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PENSI0EN

JEAN-

(    In   kamerjas   ligt   Luc.ienne   op   bed.    Zij    sluimert.
Plots   sc:hiet   zij   wakker,    zij    grijpt   naar   de   wekker.
Zij    heeft    blijkbaar    iets   gehoord,    zet:   de   wekker    vlug
op   zijn   plaats,    en   springt   uit   bed.    Vlug   kijkt   zij
door   het    raam   naar   de   straat.    Jean   komt   de   slaapkamer
in.    Hij    heeft.   zijn   aktetas   in   de   hand,    en   onder    de
arm   draagt    hij    een   pakje.    Hij    is   lichtjes   aangescho~
ten.    )

Gedaan...     voorgoed!

iLÏC|E|\T\TE-J=-.j.     te.|t    =c    laat.

JEAN-               Wat    wil   je,    vrouwke?    Mïjn    collega's    'w'ilden   mij    niet
laten    gaan.    Na    de    receptie    zijn    Tv-ij    elders    ii.og    iet5
gaan    drinken.

LUCIENNE-Jij    had    kurinen    bellen.

JEAN-                't   Was    laat,    voor   ik   het    wist.

LUCIENNE-Hoe    is     't    geweest?

J-EA}\T-                ?rima!    De    fi_irecteur-gefieraal    heeft    eer:    schone    speec.h
3fEestoken.     echt    sc=h.oon!     En    ik_    :n_e`b    eesi.    3fscïeidsc=-
i±eËut.je    meeEekre'=`er},

_T = Á_ _\T -

'     ïiij     =.eem=    11=c    .r,äk`ie,     e_-.     iegt     .|_et     3p     -.`=d.

='oe    ZILer    maär    3eF.E     3pen.

_Ltuj_ii\i\=-u.oe     iii     =-í=c.     :í3t=     is     ic,iFw`    :aäsaü.

JEAN-                Ik    heb    het    al    eens    uitgepakt    vandaag.    Geeri_    [-i`Tee    mis-
sËrí    voor    heTzel±-de    gsld!

J-EAN-

(   Lucienne   opent   voorzichtig   hec    pakje.    Zij    haalt    een
tinnen   schaaltje   te   vc]orschijn.    )

Een   h_erinrieringsschaal...    voor    de    bewezen    dienst:en!

LUCIENNE-   Hebben    de    andere    drie    gepensioneerden   hetzelf de    ge-
recic=en?

JEAN-               Alle   vier    een   herinneringsschaal.    MorE;en   hang    ik   ze
in    de    living    t.egen    de    schouw.

LUCIENNE-Ik   heb   hier   de   hele   tijd   met   je   eten   zitten   steken.
Heb   jij    wel    iets   gehad?

JEAN- Ik   ben   gaan    eten   met   Miel   en   Fred    en   Albert...    in    de
"Pannenwinning".    Zwarte    pens   met    appelmoes   en   boeren-

brood.    Lekker!
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LUCIENNE-Als   jij    een    pint    bier   hebt    gezien,    is   alles    lekker.

JEAN-               Ik   heb    ze    eens    getrakteerd.    En   nu    is   het.    voorbij...
voorgoed.    Vijfenvijftig   jaar...    en   uitgeteld.    De   di-
rec.teur-generaal   heeft   een   sc.hone   speech   afgestc)ken.
Eerst    over   madammeke   Nickmans   met    haar   papieren    zak-
doekjes   altijd   naast   zich    op   haar   bureau.    Dan   over
Vandenbrande    en    Bi-uyninckx...    en    tcien    over    mij.
(    Op    de   manier   van    de    directeur-generaal    )    "Een    be~
kwaam,    toegewijd   en   plichtsgetrouw   bediende,    een   in-
teger   mens    en   een   vriendelijke    c.ollega.    De   rechte   man
op   de   rechte   plaats,    die      -helaas   veel   te   vroeg   -
de   pensioengerechtigde   leeftijd   heeft   bereikt.    Vijf-
endertig   jaar   Ministerie,    een   indrukwekkenc]e   presta-
tie ! "

LUCIENNE~    ZÉii    +tij     dat?

JEAN-               Ja!    Bij    de   nieuwjaarsreceptie   achteraf   he'Dben   wij    al~
1e   vier   aan   dezelf de   taf el   mogen   zitten   als   de   dii-ec-
teur-generaal.    Die    praatte    heel    geT^Toc>n    tegen    3ns,
lijk   ik   nu    tegen   jou.    Heel    in-ceressant!    Á11eep.    zei
hij    altijd    "Rc>mbouts"    tegen   mii    in    plaats    van    "Ver-
beeck" .

LUCIËNNE-Moet    jij    nc>g    iets    eten?

JEAj\t-                 Neen.

iTu-C|EÍ.UVE-e=    =s     sër_    klei_i_e    moei=e.

jTË`A.N-                   Ik    :h.8b     ïeei     3oed     3eg£tsn     -ra_n.=Tt/-c:ricL      =:{    +wTil     2iieeri.     Tiog
i3t.s    Íririkerj.

iTUT'=I=,}`TN±_     lt\j`aä_-T,.Til     jíj      =1a€l-=(Je?

u+3]+_Í+                  íi==    =_Èsjs    _|ai'er„     =ä=    .-|j     slsterE;=í    i;o,?r    _ril=     .-.eDE    _Ëèe-

gebracht .

itJ-CIE,\Tt\-E-iaat    da=    maar    slaan    tot    morgen.

uTEAN-                 .A.h    ii.een,     Lucienneke!     Jij    hebE    het    gekc)Ch[    Toor    Hiijn
"fin   de   cari-ière".    Nu   niet    terugkrabbelenj

LUCIENNE-Jij    hebt    al    genoeg    gehad    vandaag.

`JEAN-                Wat    weet    jij    daarvan?

LUCIENNE-Ik   hoor    het    aan   je   klap.

JEAN-               Met   jou    vier   ik   ook.    Voor   mij    ben   jij    ncig   altijd    "nu-
merc)    uno"!

LUCIENNE-Morgen    komen    de    kinderen    niEuwjaar    vieren,    dan    sta
jij   hier   met   een   zware   kop.

JEAN-               Onze    lngrid    en   onze   Ellen   begr.ijpen   dat   wel.    Ten   an-
dere,    nog   beter   ik   met   een   zware   kop,    dan   die   mannen
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van    hen   met    hm    paarderikc)p!    Hoe    is    dat    nu   mogelijk?
Zo'n   schone   dochters,    en   dan   twee   misbaksels    van
sc.hoonzc>nen!    Lelijker   dan   die   twee   heeft   Onze-Lieve-
Heer    er    geen    gesc:bapen!

LUCIENNE-.Jean,    jij    moet   daar   niet   altijd    liggen   over    zeui`en!
Het   zijn   je   schoonzonen.    Zij    zijn   niet   lelijker    dan
de   andere   mannen.    En   je    dochters   zijn    er   tevreden    mee.

JEAN- Dat   is   nog   het    toppunt!    Geen   van    beiden   beseffen   zij,
dat   zij    zich   hebben   mispakt!    Als   er   ooit   kindereii   ko-
men,    durf   ik   er   niet   naar   gaan   kijken!    En   nu   haal    ik
dat   flesje.

LUCIENNE-Blijf   jij    maar   híer!    Ik   haal    het.    Eén    glas..    hè    Jean!
En    dari    gedaan    voor    vandaag!

JEAN~                "Een    bekvv-aam,    toegewijd    en    plichtsgetrouw    bediende,
een   in=eger   mens   en   een    vriendelijke   collega."    Ëii   dan
rnaar   één   glaasje   krijgen?   Lücienneke,    dat   is   alles
behal.`,'e    schoon    van    jou.

(    FLven    verlaat    Luc.ienne    de    kamer.     )

JEAN- Mijn   aktetas    zet    ik   hier   op    de   commode,    met    een    gr`ote,
witte    sErik   roii_d    het    handvat.

LUCIENNE-(    Af    )    Zet    ze   maar    op    de    grorid,    voor    jij    er    iets    mee
o m. v s r s t o o t !

.TEí'Li\T-                  ':,ip    Íe     g_ro.7id?     Eep.    =as     die        -heiaas     <\íeel    te    -\rroeg     -
Íe    peri.sioeHgerechtigd€    ieeftij'd    :híeefi    `3e=eiktT`    1ii-
=ienneke`     ji=     tyl-eet    r_ieT,     -y\7at    jij     zegt:     IÍc    ieg    ze    op
•r`sd     i.73or    ==n    -\\:8|i`rsrdis_n`de     =us=     =_2    3e=_     inÉi-u-`twek:f släe

J r- Ei S t a = i e  :

_iij       _=L|_í_      íJ_   l  LL      Lft  e        /

JEAN- (    Brooddoos    )    "Bewaarc    de    tíersheid    en    cie    _k-wïaliteit,
van     't    brood    door    -Lucienneke    ge-breié."

í    Thermos    \     "Koffie    i_rt    deez'     bidciii+    bewaard
bleef   vari.    vries   en   kcxu    gespaard."

(    Farde    }    "Deez'    fard'    is    altijd   leeg    ge.Dleven,
op    't   Ministerie   wordt   er   nieL    geschreven."

(    Lucier}ne    komt    binnen   met    een    geopende    f les    en    twee
glazen.     )

LUCIENNE-Sc.hei    naar    uit   met    babbelen,     't    is   wel    geweest    vc)or
vandaag .

JEAN- Ze   hebben    een   foto    genomen   van   de   vier   gevierden.
(    Herhaalt   komisch    )    "Vier   gevierden!"   A11e   vier    op
de   eerste   rij,   met   de   sc.haal   zo.    Ik   nat:uurlijk   naast
madammeke   Nickmans,    en   aan   de   andere   kant   het   hoofd
van   dienst.    De   directeur-generaal   in   het   ii]idden,    en
rond   ons   de   collega's.    Zo   gauw   ze   klaar   is,    sturen   ze
mij    er   een.   Ja,    't   is   echt   schoon   geweest.
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JEAN-

(    Beiden    nemen    eeri    glgs.     )

Gezondheid  !

LUCIENNE-Gezondheid!

JEAN-               (    Zoals    de    directeur-generaal    )    "Een    bekwaam,    toege-
wijd    en    plichtsgetrouw   bediende!"...    Ik   had   mij    het
einde   toch   helemaal   anders   voorgesteld.    Ik   had   altijd
gedacht,    de    laatste   maanden   mijn   c>pvolger   op    te    lei-
den.    Zo'n   jonge   gast,    die   nog    van    toeten    of    blazen
weet.    En   nu!    Nu   help    ik   mijn   eigen   bureau   en   mijri   ei-
gen    stoel    buitendragen,    verdomme!    Weg    ermee!    Precies
of   zij    er   al   zijn    leven   te   veel   hebben   gestaan.

LUCIENNE-Dat    is    met    die    nieuwe    computers.

JEAN--               Tegenwoordig    is    het    daar   computer    al    wat    de    klcik
slaat..    A([aar    onthou,    wat    ik    je    zeg:    "Ze    komen    er    nog
van   terug    van   dat    gecomputer.    Ze   konen    er   nog    van   te-
í-ug,     en    rapper    dan    je    clenkt!"...    A11ee.    Luciennelce,
kan   jij    je    dat    nu   voorstellen?   Morgen   word    ik   `i\'akker,
en    ik   moet    niet.   meer    gaan   werken!    Nooit   meer.    Ik    kan
blijven    liggen,     zcilang    ik    TÜ'il.     (    Geaiz}useerd    )    Dat
gaat    je    niet    meevallen!    Daar    gaan    brokken    van    komen!

LUC,IENNE-(    Lichtjes    ironisch    )    Dat    zou   dan   de   eerste   keer    zijn
iH   dertig   jaar.

.T=j!.I\`T-                            CÉ3a.TïljseE±r`±      ;\1     Vro£ger     loes=     ik     er-Lli=     '`.roor     Hijrï.     =rsi_l.
r^Ë:ar     1_`L:     ..k::L:fílerl.     Ze    =an     T.í]n     tralr\.     ga£n     :rl.angerl,.      _jij      gaa[
=108     iets     beieyer+.     .]_=hou    -\ytat    i:L'.    je    Ze8!

iT`TCIE:\U\-Ë-            Li=htjes     ircT_iscïT`     `      =ai     =;{     i€     ±aar     =ri^     Íe    '\.i-3eiu'`     zic,¥
3er.s    aan    hei-iri_Tiereri?

.j]^,íïp                =,at.    zEl    riiet    niJÉi3    zijri:

(    Jean   drinkt.    )

`TEAN- i{    Zoals    de    Éirec.teur-generaal    }    ''Zeri    bekví-6am,     toege-
wijd    en    ?1ichEsgetrouvi-bediep.de."    En    toen   was    het    af~
gelopen...    voorgc>ed.    DaE    zou    eigenlijk    Ïiiet    mogen.
Vijfenvijftig   jaar,    nog   in   de   fleur   van   je   leven ,...
en   ze    zetten   je   zomaar    aan    de   deur.

-LUCIENNE-Tegenwoordig    gaat    bijna    iedereen    op    die    leeftijcl.

JEAN-                 Omdat    ze    moeten!     Niet    met    hun    zin!

LUCIEN_NE-LJonge    mensen    moeten    c>ok    hun    kans    krijgen.

JEAN-               Ik   had   er   nog   graag   enkele   jaartjes   bij    gedaan.

(    Jean   schenkt   bij.     )

LUCIENNE-Jean,    jij     hebt.    meer    dan    gencDeg!
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Binnenkort    ga    ik    toch   _r_tog    eeiis    kijkeri.    Ik   wil    eens
zien,    wat    die   computer   meer   kan    dan   ik.    Onthou   wat    ik
je   zeg:    ''De    dag    dat    die    c.omputer    zich   verslikt,    gaan
zij   er   spijt   van   krijgen!"

LUCIENNE-Wij    zullen    nu   maar    gaan    slapen.

JEAN-               Ik   moet    de   twaalf    slagen   van   de   klok   horen.    Ik   wil
het   oude   jaai-met    pensioen   zien   gaan,    zonder    tinnen
teljoor   en   zonder   speech   van   de   directeur-generaal.
(   Plots    )    "Rombouts,"    zei   hij,    in   plaats   van    "Ver-
beec.k"!     "Rombouts!"    Hij    dacht    zeker,    dat    ik    die    man
was   van    de   lcof f ief ilters?

LUCIENNE-Jij    hebt    je    toc.h    deftig    gehouden    op    de    receptie?

JEAN-                   Jíj.     ]mag    gerust    zijT_,     T,T|-cljT4rkÉÈ.     Ik    lwTas     de    ,serieustc     var?
de   hele   hoop.    Ik   kon   moeilijk   anders...    aan   de   t.afel
-\ran   de   directEur-generaal.    Natuurlijk   had   ik   liever
bij    Bert    en   Miel    gestaang    maar   met    een    tinnen   teljoor
c)rider    de    arm    mag    dat    ii_iet.

LLTCIENNE -...     Sclneelt    er    wat?

JEAN -...     Neen .

LUCIENtNE-Toc.h    wel!     Ik    zie    heL-aan    ].e    gezic.ht.

_TEAN-                Ik    zit    mij    alleen    naar    a.f    te    iïrrageriË    Lioe    het    ëieen-
j.ij'K     is     -Degc\Hnen.

iuc=E}JNE--i\7at?

j-IL£í=\T-                   j`i=    kwe,3ÉslÉ=n    me=     TredE

L-LTCIËjvTiv`E-_Tii     =h_e-Dt     =oc=h_     peEin.     riizie     gÈmaakt     m_et     ie     ,=cillE!sa?

_THAN-                  Tle+    wareri.    alleen    maar    wat    woorderi.     Terwijl_    wij     samep
naar   het    toilet   gingen,    heb    ik   ï`em   een   lichte   stomp
i_Ïi_    zijn    ribben    gegeven.

LTUTC|ENNE-Het    is    niet    waar.     Jean?

JEAN-                Ik   weet    iiiet    mEer    pr.ec.ies   -wraarom.    Ik   had    het    c)ver    die
schone   speec`h   van    de   directeur-generaal.    En   hij    zei,
dat   die   man   al   vijftien   jaar   lang   over   iedereen   het-
zelfde   vertelt.

LUCIENNE-Wat    is    er    gebeurd?

JEAN-               Niks    speciaals.    De    baas    van    "Het   Anker"    is    E!r    direc[
tussengekomen.    Miel    en   Bert    ten   andere    c)ok.

I.UCIENNE-Ik   had    het    nog    eens    gedacht...    met   je    zatte   kop.

JEAN- Fred   was   veel   zatter   dan   ik.    A11ee,    vijftien   jaar
lang   hetzelfc!e   zeggen!    Hoe   zou   een   directeur-generaal
iets    zo    lang    kunnen    Dnthouc]en?



6.

LUCIENNE-Nu   zijn   jullie   met    ruzie   uit    elkaar    gegaan?

JEAN-               Bijlange    niet!    Samen   hebben   wij    Fred   naar   huj.s   ge-
bi-acht.    Hij    wou   zijn   sleutel   achterstevoren   in   het
sleutelgat   steken.

I..UCIENNE-Bel    hem   morgenvroeg    maar    eens    op,    om   je    te    veront-
schuldigen .

JEAN-               Ik   zal   hem   nieuwjaar   wensen,    dat   kcimt   beter    over.

LUCIENNE-Was    ik    je    maar    komen    halen!

JEAN-               Jij    moet    dat.    alweer   nie[    opblazen.    Het   was   maar    een
stc>H]p.je    van    niets.     Als    Frec!    nïet    zo    zat    was    geweest,
was   hij    er   niet   eens   van   omvergevallen.

