
Na het grote succes van Imprimatur is inmiddels de opvolger, Secretum, ver-
schenen.

Over Secretum:

Rome, . Paus Innocentius  ligt op sterven. Politici en machtige kardina-
len voeren in het geheim onderhandelingen over de belangrijkste pausverkie-
zing in eeuwen. Abt Atto Melani – voormalige castraatzanger, diplomaat en
spion van de Zonnekoning – verschijnt ten tonele om de uitkomst van het
conclaaf te manipuleren. Een beeldschone prinses, minnares van vorsten en
staatslieden, kent meer staatsgeheimen dan ze kan prijsgeven. Op het spel
staat de toekomst van Europa.
Secretum is het tweede deel in de cyclus literaire thrillers van het schrijversduo
Monaldi & Sorti, gebaseerd op werkelijk gebeurde feiten en bestaande histori-
sche personages. De auteurs hebben jarenlang bronnenonderzoek verwerkt
tot een goedgeschreven, spannend verhaal waarin het bruisende Rome van
vroeger tijden op sfeervolle wijze tot leven komt. Secretum bevat, net als Im-
primatur, onthullingen van historische feiten die een nieuw licht op de ge-
schiedenis van Europa werpen.

‘Met hun nieuwe historische thriller overtreffen Monaldi & Sorti zelfs de uit-
vinder van het genre, Umberto Eco. Een aanleiding om het boek te lezen zijn
de historische onthullingen, de knappe plotconstructie, de levendige persona-
ges en de humor. De grootste kwaliteit – de reden waarom Monaldi & Sorti
zeer grote auteurs zijn – is hun bloemrijke en zeer fraaie schrijfstijl.’ – NRC
Handelsblad

‘Een magistraal verhaal met sappige wetenswaardigheden over politieke, ar-
tistieke en kerkelijke zaken.’ – Trouw

‘Een fascinerend boek: het toont een levendig beeld van het Rome van .’
– De Standaard

‘Historisch, spannend en zeer goed geschreven.’ – Gazet van Antwerpen

‘De twee historische thrillers van Monaldi & Sorti zijn zinstrelend geschreven
en ingenieus gecomponeerd.’ – De Morgen
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Monaldi & Sorti

IMPRIMATUR
Vertaling Jan van der Haar
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Voorspellende interpretaties 
van het Mysterie van het Oordeel:

Wederopstanding van het verleden
Herstel van geleden onrecht
Rechtvaardig oordeel van het nageslacht
Niets gaat verloren; het verleden
leeft door in de toekomst 

 , De Tarot
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Como,  februari 

Aan Zijne Exc. Mgr.
Alessio Tanari
Secretaris van de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen
Rome – Vaticaanstad

In nomine Domini
Ego, Lorenzo Dell’Agio, Episcopus Comi, in processu canonizationis beati In-

nocentii Papae , iuro me fideliter diligenterque impleturum munus mihi com-
missum, atque secretum servaturum in iis ex quorum revelatione preiudicium
causae vel infamiam beato afferre posset. Sic me Deus adiuvet.

Beste Alessio,
wil mij vergeven als ik mij tot U richt door met de rituele eedformule te begin-
nen: geheim houden wat ik voor schandelijks heb vernomen omtrent de goe-
de naam van een zaligverklaarde.

Ik weet dat U Uw oude docent van het seminarie zult vergeven dat hij een
minder orthodoxe briefstijl heeft gekozen dan U gewend bent.

U schreef mij drie jaar geleden in opdracht van de Heilige Vader, en verzocht
mij licht te werpen op een zogeheten wonderbaarlijke genezing die zich meer
dan veertig jaar geleden in mijn bisdom heeft voorgedaan door toedoen van
de zalig verklaarde paus Innocentius , die Benedetto Odescalchi uit Como,
over wie U als kind, misschien wel voor het eerst, had gehoord van mij.

