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OVER DIT VERHAAL
Al honderden jaren waren de Spanjaarden aan het bewind in de Filipijnen. Om de
bevolking van de eilanden te bekeren tot het katholieke geloof en om handel te kunnen
drijven voor Spanje, tussen Mexico en China. Maar de echte macht in de Filipijnen was in
handen van de kloosterorden, de monniken en de priesters.
In dit verhaal hekelt José Rizal (1861-1896) op satirische wijze de toestand van de
Filipijnen in zijn tijd.
Volgens de samensteller van een Spaanse uitgave van het verhaal komen vergelijkbare
personages voor in een paar boekjes, die in 1889 in Madrid zijn gepubliceerd onder het
pseudoniem ‘Dimas Alang’. Een pseudoniem dat José Rizal toen ook gebruikte in Parijs
als correspondent van de Spaanse krant La Solidaridad. Mogelijk stamt dit verhaal uit
hetzelfde jaar.
Over dit verhaal zegt de samensteller:
“Dit manuscript gaat ongetwijfeld verder dan de twee boekjes die waren verschenen en
de lengte ervan laat zien dat het een roman had moeten worden. Ondanks de genialiteit
en vindingrijkheid van het verhaal liet Rizal het echter onvoltooid na, misschien omdat
hij dacht dat de personificatie van zijn eigen Jezus Christus de grenzen van de
antiklerikale controverse overschreed.”
(Isaac Donoso Jiménez in: José Rizal, Prosa selecta – Narraciones y ensayos; Madrid,
2012)
We zullen helaas nooit weten hoe deze prachtige satire anders zou zijn afgelopen.

OVER DE AUTEUR, JOSÉ RIZAL
José Rizal (1861-1896) was een Filipijnse geleerde, schrijver en nationalist. Hij is
vooral bekend als schrijver van de romans Noli me tángere (vertaald als Raak me niet
aan!) en El filibusterismo (vertaald als De revolutie), waarin hij op sarcastische wijze felle
kritiek gaf op de koloniale maatschappij en vooral op de misdadige rol van de kerk.
Zijn hele leven zette Rizal zich in voor hervormingen die moesten leiden tot
onafhankelijkheid. Maar uiteindelijk had hij met zijn geschriften zoveel vijanden gemaakt
dat hij in een proces ter dood werd veroordeeld op beschuldiging van rebellie en
godslastering.
Met zijn executie op 30 december 1896 werd het gewapende verzet tegen de Spaanse
kolonisator alleen maar heviger.
Voor meer informatie over José Rizal en zijn romans: www.arpenco.nl

I

Omdat hij door de bewoners van de aarde was verbannen naar de vergetelheid, was het
al eeuwen geleden sinds God de Vader zich met deze wereld had beziggehouden. Het
beheer daarvan liet hij over aan de heiligen en andere modieuze idolen die ze daar in al
hun dwaasheid vereerden. Hij besteedde zijn aandacht aan andere zonnen en planeten, die
mooier en groter waren dan die van ons en waar op het oppervlak de Eeuwige Schepper
op een zuivere en eenvoudige wijze werd vereerd.
Elke keer dat Zijn alziende blik op onze kleine bol viel, die bedekt met wolken door de
oneindige ruimte tolde, keek hij vol walging weer weg, zoals een lichtgeraakte vader bij
het zien van een ondankbare, slechte zoon. Zo werd de aarde, overgelaten aan haar idolen,
bedolven met ellende en verdriet. Duisternis daalde neer op haar oppervlak en in haar
boezem brulden woedende hartstochten, als reptielen opgesloten in hun hok. En het
gehuil van de ongelukkigen en de stemmen van de slachtoffers vervulden de lucht, drong
door het wolkendek en steeg op naar de troon van de Almachtige.
Uiteindelijk kreeg de Almachtige Schepper medelijden en op een dag zette hij zijn bril
op en zei tegen zichzelf: ‘Laten we eens kijken wat er aan de hand is bij die ezels op hun
oranjekleurige hemelbol!’
God keek naar de aarde en zijn blik viel toevallig op een groep eilanden, waarvan de
meeste bergachtig waren, orin gd door stormachtige zeeën en geschokt door krampachtige
bevingen, alsof ze waren bedekt met kwikzilver. En God zag mensen van verschillende
rassen en kleuren, sommige met rokken en andere met pofbroeken. Mensen van wie de
kruin van hun hoofd was kaalgeschoren, met rondom nog een kringetje haar, terwijl de
hoofden van anderen juist net andersom waren geschoren, met een grote lok haar in het
midden, zo lang als die van vrouwen. En allemaal maakten ze rare capriolen en zeiden ze
een hoop onzin, die ze aan Hem toeschreven, de Eeuwige Vader, en anderen maakten nog
meer capriolen en spraken nog meer nonsens, in het geloof dat ze Hem een plezier deden.
De Eeuwige Vader dacht dat Hij visioenen kreeg. Hij zette zijn bril recht en keek nog eens
aandachtiger.
Hij zag dat een paar mannen die leefden zonder iets te doen de anderen onderdrukten
en tot slaaf maakten, ze kleineerden en voor de gek hielden, en daarmee nog steeds niet
tevreden, ze ook nog beledigden en bespotten. Maar wat de Eeuwige Vader nog het meest
verbaasde was dat hij zag dat ze allemaal ontevreden waren en eerlijk gezegd de
onderdrukkers nog meer dan de onderdrukten.
‘Hemeltjelief, hemeltjelief!’ mompelde Hij hoofdschuddend vol afkeer en hij streek
over Zijn baard. ‘Het lijkt erop dat het niet goed gaat daar op die kleine eilanden.’
‘Hé, kom hier!’ voegde hij er met luide stem aan toe, roepend naar de aartsengel
Gabriel die vlakbij langsliep.

Gabriel kwam naar Hem toe.
‘Ken jij de naam van die groene eilanden die daar beneden verspreid liggen, met rare
bewoners en nog gekkere gewoontes?’
Gabriel keek ernaar.
‘Natuurlijk!’ riep hij. ‘Want ik had daar vroeger een tempel en een plein!’
‘Jij, kleine Gabriel, heb jij daar een tempel en een plein?’ riep de Eeuwige verbaasd.
‘Jij veroorlooft je dergelijke luxe …?’
‘Bah! Ze hebben het me al weer afgenomen! Ze hebben het aan een monnik gegeven.
Daar komt alles in handen van de monniken!’
‘Monniken zei je? Wat is dat voor beest?’
‘Nou … een monnik, een monnik is iets dat moeilijk is uit te leggen,’ antwoordde
Gabriel verward. ‘Een monnik … dat is nou net de quid.1 Ik snap het zelf ook niet!’
‘En wat is de naam van die kleine eilanden?’ vroeg God, heel nieuwsgierig naar de
aarde turend.
‘Nou, de Filipijnse eilanden!’
‘Aha! Dus dat zijn de beruchte Filipijnen waar zoveel over te doen is … Maar, vertel
me eens, waarom hebben ze een Spaans klinkende naam als hun bewoners, volgens wat
ik zo hoor, die taal niet spreken?’
‘Dat is een andere quid, Eeuwige Vader,’ antwoordde Gabriel, die dat woord wel leuk
was gaan vinden toen hij in de Filipijnen was. ‘De bewoners van die eilanden zijn
onderworpen aan de Spanjaarden!’
‘Onderworpen, Gabriel, onderworpen zeg je? Ik heb de mens vrij geschapen, mensen
worden vrij geboren … alle mensen zijn gelijk …!’
‘Dat is weer een andere quid!’
‘Hou op met die quids, Gabriel, en leg het nou eens goed uit.’
‘Mijn hemel! Als ik Uwe Goddelijke Majesteit alles zou moeten uitleggen wat er daar
beneden gebeurt, dan zouden we elkaar in zeven dagen nog niet begrijpen …’
‘Maar leg me dan tenminste uit hoe dat nou kan, terwijl Ik de aarde heb geschapen
voor de mens, voor degene die het bewerkt, en alle mensen vrij en gelijk heb geschapen,
dat de inwoners van die eilanden dan toch onderworpen zijn aan de Spanjaarden?’
‘Nou … ene Alexander VI2 heeft in naam van Uwe Goddelijke Majesteit …’
‘Wat, wat? In mijn naam? Hemeltjelief!’ interrumpeerde de Eeuwige Vader, die zijn
zelfbeheersing verloor. ‘Wie is die Alexander VI?’
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Latijn voor ‘wat’, de vraag.

Alexander VI, lid van de Borgia familie en paus van 1492 tot 1503, was zo slecht dat hij daarmee bijdroeg aan de protestantse
reformatie.
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‘Nou, dat is nog zo’n quid … eh,’ antwoordde Gabriel, die zijn slechte gewoonte niet
kon afleren. ‘Die Alexander VI, die pretendeerde de wereld te regeren uit naam van Uwe
Goddelijke Majesteit, was een schurk die veel mensen heeft vergiftigd, die een
liefdesrelatie had met zijn dochter …’
‘Jezus, Maria!’ viel de Vader hem in de rede terwijl hij een kruisje sloeg, ‘Jezus, Maria!
En die schurk heerste uit mijn naam, Sanctus Deus!’
‘Omdat Uwe Goddelijke Majesteit geen aandacht meer besteedde aan de aarde …
Terwijl de meester slaapt hebben de bedienden en dieven vrij spel!’ was het antwoord van
Gabriel op een wat verwijtende toon. ‘Iedereen wist dat die Alexander een sluwe deugniet
was, zodat hij door alle eerzame mensen in Europa en in het beschaafde deel van Amerika
werd vervloekt en veroordeeld en zijn naam een synoniem is geworden van de woorden
immoreel, moordenaar, gifmenger, intrigant, incestueus … Alleen daar, alleen in die
kleine eilanden wordt hij gerespecteerd. Daar hebben ze een hele straat naar hem
vernoemd!’
‘Is dat waar? Maar is dat land soms gek geworden?’ Maar Hij vervolgde met: ‘Je had
het over die schurk, die in mijn naam …’
‘Die eilanden aan de Portugezen heeft gegeven!’
‘Aan de Portugezen? Maar heb je niet net gezegd dat die eilanden zijn onderworpen
aan de Spanjaarden? Wat is er dan gebeurd met mijn naam en mijn prestige?’
‘Dat is ook weer zo’n … ik bedoel, ik zal het uitleggen. Alexander VI, die misbruik
maakte van uw onoplettendheid, verdeelde de aarde tussen de Spanjaarden en de
Portugezen …’ 3
‘Maar, wie had hem dan gemachtigd om de aarde op te delen, die niet eens van hem
was?’
‘O, o! Nu blijkt maar weer dat Uwe Goddelijke Majesteit al heel lang geen idee heeft
van wat er allemaal op de aarde gebeurt. Nou ja, de pausen laten zich niet tegenhouden.
Ze beschikken over de hemelen, over het koninkrijk van Uwe Goddelijke Majesteit, en
over Uwe Goddelijke Majesteit zelf!’
‘Ze beschikken over mij, ze beschikken over de hemelen zei je?’ riep God de Vader die
opstond.
‘Och, och!’ zei Gabriel. ‘En niet alleen de pausen, die alleen maar de schijn ophouden
en zich ernstig voordoen, maar zelfs de minste monnik, de minste aap zoals we in Manila
altijd zeiden, doet alsof hij U bevelen geeft en maakt van U een soort uitvoerder van hun
wensen. Och, och, och!’