(    Jean   drinkt.    )

`J E A N - (    Zoals    de   directeur-generaal    )    "De   rec.hte   man    op    de
rechte    plaaEs,    die      -helaas    veel    i=e   vroeg   -      de    pen-
sioengerechtigde   leeft:ijd   heeft   bereikt."      Morgen
i,rier    ik    nieuwjaar   met    onze    lngrid    en    c)nze    Ellen...    en
m.et    die    twee   misbaksels    van    schoorizonen.    Morgen    doe
ik    geen   klcip.    Maar    overmorgeri    span    ik   mij    weer    voor
de   kar.    Ik   kan   nu   eens   eindelijk   beginnen,    aan   wat    ik
al   jaren   heb   willen   doen.

Í    JeEír`_    schenkt     '9ij.     )

iTu'CIEj\TNE-.Teari.     s€fferi.s    mcet    jij     c)vei-geven!

j-Ë_4_1+                   DaF.    =s    rEijri     7'coritertü"     sï-oter    `Éan    mijri     "ccrL=en_árit"e
Ja=    zei     \izize     =:rief     :Te     `=`Lir3£u    £i==jíu

I_LTCIE=JNE-i`iat    kaíT_    tocih.     riiet     `±eii±er`.     al     c!ie     érafi:L'_eri    i3/j.3r    _|ek=ar.

JE.A.N-                Eigeriliik    hac!den    wïj    nooit    uit    ons    huis    mo£en    2aaii.

iuc=ENNE-uTij    was    =r    zelf   neë    akkDc>rd.    Tien    karrLers,     dat    was
ggeri_    -\ïerk    meer    -v-ooi-tiw-ee    iïiensen    vari    onze    leefti;id.

JEAI\L                Wat    hebben    wij    n`u?    Een    living,     een    keukent.je,    eeri
slaapkamei`,    en    iets    dat   moet    doorgaan    voc)i-een    badka-
mer    met    wc.

LUCIEI\TNE-Groot    genoeg    voor    ons    twee.

JEAN-               Ik   zat    toch    lie`rer    in   mijn   eigeH   huis.

LUCIENNE-Ging    jij    het    c)nderhouden?    Ons    huïs    is    m    in    goede
handen,    onze   lngrid   heeft   een   beetje   de   aard   naar   mij.

J- E A N - Zij    wel.    Maar   die   paardenkop    van   haar   gaat   mijn   hof
helemaal   naar   de   botten   helpen.    Vorige   zomer   heb    ik
zelf   gezien,    hoe   schraal   alles   er   op   stond.    De   rode
kolen   vielen   van   hun   stelen   van   slapte.    Die   kwast
heeft   nog    nooit   over   bemesten   gehoord.
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LUCIENNE-Dat    betert    wel.

JEAN-               Als   er   niks   meer   wast!    Ik    ga    zelf    die   hof   onderhouden.
Ik   heb   nu    de   tijd.

LUCIENNE-Neen,    Jean,    dat    doe    jij    niet.!

JEAN-               Ik   ben   veel    bekwamer    dan   die    scheef gewassen   bonen-
staak    van   haar.    Ondertusseri   heb    ik   mijn   verzet.

LUCIENNE-"Zij"    moeten    voor   hun    huis    zorgen!

JEAN~               Het    is   nog    altijd    "ons"   huis!

LUCIENNE-Zij    huren    het!

TE,Á,N-                 l\roor    eer`.    aïpel    en    sen    iei!     rvíet     c!2t    geld     la3t    je    ~ííet

eens    een    afgeTw-aaide    dakpan    ter-ügleggen!

LUCIENNE-1)an    had    ji`j    meer    moetent    vragen!    Als    jij    nu    de    hof    van
c)nze    lngrid    gaat    ondei-houden5    wat    moet    hai.e    Maurice
dan    doen?

J E _Á_ _\T - Iets   anders.    Iets   ttraar   hij    meer   gesc:hikt   voor   is.

LUCIENNE-    0.D    caf é    saan?    Of    dag    iri.    dag    uit    op    ee_Ti    ander    gaan
liggen?    Daar    zou    nogal    wat    van   koii]en!    Zoek    ji`i    maar
iets   anders!

J È í\_ Ï\T - Ïis=    is    hler    pas    overal    8e-\7er=d.    En    3iE    er    iets    't{apc,t
=aaí{c`     rsDai-e€r    ik    dat    meceeri.

-LTJC,I=N}uTE~    3edeni*    íari    iets    änií3i-si

_TËAP\T-                  ?,3sTz3=eis    verza.nelen-?'     \=,Í     Íe    sche-v-€    =o=eri    tv~ari    ?isä
makeri_    .v`aii    `Lïebrtiikte    lucifers?    BedankT_i     LH_ad    i:f    .iier     ai
F]aÈr    ===i    =laa-=st:È    iïaai-     iï:     á=     ±=.    =oe    i=ts    icc,_ri    .`:ïo=5-
ren!    MaarLnik.s!    Ti\Tii    zitten_    hier    li`ik    rolmopsen    iri    eer
'D o k a a 1 t j e .

LTJCIEÍ'JïÍE-ï{om    nu    in    bed!

JËAN-

(    Jean   kijkt   op   zijn   horloge.    )

Tot   de   laatste   minuüt   wil   ik   profiteren   van   mijn   laat-
ste   werkdag.    Zo    gauw   hij    ook   met    pensioen   is,    mag   jij
mij    vragen,    wat   jij    wil...    (    Zoals   de   directeur-gene-
raal    )    "Een   bekwaam,    toegewijd   en   plichtsgetrouw   be-
diende,    een   integer   mens,    en   een   vrieridelijke   colle-
ga."   Toen   gaf   hij   mij    deze   tinnen   teljoor.    Luc.ienneke
daar   had   jij    moeten   bij    zijn!    Echt   waar!
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REQUIESCAT

(    De    bel    van    de    voordeur.    rinkelt.    Yv.onne    gaat    opendoen.
Marce].    verschijnt   [net   een   lijkbiddersgezicht.     )

MARCEL-Yvo]ine!

YVONNE-Marcel!

(    Zij    drukken    mekaar    iangdurig    de   har]d.     )

MARCEL-Mi`in    innige    deelneming!

irvo_VNE-Dank    Je.

MARCËL-Hoe    is    het    p.ebeurcl?

TrvoNNE-Tegen    een    boom    gereden.

MARCEL-Waar?

YVONNE-Op    de    Rijkshieg,    enkele    honderdep.   meter    van    hier.    Naar
gewoonte   wa.s   hij   wat   laat,    en   waarschijnlijk   gehaast    om
thuis    te   zijn.    Opeens   komt   er   een   Duitse    sc.heper    de   weg
overgelopeïi..    MÍ.chel    doet    alle   moeiEe    om   hem    te    ontwij-
ï<sri..    ¥ij    Terlies=    Íe    coritroiË    iDï,rË!r    ïec    sluur,     =r;    botst
iTie=    alle    3eTv,íeld    3p    5en    var_    É±e    pracbtig3    T=,eukeri.

.'\íAf(CEL-=l=c)e     iHie:Ï      iii      `Ïiec     ij`e=Tiomeri?

-=TTr=``Ü\ÏI_     '_`)ndac     'ríëc     rj'ii=eri     zc+ür_     _3i-ac_n.iis     -wíeer     -Ïasï      S=`?f.d     i'f:     C}=3

HiiH    gsmak    de    rc)zsfiDer:L:en    -wiat    re    scho=-felsn.     ODeens
_`tc3`     =_j     =efi     SiaÈc     L.{     ===:      -'Ï._7esr     eep_.      =i=     =i-ijs     r`^se==.
Even    iÉ:ter    komt    Fo_Ti5ke,     de    -v`erver,    hier    -\roc)rt)íj.     "u`we
I`Iicheli"    roe?t    'nij.     "'=    Is    nogEii    seri£us!"    Ik    zoï`_der
r!acienkeri_    die    schoffel    neer,    ``rlug    iets    aangeErokkeri    over.
mijn   -bikini,    mijn   wagen   in,    en   volle   vaart    ernaartoe!
.ils    ik   daar   kom,    staat    Michel   doodgewoon   naast    zijn   wa-
gen!    Fnfin,    wat    ervan    oversc.hoc)t=.

MARCEL-Hoe    kan    dat?

YVONNE-"Ik   mankeer   niks,"   zegt   hij.    Maar   hij    ziet    zo    bleek    als
een   versc:hoten    gordijn.    Ik   zeg:    "Zal    ik   je   naar   een
dokEer   brengen?"   M_aar   hij    weigert.    Voor   alle    zekerheid
breng   ik   hem   naar   huis.    Hij    gaat   hier   op   bed    liggen.
Ineens   doet   hij    zijn    ogen   wijd   open.    ''Yvonne!"    zegt    hij
...    en    't    is    ermee    gedaan!

MARCEL-Jij    hebt    er   nog   een    dokter   bijgeroepen?

YVONNE-Die    kon    alleen    de    dood    vaststellen.    Straks    brengen    ze
hem   naar   het   mortuarium   voor   de   lijksc.houwing.

MARCEL-Is    de   familie    verwittigd?
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YVONNE-Dat    is    gebeurd.    Maar    of    ze   komen,     is    nog    de    vraag.     Die
erfenis   van   vorig   jaar   is   nog   altijd   niet   uit   de   voe-
ten.

MARCEL-Zijn   wagen   is   waarschijnlijk    erg   beschadigd?

YVONNE-Aan    de    rec.hter   kant    is    hij    ongeveer    een    meter   kc>rter.

MARCEL-    Die    splinterniëuwe    mercedes?

YVONNE-Gelukkig    was    hij    goed    verzekerd.

MARCEL-    Hoe    oud    was    Michel?

¥VoNNE-Vorige    maand    tweeënveertig    geworden.

MARCEL-Bijna    tien    íaar    gijder    ÍlzÈri    j±j+

YVONNE--W'ij    hebben    ïet    iiog    sa.men    gevierd    iri    de    "Brist.01".

MARCEL-    Hcie    moet    het    ïiu    v`erder    meL    de    zaak?

YVONNE-Ik    heb    iiog    niet    de    tijd    gehad,    hierover   na    te    denken.
Ik   heb   alleen   de   banken   verwittigd,    dat    ik   vandaag   nog
langskom   om   ons    geld    grotendeels   te   camoufleren.

MARCEL-Ik    kwam   naar    hier,    om   ].e    die    raad    te    geven.    Tenslotce
gaat   jc>uw   leven    verder.

Ï'\ïCNI`vT=-Iïider,Íaad.

'L\1_A.RCE1-IVTog     eeT_     g=1iik,      Ía=     :''lic:rLe=     alleen     -yí-as.

•:ïC:\JNE-He=    `-.se=-t     =eei     :riíQ+ai-=escïr.e=iiju     cf    ik     ,j-=s    FLe?ser3Í=r:

ríaár     i=+=     .=täóc

!,`i .íi P. C E i -      Ti- -`-  .3 =. =. É-  -

T+rvoN_VE-Omdat    hE>t    -w'eer    zo    mooi    was3     heb    ik    m.ij     bedacht.     Anders

:iad    ik    jTLíist     £zi_T[    de    kaii_t    van    de    `Doom    gezeteri..

MARCEL-Ik    durf    er    Tiiet    aap_    denkeni

¥VONNE-Je    moet    geluk    hebben    in    het    leven.

:vlARCEL-.\'u    sta   jij    er    helemaal    alleen    irooi-?

YVONNE-Ja.

MARCEL-Dat    gaat   je    erg    zwaar    vallen.

YVONNE-Zoveel   was   Mic.hel    nu    ook   weer   niet    thuis.    Wil   jij     hem
nog    eens    zien?

MARCEL-Eigenlijk   was    dit    niet    de   bedoeling.    Maar   nu    ik   toch
hier   ben,    zal    ik   toch   even   afscheid   moeten   nemen.

YVONNE-Vc)1g    mij     maar.
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(    Yvonne   brengt   Marcel   naar   het   bed.     )

MARCEL-Michel    ligt    hier    echt    schoon.

YVONNE-Zo    rustíg    heb    ik    hem    zelden    geweten.

MARCEL-Heb   jij    die    bloemen    voor    hem    gekocht?

YVONNE-Vind    jij    ze    mooi?

MARCEL-Heel    mooi.

YVONNE-Zal    ik   het    laken    even    van    zijn    gezicht    doen?

MARCEL-Neen,     neen!     Laat    maar!     Ik    zal    hem    zo    nog    wel    een    T`ioord-
je    ze98en.

(    Beiden    staan    nu    in    gec!ac.hten    verzonken    naast    mekaar,
de    ogen    op    het    bed    gericht.    Via    een    T-ec.order    rioren    wij
de    gedachten    van    Marcel.     )

r`lARCEL-Michel,    ik    kom    afscheid    nemeii.     tt    ls    wreed,    hè    man,     nog
zo   ]'ong   en   al    moeten    vertrekken.    Echte   vrienden   zijn
TT.rij    nooit    geT,tTeest,    maar    Wij    Za8en    mekaar    toch    af    en    toe
\7ouw   heengaan    pakt    mi]'    heel    erg,    mij    had    het    evengcied
kunnen    civerkomen.    Hier    lig   ji]-riu    onbeweegli].k    en    hele-
maal    alleen    in    dat    grote    bed...    Ik   weet    Hiet    of    het.    nc>g
ireel   zin   heeft,    maar   ik   zou   je   iets   moeten    `rertellen.
=r    ligt    mij    iet.s    op    mijri    lever...    Dat    mooie,    zac'ríte    bed
iu-aar   jij    nii   zo    rus[ig    i=i    ligt,    daar   hetD   ik   c,ok    ir[    gele-
EerL ,...     óikT\7ijls,     maar    dari    in    heel    Ë_Tidere    oms=äridighe-
deri.     }Vïeer    i-ioef'    ik    je    waarscbij7T_lij-.L:    F_iet    te    T`rer=ellsn?
j-ij    i^'as    ook    een    gezorid    mens.    ik   iv-eet    dat    jïj    mij     be-
grij==.      ,-ij     t.1_ad     =|_e=     Írük     me=     _íe     =3.ïcer±.     jij     -,+Tas     T-eeí     Tarl
ï`.üis.     =_Ti.    dis    r]ooie,     iieirTe    ï'`-+rc||e    T\`ar|    joTLI    Zat     ïier     dar£
zo    HioederziEÈl     sileeri    te    :L:eE:celc`erep_.     Zij     TyJr==     d=z!r     de
ïï-t=.ü-w'    r[=et     `v'Ocir,      zl.:     jr`-ciri     Éaa=     7:o    ricie=._ijK     tegën.

Yvonne    En    ik    ontmoetter]    mekaar    op    de    tennisclub,    wij
speelden    sanen    nogal    eens    gemerigd-ciu'b'Del.    Bij    eeri    van
die   geleg€nheden   liet   zij    zich   `3nTvalleng    dat    zij    niet
gaErí?e    all9en    za.t.    TWTat    doeT    een    mens    in    zo'n    omstandis-
heden?

(    In   de   riu    \rolgende   tekst    zoekt    :riij    heel    voc)rzichtig
met    zijn   vingert:oppen    de    -\ringertoppen    van   Yvonne.     )

TvlARCEL-Op    eeii    keer    zi]'_n_    'ririj     na    afloop    or_`_der    ons    beidjes    iets

gaan   drinken.    Ep.   èh ,... het   is   niet   bij    dat    drinken   ge-
bleven®    J-ij    gaat.    mij    misschien    riiet    gE!1oven,    maar    wij
deden   het    echt    zonder    bijbedoelingen,    gewoor]    om   mekaar
een   plezier   te   doen.    Nadien   zijn   wij    vaker   ie[s    gaan
drink£n,    heel    onschuldig.    Jij    mag   het    aan   Yvonne   vra-
gen,    als   jij   mij    niet   gelooft.

(    Hun   vingers    strengelen   nu   zacht].es   in   elkaar.    Een
korte,    ietwat    beschroomde    blik   van   Yvc>nne   naar   Marcel.)
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MARCEL-Op    een    keer    zat    Yvonne    zonder    auto.    Jij    herinnert    je
waarschijnlijk   nog   die   vuile   bougie?   Zij    heeft   mij    toen
gevraagd,    haar   te   lcomen   uithalen.    Dat   heb   ik   dan    gedaan,
ik   heb   haar    ook   teruggebracht.    Samen   in   één   auto,    en
dan   met    zo'n   tennisrokje   aan.    Ik   moet   je   dat   niet    ver-
tellen,    ]'ij    hebt    dat    c)nget.wijfeld    ook   meegemaakt..    Je
probeert   er   niet   naar   te   kijken,    maar   dat   lukt   je   niet.
Je   ogen   worden   er   onweerstaanbaar   naartoe   geti-okken.    Je
hebt   jezelf   niet   meer   onder   controle.    Tenslotte   hou   je
halt,    c>m   dat    tennisrokje   eens   glad    te   strijken.    Maar
toen    kwam    de    ec.ht.e    Yvonne    boven:     "Neen,    Marcel,     dat.
t`.iet!    Ik   wil,    dat   jij   je   fatsoen   houdt!    Niet   zomaar
blak    en    bloot.1angs    de    kant    van    de   weg.    Kom    mee    naar
thuis!"...    Dat    heb    ik    dari   maar    gedaan.    Ik   ben   hier    mee
naar    birinen    gekomen.    Wij    hadderi    dorst,    en   wij    hebben
c)ns    te    goed    gedaari    aan   jouw    bar.    Nadien    heefL    Yvoniie
=,ic.h    lang'iit    op    'L,ed    läter.    Taller„    :-Let-.    bed    -v`T=ar    jij     r.-Li
in    ligt.    Zij    leek    dc;odmoe.    I)aarc>m    heb    ik    haar   wat    gehol-
pen    bij    het    uitkleden.    ivadien    ben   ik    er   maar   naast    gaaFt
liggen.

(    Zlj    hebben   nekaar   nu   stevig    bij    de   ]iand   vast.     )

M[Á+RCEL-Vanaf    die    dag    betTi    ik    Y`\ronne    vaker    komef,    halerL.     Dat
spaarde   benzine.    Wij    hebben   dan   maar   stilletjes   verder
gedaan,    tot   wij    op   de   laiige   duur   het    tennissen   hebben
moeten    laten    varen.    Wij    konden   moeilijk    t-wee   \+'erken    te-
gelijk    goed    doen.
`.ïichelg     ik    hc`oD.    ï±at.    ik   je    hierïEee    liets    te    kort    he.D
gedáari.     -Y-vc,nne    `tT3s    sr    izi.    ieéer     gevai     hee=    c.oH=sri.t     T,raïi.
En    Tw-aerom    mekaar    niE>t    .h.el_Den    `4Taar    mogelijk.