Het geval van mira sanatio betrof, zoals U zich stellig zult herinneren, een
kind: een weesje van het platteland van Como dat door een hond een vinger
was afgebeten. Het arme bloederige hompje, dat meteen werd opgeraapt door
de grootmoeder van het ventje, die paus Innocentius vereerde, werd door haar
in het heiligenplaatje van de paus gewikkeld en zo aan de artsen van de Eerste
Hulp gegeven. Nadat het arme stukje vinger weer was aangezet, kon het kind
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er onmiddellijk weer van alles mee doen: iets wat verbazing wekte bij zowel de
chirurg als zijn assistenten.

Overeenkomstig uw aanwijzingen en de wens van Zijne Heiligheid heb ik
instructies gegeven voor het proces van super-mira-sanatione, dat mijn voor-
ganger destijds niet opportuun had gevonden te beginnen. Ik zal niet verder
uitweiden over het proces, dat ik net heb afgerond, hoewel inmiddels bijna alle
getuigen van het voorval zijn overleden, de ziekenhuisdossiers na tien jaar zijn
vernietigd en het jongetje van toen, dat nu een vijftiger is, woonachtig is in de
Verenigde Staten. De stukken zullen U apart worden toegezonden. Ik weet dat
U ze, zoals de procedure verlangt, zult onderwerpen aan het oordeel van de
Congregatie en vervolgens een rapport zult opstellen voor de Heilige Vader. Ik
weet hoezeer onze beminde pontifex ernaar uitziet om na bijna een eeuw van
zaligverklaring het canonisatieproces van paus Innocentius  te heropenen
ten einde hem dan eindelijk heilig te verklaren. En juist omdat ook mij het
voornemen van Zijne Heiligheid ter harte gaat, kom ik ter zake.

U zal zeker de grote omvang van de bijgevoegde verzegelde enveloppe zijn op-
gevallen: dat is het typoscript van een nooit gepubliceerd boek.

Het zal niet eenvoudig zijn U in detail het ontstaan ervan te verklaren, om-
dat de twee auteurs in het niets zijn verdwenen, nadat ze me een exemplaar er-
van hadden opgestuurd. Ik weet zeker dat Onze-Lieve-Heer de Heilige Vader
en U na lezing van het werk de juiste oplossing zal ingeven voor het dilemma:
secretum servare aut non? Zwijgen of het geschrevene openbaar maken? Wat er
ook wordt besloten, voor mij zal het heilig zijn.

Ik vraag meteen excuus als mijn pen – daar mijn geest door drie jaar diepgra-
vend onderzoek nu pas is bevrijd – soms te vrijelijk zal vloeien.

Drieënveertig jaar geleden leerde ik de twee auteurs van het typoscript, een
jong verloofd stel, kennen. Ik was toen net aangesteld als pastoor in Rome,
vanuit Como, waarnaar Onze-Lieve-Heer zo genadig zou zijn me als bisschop
te doen terugkeren. De twee jongelieden, Rita en Francesco, waren beiden
journalist; ze woonden niet zo ver van mijn parochie vandaan, en wendden
zich dus voor de voorbereidingen van hun huwelijk tot mij.

Het contact met het jonge stel ging weldra verder dan een gewone leerling-
leraarrelatie en werd mettertijd hechter en vertrouwelijker. Het geval wilde
dat slechts twee weken voor de huwelijksdatum de priester die de ceremonie
zou voltrekken het slachtoffer werd van een ernstige ziekte. Voor Rita en
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Francesco lag het daarom voor de hand om mij te vragen.
Op een zonnige middag halverwege juni trouwde ik hen, in het zuivere, fiere

licht van de Sint-Joriskerk in Velabro, niet ver van de roemrijke ruïnes van het
Forum Romanum en het Capitool vandaan. Het was een intensieve ceremo-
nie vol ontroering. Ik bad vurig tot de Allerhoogste of Hij het jonge echtpaar
een lang en gelukkig leven wilde schenken.

Na hun huwelijk bleven we nog een paar jaar contact houden. Ik kwam er zo
achter dat Rita en Francesco, ondanks de weinige vrije tijd door hun werk, het
studeren nooit helemaal hadden opgegeven. Nadat ze zich na hun doctoraal let-
terkunde beiden hadden gericht op de meer dynamische en cynische wereld van
het gedrukte papier, waren ze evenwel hun oude interesses niet vergeten. Ze ble-
ven juist in hun schaarse vrije tijd goede boeken lezen, musea en bibliotheken
bezoeken.