Bij pauselijke bul Inter Caetera werd in 1493 de aarde door een demarcatielijn verdeeld tussen Spanje en Portugal, voor verdere
veroveringen en verspreiding van het katholieke geloof.
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‘Sus Maria, Sus Maria! 4 Kan dat zomaar?’ riep de Vader, die naar zijn
eerbiedwaardige hoofd greep. ‘Oh tempora, oh mores! 5 … Maar ga verder, ga verder. Je
zei dat hij de aarde verdeelde tussen de Spanjaarden en de Portugezen. En Spanje heeft ze
gekocht?’
‘Nee, Heer, integendeel! Een Portugees die in die streken een vriend had heeft ze voor
de Spanjaarden veroverd …’ 6
‘Een Portugees? Die heeft dus zijn eigen vaderland verraden? Ik begrijp je niet!’
‘Ja, Vader, hij verraadde zijn vaderland. Maar hij verontschuldigde zich door te zeggen
dat zijn koning zijn salaris niet wilde verhogen.’
‘En om die reden heeft hij zijn koning en zijn vaderland verraden? Wat hebben ze later
met hem gedaan?’
‘Ze hebben een monument voor hem opgericht in de Filipijnen en straten naar hem
vernoemd, net als met die ander.’
‘Nog eentje! Maar eren ze daar dan alle schurken?’
De aartsengel Gabriel vouwde zijn vleugels op. ‘Als U maar weet dat ik er mijn tempel
niet meer heb,’ mompelde hij.
‘Maar Portugal, wat heeft dat toen gedaan?’ vroeg de Vader, die wel geïnteresseerd was
in die warboel.
‘Dat protesteerde en Karel, de koning van de Spanjaarden, dacht er nog eens over na en
droeg alle rechten die hij zou hebben op de eilanden over aan Portugal, voor een flinke
som geld die hij toen nodig had.’ 7
‘En toen nam Portugal ze over?’
‘Nee, Vader. Karel stuurde er nog meer expedities naartoe om ze in bezit te nemen,
maar zonder succes, tot zijn zoon ze uiteindelijk onderwierp door overeenkomsten te
sluiten, soms met mooie beloften.’
‘En die Karel en zijn zoon hebben ook monumenten in de Filipijnen?’
‘Nog niet, maar dat komt vast nog wel, te zijner tijd,’ antwoordde Gabriel.
‘En wat deed die Alexander toen hij merkte dat zijn bevelen niet werden uitgevoerd?
Heeft hij geprotesteerd, of geprobeerd de orde te herstellen?’
‘Welnee! Die was toen al dood, op zijn beurt ook vergiftigd. Maar wel vreemd als hij
zijn orders serieus nam!’
‘En wat zeiden de mensen ervan toen ze zagen dat mijn heilige naam door zulke
regelingen werd aangetast?’
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Jezus, Maria.
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Ach, wat een tijd! Ach, wat een manieren!
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De Portugees Fernando Magellaan, die op expeditie ging voor de Spaanse koning.
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Keizer Karel V, koning van Spanje als Karel I van 1516-1556.

‘Wat kunnen ze zeggen, Eeuwige Vader, behalve dat U niet bestaat, of als U wel
bestaat dat U hen hebt verlaten?’
De oude God bedekte zijn gezicht en vroeg toen met een droevige blik: ‘Laten we eens
kijken, Gabriel. Jij bent op die eilanden geweest en blijkbaar ken jij ze goed, dus wat denk
jij dat het verstandigste is om te doen, om hun lijden te verhelpen?’
‘De Eeuwige Vader vraagt mij om mijn mening?’
‘Ja, mijn zoon, omdat hun stemmen zelfs mij hier hebben bereikt en Ik een einde wil
maken aan al die ellende.’
‘Als het aan mij lag dan zou ik die eilanden in eigen hand nemen …’
Daarbij maakte Gabriel een veelzeggend gebaar, als van iemand die iets met zijn
vingers verkruimelt.
‘Zo, Eeuwige Vader, op die manier. En dan zou ik nieuwe eilanden maken met nieuwe
bewoners. Zo, op die manier!’
‘Nou, nou,’ antwoordde de oude God op vaderlijke toon. ‘Je kunt wel zien dat jij nog
jong bent en niet gewend bent om kattenkwaad uit te halen. Misschien ben je nog
wraakzuchtig omdat je bent beroofd van je tempel en van je plein, die zijn gegeven aan de
… hoe noemde je ze?’
‘Monniken!’
‘Dat was het, monnik! Wat een gekke naam. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit
zoiets heb geschapen! Maar wees niet zo haatdragend, neem een voorbeeld aan mij. Kijk,
ze noemen me de God van de Wraak ... Ik die volkomen barmhartig ben! Ik heb ze alles
gegeven en Ik heb daar niet eens een tempel. Ik die iedereen als vrije mensen heb
geschapen, en zij misbruiken mijn naam om mijn werk te vernietigen. En toch neem Ik
niet alleen geen wraak op ze, maar wens Ik ze nu alleen maar gelukkig te maken.’
‘Nou, ook goed,’ antwoordde Gabriel. ‘Als Uwe Goddelijke Majesteit mijn advies niet
wilt uitvoeren, vraagt U het dan maar aan de anderen die heel beroemd zijn in de
Filipijnen. Ze hebben daar nou Sint-Andreas, als beschermheilige van Manila, van wie de
feestdag elk jaar heel uitgebreid wordt gevierd, met vlaggen, processies, trommels,
rechters, vermomde politieagenten, paarden en meer van dat ouderwetse gedoe!’
En na zijn respect te hebben getoond trok de aartsengel zich terug.

II

‘Hoor eens, Andreas,8 wat weet jij over de Filipijnen?’ vroeg de oude God aan een
oude man die voorbijliep met een kruis in de vorm van een X.
Toen de oude apostel hoorde wat hem werd gevraagd schrok hij, en bij het horen van
de naam van de Filipijnen liet hij het kruis vallen.
‘Nou, wat voor advies kun je mij geven om de orde in Manila te herstellen?’ ging de
Vader verder met een vriendelijke stem toen hij zag dat de ander sprakeloos was.
Er verscheen een grimas op het gezicht van Sint-Andreas bij het horen van de woorden
orde en Manila en hij deed een beroep op alle heiligen.
‘Kom op, spreek! Wat is jouw advies?’
‘Ik, Heer, niets, niets!’ zei de apostel uiteindelijk. ‘Ik heb niets met dat land te maken.
Met die mensen wil ik niet omgaan. Ik ben een heilige van vrede en van weinig woorden.
Bovendien ben ik niet iemand die heeft doorgeleerd. Laat ze mij met rust laten want ze
hebben me al genoeg problemen gegeven.’
‘Maar ben jij dan niet de patroonheilige van Manila?’
‘Nee, nee … ja … ja … nee Vader … ja Vader … dat wil zeggen, ja … ja … maar nee
… nee … nee.’
‘Kom op man, wees nou eens duidelijk.’
Sint-Andreas voelde aan zijn nek en waaierde zich wat lucht toe met het uiteinde van
zijn cape, want hij voelde zich net zo gespannen als toen hij werd gekruisigd. Maar met
veel inspanning was hij uiteindelijk in staat om te zeggen:
‘Kijk, Uwe Goddelijke Majesteit, ik ben onschuldig! Het zit namelijk zo. Jaren nadat
de Spanjaarden die eilanden in bezit hebben genomen kwamen er een heleboel Chinezen
die ze op hun beurt wilden innemen. Daar hebben ze gevochten, daar hebben ze elkaar
gedood. Ik heb me nergens mee bemoeid, wat had ik kunnen doen? Maar de
overwinnaars wilden mij erbij betrekken, om hun bezit te bekrachtigen en er een schijn
van gerechtigheid aan te geven, en toen hebben ze hun overwinning toegeschreven aan
mijn interventie, God bewaar me! Ze zeiden dat de veldslag plaatsvond op mijn
naamdag,9 alsof ik er iets mee te maken heb gehad, met alles wat er op die dag is gedaan.
Maar het mooiste van alles is nog dat het die dag helemaal niet mijn heiligendag was,
omdat de Spanjaarden een fout hadden gemaakt met de kalender, omdat ze de zon hebben
gevolgd bij het navigeren. Uwe Goddelijke Majesteit kan nu dus zelf zien hoe onschuldig
ik ben aan die aantijging.’
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Sint-Andres werd, nadat hij was gegeseld, vastgebonden aan een X-vormig kruis om zo te sterven.