\`'     Ï\Tos     st:eeiís    i-iouiíen    ze    mekaars    hanó     ste``,-íg     T`,rast.     `:v{ai-cel
ie8=      Z:|j.=í     +v-rije     ii±=r]d      3p      d=     arE7.     -\,Jari     '_-iroí-irieí       7:~L\rc!=.=+e      =_eis=
Tw7at     _|_áar     .F``|al-c.ei     t=oe.       ,'

=`'Lr`„r\ul_-uricer     i3p.s     gs2Sgcl     =r.     3ezi+'egei=,     !U.=Cnei,      i-`.`.'L;.ri=ie     |S     ie
moeite    -wraard.    Ik    moet    ie    ÏelTjkT+i'ensen:    dat   jij    dit    als
eerste    hebt    o_ri[dekt.    Z-iEÈ    ïaar    hier    een_s    s=aar..    u-e    moet
al    iecs    `\7reeds    Hanker`en,     om    daar    T`7an    3f    ts    kTj_ri.fíe_r±    -3lij-
_v- e n  .

Nu   is    het    voor   jou    gedaan,    makker.    Voortaail   sta    ik    e=
alleen   voor.    Het   zal   zwaar   worden,    maar   ik   ga   mijn   best
doeri.    Ik    ga    ervoor    zorgen,    dat    Yvonne   niet    verkc)mmert
en   dat    zij    niets   te   kc>rt.   komt.    TJ`it    respect    voor   jou,
zal    ik    -hiermee    nog    wac:-riten   tot    na   je    begrafenis.

(    Heel    voc>rzichtig    lost_    hij    Yvonne.    Beiden    nemen    nu
weer    een    ingetogen    hotlding   aan.     )

MARCEL-Michel,    ongetwijfeld    zijn    er    nog    op    komst,    om   Yvonne    te
cciHdoleren.    Tot    ziens,    wou    ik    zeggen.    Maar    dat    kan    nu
niet   meer.    Adieu    dan   naar!    Rust    in   vrede!
En   niet    ongerust   zi].n:    ik   zorg    voor    Yvonne.

(    Marcel    en   Yvonne   nemen   wat   afstand    van   het   bed.     )

MARCEL-'t    ls   wreed,    naar   wat    doe   je   eraan?
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YVONNE-T\'ij    mcieten    er    or[s    bij    neerleggen.    In    ieder    ge-vTal    be-
dankt    voor   je    medeleven.

MARCEL-Dat    is    al    het    minste,    wat    ik    voor   jou    kan   doen.    Probeer
je   sterk   te   houden.    Maar   als   dit   niet   l.ukt,    laat   mij
dan    meteen    iets   weten.    Ik   kom   nog   wel    1angs.

YVONNE-     (    Lief     )    Vanavond?

MARCEL-    Is    dat    niet    wat    vroeg?

YVONNE-Wacht    riiet    tot    het    helemaal    donker    ]..s.
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NACHTBRAKERIJ

(    Georges   ligt   al    in   bed.    Paula   staat   in   kamer`ias   bij
het    raam.     )

PAULA-          Kan   jij    riu    slapen?

GEORGES-'t    ls   al    een   heel    eind    over   middernacht.

PAULA-           F.n    onze    Andrea?

GEORGES-Die    raakt   wel    thuis.

P_AïT_TLA-            =r,     isL`+er    3eTVTal    koH,    ik    niet     i.ri    bEd,     'voor     zij     er     is.

GEORGES-    En    de    reden?

PAULA-          Zij    moest    Eefis    iets    aan    de    hand    hebben.

GEORGES-Met    iw-akker    te    blijveri,     ga   jij    daar    niks    aan    veranderenc

PAULA-         Is    dit   nu    een    dag,    om   haar   voor   het    eerst    al].een    met
de   wagen    te    laten    gaan?

GEORGES-Het    moet    eens    de    eerst:e    këer    zijn.

P_Á_T.TL.4._            T,7asïenEvo_n_éï     Tw-3t     is     e=     Tiu     äiiemaal     33     de     baari!     D2ar
zijn    er    geerí    =ien    bii-.     die    ]iog    riuchter    =ijr_c

=E,C'3G±S-    Jarí    ztjilen    ze    mcrgen    een    Gub-Dele    `r:=ant.    mc.e==n     Í=TLíkkerj
iet    ái    ái±    cn2Ël-Jkií`eH.

P.Á.l_TL.Í.-            .A.|s     ze     o=ze    _-n,Lr_±re,=     :L`_is=     -5'Ï=ter.Ír22er_     =-Ll,s.sÈ=     T-iÈ=     31arí-
ï{en.     iacil    jij     rT_iË:c    Tlee`r.

GEORGES-Toen    zij    de    eerste   keer    uitging    "zonäer"    auto,    was    heE
I-.ier    ook   zoín   kernis.    Zij    ging   verkracht    =fiuiskomen.
Dat    i`reet    jij     toc.h_    nog?

PAULA-          Deze    keei-is    zij    alleen...    en   met    de   wagen.

GEORGES~    Zij    is    achttien   jaar.

PAULA-          Zij    rijdt    nog    maar    pas.

GEORGES-Dus    zal    ziJ    ongetwijfeld    vc>orzichtig    zijn.

PAULA-          En    heel    onzeker!

GEORGES-Ik   kan   nog   moeilijk   meegaan.    Op   haar    leeftijd    appre-
cieert   zij    dat   niet   meer.   Zij   heeft   nu   liever   ander
gezelschap .

PAULA- Als   zij    een   lekke   band   krijgt,    kan   zij    zich   niet   eens
behelpen.    Ik   durf   wedden,    dat   zij    de   krik   niet   weet
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hangen.

GEORGES-De    banden    zijn    riog    alle    vier    in    goede    staat.

PAULA-         Zij    kan    evengoed    iets   anders   aan   de   hand   krijgen.

GEORGES-Daarvoor   heeft    zij    de   krik   niet    nodig.

PAULA-          Hou   mij    maar    voor    de    gek.    Dat    is   je    gewoonte.

GEORGES-Kleed    je    om,    en    kom    in    bed.    Dan    zullen   wij    de   krik
eens   gebruiken.

PAULA-           Orinozelaar  !

GEORGES-'t.    Is   lekker   warm   hier   in   bed.    Jij    weet    niet,    wat    jij
nist '

PATLTLA-           uTij     had    haar    toc.h    kunnen    -v,'egbrengen.

GEORGES-F.n    haar    dan    's    nachts    rond    t.wee,    drie    üur    gaan   halen?
Dag    Jan!    Vorige    nac.ht.    heb    ik    bij    de    munitiedepot    op
wacht   gestaan.    Alles   samen   heb   ik   geen   twee   uur   ge-
slapen .

PAULA-          De    "Malpertuus"    1igt    hooguit    een    kwartier    -\ran   hier.

GEORGES-Daar    een    uur    lang    in    de    kou    zitteri   wachten    zeker,     eer
íjat    ionge    volk    ziaar    buiten   komt?    Ik    ken    dat!    Ik   b_eb    31

geriosg    koTjcïe     =Í-cieteri    geled±r£     -]ij     di€     daïicirigs=

P_á_LT'..4_-             Ís     Zoïidags     c>p     Jis     T.Jo=tÈ=iclTÉí      clear     ïe`D     ji`i-geeri     kciiJíje
•_r  íJ e t  e H   !

i=£ORGES-Daar    kan    li<:    al    33ris    ror.áspri_rigen[     _i_is    ik    é3.t    3_`iskeer
-i.rL     ïie     ic`'aE5F_     Tr±r!     c`r±s.      zit     i:k     =esïai-arideerir]i     do3r     ±8

PAU-L.A.-          En   met    zoiets    stuur    jij    je    dochter    fs    riacrits    áe   weg    op?

GEORGTES-T,i7c>orlopig    beter    F`et    zo    een,     dafi_    met     eefi    Splinteriieuwe   o

PAULA-           TWTa.rineer    gaat    zij     thuiskomen?

GEOP`GES-Op    een    sc.happelijk    uur,    heeft    zij    mij    belc>ofd.

PAULA-          Wanneer    is    dat?

CEORGES-Dat   moet    zij    uitmakezL    Als    zij    zich    amuseert.    mc>et    zij
voor   mijn   part   niet   te   vroeg   opstappen.    Ik   ben   ook
jong   geweest.    En   daarbij,    ik   heb    vertrouwen   in   een   vol-
wassen   dochter.

PAULA-           (    Wat.    schamper    )    Volwassen!

GEORGES-Zij    heeft    al    stemi-ec.ht.

PAULA-          Dat    hebben    ze    tegenwoordig    al,    voor    ze    goed    en   wel    het:
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potlood    kunnen    vast.houden.

GEORGES-Daarom    stemmen    ze    elektronisch.

PAULA-         Met    wie    zit.    zij    daar    nu    in    de    "Malpertuus"?

GEORGES-Waarschijnlijk   niet   met    gepensioneerden.

PAULA-          Met    een    hc)op   jonge    gasten,    die   menen    dat.    zij    wat    zijn
als   zij    een    pirit    ophebben!

GEORGES-Heb    jij    haar    ooit.    weten    drinken?

PAULA-          Die   jonge    gasten    st.oken    haar    op!

GEORGES-Met    een    stuk    iri    je    voeten    rij    je   het.    best.    Dan    ben   je
`Li`ïuis,      -`i-c}c=     je     +tet     -WTeet.

PAULA-         Dat    lees    ik    iedere   maandag    in    de    gazet!

GEORGES-J-ij    kar\_    Ïiiet    auto    rijdeng    dat:    is    het.

PAULA-          Zij    kan   het    ook   maar    half .

GEORGES-Al    doende    leert    zij[

PAUT.A-          Tot    het    te    laat    is!

r=EORGES-Scïei     riu     T,'erdoTr,me     iJi=    .T].et     zaïreri.     3ri    kom    iii.     t,ed!

PAUI_A-           =k    .]1i=f    tw-akker,     toE    zil     e=    i=.

=ÍíJP\GES-jan    :L'_an    zij     zic;n.    ric,g    esns    i=scig    maken.     omdEL[     +Jij     :hiaar
=3Ë     t)e:LiEír_éeieri     3i5     =er.     ï`:ii`id'

Pl,T_T|_i_-             Zii      is     =.ee:     =3ri.     `{i_ï+i_±  Ï

GE:ORCTES-OEidat    jij     _h_=ar    zo     h.oudti     Toe_n_    jij     zc`     oijd    TA.ras    als     zij
nu,    hadden    -w-ij    al    prijs.

PATJIA-          I/at    lag    riiet    =an    míj!

GEORGES-Aan    mij    alleen    c>ok    niet!     Kom    in    bed    eH    doe    het    licht
uit,    dat   ik   kan   slapen!

(    Paula    gaat    op   de   rand   vaii.   het   bed    zitten.    Zij    draaic
de   wekker   op.    I)an   slentert   zi]-tot    bi]`    het   raam.    Zij
komt    i=erug    bij    het    bed.     )

PAULA-          Georges?...     Georges?

GEOP\GES-     (    Slaapdronken    )    Hè?

PAULA-          't    ls    al    voorbij    één   uur.

GEORGES-I)a's    goed.

PAULA-         Zij    weet   toc:h,    dat   wij    ongerust    zijn.    Zij    heeft   iets
aan   de   hand,    ik   voel   het.    Dadelijk   gaat   de   telefoc)n,
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uTe   zai    het    zien.    Kon   zij    niet   wac.hten    tot    onze   Fabiën-
ne   ook    oud    genoeg    is    om   mee    te    gaan?    Nu    zi[    zij    daar
moederziel    alleen.    Eri   die   jonge   gasten;    dat    doet    niets
liever   dan    zo'n   onschuldig   kind   een   stuk   in   haar    voe-
ten   te   ]'agen.    Als   de   pc)1itie   haar   tegenhoudt   en   zij
moet    blazen,    zit   zij    meteen    in    de   bak.    Dan   kan    zi]'
haar    eindexamen   en   haar    diploma    vergeten.    I)an    zetten
de   rionnen    haar    aan    de    deur.    Moeten   wij    dat    zc>maar    la-
ten    gebeuren?    Georges?...    Georges?    Slaap   ji].    alweer?

GEORGES-    (    Slaapdronken    )    Hè?

PAUI.A-          Slaap   jij    alweer?

GEORGES-(     Binnensmonds    )    Zaag!

PíiTUTL.i-          Á|s    onze    [,indrea    moei=    -01azen,     zit    zi]    meteen    ln    ije    ge-
vangenis .

f7EORGES-Zij    doet    Ïiu    wat    anders    dan    blazen.

PAULA-          Zij    heeft    iets    aan    de    hand!

GEORGES-(    Plots    uitvliegend    )    Ga    liggen,     verdomme!    En    slaap!

PAULA-         Als   ik   zelf   kon   rijden,    ging    ik    ze   halen.    Ik   heb    je
altijd    gevraagd,    mi].    dat    te    leren.    Langs   die   kant   hoor_
dë   jij    nooit.    Jij    was   bang,    dat   jij    dan   de   wagen    al
3e_Tis    ríoest    nisseri.c    Tiier    wat    verderoD    i=j    ije    feestzaai
is    er    ook     esn     7Dal.     Tiv7aa=om    kori     3fizË    `-ind=eá     d===    niet
]_aartoe    £aa_r=  Í

'L:EOP`GES-Ja[    is    iran    ijc    c3==iairaistreirefiigiiig,     d=t    is    nlet    TÍ.o=    d=
--eiLis,±€       i=j      m,,.e=     :-.ä=r     TTriÈnéir_r.eri     :hLebb=]_ï

_TJ.|.T_Ti_A__              ïïäa=     -íi-=ër`,de_Tl     =±'=:Ér?

€EORGES-Hoe    zo'ú    je    zelf    ziiri.

P_A_ULA-           Ik    dur±-wedderi,     daE    zij     -wTeer    meE    die    Koen    is.

GEOF`GES-I;`at    is    mogelijk.

PAULA-          Ik    weet=,     dat    jij    hem   mag,    al    begrijp    ik    niet    waai.c>m.
Jouw   dochter   kan    toch   wat    t)eters   krijgen   dan   een    kraan_
m a c. h i n i s t .

GEORGES-I)at    is    toc.h    een    deftig    beroep.

PAULA-         Onze    Andrea    is    bijna    onderwijzeres.

GEORGES-En    dan?    Als    die   jc)ngen    haar    niet    aanstaat,1aat    zij
hem   wel    vanzelf   vallen.

PAULA-         Wat   weet   zij    van   het    leven?    Dat    denkt   nog   aan   niks    an-
ders,    dan   aan   wat   flikflooien.   Misschien   is   hij    met
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haar`   meegegaan    in    de   v.7agen.    Dan    staan    zij    daar    ergens
achter   hcjek   of   kant.

GEORGES-   Daar   gaat    zij    dan   in   ieder   geval    seen   zatte    kop    van
krij gen .

PAULA-         Maar   wel    iets    anders!

GEORGES-Dan    moet    zij    maar    doen    lijk   wij    destijds.    Wij    hebben
toen   ook   onze   plan   getrokken.

PAULA-         Met   jou    valt    niet    te   praten!    Al   kwart   over    ééri!

GEORGES-Hoog    tijd    om   je    ogen    toe    te    doen.

PAULA-           Georges?...     Georges?

GHORGES-(     I_astig     )     Godv`erdom.me!

(    Plots   neemt   hij    haar   'trast.    Blïjkr,aar   wil   hij    met
haar    vrijen.     )

PAULA-           (     Geschrokkeri     )    Gec>rges!

GEORGES-Als   jij    toch   niet   wil    slapen,    kunnen   wij    evengoed    wat
anders    doen!

PAULA-          Ben   jij    op    je    kop    geval.l.en?    Laat    mij    los!

=EORC-ïS-ïr)or     ciie    3ne     keei-t     ríat    `++-ii     ri_og     eeïis     'je    ï{aris     `lie-D-3el!

:D`4_`irL£J`.-             3nzs     FaJDiënTT=     'Kan     rjns     .hioreri;

=-EORGES-jie     si=E;Dt     =i     =i==f£q

PiiLILjÁ_-            L1_ezi.k     aa.r`.     Í)r?_zÉ3     .Á__ti_dreai      :cft=oru     =aat     Ée     =Elefoori.i      =eor-

_3 e S  .

(    Paula    slaagt    er-ip.,     zich    los    =e    iTTakËn.    Jvleteefí    leem.t
zij    afs=aiid.     )'

PïÁLÜTLÄ-            Ünnozelaar  !

GEOP\GES-Ik    blijf    geen    twee   nachteri   ria   mekaar   -vï-akker!     Als    zij
iets   aan   de   hand   had,    wisten   wij    dat   allang!    Geen   kwar-
tier   na   een   ongeval   is   de   familie   al   verwittigd.

(    Mete3n    gaat    de    telefc>on.     )

PAULA-           (    Erg    t)ang    )    Daar    heb    je    het!

GEORGES-Neem   jij    maar    op!     Jij    hebt    erom    geroepen!

PAULA-         Doe   jij    het!    Ik    durf   niet!

(    Georges    neemt    de    hoorn    op.     )

GEORGES-(    In   hoorn    )    Georges    Nollet!...    Ja,    daar    spreekt    u    mee,
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...    Mijn    dochter?    Het    SiHt-Jozefsziekenhuis?    Een    c>iige-
val?...    Onmiddellijk?    Over    vijf   minuteH    ben    ik    er!

