
(Ze geeft met haar rechterarm een krachtig 
teken, muziek begint: de tango triste. Zacht en 
meeslepend) 
Voor de koningin lopen de drie jonkvrouwen. 
De eerste jonkvrouw draagt een rood 
staatsieskleed en zij houdt twee bazuinen in 
haar handen. 
Zij blaast op een der bazuinen... en verkondigt: 
Die miere vrouwen verhoert / lii sal eweleec 
verdoeuen / inde salecheit / ende hi en sal 
nemmermeer horen / noch sien die lioechte 
melodie / ende de wondere der gheweldeghere 
minnen. 
Dat betekent: Wie niet luistert naar mijn 
vrouwe zal ten eeuwigen dage doof zijn voor de 
gelukzaligheid; en hij zal nooit horen noch zien 
de liefelijkste muziek en de wonderen der 
soevereine Liefde. De andere bazuin ! 
die de weghe vlieghet ende gheet / die mijn 
vrouwe mijnt / hi sal gheweldech sijn vander 
minnen rike... 
Dat betekent: Wie zich haastig voortspoedt op 
de wegen die mijn vrouwe bewandelt zal 
deelachtig worden... aan de soevereine 
waardigheid der Liefde. 
De tweede jonkvrouw draagt een groen 
staatsiekleed zij houdt in haar handen twee 
palmtakken... die elk verzegeld zijn met een 
boek: daarmee vrijwaart zij haar vrouwe voor 
het stof der dagen en nachten, der manen en 
der zonnen..want zij duldt geen stof van hen. 
De derde jonkvrouw is gekleed in een zwart 
staatsiekleed, en in de hand draagt zij iets... als 
een lantaarn gevuld met dagen. 
Daarmee doorgrondt haar vrouwe de diepte 
van Gods grondeloosheid in de mens... 
en de hoogte van de opvaart naar God. 
De koningin loopt met krachtige passen op mij 
toe zet haar voet op mijn keel en roept met een 

vreeswekkende stem: weet je wie ik ben? Je 
bent het denkvermogen van mij... zolange tijd 
heb je mij last en leed berokkend... 
...de huisgenoten van mijn geestelijke woning 
verlenen glans aan je optocht. 
Zij die op de bazuin blaast is mijn heilige vrees 
die van mij volmaaktheid eist. 
De tweede jonkvrouw is het vermogen van mij 
tol onderscheiding van het.denkvermogen en 
liefdeskracht. 
De derde jonkvrouw is mijn wijsheid... de derde 
jonkvrouw is... mijn wijsheid: zij heeft mij 
bijgebracht hoe machtig en werkzaam je bent 
wanneer de liefde zich van jou bedient. 
Mijn wijsheid maakt het mogelijk dat in 
momenten van verrukking God helemaal tot 
zijn recht komt in mij... 
en dat ik al het geschapene mei het oog van de 
schepper beschouw... en iedereen afzonderlijk 
in zijn betekenis. 
Welke boodschap breng je me nu ? 
...Ik kom je bevestigen dat jij dit kleed vol ogen 
waarlijk draagt ; met hemels eerbetoon heb je 
me gekleed; 
de ogen zijn duizend in aantal dat betekent dat 
iedere deugd haar volle onmetelijkheid bezit; 
hun vurigheid toont aan dat zij de opdracht der 
Liefde door en door kennen; dat zij kristallen 
lijken betekent dat je ten gronde gegaan benl 
en gestorven aan je passiviteit ten opzichte van 
God. 
...Elk oog is gekroond... met het teken van de 
voltooiing van daad... en overgave. 
(Verblindend wit licht. Ze schrikt) 
Mijn denkvermogen heeft me geprezen. 
Het beval me mijn geestelijke gave te beamen! 
ik stemde van harte toe. 
(Zc rent naar de publiekstribune. Meer wit 
verblindend licht komt van boven deze tribune. 
Ze schrikt. Ze draait en rent naar de andere 
tribune. Een golf van wit verblindend licht. Ze 
schrikt, maar ze blijft praten) 
Mijn denkvermogen bood me zijn diensten aan, 
en ik prees het ! 
(Ze draait en rent naar de ladder. Een golf van 
wil licht komt vanuit de top van de ladder. Ze 
draait en rent naar de witte muur. Ze bonkt met 