30 november, de feestdag van de patroonheilige van de stad Manila, Sint-Andreas. In november 1574 werd de Chinese piraat
Limahon bij Manila verslagen.
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‘En van wie is die heiligendag op de datum van die veldslag dan wel?’
‘Hoe moet ik dat nou weten, Eeuwige Vader,’ antwoordde Sint-Andreas, die klaarstond
om weg te gaan. ‘Die is blijkbaar van een zekere Proculo of van ene Evasio. De kalender
heeft zoveel heiligen, laten zij er maar hun verantwoordelijkheid voor nemen!’
Ze zochten naar de bedoelde heiligen, maar de kleine engelen kenden ze niet en de
Eeuwige Vader vroeg, zonder zijn geduld te verliezen:
‘Maar wacht eens even, welke religie hebben ze in de Filipijnen?’
De gezegende schepseltjes keken elkaar aan. De engelen ondervroegen elkaar met hun
ogen, als kinderen die hun les niet hebben geleerd, tot een van hen, die ondeugender en
brutaler was dan de rest, een waar enfant terrible, antwoordde:
‘De christelijke religie!’
‘Wie zei daar dat mijn religie heerst op die eilanden?’ vroeg een heldere, klankrijke
mannenstem. ‘Wie durft die te belasteren?’
Een lange man, met een serieus en streng gezicht, een dappere gelaatsuitdrukking en
een statige houding, kwam naar voren tussen de gezegende schepseltjes, met zijn ogen
zoekend naar het brutale engeltje. In de hemel noemden ze hem Jezus en hij was een van
de belangrijkste grondleggers van de godsdiensten.
Het spraakzame engeltje, dat heel bang en verward was, verstopte zich achter zijn
metgezellen, die hem plaagden met de woorden:
‘Aba,10 je verdiende loon!’
‘Welke religie wordt er dan wel gepraktiseerd in de Filipijnen?’ vroeg de Eeuwige
Vader nog maar een keer aan iedereen. ‘Hebben die eilanden dan helemaal geen
godsdienst?’
Jezus werd nog ernstiger en strenger dan anders, zodat veel van de aanwezigen wel
naar hem keken maar geen van hen iets durfde te zeggen. Uiteindelijk was er iemand die
veel ouder was, met een Mongools voorkomen, met een snor en een stoppelbaard, een
bruine huidskleur en schuine ogen, die na veel plichtplegingen en buigingen met een
indringende en kalme stem zei:
‘De rechtvaardige Jezus sprak de waarheid. Zijn religie wordt niet nagevolgd in de
Filipijnen en ik durf wel te beweren dat zijn leer daar totaal onbekend is. Maar staat U Uw
onwaardige discipel Kung Tsen toe U eraan te herinneren, dat Uw goddelijke wetten daar
weliswaar niet de overhand hebben, maar dat ze daarentegen Uw naam misbruiken en uit
Uw naam misdaden begaan en ongehoorde onrechtvaardigheden. Ik kan het weten want
mijn vaderland is een buurland van de Filipijnen en veel heidenen van mijn land zijn daar
christenen geworden, om redenen die nogal verwerpelijk zijn, min of meer oneerlijk!’
De woorden van Kung Tsen hebben veel invloed in hemelse kringen, zodat Jezus
zonder geërgerd te raken het volgende antwoord gaf:
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‘Ik ben het wel met Kung Tsen eens, maar ik kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de misstanden die uit mijn naam worden begaan door een stelletje
hypocrieten, een ras van slangen, adders, witgewassen doodgravers. Als de naam van de
Vader al wordt misbruikt, wat zouden ze dan wel niet met die van mij kunnen doen? Mijn
geloofsleer staat beschreven en hoewel die mismaakt is, is hij toch stralend en
beschermend. Ze misbruiken mijn naam omdat de mens mij is vergeten, ze herinneren
zich niet meer dat ik, die liefde en liefdadigheid heb gepredikt, geen enkele vorm van
tirannie of onderdrukking kan toestaan. Ik heb ze geleerd om na te denken, te analyseren,
te onderzoeken, dus waarom sluiten ze hun ogen? Is het soms mijn schuld dat er blinde en
domme mensen op de aarde zijn? Hoever willen ze gaan met die belachelijke manier
waarop ze met mij leuren, door stukjes en edele delen van mij te aanbidden, en mijn leer
vergeten, de morele basis van mijn werk, de geest van mijn prediking? Ik verloochen dat
ras van hypocrieten en ik zou al lang geleden hebben geprotesteerd als ik niet wist dat
mijn moeder betrokken was bij die poppenkast.’
‘Neem me nou niet kwalijk, zoon,’ antwoordde een aardige vrouw met een lief gezicht
en een barmhartige uitstraling. ‘Maar ze hebben mijn naam nog erger misbruikt dan die
van jou, en als ik daar niet over heb geklaagd dan is dat omdat ik jou geen verdriet wilde
doen. Kijk, ze drijven daar een handeltje met mijn liefde, met mijn gevoelens. Ze
gebruiken mijn naam om de laatste centavo af te troggelen van de armen, om getrouwde
vrouwen in het verderf te storten, om maagden te bezoedelen, om hele families in
onwetendheid en ellende te dompelen.
‘De ene keer verven ze me zwart, dan bruin en dan weer wit. Ik, die mijn hele leven
heb gewerkt en nog nooit een aalmoes van iemand heb gevraagd. Ze hebben me van dorp
naar dorp laten gaan, van huis tot huis, bedelend om degenen die een vrolijk en uitbundig
leventje leiden met goud te bevredigen. Ze gebruiken me als mantel om hun vuile lakens
en liefdesaffaires mee te bedekken, als verkoopster van rozenkransen, schouderkleden en
koorden, en wanneer ze me soms netjes aankleden dan doen ze dat om nog meer geld te
verdienen dan ze met een circusdanseres zouden doen.
‘Maar daarmee zijn ze nog niet tevreden, want ze schrijven me ook allerlei behoeften
en zwakheden toe, ze gaan ervanuit dat ik wraakzuchtig ben, hebzuchtig en hardvochtig,
en soms stellen ze me vijandig, tegengesteld en als rivaal op van mijzelf. Ze laten me een
bad nemen, of dansen. Ze kleden me in belachelijke gewaden en ze halen allerlei
ketterijen en kattenkwaad met me uit.
‘Nu je dit allemaal weet smeek ik je, mijn zoon, om me uit die eilanden te halen, want
ik kan de vernedering niet langer verdragen. Laat de heiligen daar maar met ze omgaan.
Augustinus, Dominicus en Ignatius11 zijn daar …’
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De kloosterordes van de augustijnen, dominicanen en jezuïeten in de Filipijnen.

‘Nequaquam!’ 12 protesteerde Sint-Augustinus. ‘Ze hebben me daar slecht behandeld.
Mijn zonen daar zijn niet alleen oppervlakkige schrijvers, maar ook charlatan-predikers.
De beste onder hen is een komediant. Ik geef ze u graag cadeau.’
‘De mijne zijn veel te dik!’ reageerde de slungelachtige Sint-Franciscus droevig. ‘Ik
hou me liever bezig met mijn kleine dieren. Laat Ignatius maar voor ze zorgen, hij is het
meest gewiekst en ondernemend.’
‘Met veel geloof en wilskracht zou ik misschien nog wat kunnen bereiken,’
antwoordde Ignatius van Loyola met zijn verfijnde glimlach. ‘Mijn zonen zijn heel
gedisciplineerd en ze gehoorzamen aan mijn regels, maar uw zonen, mijn beste
Dominicus, hoe hoffelijk ik ook voor ze ben geweest, proberen mijn ondernemingen te
dwarsbomen en me te verdrijven … Als jij nou tussenbeide komt …’
‘Wie? Ik, tussenbeide komen?’ vroeg Dominicus. ‘Ja hoor, natuurlijk! Eerst laten ze me
springen met mijn schouderkleed en mijn ster van nepstenen. Ze zijn tot alles in staat als
je dreigt hun zaakjes af te pakken. Laat de Nuntius en Sint-Petrus de kwestie maar
afhandelen.’
‘Wie heeft het daar over mij?’ vroeg een ziekelijke stem, als die van een oude
conciërge.
Het was Sint-Petrus die naar voren kwam met zijn kale hoofd en met inkt op zijn
handen.
‘We zeiden net,’ antwoordde Sint-Dominicus, ‘dat jij de dingen in de Filipijnen op zou
moeten lossen omdat jij een paus hebt …’
‘Doe me een plezier en praat alsjeblieft niet over de paus!’ onderbrak Sint-Petrus hem.
‘Kijk eens hoe mijn handen vol zitten met inkt van het afkruisen van aflaten. Ik sta
versteld. Alleen maar de problemen in de Filipijnen oplossen! En als ze me daar
ophangen? Ik mag dus de orde herstellen in de Filipijnen waar mijn zonen alleen
bedienden mogen zijn, medewerkers, terwijl die van jou het land leegzuigen! Doe het zelf
maar, en zo niet, laat ze het dan zelf maar oplossen.’
Met die woorden liep hij weer weg, want hij hoorde iemand op de poort kloppen.
‘Ja, laat ze het zelf maar oplossen!’
‘Laat ze maar gaan!’
‘Bid tot God en help jezelf!’
‘Elk land krijgt wat het verdient!’
‘Tirannen bestaan omdat de onderdrukten het toelaten!’
‘Hij die alles maar tolereert moet de gevolgen daarvan doorstaan!’
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Dat was wat de heiligen zeiden en nog veel meer dingen, uit angst om naar de
Filipijnen te gaan. Toen hij zag dat ze allemaal vluchtten van het gevaar was de Eeuwige
Vader overdonderd.
‘Maar laten we eens kijken. Laten we er nou eerst eens achter komen wat er aan de
hand is in de Filipijnen ... Wie van jullie is op de hoogte? Niemand? Hemeltjelief! Maar is
er hier dan geen enkele Filipino …?’
‘Jawel, Eeuwige Vader, er zijn er heel veel,’ antwoordde Sint-Johannes, die de
boekhouding van de hemel bij zich had, ‘maar ze zijn zo raar en zo …’
‘Maakt niet uit. Laat ze komen. We zullen proberen iets te weten te komen van ze. Ik
heb alles geschapen uit niets!’
‘De Filipino’s, oy! De Filipino’s! Degenen die in de Filipijnen zijn geweest!’ riepen de
engelen door de hele hemel.

