt op vlak 1. )
Je kreuntr.Anbrosi.o eE je lichaam doet pijn.
Het mijne ook.ïic anker me vast in je li jd*nr'j-,
§'
Van nu af lopen onze levens samen,
$aar een dood rnaar een nirakelredding?

Ik ken geea antwoord

op

mijn eigen raa.dsel.

<
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(Spelers ï en ïrallebei als Inkwisiteurs.ÀI1ebei in prachtige pijenrer
(zltten enkele vlekken op en ze zija wanordelÍjk geschikt.Ze komen heel
(zaelet de

X : Wie is

ï :

cel binaen err gaan aan weerskanten van tí

sta"an.)

d.eze manrEns.nensíe?

A.nnbroeio de lf,onnikrEraineasie.

trots en hoogmoed,
Rebellie ea tovelarij.
De Àbt Ya,n het Grijze Klooster
Betrapte hen in zijn cel net een vrourl.
x : Het vlees ls zwakr§alnensÍerook in onze kloosters.
Het Rijk van de i{eer verzui.pt in de bastaardea.
Y : tsÍj moetea i:'uWr* zij{ bot kervenrEminensie ,
En het geraamte dat overbliift zal God' vrezen.
X : En irij daar?Àlchemist?Een zv;arte priester.
Y : iletr valse Heiliger&ainensiereen volksprofeet.
iJaar zijti geliefde was ee;n lleks.
Ïíet de ochtendzon is ze s,ooorloos verdv"eifen'
v
ï{eeft hijzelf ongan6 geirad net d.e }uivel?
À
\r.
De sombere masjinasies van de ïijand
aa
zu-l len ziju beirenteaissen ons leretrrBnineiisie.
Ilaer hij heeft dr: Iuivel gezien en net hem gepraat en gehatrdeld.
llij is door de frlvade Geest bezetenl
Zijn o5erl staan holrtiij praat ir: wartaal
En el.it heeL ïroord is ecn zonde.
x §ij slaipt.
Beschuldigd van

ï

Seirusteloos, nninensle r Yan

p+

in.

XYIÏ -2X 3 Tíe Bïrllen hen ve.ciien voor de ktË,estuur.

ï : ïio6 een ogenblikr&ainei:sie.
laten ri.e zijn slapencle lichenrm beirijken
Ea zoe'lren naar cie tekens van

satan. J

X : HoedervleirkenrÍn het llchail.m oekleurde
I,lerken va* zijn klaunen.
a

Ds,àr

heeft

Een aens

d.e

vijanCrve.n

bij zrn geboorte,

tot )uj..reIsvriend.

gebrand.

Y : §chuldbevrijzen van een zondige voorbesternning.
(X en Ï ruk'iien c1e pij vi-r.n Id open en bekijkea zijn lichaam.Zij vlnd.en
(auiAetiStc sporeri die ze iceuren. )

X t Zi-jn lichaeim wenelt van Duivelsvlekken. *:*

I{ier dri.e in ecn Ksade }riehoek.
Y : Kijk hÍerrEalnensiereen RLng.
(ïsl r'íordt laqgzaam rvak'ker.llij springt op Fr.ErriiËer hij hei: ziet.)
E : Je geile poten van mrn lijfrsatan,
Bepotel je hitsi6e noer.
X : Je vloektrïrlonnik.iloe meer je vloekt,
Hoe minder bekentealssea

uit je bloedige strot reoeten rukkea.
H : lïat gloeien uyí oogjesrlksellensie. l;, d*Hartn?0f verlargen oF piju te zien?
ï : I{onnikrbeteugel je seher-trre tong
lot straks d-e ï,oCe Ifirecht haar drringt
fe dansen op d.e lcadans van zijn s1a6en.
Ie kwestuur ken be6inaenrEmineasie.
v
He

({É

garrt near de.ingang en roept.)

f : 3eu1!ÏIei man hier,
Eom hier je kunsten toaen.