Eens per maand nodigden ze mij te eten uit of voor een middagkopje koffie.
Opdat ik kon zitten, moesten ze vaak op het laatste moment een stoel vrijma-
ken van bergen kopieën, microfilms, reproducties van oude drukken en boe-
ken: stapels papier die bij ieder bezoek waren toegenomen. Nieuwsgierig ge-
worden, vroeg ik waar ze eigenlijk met zoveel enthousiasme mee bezig waren.

Ze vertelden toen dat ze een tijd geleden in de privé-collectie van een bibliofie-
le aristocraat uit Rome een verzameling van acht banden in manuscript had-
den gevonden, afkomstig uit de eerste jaren van de achttiende eeuw. Dankzij
een paar gemeenschappelijke vrienden had de eigenaar, markies *** ***, de
twee toestemming gegeven om de oude werken te bestuderen.

Voor geschiedenisliefhebbers ging het om een waar juweel. De acht banden
vormden de verzamelde brieven van abt Atto Melani, telg uit een oud, adellijk
Toscaans geslacht van musici en diplomaten.

Maar de ware ontdekking moest nog komen: middenin ingenaaid in een
van de acht delen was een omvangrijke handgeschreven memorie aan het licht
gekomen. Ze was gedateerd op  en geschreven in een klein handschrift dat
duidelijk van iemand anders afkomstig was in vergelijking met de rest van het
werk.

De anonieme auteur van de memorie beweerde knecht in een Romeinse
herberg te zijn geweest, en vertelde in de eerste persoon verrassende gebeurte-
nissen die zich in  tussen Parijs, Rome en Wenen hadden voorgedaan. De
memorie werd voorafgegaan door een korte inleidende brief zonder datum,
afzender of geadresseerde, en met een zeer duistere inhoud.
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Op dat moment werd het me niet gegeven om meer te weten. De twee jong-
gehuwden bewaarden omtrent hun ontdekking de grootste geheimhouding.
Ik begreep alleen wel dat door het terugvinden van die memorie al hun drifti-
ge onderzoeken in gang gezet waren.

Omdat beiden voorgoed het universitair milieu hadden verlaten en ze dus
niet meer wetenschappelijk gehalte aan hun onderzoeken konden verlenen,
waren de twee evenwel het plan gaan koesteren voor een roman.

Ze begonnen er met me over als betrof het een grap: ze zouden de memorie
van de knecht modelleren in romanvorm en proza. Ik was aanvankelijk wat te-
leurgesteld en vond het idee – als de hartstochtelijk wetenschapper die ik pre-
tendeerde te zijn – moeilijk te realiseren en oppervlakkig.

Daarna, tussen het ene en het andere bezoekje door, begreep ik dat de zaak
serieus werd. Er was sinds hun huwelijk nog geen jaar verstreken en inmiddels
besteedden ze er al hun vrije tijd aan. Later bekenden ze mij dat ze hun huwe-
lijksreis bijna helemaal in de archieven en bibliotheken van Wenen hadden
doorgebracht. Ik stelde nooit vragen en beperkte mij ertoe zwijgend getuige te
zijn van hun inspanningen.

Destijds volgde ik helaas niet aandachtig het verslag dat de twee jongelieden
mij gaven omtrent de voortgang van hun werk. Intussen hadden zij plotseling,
aangespoord door de geboorte van een lief dochtertje en moe van het bouwen
op het drijfzand van ons arme land, in het begin van de nieuwe eeuw besloten
naar Wenen te verhuizen, een stad waarop ze misschien ook gesteld waren ge-
raakt door de zoete herinneringen aan hun bruidsdagen.

Kort voor ze Rome definitief zouden verlaten nodigden ze mij uit voor een
kort afscheid. Ze beloofden mij te schrijven en mij te komen opzoeken wan-
neer zij Italië weer aandeden.