III

Er was een buitengewone levendigheid te merken tussen de groepen bewoners van de
hemel. Veel van de Filipino’s sliepen, anderen verstopten zich, omdat ze dachten dat ze
zouden worden onderzocht, dat ze zouden worden gevraagd om hun verblijfsvergunning,
of dat ze onbetaald tewerkgesteld zouden worden bij openbare werken etc., zoals ze dat
gewend waren op de aarde. Toen ze hen in de gaten kregen knipoogden de kleine engelen
naar elkaar en ze wezen ze aan met hun vinger. De maagden onderdrukten hun glimlach
en bedekten hun gezicht met een waaier om woordjes uit te wisselen. De oude vrouwen
zetten hun bril op om het beter te kunnen zien. En de aartsengelen, de cherubijnen en de
serafijnen, die hun waardigheid moesten bewaren, stootten elkaar aan en kuchten.
Al gauw stond er een rij waarvan het einde in de verte verdween, die langer en langer
werd. Aan het hoofd liepen de voornaamste mensen, de oudsten, degenen met een zuur
gezicht en een blik als op Goede Vrijdag om drie uur.13 De jonge mensen die er moderner
uitzagen en vriendelijke manieren hadden bleven achterin, omdat degenen vooraan niet
toelieten dat ze ertussen kwamen.
Sint-Johannes de Evangelist introduceerde de eerste en noemde zijn verdiensten en
kwalificaties. Het was een Spanjaard met een stijve snor en een nog stijvere blik. Hij was
in Manila gestorven aan dysenterie.
‘Zijne excellentie Policarpio Rodríguez Méndez de la Villaencina, een groot
Filipinoloog, een autoriteit wat betreft dat land, volgens eigen zeggen, heeft alle eilanden
bereisd, kent de indio 14 door en door en weet over het waarom, hoe en wat van waarom
de Filipijnse archipel niet vooruitgaat!’
‘A la bonne heure!' 15 riep de Eeuwige Vader en spreidde zijn armen wijd. ‘Nou,
spreek, verlicht ons … inspireer ons!’
De hele hemel werd stil, zelfs de stoute engeltjes, en de indiscrete maagden stopten met
knipogen en glimlachen.
Meneer Policarpio et cetera, et cetera, kuchte twee of drie keer, keek met grote
minachting naar links en naar rechts en spuugde met zoveel kracht dat zijn speeksel SintDominicus precies in het midden van zijn kruin raakte. Zonder moeite te doen om zich te
verontschuldigen kuchte hij nog een keer en begon toen met een wat aangeschoten stem
te spreken.
‘Let op en weet wel dat ik het land ken en ervaring heb … goed! Alle aanwezigen hier
zouden dat graag gehad hebben en dan heb ik het niet over Uwe Goddelijke Majesteit die
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‘Precies op tijd’

… U begrijpt me al! Laat niemand bij me komen met zoetgevooisde praatjes. Ik noem
man en paard, omdat ik zo ben, ik hou van duidelijkheid, ter zake! Ik heb gezegd … zo!’
En hij spuugde nog eens langs zijn andere hoektand en zijn speeksel raakte de goede
Sint-Franciscus precies op zijn oor.
De Eeuwige Vader, die aandachtig naar de toespraak van meneer Policarpio had
geluisterd, stond met open mond.
‘Maar het waarom, hoe en wat …?’
‘Let op, weet wel dat ik het land goed ken en ervaring heb …’
‘Hou je mond, goede man, hou je mond!’ interrumpeerde de man die achter hem stond.
‘Je begrijpt niet wat er wordt gezegd. We zijn hier niet in Manila maar in de hemelse hof.’
Degene die dat zei was een knappe man met heel voorname manieren.
‘Goed!’ zei de Vader tegen de tweede spreker. ‘U schijnt de Filipijnen beter te kennen,
licht ons eens voor.’
De aangesproken man streek zijn snor glad, keek om zich heen met een kalme
glimlach en toen hij zich het koor van de maagden herinnerde ging hij rechtop staan en
sprak met een zoetvloeiende, sonore stem:
‘Heilige Goddelijke Majesteit: De bescheidenheid die mij altijd heeft gekarakteriseerd
in alle publieke functies die ik heb bekleed – waarvan sommige als voorzitter – van de
volkse bijeenkomsten op straat tot de zittingen van het parlement van mijn land in
augustus …’
‘Ter zake man, ter zake!’ onderbrak meneer Policarpio hem.
‘Doe niet zo onbeschoft man! Laat me uitpraten!’
‘Hou je mond man!’
‘Je bent gewoon jaloers!’
‘Hemelse muziek!’
Ze werden kwaad en zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan als Sint-Michael, die
daar boven gaat over de openbare orde, niet tussenbeide was gekomen en ze had
gekalmeerd. De Eeuwige Vader gaf opdracht dat ze weg moesten gaan. De kleine engelen
en de maagden hadden moeite om hun lachen in te houden.
De volgende was een oude vrouw, beladen met schouderkleden, kaarsen, koorden en
andere prullaria.
‘Dit is mevrouw Antonia, een geboren Filipijnse,’ zei Sint-Johannes. ‘Ze heeft haar
hele vermogen verspild aan deze snuisterijen en heeft tachtig jaar besteed aan het
mompelen van gebeden!’
‘Terug!’ zei de Eeuwige Vader. ‘Die man daar, wat weet hij over de Filipijnen?’

‘Dit,’ ging Sint-Johannes verder, ‘is het hoofd van een barangay 16 die in de
gevangenis is gestorven vanwege een schuld.’
‘En wat weet hij van het land?’ vroeg de Eeuwige Vader.
‘De kapelaan, meneer, de belastingbriefjes, meneer, de kapelaan, de belastingbriefjes,
de belastingen, de kapelaan …’ de ellendige man babbelde maar door.
‘Laat hem gaan!’ zei de Eeuwige Vader met een zucht.
‘Dit is een advocaat die hoge functies heeft bekleed in het land, omdat hij de monniken
zo goed had geholpen.’
‘Laten we eens kijken … laat de advocaat spreken!’
De advocaat die mollig en traag was werd opgewonden, leunde eerst op zijn ene voet
en toen op de andere, kuchte zonder een woord uit te kunnen brengen en eindigde ten
slotte met het laten van een boer. De maagden en de engeltjes konden zich niet meer
inhouden en barstten uit in een zilverachtig gelach.
‘Stilte,’ zei de Eeuwige Vader. ‘Nou, spreek, je bent hier onder vrienden en kunt vrijuit
praten.’
Bij het horen van die vriendelijke woorden barstte de man in huilen uit en moest dus
worden weggebracht. De Eeuwige Vader raakte steeds vaker zijn baard aan.
‘De volgende man was beroemd omdat hij de knapste van zijn tijd was en altijd aan de
macht is geweest, als rechter, gouverneur, bestuurder, etc.’
‘Goed, goed, vertel ons over de Filipijnen. Ik wil geïnformeerd worden.’
‘Ach, Uwe Goddelijke Majesteit wil op de hoogte worden gebracht? Nou, ga maar
naar de monniken, overleg maar met de monniken, vertrouw maar op de monniken, vlei
de monniken, ga aan de kant staan van de monniken, geef de monniken maar gelijk …’
‘Nou, ga jij dan maar terug naar de monniken!’ beval Zijne Goddelijke Majesteit, die
streng werd.
Sint-Michael greep de man vast, schopte hem op een zekere plek en de man vloog naar
de aarde, waar hij bij aankomst veranderde in een pot van klei en landde in de ziekenzaal
van een klooster.
‘Hoe is het mogelijk dat zulke individuen zijn toegelaten in mijn koninkrijk zonder
eerst te zijn gezuiverd? Waar was Sint-Petrus mee bezig?’ vroeg de Eeuwige Vader, die
ondertussen heel ongeduldig was geworden.
Sint-Johannes introduceerde een oude man die met veel aanstellerige ernst naar voren
kwam.
‘Dit was een van de hoge pieten in de Filipijnen,’ zei Sint-Johannes, ‘hij is zijn hele
leven monnik geweest ...’
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‘Aha! Dit is dus een monnik!’ riep de Eeuwige Vader, die de belachelijke oude man
nieuwsgierig bekeek. ‘Laten we eens kijken wat de monnik over zichzelf te zeggen heeft!
Nou, spreek.’
‘Goed, meneer, hier waar jullie mij allemaal kunnen zien,’ zei de grappige oude man.
‘Ik ben wonderbaarlijk. Ik heb het land welvarend gemaakt, geprobeerd al het geld eruit te
persen dat ik kon krijgen. Ik heb het overspoeld met herderlijke brieven die niet werden
gelezen. Ik heb Te Deums gezongen, in het geloof dat de aardbevingen waren
opgehouden, en toen kwamen de aardbevingen terug. Ik heb aflaten meegegeven bij
stomme boekjes om ze respectabel te maken en de mensen hebben er hard om gelachen.
Ik heb schepen gebouwd met het geld van het volk om ze te beschermen van de heidenen,
en de ongelovigen hebben de schepen veroverd en het geld was verdwenen … Nou ja, ik
heb de Filipijnen gelukkig gemaakt, ik heb het laten lachen, lachen en lachen en nu zullen
ze nog steeds wel lachen …’
‘Dus al die armoede die ik zie is niet waar …’
‘Natuurlijk niet, nee meneer, er is daar geen armoede! Toen ik stierf heb ik elk van mijn
erfgenamen achtduizend peso’s nagelaten en reken maar dat ik veel erfgenamen had: twee
of drie in elk dorp waar ik ben geweest! Armoede, nee echt niet, nee meneer! Uwe
Goddelijke Majesteit kunt het aan al deze monniken vragen. Ziet U wel hoe dik en rond
ze zijn? Nou, die zijn pas aangekomen uit het land. Uwe Goddelijke Majesteit kunt met
eigen ogen zien dat er daar alleen maar overvloed is!’
‘Ga weg, verdwijn uit mijn gezicht!’ schreeuwde de Eeuwige Vader bij het zien van
zoveel schaamteloosheid en gekkigheid. ‘Ga weg voor ik kwaad word en jullie terugstuur
naar de aarde, veranderd in smerige beesten.’
De Filipino’s trokken zich terug, verward en met grote spijt, want onder hen waren
sommigen die best zonder pretenties iets verstandigs hadden kunnen zeggen over de
toestand van de Filipijnen. Maar omdat ze achteraan stonden had niemand enig
vermoeden dat ze bestonden!
Nadat hij even had nagedacht zei de Eeuwige Vader met een strenge stem tegen Jezus:
‘Aangezien ze daar op de aarde uit jouw naam afschuwelijke onrechtvaardigheden
begaan, is het noodzakelijk dat jij erheen gaat, het kwaad onderzoekt en mij informeert
over wat daar gebeurt, zodat het kan worden verholpen.’
‘Nog een keer onder de farizeeërs?’ vroeg Jezus, die bleek wegtrok.
‘Ja, nog een keer onder hen! Als jij je wetten en je woorden nou had opgeschreven, als
jij je duidelijk en precies had uitgedrukt, dan zouden jouw geschiedkundigen je niet
hebben vervalst, dan zouden ze jouw leer niet hebben bedorven met hun interpretaties en
jouw autoriteit niet hebben misbruikt! Zoveel discussies, zoveel gekibbel, je had de
mensheid zoveel oorlogen en vervolgingen kunnen besparen en je had zo snel
vooruitgang kunnen boeken!’
Jezus boog zijn hoofd en zuchtte.