xwï -5(X en ï gaan achter M staan"Een beul kont binaen:het ls Àngelarals dui-

beul,Zii heeft een grote ro(ze zweep bfj in stof.lelkens zij ff slaat kronkelt zijn lichaam en kont
(er een kreet van B die dezelfde pijnen ond.ergaat.)
X : BekenrHonnlkrheb je de Duive1 gezien?
U r Pesthondrdraketandrje smoel!
ï : IÍoe zag hij enrÍtr$onaik?
Had hij eea geslacht?
!6 : Geile buikrhoerebokr je kop !
X : ïleeft hij je gevraagd zijn gat te kussea?
Y : Beveelde hij je zijn geslacht te likken?
§ : Je. stok staat stijf in ie Bii.
X : Zeg ons hoe het wasrliilonnÍk.
ï r loopt het kwijl u1t zj-in bek als hij spreekt?
H : Kwijl in je broekrouwe kind.erlopéïr
X : TÍelke lïeksen op de Sabbatraa&earv1ugt
U : De §eilige Bita likte §atan af.
ï : §aren de. Heksen naaktrhelenaal?
X : Iïa,àd.en ze tekenÖ op hun liehaan?
H : Het teken van de Heer 1n hun knris.
I : SlarKneehtrsla de pecs op zija lijf kapot.
X : lÍiJ uoet bloedenrbloeiten voor cle Heer.
m : AakrMk lik julllo voctenr§kse1lensÍoe'l
Ik kus Jullie sehaduw op dc vloer.
Ik ber,r eea toyeaaarrik heb geforaikecrd nct cea Heks.
Ik heb §atans gat gehrst ca hem cf5o11kt.
ïk bcu cen dui.vclsdlenaarrik noet brandca,
(ve1 vermond m&ar net de attributen ï/an een

|r

Yoor.

dc Gloric vaa dc Inkwlslsicrbrandcn.
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(X gaat af ,À ook.!í en B kreuncn na van d.e pÍja.Y kont vooraau staau 1a
(een klelae lichtbund.eL.Zljn gezicht 1s vertrokkea.Ie rest Yan hot
(speeLvlak

is

Y : HeilÍge

sehs.ers

tsaak vaa

of aict belicht.

)

dc lakwisl,sic.

IleilÍge taak van ontuaekeringrontbolsteringt
Eevoorschljn nrkkea van het Ewaad.
Overalrln alle measGn.. 'Kwaad. ] ** &x
§terke hand van d.e Inkrqlsisie
Die in haar wurgende Sreep het

Kwaad

Uit de meus trekt en verPlettert.
De mens moet geraarteld worCenrgepijniSd

\

hij zijn ei-gen zwarte zíeL herkent. "'1
Sij nogen niet d.e kreten van enkelen ëÍ
Yoor

.r1

ïerkiezen boven de zuiveria6 Yan alIen.
louter1n5, zuivering

rd

e

mens

Het zijn neus oP zíe.lnzeLf d'uwen.
Pas in zijn eigen drek is hij nederig

hii heeft.
Kwaa.d. . . overal. Wii moetea het uitroeien;1

Err vo1àaan met wat

-\

Zond.er genaderzonder gevoel ,

De meus

in

d.e

neas de koP ins1aall.

§iet denkenrniet vragenrniet tvrl jfelen,
Geen men§ zijn onder d'e nensen, ï'
\?ant menselijk zijn is het Kwaacl.
De ïakwisisie heeft geen liehaamr6een hartl
Ie Iukwisisie is een benigereeltige vuist'

ux -1-

:::ï=91
(X verdr.iijnt ell er komt een schenerige sfeer over het hele speelvlak.
(H f:.St gebroken op d.e tafelrB staat lnaei:gerakt aen de paal.Seiden pra-

(ten ze noeilijk en zaeht.)

ï{ : Ik heb. de }uivel gezienrËksellensie.
B : IIij ïías atr'Ja,rt...a}§ d.e Hel.
Ií : BranCcnria wa.l-inen ven gesehroeide haren,
YerschiLfertle huid eir .,ebaklten vet.

E : Ïe honden hebben in mrn strot gebeten.
H z Ze hebbea mrn lichars leeggezosen.
B : le iror:.d.enrde e.faichtelijke honàett.
Bi : À1 het bloed.ral :..et vocht ult mf n lichaa:n.
E : Hun tar:den in mijn vleesrnj-jr: trek gekraakt..
H : ïk .','íilde ze afschuCtlenrin een eilde ruk.
3 : ï{ae',r irurl tairden ïraakten ia hun prooit
7.,ij scireurdei':. mijn vleesrdieper en d-ieoer'
hl, : Tot op het botren Íieper....in raijn hart.
ll z Ze he"l:ben raija hart uÍt5evreten.

H : Er.rljlend vechten on hun dee1.
B t Zij rukier:. ,tiJn hersetrs uit elkaar'
ïsï : tv;ee troklrcn ee*. 1an5e sliert uit ntn kop.

R:
Id :
B:
H:
E:
iJ :
B:

g:'ijze tancep kr6.;'kteir de ball-en van nijn
Hijn laatste i:liil in trun mui].
iíijn lic?:.at'r*rEksellensieris een vel'
Ien leeg velrgeLn trarrelrrseen piiil.
le }uivel na,r:t i:et ve1 i.i-i. zrrr har15e poten.
i{ij haitgt }let ten toon ili dc i"ieI.
Hier aairgt aalt een iraak de lIeilige líonnik.
Hgn

osen!

ïïx
:
3:
ïiI :
B:
ïí :
B:
H:
ts :
ïd

Ànbrosio heeft
Àmbrosio
Àmb.i'osi-o

pijn.

hecft honger.
heeft ,-iorst.