haar hoofd tegen de muur. Haar hoofd verdwijnt, 
in de muur). 
De liefde verscheen en omarmde mij ; 
ik werd weggerukt buiten de geest, en tot de 
dag ver gevorderd was bleef ik verdronken 
liggen in onuitsprekelijke verwondering en 
vreugde! 
(Ze haalt haar hoofd uit het gat in de muur en 
rent achteruit. Haar neus wordt ontzettend lang. 
Ze spuugt de neus op de vloer. Ze schrikt van het 
geluid. Ze kijkt naast zich. een zware kluit. Ze 
neemt de kluit in haar handen, en tilt hem tot 
boven haar hoofd) 
Zweer, op deze steen, dat je hier nooit weg zult 
gaan... 
(De mannelijke slem lacht haar uit) 
...Zonder mij in te lichten. 
Hij (Schaterend van het lachen) 
Ik zweer, ik zal nooit van je weggaan 
Zij Zweer, dat je hier vandaan nooit weg zult 
gaan... 

ook niet van mij... 
(Haar armen spannen zich, haar benen trillen en 
schudden, haar lichaam beeft onder het gewicht 
van de ijzeren kluit) 
Hij (schaterend van het lachen) 
jij je tegen mij keert. (Stilte) 
Zij Kus me... nu... 
(Ze bukt. De ijzeren kluit valt uil haar handen en 
bonst op de witte balletvloer. Ze is uitgeput. Ze 
kijkt achter zich. Ze loopt naar het midden van 
de ruimte. Ze haah ui! de binnenzak van haar 
colbert een witte doek om hel zweel van haar 
voorhoofd te vegen. Ze ontvouwt het doek, hel 
wordt zeer groot. Een zachte melodie koml 
vanuit het ontvouwen van het doek. Een 
mannenkoor zingt een melancholisch liefdes-
deuntje. Ze veegt haar voorhoofd niet. Ze 
bewondert hel stralend witte zijden doek. Haar 
gezicht is plotseling vol van een kinderlijk geluk. 
Ze begint een snelle vrolijke dans met het doek. 
De langzame muziek vult de zaal. Ze probeert de 
luclu in te pakken in hel witte zijden doek. Hel 
wordt donker in de zaal, alsof hel doek langzaam 
de hele zaal bedekt. Terwijl ze naar de ladder 
rent en haar gezicht bedekt mei het doek, valt, 
mei dezelfde snelheid, het licht. Haar silhouet 
verdwijnt in de duisternis. Black out. In hel 
donker klinkt alleen de melancholische melodie. 
Licht. 

Ze zil op de trap van de tribune met de engelen, 
tegenover het publiek. Ze is nu gekleed in 
zwartrood dure lingerie. In haar handen heeft ze 
een massa van veelkleurige zijden doeken. Ze 
staat op. Ze streelt haar gezicht mei de zijden 
massa. Uit de zijden massa verschijnt een witte 
duij'. Ze loopt langzaam diagonaal door de 
ruimte. Ze aait de duif. Uil de rechterhoek haalt 
ze een zilveren, stralende kooi. Ze zet de duif in 
de kooi. Ze drukt op een knop en glimlacht. De 
duif verdwijnt en in zijn plaats verschijnt een 
lange boa van witte veren. Ze haalt de boa uit de 
kooi. Ze verzamelt een paar requisieten en gaat 
zitten in het midden van de vloer. Ze masseert 
haar enkel Ze lacht zichzelf uit, van walging. 
Slechts enkele woorden van hetgeen ze zegt zijn 
verstaanbaar) 
Zij Als de appelboom in de boomgaard zo is 
mijn vriend tussen de jongens... zijn schaduw 
heb ik begeerd en ik ben gaan zitten... in zijn 
schaduw wil ik zitten en zijn vrucht is zalig 
tegen mijn verhemelte... in de holte van mijn 
mond... hij heeft mij meegenomen naar de 
wijnkelder en zijn wimpel boven mij was de 
liefde... versterk mij met rozijnenkoeken... 
verkwik mij met appels... want ik ben ziek van 
liefde... zijn linkerhand onder mijn hoofd... en 
zijn rechterhand zal mij omklemmen... omklemt 
mij... ik heb jullie bezworen... ik bezweer jullie 
dochters van Jeruzalem... bij de reeën en bij de 
hinden van het veld... zouden jullie de liefde 
wekken..wek de liefde niet..zouden jullie de 
liefde wakker maken... maak de liefde niet 
wakker voordat het haar behaagt voordat zij 
het wil. 