‘Maar wees niet bang,’ ging de Eeuwige Vader verder op een wat vriendelijker toon.
‘Ditmaal zal de gifbeker aan je voorbijgaan omdat je, voorzichtiger geworden door de
herinnering aan het verleden, zult proberen ongemerkt in de menigte op te gaan en zoveel
mogelijk elk contact met de farizeeën en de Schriftgeleerden te vermijden. Het is niet
nodig dat je wordt geboren van een maagdelijke moeder, wat daar volgens zeggen nogal
moeilijk is, het is daar een zonde om je te onttrekken aan de huwelijksplicht … En het is
ook niet nodig om er veertienduizend te onthoofden, integendeel, het is noodzakelijk dat
je er als volwassene naartoe gaat, als een man, want als je daar geboren wordt en daar naar
school gaat, dan blijf je dom, dan word je mishandeld en dan wordt het voor mij moeilijk
om je weer tot rede te brengen.
‘Voorkom elke discussie met de rechtsgeleerden, want die laten je vast en zeker niet
levend meer wegkomen en die zullen je een opstandeling noemen. Moge God je bijstaan
als je de verkopers en handelaren de tempel uit moet gooien, want die zullen je aanklagen,
maar wees vooral voorzichtig dat je de duizenden farizeeërs die je daar hebt geen slangen
en adderengebroed noemt. Ga, ga naar beneden uit liefde voor de mensheid, in het belang
van je goede naam en ook om jouw lijden door de kruisiging niet nadelig te laten zijn
voor de mensen. Wees geduldig, wees voorzichtig en wees opmerkzaam.’
En zich omdraaiend naar Sint-Petrus, die terug was gekomen, zei de Eeuwige Vader:
‘En jij, waarom heb je zoveel idiote en onmenselijke individuen toegelaten, die
eeuwenlange zuivering en boetedoening nodig hebben om mijn koninkrijk binnen te
komen. Omdat je de hemelpoort zo slecht hebt bewaakt ga jij ook naar de aarde.’
Sint-Petrus liet een luide schreeuw horen en viel op zijn knieën. ‘Maar Heer, ik had het
heel druk met het kruisjes zetten voor de aflaten!’ zei hij handenwringend.
‘Je gaat terug naar de aarde en begeleidt Jezus op zijn pelgrimstocht,’ ging de Eeuwige
Vader verder met een vastberaden stem. ‘Omdat jij opvolgers hebt achtergelaten op de
aarde die pretenderen de plaatsvervanger van Jezus te zijn, is het gepast dat jij met hem
meegaat, want er vinden daar een heleboel mishandelingen plaats uit jouw naam!’
Er zat niets anders op voor de twee dan hun hoofd te buigen en na de vaderlijke zegen
te hebben ontvangen gingen ze verdrietig op weg.
‘Heer,’ zei Sint-Petrus huilend tegen Jezus, ‘dit keer kunnen we niet ontsnappen! U
hebt er geen idee van hoe ze dingen daar regelen in de Filipijnen, maar ik heb wel nieuws.
Pilatus waste tenminste nog zijn handen, maar daar, daar maken ze hun handen vies. Toen
de joden u kruisigden hebben ze uw moeder of uw familie of zelfs uw discipelen niet
vervolgd. Maar meester, in de Filipijnen, ach, in de Filipijnen …!! Daar in Judea toonden
de vrouwen u nog hun medelijden, zelfs toen u het kruis op uw schouders droeg, maar in
de Filipijnen, je bent nog niet eens beschuldigd of ze verloochenen je al, om zelf niet te
worden verdacht. Wee mij! Och, och!!’
‘Houd moed, Petrus, houd moed. Het is onze eigen schuld! Jij hebt de sleutels daar
beneden laten liggen en bij het stichten van mijn kerk heb ik een woordspeling gemaakt

met jouw naam, en daar maken die boeven gebruik van. Ik heb er wel van geleerd geen
grapjes meer te maken over serieuze en ingewikkelde zaken!’

IV

Toen ze dichter bij de aarde kwamen werd Jezus steeds triester en hij begon te
piekeren. Zijn mannelijke gezicht was verdrietig en je zou kunnen zeggen dat de nacht
was gevallen over zijn gelaat. Die aarde, waarop hij zijn bloed had vergoten bij het
verkondigen van liefde, trof hij aan met de dezelfde ondeugden als voorheen, of
misschien nog wel erger. Tranen, treurnis en wanhoop aan de ene kant, egoïstisch gelach
en vrolijke godslasteringen aan de andere kant, en overal werd de miserabele en
ontevreden mensheid gekweld door onuitblusbare driften.
Net als voorheen was de arme een slachtoffer van de rijke … de zwakke een prooi van
de sterke. Wetten waren voor de onterfden, plichten voor de behoeftige klasse, en voor de
rijken, voor de machtigen waren er rechten en privileges. Boven die zee van ellende en
tranen uit zag hij, als kleine dorre eilandjes, een paar glimlachende en kalme gezichten die
droevig om zich heen keken, maar rondom brulden en raasden de golven, die hun bittere
schuim naar hen toe gooiden, die hen veroordeelden, belasterden, beledigden, en in al het
geschreeuw hoorde hij zijn naam Jezus.
‘Afgrijselijk!’ jammerde Jezus, die zijn gezicht bedekte. ‘Afgrijselijk! Zoveel zinloos
lijden, zoveel vergeefse doodsangst … Het was beter geweest als ik de mensheid zichzelf
had laten verlossen, om haar eigen natuurlijke krachten en de heldere vonk te kunnen
ontwikkelen die de Eeuwige Vader hen heeft geschonken! En waarom ook niet, als de
mens in staat is geweest zo veel diepe geheimen aan de boezem van de natuur te
ontfutselen en haar goddelijke wetten te formuleren, zou hij dan niet de morele kiem die
God in zijn geweten en in zijn hart heeft gestopt kunnen ontdekken en laten glanzen?
‘Was het soms makkelijker om de eigenschappen te analyseren van metalen, die
verstopt liggen in de diepte van de aarde, dan de verlangens van het geweten dat ons op
elk moment van de dag toespreekt? Wat heeft mijn martelaarschap voor nut gehad als er
zoveel doornen uitsteken tussen zo weinig fruit? Wat is er van mijn werk overgebleven,
van mijn lijden en mijn dood? Heb ik dan geleden zodat mijn naam onrecht goedkeurt,
het geweten van de mens smoort, en zijn geest verduistert?’
Sint-Petrus had veel moeite om de meester te volgen.
‘Heer,’ zei hij, ‘we komen al in de buurt … maar, wat is er met u aan de hand meester,
uw voorhoofd is bedekt met bloed. U huilt en uw tranen zijn bloed … Je zou zeggen dat u
weer in Getsemane bent …’
Bedroefd schudde Jezus zijn hoofd.
‘Was het maar zo dat ik alleen maar de pijnscheuten van de dood kon voelen,’ was zijn
antwoord. ‘Ik sterf nog liever duizend doden, duizend Getsemane’s, dan de bedroefdheid
die me nu overweldigt. Als iemand sterft uit liefde, of in de overtuiging dat zijn dood iets
goeds zal brengen, dan is de dood een genoegen. Maar als na de dood, na het lijden,