ÀrnerkleÍne Àm'br.osio.

ïk i:ei: €en tovenaarri!: zel uranden.
ïn het zuivere vuur van öe Inkwislsie.
Yuur zuivert mijn licnaam en mija geest.
Je geest Í."rrst van pijn vranneer
Je sehedel in d_e vlar:uaen uiteenspat.
H : Hiet slaatrrïïi<sell*nsierlk beken.
Iic heb alles gedaair rat u zegt.
B : À11t:srEksellcilsierik ben een monster,
Àí : ïk hcb gezondi;drElisellensiergesel ïïij,
B : Hogrbeulrilo6rsla het iirraaö ui*; mijn iijf .
If : Ransel uija llei aan tct mÍje geest
Opiiouct ne te martelen met geCachten.
3 : i[iet neer öenkenrniet meer yoelcn,
H : ïir heb E,raiid ged.aai: en gedacht.
B : Itrr wa.s hoognoeeii6 [1aar ik liii u',,1 yoeten,
Ií : ErsellensierspuuË oo raijrrnaak :ne zalig,
B : Zr"1ig door uii spuugselrlksellensle.
Ïí : Ik beef lrooi urEksellensieri.k aaabiC u.
3 r ïk hou ya:r ul3}ksellensie.
Ïd : 0n ulv oaflenselijkheid.
B : Ul: oabaruhartigireid.
Ii : Uw iiitneiise wreedhei.d.
3 : Ur',' giimlach r*ranlleer u ziet lijilen.
§À : De Rode tsnecht.Iiorl rne slaaa beul!ïk'bid je.
B : §esel- frij,doe zljne Eksellensie.lactren.
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xïx -5(À korat oprnog steeds

als beul

verrnond,)

H : De ossepeesrde zweep met nagels,
§paar geen kraelrtenrEnecht.

B : I{et na6elblokrde rode ijzers,
Een beurs voor de eerste kreet.
À : Yat is er ven uw dienstrHeer?
lTog meer schoppen

en slagen?

H : Hiet pratenrKnecht,
Breek mijn botten, s1a toe.

B : Ik ben aog sleehts een veI
ïÍaarop

je

zweepsla6en ve:raoeid

Uitdoffen eE bloedloze krassen latea.
A : Daa groter werkrHeerrd.e trots van elke beul.
Ophangen aan de haak

of spiesent

of sni jdërr.. .
& : All-esrEnechtriii wil het allenaaI.
B : De pijn breekt op mijn huidrsla hard,
(A ritneert haar tekst met Írzïreep-tts1a€ea.Gekende reaksie vaa Ií eu 3.)
À : Àbunet eu Ànratan
§top je hersens in een kan
§puw Je maag uÍt en je gal.-i.
Brekea op het rad

Hier de Duivel 3c1ia1.
(À frouat op net slaaR.Ionder en blikser*.)
!í : Duivell}uivelrwaar een luiveI?
3 : In nijn hart ea nj.jn zielrEksellensie.
H : lïaar?ïïaar?Is

zt

a

gat, bloot?

Heeft hij bokkepotea en horens?

À : Dat allemaalrHessireroni u te dienea'
§n nog veel meer:

xrx

_4_

À : Seloftoa eB luchtkastelcn.
B : Spreek oprHellegcest 3e1ia1.
À : Ik kom u halearHessÍrc.
trw licha,anruw gaestlr. . ;11s zieI.
Ik kon u bevrijd.eu van pijra cn lijdea.

fk

kora uw

ketoas losgooÍ.cnruw bandcn brekea.

U : Dulvelrmljn liohaas ís dootl,

À:
B:
A:

Eija hcrseus vardorrf,rmija zj.e1 eèB Tau§ts kIomp.
Juist daronrEessirerhet is ti-id au'
lloor miin onelergangr3uivelrmijn doodJ
fi jd on te levearEesslre t .--..---n'-"" 1 ' ! '
..,í{

I

-

§eg van cteze vunzige kcrker wa,sr
De eaige tockonst de brandetapeL

is.

U : fk vril branden ia hct rnrurl
En ZÍjuo Ekse1-1-easle snaakt je Laatste gtix
Krctea laet eca 51inJ-ach ia zLJn mouiL.
A : I{eenrHessirË.U ua6 alles *.r,r"r,.rl
Ie duivel schenkt u verlos§ing

3n een antwoord. op a1 uw verlan6ens.
(À ontrolt een papier en neemt Ht s a3tl.,Zij streelt heu. )
À : lekenrlflessirerteken het ?akt met de àuiveI.
Yerlossiltg en al uw wensèn vervuld'
3 : Ik tekenrik tekenrwaèt Zijne Sksellensie
ïracht telkene ik de Suivel ziè.
(l fi3t in Hts arm.Bloed. vloeit,ZLi doopt er Hts vinger in,)

B : luivel rziin je beloften

waar,

Yerlossing en aI niin §íensen vervuld'?

