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gen strand. Een zee. 
Vlaanderen? Wacht maar. 
We leven in een moment waarop de avond 
verandert in een klare nacht. 

Naast een enorme kei, druïdesteen, 
at Petrus vuurhout te kappen. 
Een geitebok houdt hem companie. 

Op de achtergrond liggen zigeuners, een 
twintigtal. Ze slapen op het zand, verzameld 
rond een kooi op wielen met daarin twee tijgers. 

Een jongeman, met zware valiezen, komt 
voorzichtig naderbij en stopt bij Petrus. Het is 
zijn zoon. Onder zijn arm draagt hij zijn portret 
niet daarop in gouden letters: denkt aan mij. 

Ze praten zacht. De zee belet ons hen te 
verstaan. 

Jongeling Ik hoop dat het voor altijd niet is dat 
we van mekaar scheiden. Ik hoop dat we mekaar 
nog weer zullen zien, en dat we al te gaar nog 
gelukkig zullen zijn. Adieu vader. 
(geeft Item zijn portret, maar Petrus weigert dit en 
hakt koppig verder. Ondertussen is Anna dichterbij 
gekomen. Ze is blind.) 
Jongeling Adieu moeder, stel het wel. 
Anna God beware u jongen. Kom... ik zal u een 
kruiske geven. Gij gelooft daar wel niet aan, 
maar liet is toch een troost voor mij. Doe een 
goede reis, Eduard. Zorgt dat ge uw geld niet 
verliest en dat ge in geen slecht gezelschap 
dompelt. 
Jongeling Ik moet gaan moeder, (hij geeft haar 
zijn portret, pakt zijn valiezen) 
Anna God beware U, Eduard jongen. 
Petrus (met snikkende stem) Eduard... doe een 
goede reis... en ik hoop... dat ge ginder... 
gelukkig zult zijn. En doe de complimenten aan 
nonkel Justien. 
Jongeling En aan Kamiel, vader, moet ik niks 
zeggen aan Kamiel? Mag ik niet zeggen dat ge 
hem vergiffenis schenkt, en dat ge hem graag 
ziet? 
Petrus (ontroerd) Ja, zeg het hem. Zeg hem dat 
ik hem ook geluk wens in zijn leven, (stopt met 
kappen, en gaat af.) 

De jongeman zoent zijn moeder en vertrekt. 
Anna weent. Ook Paniska, haar jonge dochter, 
slentert droevig aan de zeerand, en weet dat ze 
haar enige vriend en broer nooit meer zal zien. 
De zee wordt wild. De zee die Eduard naar 
Amerika moet brengen. 

Vier kwetterende viswijven wachten op hun 
mannen. Ze stinken naar vis. Slechts drie 
mannen, met baarden, komen met volle netten 
uit het water. Voor de vierde werd de zee zijn 
graf. Het vierde viswijf blijft huilend achter. 
Maar toch. Een drenkeling wordt uit de zee 
opgevist. Een moment van hoop voor de oude 
vrouw. 

Maai liet is niet haar man, wel een jong 
schepsel, half mens, half dier. Hij wordt voor 
dood achtergelaten, zijn naakte lichaam op de 
koude kei. 