(    Lijkbleek   staat   Paula   als   aan   de   grond   genageld.
Georges   gooit   de   hoorn   op   het   toestel.    Ilij    springt   uit
bed,    en   kleedt    zich   vliegensvlug   aan.     )

GEORGES-(    Gejaagd     )     On2e    Andi-ea!     Tegen    een    boom    gereden!     Samen
met    een   jongení

PAULA-          Is    zij    dood?

GEORGES-Heel    ernstig,    zeiden    zij!

PAULA-          Ik    had    het    je    nog    gezegd!

CECRGES-(    T.Ti=i,7liegend     )    Ii-ck    iÈts    aar„      ,JërdomiT,ei     lri    jlaat.s    Ta..-L
daar    t.e    staan    zeure_ri.i

(    Geluid    op    de    gang.    Gehaast    lc,opt    Paula    ernaa.rtoe.
Georges    is    `Dijna    gekleed.    Paula    komt    terug.     }i

PAULA-          Onze    Andrea!     Zij    is    thuis!

GEORGES-Hoe    kan    dat?    En    de    wagen?

PAULA-          Die    st.aat    'Derieden    op    de    parking!

GEC)_R€ES-    =i`í     d3t     a.cc.idsnt?

P.|LÏLA-            Zii     ivee=    Tari    srsE:H    ecciden='

í=-ELL3`CÈS-Ï\Tij     ncT,g     s=h3nerï      ï\anT+,-É:ELr     :{onjt     zl=?

=.|-uT-L.A-           Ïan     Íe     ":.JlajTier[uiúsí`i     Zjií     J.s    ïelemaai    aLïlseri    Ïi_aar    +=cls
= e :,_ 3 P, e rl_  !

CïTEORGES-T,'Jat     zijri_     i±at     i,'nor    toereri_?     Eeri    meri_s     zo     de     stuiperi     i?p
het    lijf   jagen!    Die    ziekenh7iizen   mochten   eens   'vJat    be-
[er    nagaan,    'w'ie   zij    daar                        .Dinnerikrijgen!    "Je
docïnter    heëft    zo-even    eel    accident    3ehac±!"

PAULA-          (    Plots    ongerust    )    Je    dc}chter?

GEORGES-Ja.

(   Paula   haast   zich   de   kamer   uit.    Zij    is   onmiddellijk
terug.    )

PAuijA-          (    in    paniek    )    Onze   Fabiënne!    Zij    is    weg!

GËORGES-Hoe    kan    dat?

PAULA-          Haar    bed    is    leeg!    En    het    raam    st.aa[    open!

GEORGES-(    Weer    in    paniek     )    Godverdomme!

(    Vliegensvlug   begint   hij    zich   weer   aan   te   kleden.    )
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DADDY'S     H0BBY

(    Neonlicht.    Vrolijk   belgerinkel   van   de   voordeur`    On-
wennig   en   voorzichtig   verschijnt   Francis.    Hlj    kijkt
vv-at    verrast,    als   hij    het   bed    ziet.    Hij    aarzelt.    om   op
zijii   stappen   terug   te   keren.   Meer   lic:ht.    Sybille   ver-
schijnt.    )

SYBILLE-(    Vriendelijk    )    Hallo,    schat!

FRANCIS-(     Or`.``Tennig     )     Goedendag.

SYBILLE-Kom   erin!    Ik    zal    je   niet    opeten.    Waarvoor    is    't?    Jij
lïíebt     .je     tocf£     :`íiet     '`>ári    deur     ``rergisE?

FRANCIS-Neen,     neen.

(    Zij    51.üit    de    \roorcïeür   af ,    ër:   steekt    de    sleucel    er-
gens    op    haar    boezem.     )

SYBILLE-Daar   zit   hij    .v-Eilig.    Als   jij    er   straks   uit   wil,    help
jË    hem    maar    zoeken..,    Heb    jij    h_et    goed    gevonden?

FRANCIS-    (    Op    het    neonlicht    duidend    )    Met    al    dat    licht    ïv'as    dat
niet   moeiliik.

S-Ï-B=LLË-J     E`1aszeri=     :;     `T|_=     :{c,mt     -Jan     "In=er=1ec.tra"?

=Rj±.}ÚCIS-=ocL     .Tiiet.

sTi+3=-.iË_     T7ar±     |e    -W'Eter==idirL£?     Jïe     _-=ik`.eriirl=     r]eí=     =í:     -,'3.riEe     l~^e£k
=jeEaaié...     =.`£=i-scáEt     de    kaDs=ok.

_=T|.A_:h\Tcis_     =ï.     Zi=     rlet.

S1_'BILLE-Voor    :r]et    g3vai    jij    iets    Tw-il    'ditErekken.

=RANCIS-ti^.h:      .Ja,     jao

SYBILLE-Wat    "ja:ja"?

FRANCIS-Niks.     |iks!     Zomaar.

SYBII.LË-Jij    be.rit   echt    zeker,    dat   jij    je    niet    van    deur   he'Dt
vergist?

FRANCIS-Ja,    ja.    Ik    ben   alleen   wat   verrast.    door   het   interieur.

SYBIljLE-Wat    had   jij    verwacht?    Een   hemelbed?

FRANCIS-Een    gewone    bar,    met    een    toc>g    en    tabourets.    Misschien
een   paar   zeteltjes   en   een   sofa.

SYBILLE-Ik   kan   je   geruststellen,    er   wordt:   hier    geschc>nken.
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FRANCIS-(    Onwennig    )    Dadelijk.

SYBILLE-Dat    is    anders    ideaal,    om    te    bekomen    van    de    sc.hok.    Jij
'Dent    toch    niet    van    gedac.hte    veranderd?

FRANCIS-Neen,     neen...     A11een...     eh...

SYBII.LE-Jij    voelt   je   nog   wat    onwennig?    Ji]`    wil   eerst   wat    op    a-
dem    kc>men?

FRANCIS-Zoiets.

SYBILLE-Dat   kan.    Jij    betaalt   mij    per   uur,    er]    de   teller    lc)opt
verder.

(    Franc.is   kijkt   onrustig    rond.    )

Sï-BILLE-Een   prijslijst   hangt   hier   niet.    Zoiets   is   níet   gebrui-
kelijk    voor    "erelonen".    uTij    komt    dus   eens    lekker    de
b`1oemetjes    'Duitenzetten?

FRANCIS-Als     't    kan.

SYBILLE-Wij    zullen   ons    best    doen.    Is    dit   je   egrst.e   keer?

FRAl\'CIS-Neeii,     iieep_.

SYBILLE-Ik    bedoel,    in    deze    c)mstandighedena    Op    verplaatsing,

=3tAj`\TC=S--Jat     -ví-ei.

StïTB|ii=-u-ij     moet    =|iet    oïlgerljst    zi_i.r`_.     .4is    he=    thuis    ïL1_K=9     ilJkc
:|.et    hier    zek=ra     J=j     '3ent    [oc.r.    se=roTJwd?

F3.á.}\TC=S-,-a,     jaï      ,ii     -:ar=rií

S'Í-3=il=-.`Álaa=     =j.'ú     -^-i|      -ii      -.v-£t     ==`uu--==='T-c=`

FRANCIS-Dat    kloDE.

SYBILLE-    Je    vrotiw    v£lt    toch    r]iet    =e5en?

FRANCIS-Neen,     neen.

SYBILLE-Lijk    ov£ral.

FRANCIS-Ik    denk    het.

SYBILLE-Dat    is    dan    niet    vet,    als    ik    mijri.    klant:en   mag    geloven.
(    Op    het    bed    duidend    )    Wat    had    jij    gedacht?    Meteen    de
vlam   in   de   pan?    Of   liever   eerst   wat    laten   sudderen   op
een   zacht   vuurtje?...    Hierover   heb   jij    i]og   niet    nage-
dacht?    Dat    zien   wij    dan   nc)g   wel,    als    't    zover    is...
Jij    hebt   het    dus    goed    gevonden?

(    Hij    beziet    haar    dom.     )

SYBILLE-De    zaak    hier,    bedciel    ik.
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FRANCIS-Ja,    ja.    Dat    heb   jij    mij    al    eens    gevraagd.

SYBILLE-Niet    verloren    gereden    onderweg?

FRANCIS-Neen,     neen.

SYBILLE-Ben   jij    gewoon,    alles    twee   keer    te    zeggen?

FRANCIS-Neen,     neen.

SYBILLE-Waarom   koos   ].ij    juist    deze   gelegenheid?    Er    liggen    er
zoveel    langs    deze   weg.

FRANCIS-"Daddy's    Hobby"    vond    ik    nogal    origineel.    Heel    iets    an-
ders    dan    "Orc,hidee",    "Edelweiss",     "Blac.k   Rose",     ''Bac_-
cara",    en   zo.

SYBILLE-Dus    niet    ter    ïw.ille    van    mij?

FR_ANCIS-Ik   wist    niet,    wie    ik    hier    'zou    a.ani=reffen.

SYBILLr+   Val    ik    een    beetje   mee?    Jij    hoeft    niet    gegerieerd    [e
zijri,    om   je   mening    te    zeggen.

FRANCIS-Het    valt   best   mee.    Al    had    ik   je   me   een   tikkeltje    an-
ders   voorgesteld.

SYBILLE-Anders?

=3\.A.NCIS-.Ta.     =k     í^ieec     =ie=.   .

5Y3IiiË-``Íti.in     ==kcircen    -v,-orde.n.    :adelijk    -\irel    'wreg=e\`7erk=t   c  .      ,'     3p
h==    +3ed    cïLiic:snd     ,'     Íaar.     Ja=    is    =c,c.i_    je    -]e,Éoeiiri£?

_=3..Ä.|'vTC=S-LTä,      ja.

sT|`3=-..ií-=a=     ï:iirít£Ct     Z=C,     Siap.     .U`Opei=ji`:     i5     £È     r=SC     =ïiet     rtËT7l=1anE=

FRA_NCIS-Ik    ho'Li    nisl    3cht    i,ran    dit    soort    moppen.

SYBILLE-Excuseer,    ik    he.D    niec    zoveel    oi)voeding    genclen    als    jij
]oe    is    de    naam,    als    ik    -v-ragen   mag?    Jij    moet    niet.    cinge-
rust   zijn,    ik   verklap   hem   aan   niemand.

FRANCIS-Francis.

SYBÏLLE-Sybille.    Six    billes.    Zes    ballen.    Dat    is    toch    een    pro-
pere,    hè?    Die   mocht    ik   toc.h    vertellen?    Ik   tDen    ec.ht    be-
ri.ieuwd,    wat    het    gaat    worden...    Woon   jij    ver    van    hier?
...    Amaai    zeg!    Wat    een   achterdocht!    Ik   vraag   het    niet
met   bijbedoelingen.    Ik   ga   het   aan   niemand   verder   ver-
tellen.    Maar   als   jij    je   mond   niet   opendoe[,    ii]oet    ik
wel   vragen   stellen.

FRANCIS-Ik   woon    tweeèntwintig   kiiometer    van   hier.

SYBILLE-Dan   hoef   jij    niet   ongeriist   te   zijn,    dat   iemand   je   her-



4.

kent.    Wij    gaar``    iets    drinken    op    "oii.ze"    gezondheid    en.
op    "jouw"    kosten.    Jij    hebt    toch    geld    c>p    zak?

FRANCIS-TVJees    maar    gerust.    Mij    een    pilsje.

SYBILLE-Wij    hebben    hier   alleen   maar    c.hampagne.    Iets    anders
doen   wij    nooit   in.    Jij    drinkt   toch   mee?

FRANCIS-Ja,    ja.

SYBILLE-Anders    ben   ik   straks   alleen    [ipsF.    Eri   dan    ga   ik   mis-
schien   te   ver!

(    Langzaam   begint    zij    de   fles    te   ont-kurken.    )

SYBII.LE-Jij    kijkt    zo   bezorgd.    Wees   maar    gerust,    de   prijs    valt
je     _LLie=-=_1     ±ij     al     r_'jg    mee.     r)at     is    i.^,'el    Ïïicoi     í=gepak_t,
hè,    die   kurk?    Dat    geeft    zo    iets   c.hic.s,    iets   kori.jnk-
lijks.    I)at   is   riu    een   dageiijkse   bezigheid    voor   mij,    en
nog    doe   ik   er   ieder.e   keer   mijn   virigers   aan    zeer.    Wil
jij    mij    ëven    helpen?    `Jij    hebt    dit    or[geti\'ijfeld    '`7aiTLer
gedaan.

FRANCIS-Ik    ben    geen    cúampagnedrínkei..

SYBILI,E-Döe    maai-.     De    draad    losdoen,     en    dan    proberen    de    kurk
eraf   te   krijgen.    Int-7jssen   haal    ik   de   glazen.

i'    E`\ren.    is    Sybille    weg.     Franc.is    Dro'Deert    de    fles    c!Dep_
te    :zL_ijgeri.     Tiij     sukk31=    í^íel    =veF_,     =r.1)ezeërt    =ijH    Tr|r]-
gers.     S}'bílie    kom=    teru3    ms±    áe    =1azen;

=-i-B=1L=-1`7Ëes     `gerTisT.     ïc`1gende    í`:eer     3aa=    ri`ac     Ëem2kkËiiijk3=.

TJe    ;±urk    Árríal=    -`ran     de    i=iesc     _=r3nci5     jemí]rs=     =ii=;-i.     5-v--
'`i|1c]     o|  lT      li,-`hriï5c:

SYBTljljE-Achl     \_Te     kostui_iml      Sc:h_enk     iJlug     i.Ln;     voor     dE`     Trloer     helË-
maal    Dlakt!

(     Francis    '\7ul±    dEi     glazeri_.     ).

SYBILLE-Je    `,-rc)uw    gaat    het    m.erkeii.    Geef   mij    je    vest.    ik    droog
het    met    een    doek-.

(    Zij    helpt   hem   bij    het    uitdoeri.    Nadien    begeeft   zij
zich   met   het   vest   naar   achteren.    Francis   droogt   zijn
broekspijpen   ÍHet    zijn    zakdoek.     )

FRANCIS-Verdomme!    Als    het    maar    geen    plekkeri    blijven!    En    het
plakt,1ijk   ik   weet   nïet.   wat!    Ik   ben   weer   iets   begon-
nen!

(    Ook    ziji]    handen    droc)gt    hij    met    zijn    zakdoek.     )

FRANCIS-Dedju,     dedju!

(    Sybille   komt   teriig.    )
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SYBILLE-Voilä,    niks   meer    aan    de    hand!     Jij    mag    nog    van    geluk
spreken.    Is   je    broek    oc>k    nat?

FRANCIS-(    Vlug    )    Da[    is    al    in    orde!

SYBILLE-'t    ls    ELnders   een   kleine   moeite.    Jij    zal    ze   dadelijk
toc.h   mcieten    uitdoen.    Je    vest    hang    ilc    voorlopig    aan    de
kapstok.     (    Op    de    broek    duidend    )    Moet    ze    echt    niet...

FRANCIS-(    Vlug    )    Neen,     neen.

SYBILLE-Wij    zullen   er   eens   op   klinken.    Hij    is   al   wat   gezakt,
ik   zal    eerst    nog    eens   bijsc.henken.    Zo.    Proost.!

FRANCIS-Gezondheid.

SYBILLE-    Deugt    hii    niet_?

FRANCIS-Toch    -v.7el.

SYBILLE-~Tij    d_rinkt    er    bijna    niet_    van.    ,ïch,    jij    bent    barig,     dat
je   vrouw   iets   ruikt?    Na   afloop   ga   jíj    nog   ergens    een
sterke   kc,p   koffie   driHken,    en   jij    bent   ervan   verlost.
Di-ink   maar    eens    stevig    dc`or,    an.ders    geraken   i.^,Jij    nooit
aan    een   tweede   fles.

(    Hij    dr]..nkt.    Zij    schenkt    meteen    bij.     )

SYBILLE-En    r`_u    kom   jij    eer`.s    lekker    i`elaxert?

FR.A_NCIS-uTa.

SY3IiiI-'v`,Ïij     gaan    3r.S    ïisst    Íoeri_o     `_Tij     staät    Tii=     t*=l    aang     moE[    iï=
=es?s{=rj.      =iL'`     =nLe`D     =ri.e=      =,c`i=     mst.     riiriÉ=r     m3==er]     s=È113Ïi.      =k

]en{Lt    rilet5     éac    ei-T`rar.    =_=:r.    .L:arii     =rc``]i3.Tjen     3äari    =|jzs=i.-Ljans     geaarzslé.     T;-ocúi-i.ii     hier    Tjinner)    i=íurfde    komen'?

FRANCIS -... Nu .  .  .

SYBILLE-Hoe`íeel    a-`Jonden    :Jie`r+i.    _iij     hier    3eDasseerd,     zoï7.der    bin-
nen    te    komEm?

FRANCIS-Ik    passeer    hier    iedere    dag,    als    ik    -v+an   mijri   werk    kom.

SïBILLE-Daïi   he.D   jij    mij    al    t>uiter:    in    het    zonnetje   zien   liggen?

FRANCIS-Af    en    toe.

SYBILLE-Wat    dacht    jij    toen?

rRANCIS-Jij    lag   nogal   ver    van    de    straat.    En   met    de   wagen    ben
je    zo    gepasseerd.

SYBILLE-Ja,    en   als   iedereen   je   ziet,    kan   je   moeilijk   op   de    rem
gaan   staan.    (    Op   het    bed    duidend    )    Hier   hoef   jij    de
rerr]   niet    in   te   duwen,    hier   gaan   wij    plankgas.    I)rink
toch   eens!
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(    Hij    drinkt    voorzicht.ig.    Sybille    schenkt    bij.     )

SYBII.LE-T..`Tij     gaan    er    maar    rteteezi    i,.ïerk    var`L    ma[cen.

FRANCIS-Moet    dat    nu    al?

SYBILLE-Had   jij    misschien    eerst    gedac.ht    aan   een   wandelingetje
in   de   tuin?    Of   wou   jij    mij    eerst   eeris   voorstellen   aan
je   familie?

FRANCIS-    Kunnen    wi]'    niet    wat    praten?

