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Dramatis personae: 
K (toneelknecht)       Jurgen Polstra 
N (nieuwslezeres)      Dieke Polstra-Holtkamp 
P (paus)         Marcel Leechburch Auwers 
C (Cohabitatus: uitvoerder plan ‘geassocieerd lid’)   Frans Holtkamp 
 
Decors, attributen en kleding: 
Tijdens het eerste bedrijf staan er een tafel en een stoel op het toneel. 
Tijdens het tweede bedrijf staan er een tafel met twee stoelen en wordt door de toneelknecht twee gla-
zen en een ontkurkte fles rode wijn op tafel gezet. 
Verder is er geen speciale kleding en zijn er geen decors. 
 
 

EERSTE BEDRIJF 
 
(N neemt in alle stilte plaats achter de tafel en kijkt strak voor zich uit. K gaat voor de 
tafel staan en houdt een A-vier met de tekst ‘Achtuur journaal’ omhoog. Na enkele 
seconden verlaat hij het toneel.) 
 
N 
Spectaculaire ledenwerving katholieke kerk. Balkenende op be-
zoek in het Witte Huis. Geert Wilders verwikkeld in een seks-
schandaal. 
Goede avond dames en heren, paus Benedictus XVI heeft van-
middag een opmerkelijk besluit genomen: het bestuur van de 
rooms-katholieke kerk heeft hij uitgebreid met een nieuwe con-
gregatie, zeg maar: nieuw ministerie. De naam luidt in het Ne-
derlands ‘Congregatie voor geassocieerde leden’. Deze zal zich 
richten op gehuwden van allerlei gezindten die een voorbeeldig 
gebedsleven leiden en die kinderen, of in ieder geval een duide-
lijke kinderwens, hebben. Na gescreend te zijn wordt aan hen, 
indien zij dat wensen, het certificaat van geassocieerd lid uitge-
reikt. De leiding van de nieuwe congregatie is in handen van de 
camerlengo, dit is: kamerheer van de paus, Antoine Bodar. 
Het Vaticaan, dat nu de zorg heeft over éénmiljarddriehonderd-
duizend zielen, hoopt daarmee de katholieke kerk te vergroten 
tot minstens éénmiljarddriehonderdduizendentwee gelovigen. Er 
is een pilot uitgezet in een kleine Nederlandse stad, naar goede 
Vaticaanse gewoonte in het diepste geheim. ‘Dat is om onnodi-
ge commotie te voorkomen’, aldus zegsman Antoine Bodar. 
 
(K gaat voor de tafel staan en houdt een A-vier met de tekst ‘Einde eerste bedrijf’ 
omhoog. K en N verlaten tegelijkertijd het toneel. ) 
 



TWEEDE BEDRIJF 
 
(K schuift een tweede stoel aan tafel en zorgt ervoor dat ze tegenover elkaar geplaatst 
staan. Hij plaatst twee glazen en een ontkurkte fles rode wijn op tafel. Vervolgens 
gaat hij voor de tafel staan en houdt een A-vier met de tekst ‘Paus en kardinaal Co-
habitatus in gesprek in privé-vertrek Vaticaan’ omhoog.) 
 
K 
Dames en heren, ik verzoek u te gaan staan: Zijne Heiligheid 
Paus Benedictus XVI! 
 
(P komt op en gaat aan tafel zitten. Vervolgens drapeert K een opgevouwen theedoek 
over zijn linkerarm, neemt plaats áchter de tafel en blijft daar roerloos en stoïcijns 
staan. Daarna kom C binnen, loopt naar P, knielt en kust zijn uitgestoken rechter-
hand.) 
 
C 
Dominus vobiscum, Heilige Vader. 
 
P 
Deo gratias, mijn zoon. Neem plaats. (C gaat tegenover P zit-
ten.) Nieuws uit Culemborg? 
 
C 
Jawel, het gaat de goede kant op, daar aan de Eekhoornstraat. 
(Intussen pakt C zijn aktetas, pakt er twee stukken uit, overhan-
digt er één aan P en legt het andere voor zich op tafel.) 
 
P 
Vertel! 
 