Paniska komt dichter en streelt het vreemde 
wezen. 
De zee wordt rustig. 
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Paniska Hij slaapt... alles slaapt... alles is stil... 
geen windje aan de lucht. 
Anna Paniska? 
Paniska Is hij de zee overgestoken, mama? 
Anna (streelt het portret van haar zoon) 
Ja lieveke, hij is de zee overgestoken. 
Paniska En is dat ver? 
Anna Dat is het einde van de wereld, lieveke. 
Paniska Wat is er daar, 
aan het einde van de wereld? 
Anna Een ander land. 
Paniska En verder? 
Anna ...nog andere landen... 
Paniska En nog verder? 
Anna ...de sterren, lieveke. 
Paniska Ik zie alleen de sterren, mama, aan de 
andere kant van de zee. Begint misschien de 
hemel daar, aan het einde van de wereld? 
Anna Nee lieveke. Maar ze zijn er wel heel dicht 
bij. Hij zegt dat de mensen daar veel gelukkiger 
zijn. Hier ziet alles zwart en triestig. 
Paniska Maar waarom mama? 
Anna Omdat onze lievenheer dood is, lieveke. 
Paniska Hij slaapt. 
Anna Nee, nee... 
(Petnis op) 
Paniska Alles slaapt, de ganse wereld. Zelfs de 
zee. De planten en de vogels. Zelfe de wind. 
Tot de maan opkomt en alles wakker wordt. 
Omdat morgen de lente begint. 
Petrus Paniska? 
(Paniska vlucht tussen de slapende zigeuners) 
(Garde op; hevig) 
Garde Wat doen zij hier? 
Petrus Ssst! Ze slapen! 
Garde Ah! Ze slapen! Wel dat ze dan opstaan! 
Wie is den oudste van de bende? Ik moet hem 
iets zeggen. 
Petrus Dat weet ik niet. 
Garde Ah! Gij weet het niet. Maar weet ge dan 
wel waarom gij ze hier hebt doen laten komen 
dan? 
Petrus Maar ik heb ze niet doen laten komen. 
Ze kwamen vanzelf. 
Garde Doet uw deur dan op slot. 
Petrus Wij doen ons deur nooit op slot. In de 
dag niet en 's nachts niet. 
Garde Ge ziet het! 't Is zo dat ge van uw kot 
een dievenstal maakt. 
Petrus Ze wilden alleen maar slapen. Ze zitten 
aan de grond. 
Garde Leg het maar uit aan de burgemeester. Ik 
heb hem doen komen. En den onderpastoor ook. 
Gij weet gij heel goed dat ge hier zonder 
toelating niet moogt kamperen. En zeker 
's nachts niet. Waar is den oudste? (gaal richting 
kamp) Hij krijgt een proces! 
Petrus Pas op, ze hebben hun beesten bij! 
(een tijger brult; de garde angstig terug) 
Garde Ze hebben hun beesten bij! Ge krijgt ook 
een proces gij. We gaan wel eens zien of dat hier 
allemaal zomaar gaat aflopen. Het is verboden 
wilde beesten te houden. Het is zelfs pure 
goedheid dat ik ze niet direct afpak, (schrijft) 
De burgemeester is ook veel te goed. Als er 
ongelukken gebeuren, wat dan? We hebben al 
eens zo een bende in 't dorp gehad, tien jaar 
geleden. Die hadden een beer meegebracht. 
Maar die gasten hier brengen tijgers mee. Ze 
denken zeker dat hier alles kan. 
Paniska (dichterbij gekomen) Het zijn brave 
beesten garde. Ze doen geen kwaad. Ze slapen. 
Garde Tijgers zijn tijgers, ook als ze slapen. 
Maar pas op, hé, ik moei me niet ze. Meneer de 
burgemeester zal beslissen wat er met deze 
zottekesprocessie moet gebeuren. 
Maar ondertussen krijgt gij een proces gij. Uw 
naam? 
Petrus Kent gij mij dan niet meer? 
Garde Toch wel, maar de wet wil dat ik het u 
vraag. 
Petrus Petrus 
Garde Uwen ouderdom? 
Petrus Dat weet ik niet meer. 
Garde Uw werk? 