SYBILLE-Dat    kan ,...    als    er    geen   andere    klanten    komen.    Stel    dat
er   dadelijk   iemar[d   belt,    dan   moet   het   híer   allemaal
rap-rap    gaan.    Dat    zc>u    toch   jammer    zijn.    Of    niet?

FR.,ÁilvcIS-Ik    had     Bec!acht.   .

SYBILLE~    Zeg    het    maar.

FRÁNCIS-Jij    hebt    nogal   wat    scúmink   op   je    gezicht.

SYBILLE-Jij    bent    van    plan,    je    hemd    aan    te    houden?    Dan   moeten
wij    iriderdaad    voorzichtig   zijn.    Nog   iets?    Zeg   het    ge-
rust .

FRANCIS-Je   sterke    parfum.

SYB=iiE-=lc    zËl    ee_T`st     3sn    '3a£     |emeïi_`     eer:    zo=.áe=    s.nar=Dco    ÉÈrL     zcri-
cisr    =eec.     I==     Tcom<L=     =e]_    st`.k    `]et3rkí)op.     tvog     i3[s?

FF.A_=r\TC=S-Iige|_iij.i`.    `r,ras     ik    riie=     gekom.en.     r)Tn    .mst     :;oü     .-,aai-:Jeé     te
=aan  .

S`Ï-3fiLE-tlfet     T,`íis     ,Íart    Tw-E>i?

FP\ANCIS-    :.1eE    niemancL

SYBILLE-Had    dat    dan    neteen    gezegd!    Jij    i{wam    hier    íHaar    eens
ki`jken?    Zien    -v`Telk    vlees    ze    hier    in    de    kuip    hebben'?    Ï\lat
gr   hier    achter   deze    gorclijnen    te   koop    is?    Hec    voyeiir-
tje    ljil=hangen`:/

FP\_A.NCIS-Ik    beri.    Hiet    gekomen,     om   _Tnij    te    läten    beledigeri..

SYBII.LF-Het    T,'oyeurtje    uithangen!    Ik   had    h_et    meteen    gezieri.     Ke-
reltjes    van    dat    soort    kunnen   `v,rij    hier   missen!

FRANCIS-Mijn    -v'est!

SYBILLE-Jij    weet    het    hangen!

(    Francis    neemt    zijn    vest    Tv-Ein    de    kapstok.    Srbille
rieemt   schrijf-en   rekengerei.    )

FRANCIS-Doe    die    deur    oi)en!
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SYBILLE-Eerst    de    reker`.ing!...     Een    fles    champagne.    Eén    werkuur.

FRANCIS-Pardon,    een   kwartier!

SYBILLE-Wij    ronclen    hier    alles    af    naar    boven.    RSZ.

(    Zij    hanteert   het   rekenmachientje.    )

SYBILLE-   In   het    berekenen   van   percenten   ben    ilc   nooit    erg    stei-k
geweest.    Mijn   capaciteiten   liggen   elders.

(    Zij    noteert   iet:s.    )

SYBILLE-BTW.

(    Tw`eer    hanteert    zij    het    rekenmachientje.    Weer    _rioteert
zij.     )

STBILI.E-(    Op    .fi.et    bed    duidend    )    WaÈ    wij    niet.    hebben    gehad,     gaan
wi]`    iliet    iii    rekening    brengen.    Dat    is    dan    sameri...

(   Weer   hanteert   zij    het   rekenmachientje.    Z]..j    staat    op,
neemt   haar   portemonnee,    en   begint   geld    te   tellen.    )

SYBILLE-Van    armzalige   mannetjes    í7?oals   jij    hc)ef    ik    geen    gelcí.
Die   houd    ik    zelf   wel    \rrij.

(    Zij    gooit    het    geld    op    bed.     )

S-Ï-3II.LÈ-+\Íï3ilä}     I\Tesm     ïr`et     maar     oD;

FPL.A`:\TCIS-Doe     ,]ie     ,ieur     3Den.      dat     i.h-.     hiE3r     `i,reË     '±ETí[

S`=.BrLlr=-\Teel_     Íä=     3eid     =3t     Z=1t-s     daärTT3or     `3eï|    =i='     ==     =jiat:

í'     PLesol:.?ut     staat    Francis    F_aar     Ée     clÉÈur=     iELrigzaa_TF     -`rcjls:t

j?=i+=    n=er,a     z,ii     CJer.=    =€    Í=ür,     ,

S`ÏLBILLE-iaat    jE:    :riier    ri_ooit    mee=    zienï

F`RANCIS-Eloe=!

(    Snel   maakt   hij    zich   uit   de   voeten.    )

SYBlljljE-Ik    zet    de    hond    achter   je!

(    S7bille   sluit   de   deur.    Glimlac.hend   komt   zij    vërder
de   kamer   in.    LTit   haar   kleren   haalt   zij    een   bundeltje
bankbiljetten.    Zij    telt   het   geld.    )

SYBIljLË-I)riehonderd    twintig    euro!    Geen    slec.ht=e    vangst.Toc.h    een
wc>riderbaar    vocht,    die    champagne.    Je    hoeft    er   Haar    heel
even   mee   te   schudden,    en    "knal!".    Het   lukt   altijd.

(    Glimlac.hend    blijft    zij    hei=    geld    bekijken.    )
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RUST     ROEST

(    Fred    en   Thilde   liggen    onbeweeglijk   iri   bed.    Zij    praten
erg    luï.    )

THILDE -...     Fred?...     Fred?

FRED-          Wat    is     't?

THILDE-Is   het    buiten    licht?

FRED-         Dat   weet    lk   niet,    De   draperieèn    zijn    toe.

THILDE-Dat    zie   je    tocú.

FRED-          Dai]    moet    ik    mjj    op    mijn    zij    draaien.

THILDE-Dat    zou   je    goed   doen.    Jij    klaagt    toch    geregeld,    dat   jij
zo    stijf    Tuent.    gelegen...     Zou    het    .riuiterï_    1icht    zijn?

FRED-         Als   jij    dat    absoluut   wil    weten,    draai   je    dan   zelf    oiii.

THIljDE-Straks    7z7isschien...    Eigenlijk    had    ik.    ook   iiog    eens    graag
geweten,    hoe    laat   het    is.

_TP`ED-            j'e    `vj-Ékker     stá£c     stíl6.\`      Ël     -Öar==.

ïJILDE-=Llc>e    i^7es£     iii      dat`?

FRFD~          ¥ii     tiï€t    lie=    me3r.

Tïill_DE-_lij     Tït7eec     ,.olk:     =Liei=     .itTelke     .±Eg     =rist     Tzïil_daag     i5`?

FRED-          -l'7at    ciaE    ÏDetrei`t,     ben    ik    de    cel    kví-ijc..o     al    ]aren.

THII.|)E-T\/roeger    h_adden    wij     een    rfi_dïo,

FRED-          Dïe    hebLien    wij    nog...    Maar    de    batterijen    zïjn    ?1at...
al   `jaren.

THILI)E-En    de    gazet    ki-ijgen   -wTij     ook    niet    m.eer.

FRED-         Wij    hebben    ze    iiiet    meer    .Detaald...    al    jaren.

THII.I)E-Wij    lazen    ze    tc>ch   niet    meer.

FRED-         De    facteur   stak   ze    in    de    brievenbus.    Wij    moesten   door
weer    en   wind.    om   ze    te    halen.

THILDE-Nu   weten    wij    niet    meer,    wat    er    in    de   wereld    gebeurt.

FRED-         Interesseert   jou   dat?

THILDE-Soms    toch.
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FRED-         Mij    niet.    Heel    de   wereld    is   één   ellende.

TIIILI)E-Eigenlijk   wel.

FRED-           Wel    dan?

THILDE~     ...     Fred?...     Fred?

FRED-          Wat    is    er    riu   weer?

THILDE-Hoe    zijn   wij    eigenlijk    op   het    idee   gekomen,    het   wat
rustiger   aan   te   doen?

FRED~          Dat    weet    ik    niet.    meer.

THILI)E-Jij     bgnt    ermee    vc>or    de    dag    sekomen.

FP\ED-          Dat    ]'.s    mogelijk.    ih.1aar    dan    heel    lang    geleden...     al    jareriL`

THILDE-Vroeggr    girig    jij    toch    werken.

FRED~           ,Ja.,.     `trroeger.

THILDE-En    dan    ben    jij     zon_der    \iJE}rk.    gevallen?

FRED-          Dat    kan.

THILI)E-JiJ    moest    toen    gaan    stempelen.

=P\E3-          .-Éi.     i=dere    'iag    3aïisi=:riuii,en    ifi    áe    rij...ïerríoeienë!

ïHII_DE-:F    eeii_    éas    :ri.eb    jij     ï_iesio=én,     nie=    T;eer    te    geaf_.     -i\T-ij
=C>1jder|     ieT`ÍS.r|     `/ail    -l/VTac     e=     izi     Ís     =ui].     sroeide.

F=_Ëlí-             =)a=     _~_eD-DErt     i`\7ij      se!Íä=n`      =cc     c=ze     =.Lïiri     \.ieiemaal     =eÈg     ïras3

_i-LL_.=-_?= .-..-L=j=l=r_      U`'+L+:      [,E3=Lcl=Éíij.      r_i==     ieer     =e     e=e=]E       _=_      rL=t      =IÉ:-

gin    hebben    Tri7ij    daar    fërm    van    afgezien.

FRED-            ILr`     ~`Írcoral.

THILDE-TV'an    dari    af    Lh_etD'Den    'wTij     :neE    rusEig£r    aan    moeterj    doen.     -i`7|j
zijn   de   hele   dag   in   bed    gebleven.    Dat   was   heel   plezant
...     ipL    het    begin.     De    hele    dag...

{    Thilde    .5egint    l.Liidop    te    giechelen.     )

FRED-          Oh,    dat!    Ja,     dat   was    plezarT.t...     in   het    begin.

THILDE-Waarom    zijn   wij    daarmee    gestopt?

FRËD-          Veel    te    vermoeiend®..    en    nadien    moesten    wij    ons    wassen.

THILDE-`w'ij    hadderi    geen   water   meer.    Dat    waren    ze    komen    afslui-
ten.

FRED-         Wij    hadden   niet   meer   betaald...    al   jaren.
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THILDE-Elektricit.eit    hadden   wij    c>ok    niet    meer.

FRED-          Om    dezelfde    reden.

THILDE-Eigenlijk   hebben    wij    het    nu    toc.h    gemakkelijk.

FRED-          Ja,     't_    valt    mee.

THILDE-Toch    had    ïk    T.t_og    eens    graag    gewet.en,    wat.    er    buiten    zoal
gebeurt.    Hadden   wij    nog   naar   televisie.    Dat   was   veel
int.eressanter   dan   een   gazet.    Wij    hoefden   niet   de   hele
tijd    een   blad   om   te   draaien.(   Plots    )    Fi`ed,    er   klopt
iets   niet.    Wij    hadden   allang    geen   televisie   meer,    voc>r
ze   de   elektriciteit   hadden   afgesloten.

FRED~          Ah   ja,    wij    konden    hem    niet    meer    cipzetten.    Wij    hadden
nog    sreen_    afstandsbedienip_g.

THILDE-De    laatste   keer    dat   jij    naar   Tjui-cen    bent    geweest,    stond
onze    bi-ievenbus    er    toen    nog?

FRED-          Dat   was    om   p.aar    de    brievenbus    te    gaan.

THILDE-Daar   moet    n`u    al    een    en    ander    iri    zitten.    Als   wij    dat
eens    allemaal    binrienhaalden?    T)aarmee    konden    wij    ons    we-
ken    amuseren.

FRED-         Vroeger   was   het    al    niets   anders   dan   reclame.    Ten   ande-
re.    wj_j    kunnen    zo    niet    buiten.

TH=LL`iE-T^Tii     =rekkez?     everi     ier_s     ËÈne

.=F`=D-            L/i+at     r:og     áilem.aaJ`'..   e     _Jl=s     i+í-ij      cinE     weer     3Ei£T[     iT.SpäriHërí9
L:rii'szer|     TU`?ïi       `,=,=tis.|-W-i-.:`rt±er.

THILDE-=n    Éorst.

FP`ED-          Dan   moeten    wij    opnieuw    beginnen    te    et:enc

TEILDE-En    di-inkerL

FRED-          Daar    begiil    ik    niet    meer    mee.    Mijn    maag    eri   ïnijïi    ingewan-
den    liggen   nu    stil.    En    ik   moet    gelukkig    niet   m=er    naar
het   toilet.

THILDE-Soms   wou    ik    nog    eens    voor    één    dag    leven    li]'k    vroeger.
's   Morgens    opstaan,    mij    wassen,    eten   maken,    eten,    gaan

•\`T i n k e i e n .  -  .

FRED-          En    weer   al    dië    trappen    doen?    Wij    zijri_    al    moe,    voor    wi]'
beneden   zijn.

THILDE-   Jij    hebt    al    een    lange   baard   zeker.?

FRED-          Helemaal    geeri.

THILDE-Hoe   kan   dat?    Vroeger   had   jij    na   één    dag   al    stoppels    van
bijna   een   halve   centimeter.
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FRED-         Mijn    baard    is    uitgevaller)_,    toen    ik    ben    gestopt   met    eten
en   drinken.    Dat   heb   ik   je   toc.h   verteld.

THILI)E-Heb    ik    mijn    haar    nc;g?

FRED-         Kijk   daar   zelf   maar   eens   naar.

THILDE-Wat   mij    verwondert    is,    dat    er   hier   al    zolang   niemand
meer   aan   de   deur   is   geweest.

FRED-         Maar   goed!    Wat   voor   een    geloop   was   dat   hier    in   het    be-
gin?    -W'ij    lagen    p_og    geen    maand    in    bed,     c)f    ze    kwamen    al
zien   of   wíj    iets   aan    de   hand   hadden.

THILDE-Het    gras    en   het    onkruid    ro_rid    de    deur    zal    hoog    staan.

FPED-           E±iFidert     dat?

THII_DE-M_ij     nieí.

FRET`-            '\tTel     dan?

THILDE-    Wat-    gaan    de    meDsen    daarvan    denken?

FRED-         Dat    is   het   minste   van   míjn   bekommernïssen.    Misschien
zijn   er   al    heel   wat,    die    oris    voorbeeld    volgen.    Mis-
schien   heerst   er   al    een   rust-rage   in   c>ns    land...    of    o-
ver    de   hele   wereld.

ïïiliJE-1\Tij     hadi±£n    gr    eeri    EiateTi    op    F.oeteii    lemeri.{    liLïi=     hadden    er
2elií    :^:uri_neii    .úitslaari.

F=:ED-            Ywat     z3uderL    wij     3=iT+€e    doeii?     Dar.    ïlad     ik     e`\/`sngoed     .Lcuri.nen
t,iijï=r_    stercpeieri€     =e!    'wTiiéefL    Tr.ij_+£     ch±GLiie     ïiËr     tir3rigezip
maar    i:Lc    moest    herr;    =eders    keer    cp    de    pïcsE    gaaii    opt=ek.-
tcen=     I\-een.      geld     TDre_rLg=     a_ileei]     Haar     =eri_     bLc`c`T=     1ast     rr!eec

.`.11f.ríeri     -u`Ï|]      .le=     :IrLS     f_C)%     J=ter     ,`'=flsr=T      ,Ïar!     rllj;

THILDE-Eigeniijk   niet.

_FRED-            Twtel     dan?

THILDE-...Fred?

FRED-          Ja?

THILDE-Iets   had    ik   nog    eens   willen   doen.

FRED-          Wat?

THILDE-Kan   jij    het    niet    raden?

FP`ED-          Raden?    Daarmee    maak    ik   mijn   hersenen    niet    meer   moe.

THILDE-'t    ls   iets,    wat   jij    vroeger   ook   heel    graag   deed ,...
`(heel"  graag .

FRED-         Dat    kan   van   alles   zi]'n.
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TIJILDE-Jij    hoeft   er   niet   voor   uït   je   bed   te   komen.

FRED-         Dat   was    ik   ook   niet    van   plan.

THILDE~   En   wij    hebben   er   helemaal    niets   voor    nodig.    Weet    jij
het   nog    niet?

FREI)-         Er    gaat   mij    stilaan   een   licht   op.

THILDE-Ik   zou   het   nog   eens   graag   willen   meemaken.    Jij    ook?

FRED-          Willen    wel,    maar...

THILDE-Dat   was   toch   fijn.

FRED-          Dat    wel.

THILDE-T\i`7illen    wij     eeils?    Voor    één    keei-nog?    Wij    kunr]en    ervoor
zoi-gen,    dat   het   niet   te    lang   duurc.

FRED-           Oké!     j'\.1s    jij     riaar    hier    komLt.

THII.I)E-Jij    kwam   altijd.

FRED-           Vroeger!

THILDE-Zo'n    grote   inspanning    is    dat   toch   iliet.

FRËD-          Doe    jij     het    d_an.

T=riliDE-T,vii    tír3aieri    3ns    allebei    3p    cnze    zij.

=P`ED-           Jar!    koneri    \^Tij     er    =[og    =iet.

=i=i3=-i<erl    jij      Íaa=     .TZ:e+_K_er     l\Taïl?

==:ET.-             Ti=eí     <Ïelcer`.

THILDE-En    heb   jij    geeri    ziri„    om    toc    Lier    t.e    komen?

FP\ED-           Neeri.

THILDE-Dan    gaat    het    nieto    Jaminer.

(    Geluid    van   brekeïid   glas.    Er   begint   iets   te   tikkeno    )

THILDE-    (    Geschrokken    )    \\7at    was    dat?

FRED-         Precies    of    er    iets   door   het    raam   vloog.

THILI)E-Wat?

F_REI)-          Ik   weet    het    niet.

THILDE-Ki].k    eeris.

FRED-          Waarom   moet    "ik"    dat    doen?
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THILDE-Er    tíkt    iets.    Precies    de    wekker+

FRED-         Die   is   niet    meer    opgedraaid...    al   jaren.

THILDE-Wat    kan    er    nog    tikken?...    De    regen!

FRED-         Die   tikt   als   hij    "tegen"    het   raam   komt,    niet    erna.