Ze deden niets van dat al, en ik hoorde niets meer van hen. Totdat ik maan-
den later op een dag een verzegelde enveloppe uit Wenen ontving. Hij bevatte
het typoscript dat ik u zend: het was de langverwachte roman.

Ik was blij te weten dat ze er tenminste in geslaagd waren om hem af te maken,
en ik wilde antwoorden om te bedanken. Maar ik was verbaasd te moeten con-
stateren dat ze mij hun adres niet hadden gestuurd, en niet eens een kort briefje
erbij hadden gevoegd. De titelpagina vermeldde een sobere opdracht: Voor de
overwonnenen.En op de achterkant van de enveloppe stond met viltstift geschre-
ven: Rita & Francesco.
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Vervolgens las ik de roman. Of zou ik het liever memorie moeten noemen?
Gaat het echt om een barokke memorie die bewerkt is voor de hedendaagse le-
zer? Of eerder om een moderne roman die zich afspeelt in de zeventiende
eeuw? Of om allebei? Het zijn vragen die mij nog steeds kwellen. In sommige
delen lijkt het namelijk of ik bladzijden lees die regelrecht vanuit de zeventien-
de eeuw zijn overgekomen: alle personages betogen onveranderlijk met het
lexicon van zeventiende-eeuwse traktaten.

Maar wanneer het betoog plaats maakt voor de handeling, verandert plotse-
ling het taalregister en drukken dezelfde personages zich uit in modern proza
en lijkt hun handelen zelfs opvallend de topos te reproduceren van de speur-
dersdetective à la Sherlock Holmes en Watson voor alle duidelijkheid. Net als-
of de auteurs in die passages een teken van hun interventie wilden achterlaten.

En als ze me hadden voorgelogen? Vroeg ik me verbaasd af. Als het verhaal
van het manuscript van het knechtje, dat zij hadden teruggevonden, helemaal
verzonnen was? Leek het soms niet te veel op de uitkomst waarmee Manzoni
en Dumas hun twee meesterwerken openen, De verloofden en De drie muske-
tiers? Want dat zijn natuurlijk ook historische romans die in de 17e eeuw spe-
len...

Helaas was het mij niet mogelijk de kwestie, die waarschijnlijk gedoemd is een
mysterie te blijven, te ontrafelen. Ik heb de acht banden met brieven van abt
Melani niet kunnen vinden, waarmee de hele geschiedenis is begonnen. De bi-
bliotheek van markies *** *** is zo’n tien jaar geleden verdeeld over zijn erfge-
namen, die hem daarna van de hand hebben gedaan. Het veilinghuis dat de
verkoop heeft geleid, heeft mij, nadat ik een paar kennissen erbij had gehaald,
informeel de volledige namen van de kopers meegedeeld.

Ik dacht bij de oplossing te zijn aanbeland en meende dat Onze-Lieve-Heer
mij genadig was geweest, totdat ik de namen van de nieuwe eigenaars las: de
delen waren verworven door Rita en Francesco. Van wie het kennelijk niet ge-
geven werd een adres te weten.

De laatste drie jaar heb ik toen, met de weinige middelen ter beschikking, een
lange reeks controles uitgevoerd op de inhoud van het typoscript. Het resul-
taat van mijn onderzoeken zult U aantreffen op de bladzijden die ik hierachter
bijvoeg, en waarvan ik graag heb dat U ze zeer aandachtig leest. U zult ontdek-
ken hoe lang ik het werk van mijn twee vrienden naar de vergetelheid heb
verbannen en wat een leed er voor mij uit is voortgevloeid. U zult verder een
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gedetailleerd onderzoek aantreffen van de in het typoscript verhaalde gebeur-
tenissen en van de moeizame nasporingen die ik in de archieven en bibliothe-
ken van half Europa heb verricht, om erachter te komen of ze konden stroken
met de waarheid.

De verhaalde feiten waren namelijk, zoals U zelf kunt natrekken, van zo’n ge-
halte dat ze de loop van de Geschiedenis ingrijpend en voorgoed zouden veran-
deren.