Petrus Herder en houder van de bok van de 
gemeente. 
Garde Ik zal hem binnenkort eens van doen 
hebben. Mijn geit staat te springen. Om welk uur 
zijn ze gekomen? 
Petrus Om elf uur. 
Garde En wat hebben ze gezegd? 
Petrus Niets. 
Garde Gij gaat gij mij niet vertellen dat gij niet 
in verstandhouding zijt met hen. Wat komen zij 
hier doen? 
Petrus Ik weet het niet. 
Garde Goed. Ik schrijf het op. 
(buigemeester op) 
Garde Ah! Ze zijn daar, meneer de 
burgemeester. Ze slapen. 
Burgemeester Ja, ik zie het. 
Garde Pas op, ze hebben hun beesten bij. 
(de tijger brult) 
Burgemeester Ze hebben hun beesten bij! 
Petrus Ge moet niet bang hebben, meneer de 
burgemeester, ze lopen niet los. 
Burgemeester Maar goed. 
Garde Ik kom hier juist het proces op te maken 
van de herder, hier aanwezig, waarvan zijn 
voordoen mij zeer dubbelzinnig is! 
Burgemeester Spreekt wat zoeter. 
Garde Hij weigert zich te verklaren. En doet 
voor dat hij niet weet waarvoor zij gekomen zijn! 
Burgemeester Maar spreekt toch wat zoeter! 
Garde U heeft ze verboden, meneer de 
burgemeester, te kamperen zonder toelating: 
eerste overtreding. En tien jaar geleden hebt gij 
verboden wilde beesten te houden in het dorp: 
tweede overtreding! 
(de tijger bndt) 
Burgemeester God! Spreekt zoeter, zeg ik u! 
Garde Ze kunnen alleen met boosaardige 
bedoelingen gekomen zijn. Hun gedrag is meer 
dan verdacht. Als u het van mij wilt, dan zal ik 
ze nu ondervragen. 
Burgemeester Pas maar op gij! Laat hen gerust. 
Van het ogenblik dat ze slapen, kunnen wij de 
ogen sluiten. Goed! We gaan. Een mysterieus 
volkske. Hebt ge meneer pastoor verwittigd? 
Garde Ja, meneer de burgemeester, maar hij 
ging juist naar bed. Hij verstond er niet veel van. 
Hij wordt oud. Ik moest naar de onderpastoor, 
zei hij. 
Burgemeester En zijt ge geweest? 
Garde Ja. 
Burgemeester En wat zei deze? 
Garde Hij komt. Hij is helemaal van zijn melk. 
Hij voorspelt dat deze heidenen een dienst 
zullen houden op onze hoogste duintop, door 
een mensenoffer te brengen. En dat ze hiervoor 
op de maan wachten. Tot ze hoog genoeg staat. 
Hij is helemaal opgedraaid. Hij riep zo van: Ah! 
Burgemeester Ssst! 
Garde We zullen wel zien. 
Burgemeester Dat is zijn zaak. We kunnen ons 
niet mengelen in deze spirituele zaken... zolang 
ze de gemeentelijke orde niet verstoren. Kom we 
zijn weg, het stinkt hier. 
Garde Ja, ja. Maar dat komt wel door de bok 
burgemeester. 
Burgemeester Ja natuurlijk... Ah ja, ge moet 
hem rap eens sturen, Petrus, mijn geit wordt 
wakker. 
(de burgemeester en de garde af) 
Zigeuner Paniska! 
(hij zingt een lied) 
Paniska De wind komt op. De zee wordt wild. 
Anna Zij zingt. 
Paniska En de maan komt op. Kijk mama! De 
zee wordt licht van tintelingen en de golven zijn 
juist zilveren horenkens. 
Anna Dat is de eerste lentenacht, lieveke. 
Paniska Het ruikt zo lekker scherp. Als naar 
rozen in de diepe zomer. 
(Pan staat op) 
Mama! Hij is opgestaan! 
(Abt komt op met de koster) 
Abt Stilte! Wat gebeurt er? Wat doen die 
zigeuners hier? 
(tot de zigeuners) 
Wat doen jullie hier? 
... Geen antwoord? Ik versta het. Ik heb jullie 
ook niets te zeggen. Ketters. Morgen wordt ge 

ETCETERA 21-22/88 29 