THILDE-Een    specht!

FRED-          Die    klopt..

THILDE-Een    tijdbom!

FRED-          Hoe    zou    die    hier    komen?

THII.DE-Missch_ier.    is    ri.E3t    .orlog.

FRED-          Dan    hadden    T\ií-ij    daar    al    eerder    iets    van    ge'úraargeworden.

THILDE-Dat    Cikken    kont    precies    van    onder   het    bed.

FRED-          Dat    kan.

THILDE-Kijk    eensg    wat    het    iso

FRED-           LJij     kan    dat    tc>ch    ook.

THILDI-J-ij     hebt    verstand    T,'arT_    bonmen.    `ïï`j     .Derit    bi.i     :|_et    i=gei_-
=eweest .

FF`EJ-           Ti3:+:    riiet     ÏBíj     ±e    or]=mijr:ir+gsdier_ste

T=-IILDÏ-=!at±=iiiit     -`ríie=sr]     T^-i+      |H     cíe     l'j,=in.=:

FRED-           Zc>    raD    niet.

TIIILDE-(.`     Aaridri_Tigend     )     Kijk     eeï]s€

FRED-           iwTaarom    ik    al=ijd?

TIIILDE-Wij    zulleH    erom    lote_n!

FRED-         Heb   jij    een   kort   en    een   lang   spr.ietje?

THILDE-'`wTaar    zou    ik    dat    halen.?

FRËD-         Dan    is    dat    ook    niets.

THILDE-(    Bang    )    Het    is    een    tijdbom!    Wij    vliegen    in    de    lucht!

FRED-          Dat    merken   wij    dan    wel.

(    Een   knal.    Volledig    donker.     )
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PARTNERRUIL

(    Rik    en    Evie    komen    de    slaapkamer    binnen.     )

RIK-       (    Geamuseerd    )    Hier    brandt    de    lamp!

(    Evie   kijkt   wat    onwennig    rond.    )

P\IK-       (    Op    het    bed    duidend    )    Het    veld    van    eer!

EVIE-Mooie   kamer   hebben   jullie.

RIK-       Vrouwen    Trinden    het    op    een    ander    alti].d    mooier    dan    thuis.

EVIE`-   Is    dit   een   soort   tëxtierDehang?

RIK-       Jii    'Dent    toch    riiet    gekomeng    om   naar    het    behang    +_e    kijken?

EVIE-    (    Alsof   zij    dit   laatste   niet   heef t    gehoord    )    Vergeleken
bij    jullie,    wor}en   wij    thuis    tví-eedehands.

RIK-      Wij    z-Lillen   riet    maar-geloven.    Frie    heeft    deze    kaii]er    daar-
straks    nog    een    extra    beurt    gegeven®

EVIE-Ter    'wTille    van    mij?

PLII{-       =ij    -w-ou    =iiet    Ía=    jij     zoij    Fierken,    :r[i3s    sic.=ëig    zij     is.     Nor-
maál    :n_ap_gen    e_r    Tiazi_=-u':s     oi,7er    ,is    lamp=d=i==    eri    eeTi    jurk     'j-
•`,-3r     tie    c3mmcdeó     .r]iri.ás     iT_     dE     ïi_oe:K    iigt     3r     €ëTw`ooniijk     eerí

stapelt.je    gE!Qr=ger!    c\|dergoeci.

ÍïI=-     `     TWTat    g€amseerd     \`    `7ij     Èeri=     ordelijkei-?

P\Iií.-       =k    mag    n]`et    E£    hoog    van    de    toren    -31azen.    Maar    iriiJn    spül-
1en    hanger`_    ten    minsEe    riog    op    een    kapstc)k.    Groo[    1icht,
klein   licht<    of   helemaal   geen   licht?

EVIE-iaat    het    zo    nc>f{    maar    e-vTen.

P.IK~       t\\7elke    kant.    van    het    bed    ben    jij    gewoon?

EVIE-Deze.

RIK-      Net   als   Frie.    Johan   en   Frie   zijn   ook   het   teri-ein   aan   het.
verkennen.

EVIE-Ja.

RIK-      Heb   jij    daarstraks   ook   zitten   opruimeil?

EVIE-Wij    moesten   Frie    toch    c>p    een    deftige   rnanier    ontvangen.

RIK-      Voor    die   ene   nacht?

EVIE-De   kamer   had   het    dringend   nodig.
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RIK-       Nu    is    er    a.r`_deT    werk    aan    de   winkel.    Wil    jij    eerst    nog    eeH
bad    nemen?

EVIE-Mij    enkel    wat    verfrisseïi.    erï.    omkleden.

RIK-      Frie   heeft   wasgerei   voor   ].e   klaarliggen.

EVIE-   Zal   ik   dan   maar   eerst   gaan?

RIK-       (    Geamuseerd    )    Eerst?    Wat    moet    ik    dan    intussen    doen?

EVIE-Jij    bent    hier   thuis.    LJij    vindt   wel    even    een    bezigbeid.

RIK-      Ik   schenk   mij    nog   een   whisky   in,    om   op    temperatuur    te    ko~
men.    Jij    ook    iets?

FjvIE-Pank    je,     ik    ti_et    =+tuiE    =1    H,eÉ:r    dari    3er^oeg    gelïad.

BIK-      Laat   maar   iets    horen,    Eils   jij    klaar   bent.

(    Zij    gaat   in   haar    tas.    )

EVIE-(    Plots    ir}_`paniek    )    Mijn    nachthemd!

(    Rik   komt    tot    bij    haar.    )

EVIE-Ik   heb   het    er    ingestoken!

RIR--        /     Geamuseerd     ,\     MeneF_    in    =E!    st3k3ii_.

ÍVIË-     '     Overt.'iigd      i     lk    he`B    ïeE    ei-irisestc`kep_ï

RI1{-         `      \3eaHi.iiseeri=       i     :rïe=     1Á=aii^     er     L`iiderweg     rEoellij:h:     zijn     iú==     g=-
T,- Eï i _ e fí  .

ET\7|E_    |iTe-ci    ik    .jat    daF_    -Dii     T\rergissiïig    i.'=    ïijïi`    berÉ=±'Lï.v.    ==s    =est3-

P`IK-       Geen    .T)ariiek!    Frie    ïeeft    :n_ier    liggen,    Tw-at    jij    nodig    hebt.

EVIE-Ik    moet    het    gaari    =i.alen!

P\IK-      Evie,    dat    lcan    t:och   niet.    TWTaarschijnlijk    liggen    Johan    en
Frie    al    in    -Ded.

EVIE-Het    moet!

RIK-      Jij    kan   daar   zomaar   niet   binnenvallen:    "Sorry,    ik   vergat
mijn   gevechtskledij."    Zij    gaan   denken,    dat   jij    h_et   met
opzet   deed.    Jij    zc>u   het    ook   niet   nemen,    als   Frie   hier    da-
delijk   haar    entree    kwam   maken.    Neem    een    nachthernd    van
Frie.    Jullie   hebben   ongeveer   dezelfde   maat.

EVIE-Haar    bed    gebruiken!    En    nu    ook   ncig   haar    nachthemd?

RIK-      Zij    heeft   er    een   heel    dozijn.

EVIE-Dat   interesseert   Jnij    niet!
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RIK-       Neem    daii_    een    pyjama    \rar)    mij,

EVIE-Neen!

RIK-      Jij    het   vest,    en    ik    de   broek.     (    Geamuseerd    )    Dan   hebben
wij    geen   extra   was.

(    Evie   begint    te   pruilen.    )

RIK-      Ik   haal   je   een   nachtkleedje.

EVIE-(    Koppig    )    Neen!

RIK-      Jij    lc>opt   waarsc.hijnlijk   liever    in   je    blootje?    (    rTeamu-
seerd    )    Voor   mij    niet    gelaten!

(      ETis     t!e8ïn+=     T.etËe_Tl_     te     í`\7=T|erl..       )

RII{-       Sorry,    indien    il~'.   wat    grc>f    ben    geweest.    ïHet    was    zo    r2iet
bedoeld.     (    Lief     )    Piom.

EVIE-(    Koppig    )    t\Tjet    zonder    mijn    n.achthemd!

P`IK-      Dat    ligt   bij    jou   thuis.    Daar   kan   jij    iiu   niet   riaartc>e.

(    Evie   ?ruilt.    )

RIK-       `Johan    en    Frie    hebben    al    een    ronde    voors_i)rong.    Wij    moeten
oris    haaster.a    willen   `\rii    straks    no±    meesDurter:    \Joor    deJJloeme_i...    Ik    gE    if[    ds    iiving    iets    driríke=í.    _Tíj    gá£±    irï-

tusse?L    3ve.ri    riaai-de    5adkamer.    en    kruiE=    dap.    Eijssgri    ds    ia-
;(=ens.      .iils     _ii_i      Leïe.Tiaal     :K:1aar     Be_7]t.      k.c)n     ik     rLa.      C\,ké?

==s_r_     ==ac=is     `_-arL     ='v'is.      í=.~{     3aát     ==-_     ï]ii      il_aa=.

R_H-       (:lkë?

ETi'IE-Neen!

RIK-        (    hTa=    8eprik]{elc!.     )'    jiu'.    was    toch_    !i_iet    `Jan    plari.     de    hele
ii_achT    js    Hachthemci_    aan    te    hoiúdep_?

(    Geraakt    neemt    Evie   wat    afst.and.     )

RIK-       Ben    je    zenuvv-achtig?    Ik   help    je.

(    Geer)    reactie    )

RIK-      Evie,    wij    zi].n   onze   kostbare   tijd   aan   ïet    verspillen.

EVIE-Ik    heb    deze   komedie    niet_    gevraagd!

RIK-       Nu    nog    mooier!    Waarom    doe   jij    dan    mee?

EVIE-Het   was    een    voorstel    van   Johan    en   jou,    niet    van   mij!

RIK-      Jij    ging    ook    akkc)ord!
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EVIE-Omdat    ik    riiet    anders    kDn!    Frie    deed    ook   mee!    Jullie    waren
drie    tegen   één!

RIK-      Jij    had    kunnen   w`eigeren.

EVIE-En   dan   zure    gezichten   krijgen?

RIK-      Als   jij    "neen"    had    gezegd,    was   de   kermis   niet    doorgegaan.

EVIE-Uiteindelijk   is   het   riog   iï]ijn   schuld?

RIK-       (    Gemoedeli].ker    )    Er    is    geen    sprake    van    schuld.    Wij    waren
ervan    overtüigd,    dat   jij    met-alle    plezier   meedeed.

EVIE-(    Wat    sc.hamper    )    Met    alle    plezier!

T.`IK~        .LI.et    jij     .,T3här_    gëzegd,     ±at    jij     ]_iet    akï*oc,rd     g=..r+g?

(    Geen    reactie    )

_3t|I{~       Heb    jij     er    met    liem    over    gesprrlken?

EVIE-Ik   zweeg,    ter   wille   van   jullie.

RIK-      Wi].    Hiaken   er   het    beste   van.    Jij    neemt    het:    initiätief ,    en
',Í-ij    gaan   niet    i,rerder   dan   jij    wil.

EVIE~    (    Koppig     )    Neeri!

P.IR-         (     ï^,ïaE     iroïi_isch      ,=     :^`Tär     3Èa=i     Tw`ij      jäi_     Íe     :i_ele     =íË=.[hLi=     do3fL?     Eer.
kaartje    leEzgeii_?

Ë,-i7=I_    _i.|s    ik    je     T.íeri.reei.     T.aaí*:     ik`    HLj     ï/ëi     'Lii=     de     -z-3e=er„

?\iK-         yÁj=EL=     Zolt|     jij      ].È=3-[Cle     8aan7

=`L7IE-           -w'aL     iás=i=            ir,|s     ',Tar.    `i`Liili=     =ritT=S     ïs     =r    =|Èelj.|j_{     ji-\r=r
b e g o r. .n_ e ïTí ?

RIK-       .Tc,han.

EVIË-Dat    dacht    ik    al!    Ik    was    nieT    goed    genoeg    T`rocir    hem!

_RIK-      Eefje,    daarc)ver    gaat    het    niet.    W-ij    haddep_    helemaal    geeii.
bijbedoelip.gen.    Wij    wilden    enkel    een    onschL!ldig    `rerzetje.

EVIE-(    Schamper    )    Dac    heeft    hij    nu!

RIK-       (    Wat    plagerig    )    Maar    iL'   niet:

EVIE-Ik   kan   het   ook   niet   helpen.

RIK-      Eigenlijk   wel.

EVIE-(    Wat   opgewonden    )    Ik   heb    helemaal    niets   tegen   jou,    ik
vind   je   heel    sympathiek.    Maar   ciit   hier   hoefde   voor   mij
niet !
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RIK-       `J-ij    geef t    er    niet    om?

EVIE-NeeT\.

RIK-      Thuis    ook    niet?

EVIE-Dat    zijn   joüw   zaken   niet!

RIK-      Als   jij    je   spulletjes   niet   had   vergeten,    lagen   wij    nu
tussen    de    lakens.

EVIE-Dat    is   mogelijk.

RIK-      Jij    vergat   ze   toch   niet   met    opzet?

EVIE-(    Plots   uithalend    )    Kan   jij    je   voor.stellen,    dat    die    twee
daar    r.i=    sa.rHen    ir_    becl    lisger+?    Zcimaar,     £1E;of    zij     r`iet     ge-
trouwd    zijn?    Het    is    íoijna,    of    zij    zich   he-bben    mispakt!

BIK-       'wïai=    zou    het!     Morgen    zijn    z;ij     dat    `vTergeteri.

ETv`|E-Dan    zijn    zi].    maar   kort    van   memorieL..    Da[    begríjp    ik    nu
helemaal   niet   van   Johan.    Altijd   heb   ik   voor   hem   alles    ge-
daan   wat   mogelijk   was.    Altijd    heeft    hïj    zijn    zin    gekregenL

RIK-      Eefje,    daaraan   twijfel   ik   iliet.    Daar   gaat   het   teii   andere
niet   c)m.    Ik   vind   jou   heel   aantrekkelijk   en   heel   erg    sym-
pathi3k.    Ik   'w-il    vanavond    met    jc>u    eens    naar    bed    gaan,    meer
]- i e t .

E,iL7|É_      ;'       T^Ta.=      irtf>nisc:r:       \í      =Vfe€r      ,Tiie={

.i;=Ï=-        Morgerí     .oeïi    `jij      :Í5t     '\,'er'3e=É3n.     í\tc=ger.    L|`01±     i,-k:    Uliu`.     ï^reer     fle=
f-ri=    Tj=zi=.     ='f==      -ohär[     is    'fíet    =Let     .3e=íä3r`     ?`{or==T.    zie=     .||i

`|e     líe=     =e     ii=`Ter=

=`vi±-             .{oppié       ,      =ï==     rLa:     iL`     ï=1=rTíi.r.sT=     iLari     .L.=iiï      „±rT\tTaci`í=`.

RIK-        (     Geamuseerd     )i    Het:    is    ÉÈeri    =ekeïi.,     ciat    hij     nog    áezond     ls.

EVIE-(    Ironisch_    )    Als    zijn    gezondheid    daarTr-an    afhar}gt,    geef
mij    ër    dan    maar    Ëen    die    er    iets    minder    gezona-'L!itziet!

RIK-      Tw-ij    gaan    niet    ten    achter    .Dlijven.    Tv\Tij    gaan    ook    lief    zijn
voor   mekaar,    -wij    onder    ons    t>eidjes,    Ik   vertel   aan    niemarid
iets   verder:    ook   niÈt   aan   Frie.

EVIE-(     Koppig     )    Neen,     +Rik!

RIK-       (    Op    de    te_7ien    getrapt    )    Trek    dan   je    plan!

(    Beiden   staan    zij    wat    te   mokken`    )

RIK-      Mag   ik   je   echt   niks   te   drinkeri    ingieten?

EVIE-Neen,    dank   je.    Ik   vraag   mij    nu   echt   af ,    wat   ik   van   Johan
moet    denken.    Met    een   andere    vrouw   in    bed   kruipen!    Ik    ga
dit    nooit   meer   kunnen   vei-geteri.
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RIK-       't    ls   maar   een    spel.

EVIE~   Waar    en   wanneer    ben    ik    tekortgesc:hoten?

RIK-      Nooit.

EVIE-   Waarom   v/il    hij    dan    een    andere?

RIK-      Hij    wil    geen   andere!    Met    een    glas    te    veel    op,    begonnen
wij    daarstraks   over   partnerruil.

EVIE-(    Onderbreekt    )     "Ilij"    begon!

RIK-      Wij    vonden   he[    grappig,    wij    waren   allemaal   akkoord.    Jij
ook!    Meer    is    er.    niet    aan    de   harid.

1]VTE-ZcH.idEin`      Jf`b_ap_     3T?_     tTr].e     ech.t     saTnen.     nËar     t.ec!      7jírT_?

R|K-      I\Tatuurlijk.

E`VIE-Zonder    sc.rupules?

RIK-      Frie   alleszins.

EVIE-En    dat    doet   jou   niets?

RIK-       Wij     zc>uden    toch    hetzelfde    doen.

EVIË-Zij    bedriegt    je!

LR.II'{-                T.'-erbe±ert     )t     Zi;i     :rïoudt     zlc.n     aa`Ti    ír`Laar     'v,Tcordg      (     1ïcln.tjE`s
i_,'3r`\tTijteïi_d     \     ',^Ía=     ]e     lie=     -\7an     iedereen     Lcari     zeg3ën.

Ií,TI=-:Í==     =D=-`=     li-.v

RIK-         ií     Í=limiac:h+end      \}     ïvlii      ocik.

ËVIE-On_get-.-ü7ijfeld     'Den    jij     ri_u    boos    oD    mii?

F.IK-        (    Giiïïilachend     `,\i     uTi]     kan    hst.    riog    al=ïjí    3oedn,zïker]o     Het    is
_|og    lar?.g,     e3r    h_et    Tnr.rgenvroeg    is.

EVIE-(    Resoluut    )    Ilc    doe   het   niet!