ontgoocheling volgt … Och! Kon ik mezelf maar terugbrengen tot niets, mezelf
volkomen vernietigen, mijn geweten uitschakelen, zodat ik het rampzalige gevolg van
mijn werk niet hoefde te zien …
‘Ik ben op de aarde gekomen als licht en de mensen hebben me gebruikt om het in
duisternis te hullen. In ben gekomen om de armen te troosten en mijn religie biedt alleen
maar gunsten en plezier voor de rijken. Ik ben gekomen om bijgeloof uit te roeien en in
mijn naam bloeit en heerst het bijgeloof volmaakt. Ik ben gekomen om de mensheid te
verlossen en in mijn naam zijn provincies, koninkrijken, continenten, hele rassen
gedwongen tot slavernij of zelfs helemaal verdwenen. Ik ben gekomen om liefde te
prediken en in mijn naam hebben mensen oorlog tegen elkaar gevoerd en dood en verderf
over de wereld verspreid, misdaden geheiligd met het goddelijke gezag, alleen maar
vanwege triviale verschillen, vanwege de boosaardigheid van een stel nietsnutten.
Vreselijke absurditeiten, monsterlijke zonden, stompzinnige godslastering!’
En Jezus huilde verbitterd en ontroostbaar.
‘Ja,’ ging hij verder, ‘Het is ook wel terecht, het is mijn plicht om de mensheid
nogmaals te verlossen uit de afgrond waarin ze is gevallen, en al moet ik duizend doden
sterven die nog eeuwiger zijn dan de eerste, ik ben niet bang … Verdwijn angst, angst, ga
weg! Dit keer zal het niet alleen liefde zijn, het zullen liefde, plicht en gerechtigheid zijn
die me zullen brengen tot een offer …’
‘Wat nu, Heer, denkt u er echt over om uzelf nog een keer te laten kruisigen?’ vroeg
Sint-Petrus huiverend.
Jezus, die in gedachten was verzonken, antwoordde niet. Ze waren al dichtbij de
Filipijnen en ze konden al een glimp opvangen van de eilanden, bekroond door hoge
bergen, die verspreid lagen in het glanzende oppervlak van het water, oplichtend in het
schijnsel van de sterren. In de verte zagen ze de rode kruin van een vulkaan als een
bloedvlek op een ongelukkig land. In het oosten begon het ochtendgloren, de voorbode
van de dageraad.
Sint-Petrus, die zich ongemakkelijk voelde bij de veranderde beslissingen die de
meester had genomen, was oprecht bang om de Filipijnen binnen te gaan. Daarom maakte
hij gebruik van de gelegenheid, toen ze langs een eiland kwamen dat niet bij de groep
hoorde, om tegen Jezus te zeggen:
‘Meester, het zou voor ons veel gemakkelijker zijn om bij dit eiland te stoppen, zodat
we ons kunnen voorbereiden en ons klaar kunnen maken voor zo’n hachelijke reis. We
moeten beslist eerst meer weten over de omstandigheden in dat oord, dus laten we hier
drie maanden blijven als voorzorgsmaatregel, want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn bij
Filipino’s, net zoals u veertig dagen en nachten hebt gevast voor u de joden onder ogen
kwam.’
Sint-Petrus hoopte zijn meester af te kunnen leiden of op z’n minst tijd te kunnen
winnen, zodat hij niet naar de Filipijnen hoefde te gaan. En Jezus, in beslag genomen door

zijn meditaties, liet zich leiden door Sint-Petrus. Die greep zijn kans en nam zijn meester
mee naar een eiland waar ze landden op een eenzame plek, niet ver van de stad. Het was
al licht geworden en ze konden de huizen zien, wit, vierkant, met veel ramen zoals in een
duiventil, die op de berghellingen stonden die het eiland vormden.
Omdat ze voor de pelgrimstocht die ze gingen maken hun hemelse kleding achter
moesten laten, kreeg Jezus het voor elkaar om van zijn cape een donkerblauw maatpak te
maken, zonder daarbij de conventies van de mode te volgen. Hij knipte zijn baard en zijn
lange haar af en om de echte houding van een Filipino aan te nemen ging hij een beetje
krom lopen, als een man die gewend is te gehoorzamen en zich te laten knechten. Als je
hem zo vermomd zag, dan zou zelfs de paus in eigen persoon, ondanks al zijn
onfeilbaarheid, hem voor een Filipino houden uit een goede familie die voor zijn plezier
op reis is.
Sint-Petrus, die in de hemel had gehoord dat de Chinezen het beste af waren in de
Filipijnen, vond het op zijn beurt verstandig om zich in een Chinees te veranderen en hij
vroeg de meester om toestemming, maar zonder succes. Omdat hij kalend was had hij
nauwelijks genoeg haar voor een vlecht, zodat hij er precies zo uitzag als een kale
Chinees. Hij had nog wat haar over voor een snor, en hij veranderde zijn cape in een wijde
broek en zijn tuniek in een Chinees hemd. Het resultaat zag er zo belachelijk uit dat Jezus,
toen hij hem zag, al zijn ernst nodig had om niet in lachen uit te barsten.
Ze liepen de stad in die net tot leven begon te komen. De huizen gingen open en de
straten stroomden vol met bedienden, arbeiders, matrozen en vooral Chinezen. Sint-Petrus
was met zijn uitdossing en staartje in staat om Chinees te spreken en hij begreep dat ze in
een Chinese haven waren die Victoria 17 heette en werd bestuurd door de onderdanen van
de koningin van Engeland.
‘Wij horen hier niet thuis,’ zei Sint-Petrus. ‘We zijn hier op Chinees grondgebied, dat
bovendien wordt geregeerd door protestanten.’
In gedachten voegde hij eraan toe: ‘We vluchtten voor de regen en we vielen in de zee.’
En heel ongelukkig en ongemakkelijk met zijn lot liep de goede Sint-Petrus vol
wantrouwen verder, inwendig zijn besluit om neer te dalen op dat eiland vervloekend. In
de Filipijnen, een christelijk land, was hij tenminste bekend en hoewel het daar ook erg
was, was het kwaad dat bekend is toch meer waard dan het goede dat nog niet bekend is.
Jezus, die alles bekeek alsof hij op zoek was naar iets, ontdekte een paar grote huizen
die op elkaar leken, gebouwd in dezelfde stijl, en hij dacht dat het misschien ziekenhuizen
konden zijn of openbare gebouwen voor liefdadige doeleinden. Maar Sint-Petrus, die
geen hoge dunk had van de Engelsen en de Chinezen, zei dat het waarschijnlijk barakken
waren. Het leek hem onmogelijk dat zulke ongelovigen iets anders konden hebben. En
om aan alle twijfel een einde te maken stapte hij op een jongeman af, zo te zien een
Euraziatische jongen, en vroeg het aan hem.
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‘Van de dominicaner paters!’ antwoordde de jongen.
‘Van de dominicaner paters!’ herhaalde Sint-Petrus bewonderend. ‘Meester, deze
huizen zijn van de zonen van Dominicus.’
Allebei staarden ze verbaasd naar de gebouwen, vol bewondering over hoe prachtig ze
waren.
‘En Dominicus heeft ons laten geloven dat zijn zonen een gelofte van armoede hebben
afgelegd,’ zei Sint-Petrus.
‘Doe niet zo verbaasd, Petrus,’ zei Jezus. ‘Als ik het me goed herinner hebben ze ook
missies in China. Misschien hebben ze zo veel werk dat ze hier duizenden missionarissen
moeten laten wonen voor al dat bekeringswerk.’
Ze liepen verder en zagen nog een lange rij huizen, niet zo groot, maar behoorlijk goed
gebouwd.
‘Dat zullen dan wel de barakken zijn,’ zei Sint-Petrus tegen zichzelf en vroeg een man
of het inderdaad barakken waren.
‘Van de dominicaner paters!’ was het antwoord van de man.
‘Mijn hemel!’ zei Sint-Petrus, ‘en de huizen die ik daar zie, geschilderd in rood en wit?’
‘Die zijn ook van de paters. Allemaal, die zijn allemaal van de paters,’ antwoordde de
man met grote gebaren, wijzend naar veel straten. ‘De paters hebben hier veel, heel veel
huizen, hier, daar, overal.’
‘Aha, aha! Dan zijn hier zeker heel veel dominicanen?’
‘Welnee, maar twee!’
‘Twee maar? Wie wonen er dan in die huizen?’
‘De Chinezen.’
‘De Chinezen … Christenen vast en zeker.’
‘Welnee!’
‘Wat? Wonen er ongelovige Chinezen in huizen die zijn gebouwd door dominicaner
katholieken?’
‘Ja. De Chinezen betalen goed en de paters krijgen veel geld en ze hebben hier vele
miljoenen in de banken en …’
‘Maar hoe komt het dat ze zo rijk zijn? Werken ze zo hard, bewerken ze het land?
Hebben ze bedrijven?’
‘Welnee!’
‘En waar halen ze dan het geld vandaan om zoveel huizen te laten bouwen?’
‘Uit de Filipijnen! De indio’s geven ze heel veel geld!’
‘Dan moeten de indio’s van de Filipijnen wel heel erg rijk zijn.’

‘Nee, juist heel arm! Ze wonen in armoedige huisjes.’
‘Arm, nou ik snap er niks van! Dus de dominicanen bouwen huizen voor de heidense
Chinezen met geld van de Filipijnen, terwijl in de Filipijnen christenen in miserabele
hutjes wonen!’
‘Ja.’
Sint-Petrus ging naar zijn meester toe om zijn twijfels met hem te delen, maar hij trof
hem aan verzonken in diepe meditatie.
Vanaf de plek waar hij stond kon Jezus de binnentuin zien van een groot gebouw dat
iets verderop stond. Er waren daar veel mannen, allemaal hetzelfde gekleed, die bezig
waren met het optillen van ballen die nogal zwaar leken, om ze dan weer neer te leggen.
En er was er eentje die de opzichter van het werk leek te zijn.
‘Dat is de gevangenis,’ zei een Engelsman, aan wie Jezus het had gevraagd. ‘Daar
sturen ze de veroordeelden heen, de dieven, de vervalsers, de zware criminelen, de
moordenaars. Wat u daar ziet is een van de taken waartoe ze zijn veroordeeld. Daarnaast
zijn er nog andere taken, zoals het weven van jute en van kleden, aan de zwengel draaien,
enzovoort.’
‘En die stakkers zijn allemaal heidenen?’
‘Nee, er zijn ook christenen bij. Ze hebben verschillende nationaliteiten … er zitten
ook Engelsen tussen. Want we maken hier geen onderscheid tussen misdadigers. We
hebben daar ook mannen die hoge posities hadden in het koloniale bestuur.’
‘En jullie prestige dan?’ vroeg Sint-Petrus. ‘Beschermen jullie je prestige niet, zoals de
Spanjaarden dat doen in de Filipijnen?’
‘Ons prestige is niet af te lezen aan ons gezicht, maar aan onze moraliteit,’ antwoordde
de Engelsman zonder Sint-Petrus aan te kijken, die was gekleed als een Chinees.
Sint-Petrus moest bekennen dat de Engelsman, ondanks alles, wel eens gelijk kon
hebben om moreel prestige hoger te schatten dan ras. Maar hij was erg trots en eigenwijs
als het om zijn systeem ging, en de katholieken in de Filipijnen zouden hem wel beter
begrijpen, ten eerste omdat ze katholieken waren, en ten tweede omdat hij daar behoorlijk
beroemd was.
Om zich heen kijkend liepen ze weer verder en Sint-Petrus was heel verbaasd om te
zien dat men er veilig rond kon lopen, hoewel het een land van ongelovigen was. Er
waren geen rijtuigen die voetgangers omver reden. De Engelsen beledigden de Chinezen
niet. De politie beroofde niemand, ze vielen de armen niet lastig en hoe rijk of belangrijk
iemand ook was, als hij een verschoppeling misbruikte dan kwam hij voor de rechter,
waar hij snel werd berecht zonder al te veel bureaucratie, zonder dat de klager veel hoefde
te betalen, zonder dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd, zijn tijd verspilde en
naar buiten kwam na te zijn gegeseld, als slachtoffer van de administratieve rompslomp.
Langzamerhand verloor Sint-Petrus zijn wantrouwen en hij vond het goed wat de