À : Het zekerheidrirlessire,

xïx -5A : Àl1een God houdt nooit zíin woord.
(Te1.g;ijI E{ met een vinger tekent vervalt de hele kerkersfssï'We horen
(zeare uindvla4;enrcie zeereen vlakte...ï'í gooit zija boeien los en staat

(in eei: kleine lichtbundel rrlak bii A.)
}.i : ïk r,ril eeu. groot tovenaar zijtr.
A:Uishetr&íessire'
ï,i': ïic vl,Íl 'reurzen vol soud.
À : ïh'; schet tracht urlf,e§sire'
W : Ik v;i1 een prachtig Palei-s.
À : Het 1s aI 6eboutdrHessire,
H : ïk wiI ho:rilerclcn knechten en mei-den.
À t ?re wachten u oPrEie§slïe.
3í : ïk riil eeuwige roenlpracht en praal.
A : Yertrourí op de }ui-velrtríessire.
iri : Ik Yiil rle §teen rler ?ijzen.
A : ïïat u ari.nreakt t'lor§.t goudrblessire.
U : Ir r.ril . .. éë& vroltt?.
(À ontdoe t zich van h*.i;r vermonraj.a6 e:r gaat dichterbi j staan'
À : Ànbrosio. . .Uli dienares rÏilessire.
H : IIeb Cartirrgeesten van de d'uistere Hell
À ! GenoeËrh{esslre1...?§Yen e en punt achter t1\ï Í]&àIIlr
(Eii zet ecn punt nret bloed rÀ gaat ac6ter hem staein. )
À : ïïet pairt is getekenC.r§atanrilet zljn bloed'
Je hebi zíil; iïen§en Sehoord.
Maar ééa r''retts hcc*Í hii vergeten: i
ïo
-j
Ï,3Y§iq!
t
3[E
J)e belangrijkste. . .

)

ffi -1-

:::'i=Y
(gij naar laatste

geeft A Ei een dun.Àlle lichten uitrbliirsem en
(§ond er.ble* iroort rle langgerekte kreet van iesand die van heel hoog
(naar ber:eclea stort.Een kleine spot op vlatrr 2:B zit geknield en noudt
(fret hoofd van ï,ï 1n zija schoot.L! bloedt uiL zijrt noncr.)
ï"íoortlen

B : A§Ibrosi-o...?
ïíi jn broed €r. .. ?

Ie

af6ro::.Crde onrienseli;k die;le af6r'ond.

.ie h"ciiaixn dat a1s eetr ba.l
Over de uitstekende rotsen keratste.
Je troofd dat

als een razencle tol

Bij ellce slag een tlraai maakte.
Je ogen die de grond zagen naderen,
Ie punten val de rotsen.
Je oren vo1 gesuis
Van c1e tiitrd d"ie je onrvervelcle.
De slag.ÀIs esil verrotte vrucht
Spat je licl.rae.n op Ce rotsen.

Hilar je leeft.
Zeven öa6en en ueven naci:ten na de

Y41...je leeft.

llke spaancier Yan e1k bot
In el-ii C-eel van je lichaen gebroicea.
Ilk tiuiubreed Ïiuid. geschaafd rbekorst'
Eu cle zevende dag ko;lt

C.e

reteilr5olven water

Iie langzaua het ravijn vuIlen.
Je leef t..,ou.bct'íee;LÍ jkren het r-{ater stÍ jgt naar je
ln traeg . a. breken je osear
========§ier Sterft de l{Oi1uik.
3inde,

nond,

3ljst vaa Iraatstc Yerbcteringen.
=========== == ============ === ====

Tr4

: Eeas reisd a zLj aaar aen anÖere stad
Ea bmcht d.aar eGE peer dagen àoor.

0p dc d.ag van d'c Ecer
Ëlng zij vrooa teaar do HeÍlige HÍ-s"

YI'I
(U

:

De Haagd van w:ic

eLfae verbeteriag

VII,,

jc

h:lo3-d.

ia de hel-e tekst

el.oor

te

vocren. )

: Bccstigcremerige tyraanlelEmlaeasie,
Iiktaat van de vrces in uw oaderbuik,
Ie wo:m die g1-uiperÍg tlw bart aanvreet,
Ook uw harF*-€{i.

ziel afknaagt.

§1ke da6 offerep uw \ntrea aen de luivel van Ïrw angst.
i{et nroet zijn hoofd in de grond verduiken.

vÍ:-r, :
tt hi
'le gevraa6d
írÉvï
zijn
hiii Je
NYIITS : IÍeeft

kou't

te ktl86eB.