C 
Ze zijn vandaag getrouwd. 
 
P 
Deo gratias! Weer hebben we twee zielen uit het moeras des 
verderfs kunnen trekken! 
 



C 
Er is één maar, Heilige Vader, ze zijn alleen voor de wet ge-
trouwd. 
 
P 
Jammer! Maar, de bruidegom heeft toch een voortreffelijke va-
der? En een voortreffelijke moeder? Beiden van katholieken 
huize, toch? 
 
C 
Laat ik dit zeggen: het zijn zeer hartelijke ouders. Die vader en 
de spoorwegen, die hebben iets met elkaar. Hij kon eens voorde-
lig naar het buitenland. Toen de bruidegom nog klein was, zijn 
ze zelfs tot in Milaan gekomen. Heilige Vader, dat is in zekere 
zin de stoep voor ons Vaticaan. Ik zie hier een goddelijk voorte-
ken in. 
 
P 
Wat ben je te weten gekomen over de ouders van de bruid? 
 
C 
Laat ik bij de moeder beginnen. Voortreffelijk mens! Ze is gast-
vrouwe in de Barbaraparochie in Culemborg, maar ze betekent 
méér dan deurenopendraaister en koffieschenkster: veel van on-
ze beminde gelovigen huilen uit aan haar borst. Zij hoeft geen 
geassocieerd lid te worden: ze ís al een ware Dochter van de 
Kerk. 
En de váder van de bruid is in één woord veelbelovend! Hij is 
60. Nu pas komen zijn verborgen talenten als musici, pardon: 
musicus, aan het licht: als organist van de St.-Barbarakerk heeft 
hij de muzikale omlijsting van de vieringen naar een hoogtepunt 
gestuwd. Men begint nú pas zijn virtuositeit op het orgel alom te 
waarderen. Heilige Vader, hij zou een waardige opvolger zijn 
van onze eigen Barnardino Orgelini. 
 



P 
Terug naar de kersverse echtelieden. Die zijn vandaag niet voor 
de kerk getrouwd? 
 
C 
Nee, Heilige Vader, dat doet bijna niemand meer in Nederland. 
Maar zij hebben de mooiste jaren van hun leven al gegeven aan 
het katholiek onderwijs. Zij doet dat trouwens nog. Een strenge 
én lieve juf, vinden de kinderen die aan haar zorgen zijn toever-
trouwd. De bruidegom is inmiddels verbonden aan een bedrijf 
dat in digitale schoolborden handelt. Daardoor blijft hij de  juf-
fen van weleer bedienen, al zouden vele van hen verder willen 
gaan dan digitale schoolborden en beamers. Op de beurs wordt 
hem niet zelden de vraag in het oor gefluisterd ‘Waar ben je 
vannacht, spetter?’. Wel Heilige Vader, ik kan u verzekeren, dat  
hij elke nacht bij de degene is die hij nú zijn vrouw mag noe-
men. Overigens, zij geeft aerobics aan leden van de rooms-
katholieke vereniging Olympia. Ze is als elastiek! 
 
P 
Cohabitatus, nu terzake: is haar ziel even lenig als haar lichaam? 
Hoe is het met hun gebedsleven gesteld? Daar draait het immers 
om voor het geassocieerd lidmaatschap. 
 
C 
Heilige Vader, ik heb als uw afgezant maanden lang zeer be-
hoedzaam in en rond hun huis geopereerd, zónder gezien te 
worden. Ik kan u verzekeren, dat ik zelden zo’n intens gebedsle-
ven heb aangetroffen, zo gloedvol. Ze bidden bijna elke dag: op 
zolder, in de gang, vooral in de hobbykamer, maar het meest, 
lekker ouderwets, in bed. Daar ritselen ze wat in het kostuum 
van onze oerouders Adam en Eva en prevelen de lieflijkste ge-
bedstermen. Ze doen het op de keukentafel, op de trap of op een 
warm, hoogpolig  tapijt. De meest wonderlijke gebedshoudingen 
heb ik mogen aanschouwen. Bovendien laten zij hun gebed 
overvloedig van wijn vergezeld gaan. Vooral de bruid weet er 
weg mee. 