Welnu, aan het einde van genoemde nasporingen gekomen, kan ik met ze-
kerheid bevestigen dat de gebeurtenissen en de personages in de geschiedenis
die U gaat lezen authentiek zijn. En ook wanneer het niet mogelijk was de be-
wijzen te vinden van wat ik heb gelezen, kon ik tenminste vaststellen dat het
om geheel en al waarschijnlijke gebeurtenissen gaat.

Hoewel het door mijn twee oude parochianen vertelde verhaal niet uitslui-
tend om paus Innocentius  draait (die bovendien niet eens tot de roman-
personages behoort), laat het toch omstandigheden oprijzen die op de zuiver-
heid van gemoed van de paus en op de oprechtheid van zijn bedoelingen
nieuwe, ernstige schaduwen werpen. Ik zeg nieuwe, aangezien het proces van
zaligverklaring van paus Odescalchi, begonnen op  september  door Cle-
mens , vrijwel meteen spaak liep door de bezwaren super virtutibus, die in de
congregatie van voorbereiding werden opgeworpen door de promotor fidei. Er
moesten dertig jaar voorbijgaan eer Benedictus  Lambertini bij decreet het
zwijgen oplegde aan de twijfels van onderzoeksleiders en adviseurs omtrent
de heldhaftigheid van de deugden van Innocentius . Maar dan valt kort
daarna het proces wederom stil, ditmaal bijna tweehonderd jaar lang: pas in
, onder paus Pius , werd er een andere rapporteur gekozen. De zaligver-
klaring zou nog eens dertien jaar op zich laten wachten, en wel tot  oktober
. Na die dag viel er een stilte over paus Odescalchi. Nooit meer, tot op de
dag van vandaag, was er sprake van om hem heilig te verklaren.
Dankzij de door paus Johannes Paulus  meer dan  jaar geleden goedge-
keurde wetgeving had ik op mijn initiatief een aanvullend vooronderzoek
kunnen starten. Maar in dat geval had ik mij niet kunnen houden aan het se-
cretum servare in iis ex quorum revelatione preiudicium causae vel infamiam
beato afferre posset. In dat geval dus had ik de inhoud van het typoscript van
Rita en Francesco aan iemand moeten onthullen, al was het maar alleen aan de
postulator en de promotor fidei (doorgaans aangeduid als advocaat van de dui-
vel).
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Op die manier echter had ik ernstige, onherroepelijke twijfels laten rijzen
omtrent de deugden van de zaligverklaarde: een beslissing die alleen de paus
kon toekomen, en zeker niet mij.

Als het werk daarentegen in de tussentijd was gepubliceerd, zou ik ontslagen
zijn van de plicht het geheim te houden. Ik hoopte dus dat het boek van mijn
twee parochianen reeds een uitgever had gevonden. Ik vertrouwde het onder-
zoek daarom aan een paar van mijn jongste en naïefste medewerkers toe. Maar
in de catalogi van de boeken in de boekhandel vond ik geen spoor van eniger-
lei geschrift, noch van de naam van mijn vrienden.

Ik probeerde de twee jonge mensen (die inmiddels zeker zo jong niet meer
waren) op te sporen: bij het bevolkingsregister bleken zij inderdaad verhuisd
naar Wenen, Auerspergstrasse . Ik schreef naar dat adres, maar de directeur
van een studentenhuis antwoordde mij dat hij geen enkele aanwijzing kon
verstrekken. Ik deed navraag bij de gemeente Wenen, wat echter niets uithaal-
de. Ik wendde mij tot buitenlandse ambassades, consulaten, bisdommen, zon-
der enig resultaat.

Ik vreesde het ergste. Ik schreef zelfs naar de pastoor van de Minoritenkir-
che, de nationale Italiaanse kerk in Wenen. Maar Rita en Francesco waren bij
iedereen onbekend, zo ook, gelukkig, bij de administratie van begraafplaat-
sen.

Ik besloot uiteindelijk zelf naar Wenen af te reizen in de hoop ten minste
hun dochter op te sporen, al herinnerde ik mij na veertig jaar haar doopnaam
niet meer. Zoals was te voorzien liep ook deze laatste poging op niets uit.