regering van dat eiland deed. Hij zou liever daar voor altijd blijven wonen dan naar de
Filipijnen gaan.
De gewiekste heilige stelde het voor aan Jezus onze Heer:
‘Meester, zou het niet beter zijn als we hier een huis zoeken waar u de veertig dagen
vasten kunt doorbrengen?’
‘Waarom zou ik vasten?’ vroeg Jezus, die wel kon raden wat de bedoeling was van
Petrus. ‘Ik heb alle kracht van mijn lichaam en geest nodig, mijn hele wezen zal perfect in
evenwicht moeten zijn om de moeilijkheden van mijn missie onder ogen te komen …
Waarom vasten? Mijn lichaam, dat volkomen onbevlekt is ontvangen, is toch geen vijand
van mijn geest zodat ik het zou moeten verzwakken.’
Sint-Petrus begreep de logica van het antwoord.
‘Maar toch, meester,’ antwoordde hij, ‘het maakt toch niet zoveel uit als we hier blijven
om de toestand van het land te bestuderen dat we gaan bezoeken. We kunnen onderdak
vragen bij de dominicanen die hier zoveel huizen hebben, want voor zover ik kan zien
zijn de velden niet bewoonbaar.’
Jezus ging akkoord met het voorstel van Sint-Petrus en toen ze hadden gevraagd waar
de dominicanen woonden liepen ze daarnaartoe.
‘Wat een prachtig gebouw!’ riep Sint-Petrus toen hij het klooster of paleis zag waar
zich twee gevolmachtigde monniken bevonden. ‘Ik weet zeker, meester, dat ze ons gratis
onderdak zullen verlenen en ons als broeders zullen behandelen.’
Helaas hadden ze de pech dat ze op een ongelegen tijdstip kwamen. De monnik
procurator had die dag net een rechtszaak tegen een Filipino verloren, over een futiele
kwestie rond een salaris dat hij niet wilde betalen. Hij had gedacht er wel mee weg te
kunnen komen omdat zijn kloosterorde rijk was en de zaak liep tot aan het hoogste
gerechtshof van de stad, tot ergernis van iedereen. Maar de Engelse rechters waren niet
geïntimideerd en deden het juiste, en de voorname monnik moest betalen wat hij schuldig
was, in overeenstemming met de wet en het recht.
Vandaar dat hij die dag een slecht humeur had, en toen de bediende de bezoekers en
hun bedoelingen aankondigde dacht hij dat het Filipino’s waren. Daarop gooide hij ze
zonder verdere plichtplegingen het kantoor uit, met de woorden dat het huis van de
procuratiehouders niet voor bedelaars was en dat ze, als ze niet konden betalen voor een
woning, maar op straat moesten blijven.
Sint-Petrus was nog niet bekomen van zijn bewondering. Alles veranderde beslist in
het tegenovergestelde: hij had slechte verwachtingen van de stad gehad en hij vond hem
juist vrij; hij had gedacht dat de monniken gastvrij zouden zijn en hij vond ze streng en
gierig. Alleen Jezus werd steeds droeviger en zwaarmoediger.
Ze gingen samen naar een hotel waar ze onderdak vonden en terwijl ze wachtten op
een boot die naar de Filipijnen ging, in plaats van hun dagen door te brengen in de

woestijn of in eenzaamheid. Omdat ze moesten wonen onder de levenden en in dorpen en
steden, wijdden ze zich aan de studie van de gewoonten op de aarde en liepen ze elke dag
door de straten, waar ze interessante aantekeningen maakten. Het nieuws verspreidde zich
in de stad Victoria dat er een mysterieuze vreemdeling in de stad was, misschien wel de
zoon van een radja die incognito reisde, die alles bestudeerde en aantekeningen maakte,
met de bedoeling vervolgens naar de Filipijnen te gaan om dat land te bestuderen. Het
nieuws wekte de belangstelling van talrijke inwoners van Victoria die relaties hadden met
de archipel, vooral van de religieuze corporaties die daar veel bezittingen hadden en die
koste wat kost hun twijfelachtige prestige wilden bewaren, dat toch al zo verzwakt was.
En zo gebeurde het dat Jezus op een morgen, toen hij in zijn hotelkamer mediteerde,
bezoek kreeg van een meneer met vriendelijke manieren, mooie praatjes en
complimentjes na elke zin.
‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei de onbekende man, ‘dat ik me op deze wijze aan u
voorstel en u misschien lastigval, maar ik heb gehoord dat u erover denkt om een
plezierreisje te maken naar de Filipijnen … misschien om het land te bestuderen …
misschien met een regeringsopdracht … misschien wel om een boek te schrijven ...’
En de onbekende gast glimlachte, maar Jezus schudde zijn hoofd op een dubbelzinnige
wijze, zodat de bezoeker geen hoogte kon krijgen van het doel van de reiziger.
‘Aangezien wij bekend zijn met het land,’ ging de onbekende gast verder, ‘en we daar
talrijke vrienden en aanhangers hebben … hebben we …’
…
‘Dat begint niet goed,’ zei Sint-Petrus.
Omdat de meeste huurwoningen eigendom waren van de dominicanen dachten ze dat
het geen zin had om verder te zoeken naar een verblijfplaats en besloten ze een schip te
zoeken naar de Filipijnen. Ze liepen naar het strand en daar hoorden ze dat er over een
paar uur een boot vertrok. Alleen vroeg de kapitein naar hun paspoort.
‘Wat voor paspoort?’ vroeg Jezus. ‘Ik ben een Filipino en heb ik om terug te gaan naar
de Filipijnen dan een paspoort nodig? Sinds wanneer heb je een paspoort nodig om naar
je eigen huis te gaan?’
De kapitein zei dat de regering dat nodig vond en dat de reizigers die moesten
aanschaffen. Jezus betaalde drie en een halve peso en Sint-Petrus, omdat hij een Chinees
was, zestien peso’s. Sint Petrus was woedend.
‘Meester, in onze tijd was de wereld niet zo! Er was meer vrijheid, meer broederschap
tussen de naties! Heeft u niet zelf gezegd dat we allemaal kinderen zijn van uw vader?’
‘Ja, Petrus, dat heb ik herhaaldelijk gezegd en ik wou dat ik het nooit had gezegd!
Sommige mensen herhalen het nu alleen maar om anderen buiten te kunnen sluiten.’

‘Geen goed begin van onze reis, meester, geen goed begin!’ mompelde Sint-Petrus
terwijl ze aan boord gingen.
Op een prachtige ochtend voeren ze de baai van Manila binnen.
Sint Petrus, die erg zeeziek was geworden gedurende de reis, was heel blij dat hij
eindelijk van boord kon gaan. De Chinese zee was heel anders dan de zee die hij kende
van Galilea. En zijn meester wilde niet eens een wonder verrichten om de golven tot
bedaren te brengen. Maar toen hij in de verte de stad zag opdoemen werd hij heel
spraakzaam en met zijn haan op zijn arm viel hij iedereen lastig met vragen.
‘Wat voor gebouw is dat daar, dat we zien aan de linkerkant, met die twee torens met
kantelen, dat eruitziet als een feodaal kasteel of als de schuilplaats van bandieten in
Samaria?’
‘Dat is de kerk van de heilige Dominicus!’ antwoordde de matroos.
Sint-Petrus liet bijna zijn haan vallen.
‘Een kerk! … Van Sint-Dominicus!’ herhaalde hij verrast. ‘Dominicus woont hier als
een feodale heer, en wij in de hemel maar denken dat hij zo … Hij heeft daar zeker heel
veel geld liggen?’
‘Veel? Ach welnee!’ was het antwoord van de matroos. ‘Ze zouden wel gek zijn om
hun geld in de kerk te laten liggen. Dat hebben ze ergens anders!’
‘Maar hoe komen ze aan zo’n rijkdom?’ vroeg Sint-Petrus. ‘Hebben ze er hard voor
gewerkt, of het land bewerkt? Hebben ze soms bedrijven? … Als ik het me goed herinner,
heeft Dominicus me verteld dat zijn zonen een gelofte van armoede hebben afgelegd!’
De matroos begreep hem wel, maar hij gaf geen antwoord.
‘En dat grote, ronde koepeldak, dat we daar aan de rechterkant zien, wat is dat?’
‘Dat is de kathedraal van Sint-Petrus!’
‘Allemachtig!’ riep Sint-Petrus, die zijn haan liet vallen. ‘Allemachtig! Hoe heet die zei
je?’
‘Sint-Petrus.’
‘Mijn kathedraal, van mij, van mij, iets van mij! En ik wist er helemaal niets van. De
deugnieten die van de aarde kwamen hebben me er niks over verteld, helemaal niets.
Maar ik ben er wel blij mee, ik ben blij!’
Vol verlangen om het schip te verlaten maakte hij zich klaar om aan land te gaan,
waarbij hij zijn vooroordelen tegen de Filipijnen vergat. Maar een matroos attendeerde
hem erop dat hij eerst moest wachten op het verplichte bezoek van de inspecteur en op
officiële toestemming om van boord te gaan en het land binnen te komen.
‘Maar ik heb al toestemming,’ zei Sint-Petrus. ‘Hallo! Ik heb een paspoort dat me
zestien peso’s heeft gekost.’
‘Dat is waardeloos!’