(Zc Hgt op haar zij en ze kijkt rustig naar haar 

publiek. Met een mooie warme stem.zegt zij:) 
Als de appelboom in de boomgaara 
zo is mijn vriend tussen de jongens 
zijn schaduw heb ik begeerd 
en ik ben gaan zitten 
in zijn schaduw wil ik zitten 
en zijn vrucht is zalig tegen mijn verhemelte 
in de holte van mijn mond. 
hij heeft mij meegenomen naar de wijnkelder 
en zijn wimpel boven mij was de liefde 
versterk mij met rozijnenkoeken 
verkwik mij met appels 
want ik ben ziek van liefde 
zijn linkerhand onder mijn hoofd 
en zijn rechterhand zal mij omklemmen 
omklemt mij 
ik heb jullie bezworen 
ik bezweer jullie dochters van Jeruzalem 
bij de reeën en bij de hinden van het veld 
zouden jullie de liefde wekken 
wek de liefde niet 
zouden jullie de liefde wakker maken 
maak de liefde niet wakker 
voordat het haar behaagt 
voordat zij het wil 
(De melancholische melodie klinkt door. Ze 
draait zich om. Ze verschuilt haar hooj'd in haar 
bovenarmen. Haar rug beeft. Haar benen trillen. 
Met fluisterende stem, vol angst, zegt ze 
haastig) : 
als de appelboom in de boomgaard zo is mijn 
vriend tussen de jongens zijn schaduw heb ik 
begeerd en ik ben gaan zitten in zijn schaduw 
wil ik zitten en zijn vrucht is zalig tegen mijn 
verhemelte in de holte van mijn mond hij heeft 
mij meegenomen naar de wijnkelder en zijn 
wimpel boven mij was de liefde versterk mij 
met rozijnenkoeken verkwik mij met appels 
want ik ben ziek van liefde zijn linkerhand 
onder mijn hoofd en zijn rechterhand zal mij 
omklemmen omklemt mij ik heb jullie 
bezworen ik bezweer jullie dochters van 
Jerusalem bij de reeën en bij de hinden van het 
veld zouden jullie de liefde wekken wek de 
liefde niet zouden jullie de liefde wakker maken 
maak de liefde niet wakker voordat het haar 
behaagt voordat zij het wil 
(Ze ligt op haar rug. Haar mond wijd open, haal-
benen wijd open, haar vuisten krampachtig, vast. 
Haar lichaam schudt, van barensweeën. Tussen 
deze ondragelijke pijnscheuten probeert ze luclu 
te happen om ons te zeggen) : 
als de appelboom in de boomgaard zo is mijn 
vriend tussen de jongens zijn schaduw heb ik 
begeerd en ik ben gaan zitten in zijn schaduw 
wil ik zitten en zijn vrucht is zalig tegen mijn 
verhemelte in de holte van mijn mond hij heeft 
mij meegenomen naar de wijnkelderen zijn wimpel 
boven mij was de liefde versterk mij met 
rozijnenkoeken verkwik mij met appels want ik 
ben ziek van liefde zijn linkerhand onder mijn 
hoofd en zijn rechterhand zal mij omklemmen 
omklemt mij ik heb jullie bezworen ik bezweer 
jullie dochters van Jerusalem bij de reeën en bij 
de hinden van het veld zouden jullie de liefde 
wekken wek de liefde niet zouden jullie de 
liefde wakker maken maak de liefde niet 
wakker voordat het haar behaagt voordat zij 
het wil 

(Plotseling komt ze overeind. Met haar rug naar 
het publiek, geknield, zegt ze aan de tribune met 
de engelen) : 
Alle engelen... alle engelen der legermachten en 
heerschappijen ! 
Hier zullen jullie de eeuwige heerlijkheid 
herkennen... die jullie toebehoort. 
De tijd is gekomen : jullie allen die door de 
liefde voltooid zijn... verheugt jullie... over het 
leven der minne in deze nieuwe voltooide. 
(De melancholische melodie gaal door. Het witte 
licht verandert zeer langzaam, onopgemerkt in 
roodbruin. Plotseling wendt ze zich naar hel 
publiek) 
Wanhopig verliefden! Treedt binnen in de 
volheid van liefde en leven... jullie 
onvoltooiden! Die niet zo naakt zijn dat jullie 
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