Van mijn twee oude vrienden rest mij, behalve wat ze schreven, slechts een
oude foto die ze mij cadeau deden. Ik schenk hem u, evenals de rest.

Drie jaar al zoek ik hen overal. Soms zie ik mijzelf kijken naar meisjes met
rood haar, zoals Rita, waarbij ik vergeet dat haar haar nu net zo grijs zou zijn
als het mijne. Ze zou nu  zijn en Francesco .

Ik neem voor nu afscheid van U en Zijne Heiligheid. Moge God U inspire-
ren bij hetgeen U gaat lezen.

Mgr. Lorenzo Dell’Agio
bisschop van het bisdom Como
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Voor de overwonnenen
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, 

bij het sturen van deze Memorie die ik uiteindelijk heb
ontdekt, durf ik te hopen dat
Uwe Excellentie mijn inspanningen zal erkennen om 
Uw wensen te vervullen, de overmaat aan hartstocht en
liefde die altijd mijn geluk heeft betekend wanneer ik
daarvan kon getuigen bij Uwe Excellentie.
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bevattende vele wonderbaarlijke Gebeurtenissen die zich
van  tot  September in het Jaar  voordeden in
herberg de Schildknaap in de Via dell’Orso; met
Verwijzingen naar andere Gebeurtenissen, daarvoor en
daarna.

Rome,A.D. 
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Eerste dag
 september 

De mannen van de Bargello* kwamen ver in de middag, juist terwijl ik op
het punt stond de toorts te ontsteken die ons uithangbord verlichtte. Ze

hadden bijlen en hamers in de hand; en zegels en kettingen en dikke spijkers.
Naarmate ze oprukten in de via dell’Orso schreeuwden en gebaarden ze auto-
ritair naar de voetgangers en groepjes mensen dat ze aan de kant moesten. Ze
waren waarachtig geïrriteerd. Toen ze bij mij stonden begonnen ze met hun
armen te zwaaien.‘Allemaal naar binnen, allemaal naar binnen, we moeten de
boel afsluiten,’ riep degene die het bevel voerde.

Ik was nog niet van de kruk gesprongen waarop ik stond, of krachtige han-
den duwden mij onaangenaam de ingang in, terwijl sommigen dreigend de
deur barricadeerden. Ik was verbluft. Bruusk werd ik weer bij mijn positieven
gebracht door de menigte die zich in een ommezien bij de ingang had verza-
meld. Het waren de gasten van onze herberg, die bekendstaat als herberg de
Schildknaap.

Ze waren met zijn negenen en ze waren er allemaal: in afwachting van de maal-
tijd zwierven ze zoals iedere avond op de begane grond rond tussen de sofa’s in
de hal en de tafels van de twee aangrenzende eetzalen, en deden alsof ze iets om
handen hadden; maar in feite draaide iedereen om een jonge Franse gast heen,
de musicus Robert Devizé,die zich met veel bravoure oefende op de gitaar.

‘Laat mij eruit! Ah, hoe durft u? Handen thuis! Ik kan hier niet blijven! Ik
ben kerngezond, voelt u wel? Kerngezond! Laat mij erdoor, zeg ik u!’

Wie zo schreeuwde (ik ontwaarde hem nauwelijks achter het woud aan lan-
sen waarmee de krijgslieden hem bewaakten) was pater Robleda, onze Spaan-
se jezuïetengast die ten prooi aan paniek een keel begon op te zetten, met een
aamborstige ademhaling en een rood opgezette hals. Zodat het me deed den-
ken aan het gekrijs van varkens wanneer die ondersteboven gehangen worden
afgemaakt.



* de openbare orde
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Het lawaai galmde de straat door tot, zo leek mij, het pleintje, dat in een oog-
wenk was leeggelopen. Aan de andere kant van de straat zag ik de visverkoper
en twee knechten van de naburige herberg in de via dell’Orso het tafereel
gadeslaan.

‘Ze sluiten ons in,’ riep ik naar hen in een poging op te vallen, maar de drie
reageerden niet.