(    Eert_    stilte    }

EVIE-Wij    zullen   samen   wat    teevee    ki].ken   in    de    living.

RIK-      Daar   staat   mijn   hoofd   nu   niet   naar.   Maar   als   jij   wil   kij-
ken  .  .  .

EVIE-En   jou   hier   alleen   laten?

RIK-       Ik    heb    nu    stc>f ,    om   over   na    te    denken.

EV-IE-(    Ongelukkig    )    Ik   hoc)p,    dat   je    vriendschap    met-Johan    er
niet   gaat   onder   lijden.
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RIK-      Hij    heeft    mij    toch    .riiks   misdaan.

EVIE-Verte]    het   hem   alsjeblieft   niet.

RIK-      Als   hij    er   zelf   civer   begint,    zal   ik   de   grote   veroveraar
uithangen.

EVIE-   Moeten   wij    het    bed    niet   wat    door   mekaar   halen?

RIK-      Voor   de   schijn?

EVIE-Wij    kunnen    er    even    gaan    op    liggen.

RIK-       (    Wat    sarcast.isch    )    Wij    samen?    Durf   jij    dat?

(    Evie    ]._s    nu    erg   geraakt.    )

RIK-      Trek   het   je    niet    aaTi,    ik   ben   uit   mijp.   hijmeur.    Mijji    zelf-
vert.rouwen    heeft    een    deuk`ie    gekregen.

(    ïiiLi    gaat    naar    haar    toe.    en    rieemt    haar    -in    zïjn    armëi-i.     )

RIK-      Wij    gaan   dit   herstellen.

(    Hij    kijTct    haar    in    de    ogen.    Na    eeri   korte   aarz.el-jng    kus-
sen   zij    mekaar.    )

RIK-       (    Vriendelijk    `    Ik    ga   oiis   wat    te    drinken    halen.

Í`iJIË,-}'Ia%     "i:K"    de    ±rarikjes    klziarrr.aken=     en    -i+Ta=    muziek    o.Dzetceri:

F, II,:-         `J1-= é  !

]T.7-F_     '      `.,7ri==ï,ie_|=:Í=       i     ±iaa|     h`s=     7ied     i,,-=T     ,Íc3r     m3kaa=.      `roor     =e     =a-

_{ C n t  a

Ërilfio.=Si=s=     irË-r=aa=     z=i      ie    [+a.T!ero     :`-íÈtëë.rL    =hïáást:     E|:c     =-_c.r.
ri`aar    de    telefoc,ri    op    li_et    Ti.achtlcastje.     Tlij     tik_t    eeri_    ri_um.-
me=.      /

RIK-       (    In    de    hoorii.    )    jTohaTi.?    Piik    hier.    Kan    jij    onmídéellijk
naar    }iier    Trcc>men?    Evie    is    plots    omiTel    geworden...    Ik    ben
er   niet   €cht   gerust   in...    Zij    zou   het   heel   erg   op   prijs
stellen,    als    jij    kwam...    Oké.F    Tot.    over    eilkele   minuteil!

i``    Hij    legt    de    hoorn   weei-op    het    toestel.     )

RIK-       (    Ironisch    )    Ik    op   mijn   honger   blijvenízitte_ri?   Fn    intussen
een    ander   de   kaas    van    tussen    "mi].n"    boterham   lateri    eten?
Jij    denkt   toch   niet,    dat   ik   gek   ben?



1.

TOT    VRIJDAG

(    Bruno    ligt    gekleed    op    bed.    Hij    gaat   over   riaar    de
telefc>on,    wil    de    hoorr]    opnemen,    maar    bedenkt    zic:h.
De    deur   gaat   open,    Christine   komt   voorzichtig    naar
binnen,    de    tas   aan   de    schouder.    Even   een    onwennige,
drukkende   stilte.    )

CHRISTINE-(    Voorzic.htíg    )    Dag.

BRUNO-

8 R LT N 0 -

(    Bruno   kijkt   op    zijn   horloge.     )

(     Schamper    )    Goedenavond!

(    Christine   staat   er   erg   onwenp_ig   bij.    Zij    weet    r]iet
goed,    hoe    zic.h    [e    houdeH.    TJ-iteindelijk    gaat    zij    rich-
tirig    badkamer.     )

(    Nosal    scherp    )    Tt\Taar    ga    jij    naartc)e?

CHP\ISTINE-Naar    de    badk-amer...    mij    wat    verfriEssen.

BRTUTNO-                Heb    jij    mij    riiets    te    vertellen?

3 R LT \J (=, -

(    Christii]e    zwijgt    zenut`rachtig.     )

=s    dat    aiïes`7.    =5    (Í=s    tenioon5=elling    al    =icri_i?

:HR`=STINE-'      l\'ïe=     5ën     zsr.iiwacl`i=iE     lac=n.=cz      `     £fil     Tran     Ëist=i-,=i/cïi.d.

Tj?:U?i`TC)-                       \.,i=ai-Tï=-t      --i;      'í=      iaät=s=è     =Á     ijij_-J`=i=Eëi`i=_12=rí?

r=ÏLÏJ.|STI=r\TE-     ^Ïi     íïe     =srt.tc)c\_Ti.stelliTT_SL

BRTJPITO-                    Eeri     riacht     er`.     eeri_     dag?

CïJIZISTI;\TE-I\-a    de    sl+Liiting    zijn    wíj    nog    iets    g=ah    dritrikei]...     op
Íe    goede    aflcop.

BRUNO-                   Wij?

CHRISTINE-Nicc)    en    ik.

BRUNO-

BRUNO-

BRUNO-

Er2    dat    heeft:    zolang    geduurd?

(    Even    een    onwennige    stilte.    Dan   Triil    Chris7=iri_e    ver-
der    gaan   naar   de    badkamer.     )

(    Opgewonden   )    Hier    blijven,    jij!    Ik   heb   je   iets    ge-
vraagd  !

(   Christine   bli].ft   staan,   maar   durft   hem   niet   be-
zien.     )

Waar   hebben   jullie   gezeten?
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CHRISTINE-In    de    "Piccadilly".

BP`UNO-                Viererit\`iintig    uur    aan    eer.    stük?

CHRISTINE-Tot    drie   uur   vannacht.

BRUNO-                 En    daarna?

(   Christine   aarzelt.    )

BRUNO-                  (     Opgewc)nden     )    En    daarna?

CHRISTINE-    (    Zenuwachtig    uitvliegend    )    Wat    `roor    belang    heeft
dat?

BRUNO-                  ('    Kwaad     )    Waar    ben    iii.     geweest?

CHRISTINE-lYleL    hem    meegegaan!

BRUNO-                 Waar    naartoe?

CHRISTINE-BJ.j    hem    thuis.

BRUNO-                   Waarom?

CHRISTINE-Oindat    hij    het    mij     vroeg.

BRUNO-                (    Ironisch    )    Dat    is    ten   minste    een    reden!    J'ij    ging
Z.3ma3r    Hese     of    di=    ,Í3    r_ormaalste    zäak    Lt-=|    dè    T^rer=1íj
•\tTa5^     j-ij     dac=rl_t     niet     aar,    je    man.?

i::r:.PLISTINE-`      _=lots     iiiE-v'1iegsn(Í      ,      ~Tij      i€n±    miiLri     maTi     .|_i3=.ï

='P`T.ïNr,_                    :i[T|j     -`\rc.neri_     =i     zeT\re:`i    j=a=     sameri         t'\i|j     :ni.'jiJáeil     irar.     s=-
itaar{     'Ú€'at    l-iebberTL    jiillie     Íaar    geéaar,?

CHRfsTI.\TË-Nie[    veel.

3RUNO-                   í     C)pgewonden     )     Wat?

CHRISTINE-Ontwerpen    i,`ari    sc:n_ilderí_íen    bekekeii.

BPLUNO-                  (     Schamper     )    Een    nacút    ez]     een    dag`?

CHRISTINE-    (    Opgewonden    zenuwachEig    )    Wij    zijn    ook    wat    gaari
rusten .

BRUNO-                 (    Streng    )    Ben    jij    inet    hem    naar    .Ded    geweest?

(   Christine   aarzelt.    )

BRUNO-                 (    Uitbarstend    )    Antwoord!

CHRISTINE-(    Bang     )    Ja.

BRUNO-                 Zomaar,     zonder    nadenken?

CHRISTINE-Hiervoor   was   het   al    t:e    laat.
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BRUNO-                 (    Opgewonden     )    Hoe    te    laat?...     Hoe    te    laat?

CHRISTINE-(    Bijna   wenend    )    Snap   jij    dat    niet?

(    Bruno    rukt   haar    de   tas   van   de   schoudei`,    en   gooit
die   op    bed.    Dan    slaat    hij    Christ:ine   met    de   vlaklce
hand    in   het   gezicht.    )

BRUNO_

BRUNO-

(    Uitzinriig    )    Hoer!    Vuile,    smerige    hoer!

(    Niet   Chrïstine,    maar    Bruno    begint    plots    te   TVTenen.
Chi-istine   staat.   er   heel   onwennig   en   diep   ongelukkig
bij.    Een   st.ilte.    )

(    Zvv.aar    ironisch,    bijna    weii_end    )    Tentc)on,stelling!
Zij    houden   een   tentoonstelling!    Een   tentoonstelling
i`'F_r:     Tí\rat?      P2t      +Lad      iLc      3erT\s     Tvi.rï._11en     zierí:

CIIRISTI+`\TE-(    Met    eerlijke    spijt    )    Ik   heb    het    zo    niet    gewild.

BRUNO-                   (     Schamper     )     Hoe     fian    i^7el,1oer?

CHRISTINE-Ik   had    je    dit    verhaal   w.illen   'Desparen.    Jij    hebt    het
zelf   wciord    na    woord    uit    mijn   norid    getrokken.

BRUNO-                  (    Kwaad     )    Uit    de    mond    van    een    hoer!     Een    vuileg     sme-
rige   hoer!

CHÍP\ISTINE-(    Met    eerlijke    spii.t    `)    `,Tij    zal    Tïtij    looit    `]egrijpeF_,

3P`LT\Tru`-                    \`     '+JDgeworjder!     irori|scft     ,i     I\-eeTi.      zoi3=s     begi-ijp     ik     rLiëE

C:iR=STINË-=ír`    íh_e+5     3eri    TLari     oïi.tmoe-L.      Éie     ais    :*`uri5=Ë3íiaar
T,ran     ,je     Er\-,rií     =3Ëkte.      =;H:     heb     .+ism     =,=h.jl`)eF.,      =oTeei     i..H:

í{ 3 n  .

=F`T.ï=\tT,:_                               =,=.h.amDe=       ,,      j+á=      |íe'b      ,-i±c      =3hcc=,'j   ï

CIP\ISTIP\'E-TíiTij    hebber!    samen    zij_Ti    tentoonstelli_n_g    opgebo.Liwcl,     die
tjitgroeide    tot    een    succes.    lAiTij    warër]    be_iden    heel    ge-
1ukkig,     ik    nog    meer    c]an    I\Tico.    ii,iij     gingen    samen    eteF.,
en   daarna   nog   iets   drinkeTt..    Daarna    is   alles   te   sneí
gegaan.    Wij    waren   mekaar   genegen,    ik    had    mijzelf
niet   m§§r   in   handen.    En    dan   deed    ik    iets,    waarover
ik   achteraf   heel   veel   spijt   kreeg.    (   Plots    )    Denk
jij,    dat   ik   vannacht   ook   maar   één    oog   heb   dichtge-
daan ?

BRUNO- (    Sc.hamper    )    Natuurlijk   niet!

0 e = 1 i J  -L'-

CHRISTINE-Wij    zijn   heel   onschuldig   in   mekaars   armen    gevallen,
zonder   nadenken.    Pas   toen   ik   naast    hem   in   bed   lag,
realiseerde   ik   mij    wat   ik   bezig   was.    Ik   heb   toen   na-
gedacht,    lang...    Toen   hij    eindelijk   sliep,    ben   ik
vc>orzichtig   het   bed   uit   gekropen,    ik   heb   inij    aange-
kleed   en   ik   berúet   appart.ement   uitgeslopen.    De   ganse
ochtend,    de    ganse    dag   heb   ik    door    de   stad    gezworven,
doelloc`S]   overhoop   met   nijzelf .    Ik   heb    ook   traneri    ge-
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laten,    meer   dan   jij.    Ik   heb   Dp   het   punt   gestaan,    in
het   kanaal    te   springen.    Ik   was    doodsbang    voor   jou.
Had    ik   vooraf    geweten   hoe   het    zou    aflopen,    ik   was    er
r]c>oit    aan    begonnen.     Gelc>of    mij.

(   Een   lange   stilte    )

CHRISTINE-Waai-om    heb    jij    mij    nooit    t-egerigehouden?    Al    maanden
was    ik    met    hem    doende,    dat   wist   jij.

BRUNO-                Jij    vrc>eg    mij    alleen   maar,    hem    te    helpen.    Wat    moest
ik   hierop   antwoorden?    Dat    ik   je    niet   vertrouwde?

ClïRISTINE-Ik   woü   hem   als    kunstenaar    van    de    grond    helpen.    Als
buitenlander   raakte   hij   moeilijk   binnen   in   c.ultui-ele
centra    en    musea.    Ik    kon    deuren    voor    hem    oDenen...
Dat.    heb    ik     gedaari.

BRUNO- ...    Hoe    moet    het    hier    nu    Trerder?    Hou    jij    van    herz]?

CHRISTII\ÏE-(    Ong`elukkig     )    Ik    weeL    =rjet    riiet.

BRUNO-                   .A.llang?

CHRISTINE-Van    bij    de    eerste    ontmoeting    voelde    ik    iets    voor    hem¢
Ik   vond    hem   meteen   een   aardige   jongen.    Ik   wist    dat
het   niet    kon,    en    toch    deed    ik   het.

8 R_ U N 0 - í    Tw'at    bitter    )    .Tijer    is    het    r!iet    gc\ed    genoeg?

:']-RISTINE-           Eerlijk      ,     J.a-wTel}     I:+    :rioopte.     ciat    :]e=    2ou    fj'ï-ergasnú
le=     -i\Tsrd    me=     ée    dag    3rger<

3F`T_T_NO-                       1u7a=      ÈeT_      =i'^       rL-ú      ir=n      t+ari''`''

CïRISII:`l-E-:`     ,:ir`ge.i_-+Kkig     ,).     Ik    wee=    :riet    niet.

BR-U-NO-                  Ga    iii     hier    we2?

CHRISTll\TE-NeenL®E     (    Plots    gooit    zij     zich    iii.    zijT2    arflen.     )     Zeg
dat    .jij    nij    `rergeeftq    Bruïi_o!    Ik    voel    mij    zo    ongelul{-
kig!

(   Een   stilte    )

BP\UNO-                Hëb   jij    wel    gegeten    vandaag?

CHRISTINE-Ik   heb    een    koffie    gedronken    ip.    de    "Bristol".

BRLTNO-                 Dat    is    alles?

CHRISTINE-Ik    heb    geen    hc7nger...    Heb    jij    wel    gegeten?

BRUNO-                 Een    beetje.

CHRISTINE-Ik    zal   je   wat   klaarmaken.

BRUNO- Neen .
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CHRISTINE-F,en    \`'arme    kop    kof f ie    dan?

BRUNO-                  Nu    niet..

CHRISTINE-Bruno,    wat    moet    ik    doeïi_?

BRUNO-                Kiezen    tüssen   hem    en    mij.

CHRISTINE-I)at    heb    ik   al    gedaan.    Ik   blijf    bij    jou.

BRUNO-                 Heb   jij    hem    dat    gezegd?

CHRISTINE-Nog    niet.

BRUNO-                 Waarom    niet?

ÍTHR|ST|NE~    Ilf    zie    Ti_em    liei,.er    r±iët    rri.eei-ter'jg.     Br.Lirio71íet    spijt

mij    ontzette£T]d®    Ik    voel    mij     zo    ongelukkig.

BRLTNO-                Dat    betert    stilaan.

CHRISTINE-Ik   wil    alleen   nog    bi.i    jou    zijn.    Ik   wil   niemand    an-
ders   meer    zien.    Ik   heb   je    erg    ongelukkig   gemaakt.

BRUNO-                En    bang!    Bang   je    te    verliezen®     Ik   kan    niet    zonder
jou,    Christine.

CHRISTINE-Hcie    kori    ik    zc)    dom    zijn?    Heb    `ii].     T^Tel    seslapen    +v'an-
nacht?

3Rïjp\TO-                    E'\7E:nmirí     als     ,ji.j.

:Hi)=STII\`TÍ-     '`'re=geef    T_ij  .

-liJ     il:ust-i--aar-      ,

CHRISTINE-(    Vriendelijk    ).'    iiever    Hiet.

/     Zij     r]eemt    hem    `Dij     de    ha_rid,     3n    -w-il    hem    meeri_emen

naar   het    bed.    )

CHRISTINE-Tw'ij    zijïi    allebei    moe.

BRUNO-                Ik    praat    graag    nog    wat.

CHRISTINE-(    Lief    )    Dat    kan    in    bed    ook.    Bedden   hebben    al    zoveel
moeilijkheden    uit    de   wereld    geholi)en.

BRUNO-                 (     Glimlachend    )    En    geschapen!

CHRISTINE-(    Lief     )    Kom.

(    Zij    neemt   hem   mee   naar   het   bed.    Plot.s   gaat   de   te-
lefoc)n.     )

CHRISTINE-Verwacht   jij    ienand?
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BP\UNO-                 Ik    niet.

(    Christine   wil   de   telefoon    negeren.    )

BRUNO-                 (    Vrier]delijk    )    Neem    maar    op.

CHRISTINE-Neen.

BRUNO-                 Doe    gerust.

CHRISTINE-Het.    is    Nico.

BRUNO-                 Zeg    hem,    wat    jij    hem    te    zeggeri    hebt.

CHRISTINE-Dat    clurf    ïK    niet.

BRLTNO-                    Uet     ïc5     r]e     eri.i3e    Ïr_3rT_ier,      om     ',r£rT.    r[eT.     =f     tc     á-erakËn.
Neem    op.