P 
Wijn? Dat is mooi! Wat dát betreft heeft onze Zaligmaker zich 
ook niet onbetuigd gelaten. 
 
C 
Heilige Vader, afgelopen nacht was werkelijk een hoogtepunt: 
ik heb hen in hun kinderlijk onschuldige naaktheid heel intens 
zien bidden in hun tuin, op een gebedskleed, zonder woorden. 
En zó integer, zonder de buren te storen in hun nachtrust. En ze 
waren zó volmaakt één in hun gebedshouding! Ik had tranen van 
ontroering in mijn ogen! 
 
P 
M’n waarde Cohabitatus, we komen nu bij ons tweede punt: 
hebben ze ook om kínderen gebeden? Je weet dat dat een vereis-
te is voor het certificaat geassocieerd lid van onze Moeder de 
Heilige Kerk. 
 
C 
Heilige Vader, ik kan u een vreugdevolle mededeling doen. 
Vannacht, precies om 3.00 uur, zag ik de toen bijna bruid stralen 
in het licht van de volle maan. Ze had haar gebedsvetertje aan, 
dat haar goddelijke lichaam nog beter deed uitkomen. Ik hoorde 
hém zeggen: ‘Kindje, aanbiddelijk ben je!’ ‘Kindje’, zei hij.  
 
P 
Ik weet niet of dat het kindje is, dat onze Moeder de Heilige 
Kerk bedoelt. Heb je geen andere signalen opgevangen? 
 
C 
U bent nog niet overtuigd? 
 
P 
Nee. 
 



C 
Wacht eens: er schiet me iets te binnen. Ze hebben een kater: 
Mickey. Die is als een kind voor hen. Ze doen er spelletjes mee, 
zoals ‘kiekeboe’ en ‘tikkie: jij bent hem’. Als het lieve dier naar 
buiten is geweest en weer binnen komt, wrijft het z’n rug langs 
de benen van de bruidegom. Vertederd kijkt hij het diertje aan, 
soms met vochtige ogen. Nog niet zolang geleden bleek hun in-
nig geliefde kater ‘s nachts niet meer thuis te komen. Dat heeft 
hen net zoveel verdrietige en slapeloze nachten opgeleverd als 
Mickey wegbleef. Ineens was hij er weer! Zij vermoedden, dat 
Mickey ergens opgesloten heeft gezeten. 
 
P 
Cohabitatus, wat heeft een kater met een kinderwens te maken? 
 
C 
Heilige Vader, in dat lage landje aan de zee is dat meestal het 
preludium op de komst van twee of meer kinderen, dus ..... 
 
P 
M’n waarde Cohabitatus, er moet nog méér gebeuren voor we 
tot uitreiking van het certificaat over kunnen gaan. Ik heb meer 
bewijzen nodig. Neem je camera, ga terug naar dat pareltje aan 
de Lek en maak opnamen van hun gebedsleven. En, denk erom, 
incognito! Ik moet er niet aan denken, dat Dan Brown nóg een 
boek schrijft en drommen bedevaartgangers de Eekhoornstraat 
platlopen en vervolgens het Vaticaan! 
 
C 
Uw wil, Vader, is mijn wens. Ik neem morgen het vliegtuig en 
zal dezelfde dag nog mijn werk aan de Eekhoornstraat hervatten. 
Ik zou graag met u willen proosten op de toekomstige opname 
van beide echtelieden in het reddende schip van onze Moeder de 
Heilige Kerk. Zou uw dienaar nu de glazen mogen vullen? 
(K maakt aanstalten, maar P houdt zijn hand tegen ten teken dat er nu niet inge-
schonken moet worden.) 
 



P 
Helaas, Cohabitatus, het is laat. Mijn camerlengo wacht op mij. 
Wij samen verlangen ernaar met een vurig en intens avondgebed 
de dag af te sluiten. Tot ziens.  
(P gaat staan, C knielt en kust de rechterhand van P. P loopt de ene kant op, C de an-
dere. K toont een A-vier met ‘Einde’.) 