Een azijnverkoper, een sneeuwverkoper en een groepje kinderen, wier ge-
schreeuw tot voor kort de straat verlevendigde, verborgen zich bang geworden
achter de straathoek.

Intussen had mijn baas, de heer Pellegrino de Grandis, een bankje op de
drempel van de herberg gezet. Een officier van de Bargello legde het gasten-
boek van de herberg erop dat hem juist was aangereikt, en begon het appèl.

‘Pater Juan de Robleda, uit Granada.’
Omdat ik nooit een afsluiting wegens quarantaine had meegemaakt, en nie-

mand er ooit met mij over had gesproken, dacht ik aanvankelijk dat ze ons in
de gevangenis wilden opsluiten.

‘Niet zo best, niet zo best,’hoorde ik Brenozzi, de Venetiaan, sissen.
‘Kom naar buiten, pater Robleda!’verloor de oproeper zijn geduld.

De jezuïet, die op de grond gesmakt was in de vergeefse strijd met de krijgslie-
den, stond weer op, en na te hebben gekeken of iedere vluchtweg door de lan-
sen werd versperd, beantwoordde hij de oproep met een gebaar van zijn zwaar
behaarde hand. Hij werd meteen mijn kant op geduwd. Hij was pater Robleda,
die een paar dagen tevoren uit Spanje was gekomen en vanwege de gebeurte-
nissen die ochtend met zijn angstkreten onze oren zwaar op de proef had ge-
steld.

‘Abt Melani, uit Pistoia!’ riep de officier uit het gastenboek op.
Vanuit de schaduw flitste de kant van Franse snit dat de pols tooide van onze

meest recente, die ochtend vroeg juist aangekomen gast. Bij zijn naam stak hij
ijverig zijn hand op, en toen hij uit de schaduw trad, glansden zijn kleine drie-
hoekige oogjes als dolken. De jezuïet deed geen enkele moeite om opzij te gaan
toen Melani zich met kalme, stille tred bij ons voegde. Het waren ’s ochtends
wel de kreten van de abt geweest die het alarm hadden ontketend.

Iedereen had ze gehoord, ze kwamen van de eerste verdieping. Pellegrino,
mijn baas de waard, was als eerste met zijn lange benen in beweging gekomen
en snel aan komen rennen. Maar hij was blijven staan toen hij de grote kamer
op de eerste verdieping met zicht op de via dell’Orso had bereikt. Daar hadden
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twee gasten hun intrek genomen: de heer De Mourai, een bejaarde Franse
edelman, en zijn begeleider, Pompeo Dulcibeni uit de Marche. Mourai, die in
de stoel zat met zijn voeten in een teiltje water voor zijn gebruikelijke voetbad,
lag schuin met zijn armen bungelend naar beneden, terwijl abt Melani zijn
bovenlijf ondersteunde en hem probeerde bij te brengen door aan zijn kraag
te schudden. Mourai keek met starende blik achter zijn hulpverlener en leek
Pellegrino met grote verbaasde ogen te onderzoeken, terwijl hij vage geluiden
uitstootte. Toen merkte Pellegrino dat de abt in werkelijkheid niet om hulp
riep, maar de oude baas met veel kabaal en opwinding aan het ondervragen
was. Hij sprak Frans tegen hem, en mijn baas verstond dat niet, maar stelde
zich voor dat hij hem vroeg wat er met hem was gebeurd. Pellegrino (zoals hij
zelf daarna ons allemaal zou vertellen) had evenwel de indruk dat abt Melani
met een overmaat aan energie Mourai door elkaar stond te rammelen in zijn
poging hem te reanimeren, en haastte zich om de arme bejaarde uit de krach-
tige greep te bevrijden. Juist op dat moment stamelde de arme heer De Mourai
met uiterste inspanning zijn laatste woorden: ‘Ahi, dunqu’è pur vero,’* kreun-
de hij in het Italiaans. Daarna staakte het gereutel. Hij bleef naar de waard sta-
ren, en groenig slijm was uit zijn mond op zijn borst gedruppeld. Zo was hij
gestorven.