‘Hoezo? Toen we in Victoria aankwamen, in de kolonie Victoria, hadden we helemaal
geen paspoort of toestemming nodig, en dat is een land van Chinezen en van
ongelovigen!’
‘Daarom juist, want dit is een land van katholieken!’
‘En wat zou dat?’
‘Daarom nou juist. De katholieken noemen iedereen broeder!’
‘Aha!’ riep Sint-Petrus en hoewel hij er niets van begreep liet hij zich overtuigen.
Na twee uur wachten – omdat degene die het bezoek moest afleggen gezellig stond te
kletsen met zijn vrienden – kwam de sloep van de commandant met het bericht dat ze
voor de kust van Mariveles 18 in quarantaine moesten blijven.
‘Wat? Moeten we in quarantaine?’ protesteerde Sint-Petrus verontwaardigd.
‘Ja, omdat we uit een besmette haven komen.’
‘Maar u hebt me tijdens de reis toch zelf verteld dat veel straten in Victoria schoner zijn
dan die in Manila?’
‘Daar gaat het niet om,’ antwoordde de matroos. ‘Het is omdat er cholera heerst in
Victoria.’
‘Aha! Maar u vertelde me toch ook dat er cholera in Manila was en dat uw vrouw
eraan is overleden. En dat de kapelaan niet toestond dat ze begraven werd omdat ze was
gestorven zonder te biechten? Waarom voorkomen ze dan dat we binnenkomen?’
‘Omdat de regels moeten worden gevolgd! Ze zijn hier heel streng met de regels, snapt
u?’
‘Aha!’ riep Sint-Petrus nogmaals, terwijl hij er nog net zo weinig van begreep als eerst.
‘Maar zeg eens, blijven we hier dan veertig dagen liggen bij Mariveles?’
‘Nee man, drie dagen maar.’
‘Onmogelijk. Waarom noemen ze het dan een quarantaine?’
‘Omdat quarantaine betekent een, twee of drie dagen!’
‘Aha! Maar dan is mijn vraag: wat is het nut daarvan? Ik ga de zestien peso’s terug
vragen die ik betaald heb. Ik zal een protest indienen!’
Toen herinnerde Sint-Petrus zich dat de Chinezen niet protesteren, en met een zucht
smeekte hij zijn meester om hem te veranderen in een andere aardbewoner.
‘Ja maar Petrus, en je paspoort dan? Je weet dat de Eeuwige Vader ons heeft
opgedragen dat we elk probleem met de autoriteiten moeten zien te voorkomen.’
De heilige Petrus vervloekte het moment waarop hij had bedacht dat hij zich in een
Chinees zou veranderen. Na een verblijf van drie dagen voor Mariveles kregen ze bericht
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dat ze naar Manila mochten gaan. Maar toen was de lading fruit aan boord van het schip
al bedorven en de handel geruïneerd.
‘Bah,’ zei Sint-Petrus, ‘we kunnen de zijden zakdoekjes nog verkopen.’
Maar de korporaal van dienst liet hem niet aan land gaan zonder eerst zijn koffer te
inspecteren en toen hij de zakdoeken zag was hij zo vrij om zich er twee toe te eigenen.
Sint-Petrus liet het toe om zijn medewerking te krijgen, zodat hij hem de gids zou geven
zonder wie hij niet van boord kon, zoals hij had gehoord.
‘Je zult nog wel zien, als ik bij mijn kathedraal kom en ze ontdekken wie ik ben!’ zei
hij tegen zichzelf.
Een soldaat die hem zag verdacht hem van het invoeren van smokkelwaar en
onderzocht hem van top tot teen. Sint-Petrus protesteerde heftig en als hij zijn zwaard nog
had gehad dan zou hij vast en zeker het oor van de soldaat hebben afgesneden.
‘Gevangene, gevangene!’ riep de soldaat dolblij toen hij de rol Mexicaanse peso’s
vond. ‘Gevangene!’ En zijn arm vastgrijpend trok hij hem mee.
‘Maar die zijn van mij, die zijn van mij!’ riep Sint-Petrus.
‘Daarom juist!’ reageerde de soldaat.
Sint-Petrus dacht dat de soldaat gek was geworden. Dat het land waarlijk
onbegrijpelijk was. Toen Jezus zag dat hij in moeilijkheden was moest hij denken aan de
waarschuwing van de Eeuwige Vader, en hij wilde wraak nemen op Petrus voor zijn
gedrag tegenover hem in Jeruzalem, waar hij hem had verloochend. Nu wenste hij Petrus
op zijn beurt te verloochenen. Maar zijn goede en nobele hart zegevierde en hij liep achter
de twee aan.
De soldaat bracht Sint-Petrus naar een nabijgelegen politiebureau waar een Spaanse
officier was met een aantal soldaten.
Ze namen alle peso’s die hij bij zich had in beslag en vervolgens namen ze zijn
verklaring af. Toen Jezus zag dat ze zijn discipel zouden vervolgen wilde hij tussenbeide
komen.
Met dezelfde toon waarop hij de farizeeën had toegesproken, toen ze hem vroegen of
ze eer moesten betonen aan Caesar, zei hij tegen de Europese officier:
‘Laat me één peso zien die van uzelf is!’
De officier, die nog nooit de bijbel had gelezen, had niet in de gaten dat hij in de maling
werd genomen. Zonder te weten wat die indio van plan was, haalde hij een Mexicaanse
peso uit zijn zak, die er net zo uitzag als de peso’s van Sint-Petrus.
‘Deze munt is van u en u geeft die uit in dit land?’
‘Natuurlijk, want die komt van mijn salaris. De regering betaalt ons met dit geld.’

‘Nou, als die peso’s gebruikt worden in dit land en door de regering zelf worden
gebruikt, waarom neemt u dan het geld dat deze Chinees meebrengt in beslag? En als u
hem daarvan beschuldigt, waarom beschuldigt u dan uw regering niet?’
De officier wist even niet wat hij moest zeggen. Hij was in de war.
‘Omdat we hier geen Mexicaanse peso’s willen hebben,’ antwoordde hij boos.
‘Waarom gooit u wat u zelf hebt dan niet in de rivier?’
‘Nee, we hebben er al genoeg van.’
‘Hebben jullie een belofte van armoede afgelegd?’
‘Aba! Wat nou gelofte van armoede!’ antwoordde een soldaat. ‘Als we de gelofte van
armoede hadden afgelegd dan zouden we nu rijk zijn!’
De officier dacht dat Jezus hem voor de gek hield en hij kon geen antwoorden op zijn
vragen bedenken. Hij werd kwaad en schold hem uit voor hervormer en anti-Spanjaard.
Met als resultaat dat de soldaten hem zorgvuldig fouilleerden.
Ze zochten in zijn zakken en ze vonden zijn dagboek, dat Jezus had bijgehouden om
aan de Eeuwige Vader te geven. Toen de officier zijn opmerkingen over de quarantaine las
lichtte zijn gezicht op door een diabolisch gelach.
‘Goed! Ik had al zo’n voorgevoel dat je een rebel was!’ schreeuwde hij tegen Jezus.
‘Hè, schurk! Hè, oproerkraaier! Jij valt de gevestigde orde aan, jij vindt het leuk om
aanmerkingen te maken en je vindt het maar verwerpelijk en belachelijk wat we hier
doen. Je hebt kritiek op de quarantaine. Breng hem naar de gevangenis en maak meteen
de aanklacht in orde.’
Toen Sint-Petrus in de gaten kreeg dat het de verkeerde kant opging, begon hij zich
langzamerhand terug te trekken, gebruikmakend van de verwarring. En op het moment
dat hij zijn meester een rebel hoorde noemen viel hij terug in zijn oude gewoonte. Hij ging
het bureau uit en liep weg, zo snel als hij kon. Helaas was het midden op de dag en was er
geen enkele haan die ernaar kraaide. Hij had een vaag idee wat rebel zou kunnen
betekenen en zonder aan iemand anders te denken, alleen maar aan zijn eigen gevaar, liet
hij zijn meester in de steek.

O Maykapal
En u, o Maykapal,19 verdwenen godheid van mijn onwetende voorouders, u die
lafhartig bent gevlucht bij de komst van de augustijnen en andere monniken. Ik ben u
dankbaar dat u mij lachspieren hebt gegeven, om de leuke dingen te kunnen vieren die de
God van de sterken, uw meester en veroveraar, heeft geschapen.
Mijn voorouders zijn u ontrouw geweest, maar hun lafheid en onachtzaamheid is nu
voor u gewroken. Als u ooit een paspoort krijgt en u een bezoek wilt brengen aan uw
voormalige grondgebied, doet u dat dan en u zult er buitengewone dingen zien.
De Tikbalang 20 en de Tiyanak,21 die ooit uw metgezellen waren, zijn daar nog, en
wijzelf zijn nauwelijks verder gekomen wat religie betreft: u kunt er de kleinkinderen van
uw aanbidders makkelijk herkennen. En als u een beetje slim bent en wonderen wilt
verrichten dan kunt u uw grondgebied terugkrijgen. Maykapal, Maykapal, machteloze en
nutteloze God, laat me niet meer lachen, en geef me mijn tranen terug!

19

Maykapal, ook wel Bathala genoemd, is de oppergod in de Filipijnse mythologie.

20

Mythische boze geest, half mens, half dier.

21

Boze geest in de vorm van een kind.
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