��
‘De ouwe, es el viejo,’ hijgde pater Robleda met een fluistering vol angst, half in
het Italiaans en half in zijn eigen taal, zodra we twee krijgslieden halfluid de
woorden ‘pest’en ‘sluiten’hoorden herhalen.

‘Cristofano, arts en chirurgijn uit Siena!’ riep de officier.
Met langzame, afgemeten gebaren trad onze Toscaanse gast naar voren, in

zijn hand het leren valies met al zijn instrumenten waarvan hij onafscheidelijk
was.

‘Dat ben ik,’ antwoordde hij zacht, nadat hij zijn tas had geopend, een stapel
papieren had geordend en, met kille vormelijkheid zijn keel had geschraapt.
Cristofano was een niet zo lang, wat gezet heerschap met een zeer verzorgd ui-
terlijk en een vrolijke oogopslag die aanleiding gaf tot een goed humeur. Die
avond had hij een bleek gezicht dat parelde van het zweet zonder dat hij de



* Ai, het is dus toch waar
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moeite nam het af te wissen, waren zijn ogen strak gericht op iets onzichtbaars
vóór hem en streek hij, voordat hij in beweging kwam, snel zijn zwarte baardje
tot een punt. Dit alles weersprak dat hij zogenaamd onaangedaan was en ver-
ried een zeer gespannen situatie.

‘Ik wil graag benadrukken dat ik bij een eerste, maar nauwkeurig onderzoek
van het lichaam van de heer De Mourai er absoluut niet zeker van ben dat het
om besmetting gaat,’ begon Cristofano, ‘terwijl de medisch expert van de Ma-
gistraat van Volksgezondheid, die dat met zoveel stelligheid beweert, uiteinde-
lijk maar kort bij het stoffelijk overschot is gebleven. Ik heb hier,’ en hij liet de
papieren zien,‘mijn bevindingen genoteerd. Ik denk dat ze kunnen dienen om
nog even na te denken en deze overhaaste beslissing uit te stellen.’

De mannen van de Bargello echter konden en wilden niet muggenziften.
‘De magistraat heeft onmiddellijke sluiting van deze herberg bevolen,’ hield

de persoon die mij de baas leek het kort, en hij voegde eraan toe dat voorlopig
nog geen echte quarantaine was bekendgemaakt: er zouden maar twintig slui-
tingsdagen zijn en de weg zou niet ontruimd worden; mits er zich natuurlijk
geen andere doden of verdachte gevallen van ziekte zouden voordoen.

‘Mag ik, daar ik eveneens ingesloten zal worden en de diagnose moet stel-
len,’ drong meneer Cristofano lichtelijk geïrriteerd aan, ‘tenminste iets meer
weten over de laatste maaltijden van wijlen de heer De Mourai, aangezien hij
altijd alleen op zijn kamer at? Het zou ook gewoon een bloedstuwing kunnen
zijn.’

De tegenwerping had tot gevolg dat de krijgslieden aarzelend met hun ogen
de herbergier zochten. Maar deze had het verzoek van de arts niet eens ge-
hoord: ineengezakt op een stoel, overgegeven aan moedeloosheid, kreunde en
vloekte hij, zoals hij altijd deed, tegen de eindeloze beproevingen die het leven
hem oplegde. De laatste dateerde van nog maar een week geleden, toen er in
een van de muren van de herberg een scheurtje was gekomen, iets wat geen
zeldzaamheid is bij de oude huizen van Rome. De barst bracht geen enkel ge-
vaar met zich mee, was ons gezegd; maar zoveel was toen al genoeg om mijn
baas te ontmoedigen en hem tekeer te laten gaan.

Het appèl intussen ging door. De schaduwen van de avond traden naar vo-
ren en de ploeg had besloten niet langer met de sluiting te dralen.

‘Domenico Stilone Priàso, uit Napels! Angiolo Brenozzi, uit Venetië!’
De twee jongelieden, de één dichter en de ander glasblazer, liepen naar vo-

ren, terwijl ze elkaar aankeken, alsof ze opgelucht waren dat ze samen werden
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