(    A.arz,=1end    neemt    Christine    cie   hoorn    van    de    te]`e-
foon.     )

CHRISTINE-(    Iri    hoorn    )    Christip_e.

(   Terwijl   zij    luistert,   kijkt   zij    bang   naar   Bruno,
Deze    heeft    wat    -Desc.heiden    afs[and!genomen.     )

CHRISTINE-(    In   hoorn    )    Het    spijt   mij,    Nico,    ik   kon   niet    anders.
Ik    moest    het    zo    dcjen,    jij    zc)u    mij    nooit    :h_ebben    la=9n
gaarl..,      !'{eer},      ik     :r:Om     nieTL...      !\Teen5      i\'i=o`      rï}orE9]_     _riiÈï,
er.     ,]e    volEfe_ride    dager?_    il_ie=L..     l\Ticc     i'k     le2     dE    :n.ooi-ri_
_|eer.6.     =Ï_c    h`?ef    P.iet    ïEeer    Ïnet    je    T=    praïën_.     i:f`     `Dlij=
=iij     3r`úric<<<     Jat    i=    .Dest    nc>gellj.K,     da`c    jlj     je    '3F.ge-
iü_r:1ciÉ-iï+Cei=.     .r`';EE.r    FÉoe=    =ij     ii]i=      ±äarcm     iás==gT\r=ile=:

€..       `      ZuchT_      ,,      .Vico!o.o      3ei     éar`_     `LroigeTide     iii-€eiLr`     eer]s      t=-
=ugh     ais    :n.cút    ïiíiet    anders    ï`'.ap..    Ma.3r    läaT    rïii     fi+Li    E3t
=--zs=:      L{€=ï:     =r.t-Úss=f.     ±==is     èi]ëa     =i=..<              i-Líc``i==|d      ,      _\úï~
co]    d=t    draai   T,..Ïeer    op    hetzelfde    üit,    dat    Tw'eet    jij    zo
szoed    als    ik...     (    Ongelukkig    )    Och,     zagemanL..     Neen,
mc)rgen    nieti     E,H    c\vermorgen    cjok    _Tii3t!...     {     :Ízigelukkig   )
r\7icoL..    Vriijdag    Íian.    _Niet    bij    jou    thuisg     il    de
"Piccadilly" ....icht    uur...    Tot    vrijdag.

{    Langzaaii]    laat    Christine   de   hoorn   zakken.    Diep    on-
gelukkig    kijkt    zíj    =taar    Bruno.     )
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HOTEL     "BELLE    VUE"

STEM-

STEM-

STEM-

3 T E [`,1_ -

STEM-

STEM-

STEM-

(    Blauw   neonlic.ht.    Roger    komt   wat.    onwennig    de    hal    bin-
nen.    Hij    kijkt   wat   gespannen   rond.    Plots   klinkt   er   een
stem   via   eeri    luidspreker.    )

Van   harte   welkom   in   het    volautDmatische,1uxe   amuse-
mentshotel    "Belle   Vue".    Wij    zi].n   ervan   overtuigd,    dat
u   zich   hier   gedureHde   enkele   uurtjes    rustig    zal   kunr`_en
ontsi)annen   en   prettig   amuseren.    Ons    technisch   verfijnd
en   gerc)utineerd   personeel   staat   volledig   te   uwer    be-
schikking.    Gelieve   i)1aats   te   nemen   achter   het   schakel-
bord,    en   te   wachten   tot   het    groene   lic.ht   begint   te'knipperert..     -Veel    succes!

(    Roger    gaat    plaatsnemen   achter   het    schakelbord.    Ge~
5pannen   kijl{t   hij    toe.    Het    groeHe   licht   begint    te
knipperen.     )

tv-orm   onderaan    links    het    getal    25,    en    duw    dan    deze

toets   in.    Vijfentwintig   vormt   u   met    de   cijfers    2   en    5.

(    Rciger    probeert    het    getal    te    vormen.     )

De    toets    ilduwen!     I)e    tc>ets    índu+wTer!Ï

':      =+`,33e=      ÍijTW-t      TV7iu3      Íe      =.C`eES      =n.        ,

-.-i-ieeft    r!'u    =5    euro    genot:e£rí,     op    je    reksriiriÈ    dl=    ij

stralcs    7.al    ire=effensn.     Je    machine    =reedt    r±7j    i.i_    'nre=ïïir]g`
=elis-vr=     Éë     lr:str7=c=is=     =_ëiijiv-k=u`fig    =e     ``ír~`ïgeri:     B`rer£g     i~iet
grciene    .rïÈr`_deltj=    Ïi.aar    bc`i,irerL.     Opgep£st,     hcmc=iË3leri
=`-_-eflEe-±      ]it      +±E±r!]ei==s     _`LEÈ=      ]ep_É-Cl==,

i`'    Roger    -Drengt    .iet    hendeltje    T_aar    .]over!.     )

U   kan    nu    uw   partnerkeuze    doen   aan    de   hand    van    een
reeks    van    acht    vragen.    GelievTe    vc>or    slke    vraag    ondei--
aan   links   het    getal    5   te   vormen,    en    dan   de   tc)ets    in    te
cÏuwen.    L'    fiot:eert    dan    telkens    5    euro    op    uw    rekening.
Opgepast!    Na    de    vraag    hebt    u   maar    vi].f    seconden    ant-
woordt:ijd.    Komt    er    binnen    die    tijd    geen    ant-w-ooi.d    op
het    bord,    dan   moet    u   de    reeks    vragen   van   vooraf   op-
nieuw   beantwoorden.    In    dit   geval   kan   u    de   reeds   inge-
tikte    bec!ragen   niet   meer   recu.Dereren.    Vorm   nu    het    ge-
tal    5    voor    de    eerste    vraag.    Nu!

(    Roger    vormt    het    getal.     )

De    toets    induwen!    De    toets    induwen!

(    Roger    duwt    de    tciets    in.     )

Eerste   vraag:    de   leeftijd   van   de   gewenste   partner?   U
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STEM-

STEM-

STEM-
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STEM-
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hebt   de   keuze   vanaf   ac.httien   tot   en   met.   achtenveertig
]'aar.    Denk    aan    de    vijfsecondenregel!    Nu!

...    Ác.httien ,...    of   neen   vijfentwintig!

(    Er   begint    een   rood    lic:htje   te   knipperen.    )

De   vijf   seconden    zijn   om.    U   hebt   uw   antwoord    niet    inge-
tikt   op   het    toetsenbord.    De   vragenreeks   van   vooraf
herbeginnen   alstublieft.    Het    get:al    5   noteren   en   de
toets   indrukken.

(    Roger    vorm+_    het    getal    5    en    drukt.     )

Eerste   vraag:    de   leeftijd.    van   de   gewenste   partner.

\7 i j f g rl. t w i n = i g !

(    Rogei`    dru]{t    mei=een    de    juiste    toets    in.    Toc+i    tiegint-vi-eer   het    rode    licht    te   k_riipperen.     )

T`J   hebt    te    vroeg    gedrukt,    de   machine    is    oritregeld.    Ge-
1ieve   telkens   het   startsein   "Nu!"   af   te   wachten.    De
vrage.Tireeks    van    vc)oi-af   herbeginnen    alstublieft.    Het.    ge-
tal    5    vormen    en    de   toets    indrukken.

(    Roger    vormt    het    getal   en   drukt.     )

Eerste    i;-raag=    ds    leeftijd    vari.    de    gewen.ste    partr.er?    T.T
]íe-3=     lje    ïfeuze    -.7arT,af    ac~rt=ier:     t:ot     erï     met    ac:n.tenveeri=ig
iaa=.     De_|k    =aii    iLe     i/iífseconder`.regel;     \Tiií

r i  í  f e Ln[ t -wí i _r_ L i  g  ï

`     =i:ij     ëruíc=    jTiet=el    iuisE.      ,eir=ecsriheid    Èii     .\o=er.      ,

.C.      Ls.,ke=ís     .-.et     s==Ëi     =     -`rL-,rjTíÈríï      É_Tí     ,==     -=3el=     |]_drlltct{er_
`.'oor    de    Trnlgende    vraag    alstijblieft.

Í'    P`oger    vor'mt    en    drukt.     :

Tweecle    ``rraag=    de    lichaamsbouw    |`ian    Íe    gewenste    partr]er?
U   heeft   de   keuze   uit:    extra   slankg    slank,    normaal.
goedseTTormd    en    mollig.     iNu!

Goedgevormd  .

(    Hij    drukt    de   juist.e    toets    in.    Tevredenheid.    Hij
vormt   wëer   het    getal    5   en    duwt    dan    de    toets    in.    )

Derde    vraag:    de    lengte    van    de    gewenste    partner?    LT    hebt
de   keuze    var}af    één   meter    achtenv-eertig    tc>t    en   met    één
meter    achtennegentig.    Nu!

Eén   meter   achtenzestig.

(   Iïij    drukt,    vormt   opnieuw   het   getal   5,    en   drukt.    )
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Vierde    vraag:    het    gewicht    van   de    gewenste    partner?    U
heeft   de   keuze   vanaf   42    kilo    tot   en   met   99   kilo.    Nu!

A c h t e ri v i j f t i g !

(    Hij    drukt,    vormt   het   getal    5,    en   drukt.    )

Vijfde    vraag:    het    inteiiigentiequotiënt   van   de   gewens-
te   partner.    U   hebt   de   keuze   vanaf   zeventig    tcit   en   met
honderdvijftig.    Nu!

Honderd twint ig .

(    Hij    drukt:,    vormt    het    get:al    5,    en    drukt    weer.     )

Zesde    vraag:    het    temperament    van   de   gewenste    partner?
TT    hebt     de     1.Lr`etLïzs     `iit:      1oom,      i-üstigg      1e'`reHdig,      `vrir£nig     cri

onstuimig.     N]j!

Vinnig.

(    Hij    drukt,    \rormt   het    getal    5,    en    drukt   weer.    )

Ze-`rende   vraag:    kleur   en    lengte    van   het   haar    van    de    ge-
Tv'enste    partiier?    U   hebt    de    keuze    uit    drie    kleuren:
blorid,    bruirT,    en   zwart.    En    drie    lengten:    kort,    middel-
matig    en    lang.    De   kleui`   en    de    lengte   combineren   alstu-
blieft.    Nu!

Lang    en     3lorl.d.

i=ij     Í|ru-i=t .,-,`Lormt     Tr!et     gëtËi     5±     ep+     j.rü:kf,     i)pfíisu`w'.

_J_cïrl=s==     ell.     ia.]+=scs     L\r.-z?_ás:      `íle     ïh:islL1=     -\ra=.     ie     13serl     TarL      =lÈ

fzeii,re_rísc=     Dar=rier?     -.T    he`==     de    k£`Lize    -jit:     h3mels~:i=a.üw.
grii5biauT+;.      ±riisL      9|-C`eF_     3r|     Ípr:|i=_E      =\Tl|'

H e +TL e 1  s b 1 = Li i,.`i  .

(    È-ij     drukt.     Everi    zoem.t    de    mac.hine.    Dan    begiilt    ds    ma-
chine    de    ingst;kte    gegevep.s    te    verTw-erkeri.    ]eii    ko==e,
triomfantslijke   muziek   komt   ijit   de   machine.    )

T/+an    har.te    gelukgewenst.    Het    door    u    gekozen    Eype    is    mo-
menteel    in    voorraad.    Geiieve   nu    de    champagrie   te    be-
stellen.    De    prijzen   varíëren   tussen    40   en    125   euro.
Gelieve    de    gewenste   pri].s    tE    vormen    en   nadien    de    t.oets
in    te   drukken.    De   kwaliteit    van   de   champagne   beïn-
-v-1oedt    uiteraard    de   stemming    van    uvi-partiier    en    de

sfeer    van    de    ont.moeting.    Nu!

Vij f tig .

(    Hij    vormt   het   getal   en    drukt.    )

Rest    u   nu   nog,    de    poort   naar   het    paradijs   te    cipenen.
Gelie`re   hiervoor   het   getal   25   te   vormen,    en   nadien   de
tc>ets    in    te    drukken.    Nu!
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(    Roger    vormt    het    getal    en    drukt..     )

Op    het    c]oor   u    te    betalen    bedrag   mc>et    een    luxetaks    wor-
den    geheven    v-an   33    procent.    Gelieve    cle    toets    "taxe    de
luxe"    in    te    drukken.    Nu!

(    Roger    c!rukt.     )

Het    door   u   te   betalen    bedrag    is    200   eui-o.    Deze   machine
werkt    enkel   met   biljetten    `ran    100,    200   en    500   euro.    U
hebt   het   geluk,    dat   u   uw   bedrag   niet   naar   boven   hoeft
af   te   ronden.    De   200   eur.o   in   het.   uitspringende    laatje
d eponeren !

(    Geluid    van    uitspringende    la.    Wat    `v'reTv-elig    zoekt    Ro-
ger   het   geld    bijeen.    )

Tweehonderd    eui-o!    Dat    is    achtduizend    fraf£k    van    vr'oe-
ger!    En    ik    heb    }iog    niets    gehad!

'í    Hij    ïegt    het    gelci    ifl    het    laatje.    l)it    klapt    met:een
dicht.     )

Het    bedrag    kiopt.    Hartelijk    dank.    De   poort    naar    li.et
paradijs    gaat    nu    voor    u    c>pen.    Gelieve    u    te    begeveri
riaar   kamer    212,    waar    het    roze    lic.htje   knippert.    Hier
eindigt   ons   volautomatisch   programma,    nu   is   het    aan    u
en    uvÏ-partii_er.     '\reel    succ.es!

i      Eve=i    :|.orer`_    Tíj`|j     h_et    c_Denscïuivefi    -\,`en    ee=    deur.     Roger

Saat    =f.    die    rich.=ing.     _l=s    íL_=j     yerdwene_nt    is.     gaa=    'r_et
bla'üwe    iic-íh.t    -ji=.     3lack    o-L!t.     Meteen    EraaE    il_et    roze
iic.ih_[    aar.    itT,    ds    sia3Dkarier.     Er\.kel    -hEt    :L|,ed    is    `Delic.-t=,
=_ri     =Ër,    r_égii=eetje     i===     '==3iLiíjia     r,ï     l`;ed,     Ir     '+i-O=ií=     Se-
.{ 1 ,3 D ï  c

t.LALL;1.|-5|=|.Tlel  :

(    P`oger    verschijnï    nogal    oii_vï-e_riri_ig.    Ïïij    blijft    -hrat    iiit
lr'_et-1icht.      )

CLALTDIA-Jag,     schat!

ROGEP`-            Dag  !

CI.ALTDIA-ïJier    is    het    te    doeH.     Kom   maar    -wTat    dichterbij.    Daar
staat   de   kapstok.

(    P\oger    aarzelt    nog    even.    )

CLAUDIA-Of    ben   jij    van    plan.    met    je   kleren   en   al    in    bed    te
kruiDen?

ROGER-         Natuurlijk    niet.

CLAUDIA-Ben    jij    wat    bang?

ROGER-           Neen.
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CLALTDIA-Begip_    maar    net    je    schoenen    en    je    sc)kken.    I)at    is    minder
gér!ant.    En   jij    krijgt   je    broek   gemakkelijker    uit_.

(    Traag    begint   Roger    zijn   sc.hoenveters    los    te    doen.    )

CLAUDIA-Zal    ik    even    komen    helpen?

ROGEIL           Het    gaat    wE31.

CLAUDIA-Niet    dat    ik   je   wil    opjagen,    maar   over    een   uur   moet   jij
hier   buiten   zijn.    Anders   verdubbelt    de   prijs.

(    Roger   heeft    zijn   schoener,    en   sokken   uit.    Hij    doet
zijn   vest   uit,    en   hangt   het   aan   de   kapstok.    )

CLAUDIA-Hoeveel    heb    jij    besteed    aan    champagne?

P`OGER-           Vi`jftig    £uro.

CLAUDIA-Er    is    er    ook    irar]     12_5    euro.

R.OGËP\-           Ik    weet    het.

CLAUDIA-Wees    ger.List,    met    deze    doen    wij    het_    ook    wel.     Hou    maar
wat   drinkgeld   klaar,    dadeli.jk   is   de   kelii.er   hier.

(    De   broek   van   Roger   hing   al    ter   boogte    van    zi]n.   knie-
en.    I`']eteen    trE.kt    hij    ze   v,'eer    op.     )

:oGEF`-            i:omt     óie     rlier     'LlinHerTL?

:lLJLLTDI_£.-_lij     mos=     t.oE     r:,i:      tïe     ,:'Ë.tir.     Maar    i.tTees     =e=ijst{      .+`j=j      31_-aa_gt
Ëen    ers     dc>.r_ïKer±    Tjrii+

r'     ?oge=    s=aaE    _-_.j    iTi     eeri    ricÉe=ri,     :+`ie-i==iTÏ     3fLéergoed.

=LJ=i_i      `vïeet     zich     mc`ieil_ij_Lr_     =sr]     +ic`jdiri=     t3     =everi.       \

CLATJDIA-     T\'|a,3_r7

ROGER-            Cingeve3=.

CLA-L,TDIA-Dan    `Degirí.rien    Tw-ij    meteert    mei=    de    oi)warmirigsoefeningen.
Kom!

ROGER-          Tw'aar   moet    ik    blijven    met.    mijn    portefeuille?

CLAUDIA-    Bang    dat    iemand    ermee    gaat.    lopen?

ROGER-           Ik    Hioet    toch    drinkgeld    klaarhouden    voor    de    1`cel.Tïer.

CLAUDIA-Zal    "ik"    hem    zolarig    voor   jou    bewaren?

ROGER-         Ik   leg   hem   riaast   mij    op   het   nachtkastje.    Ik   zie   hier
bijna    geen   steek.

CLAUDIA-Wacht    even!

(    Claudia   doet    de   schemerlamp   aan.    Roger   stapt    in    bed.
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Als   hij    het    gezicht   van   Claudia    ziet,    sc.hrikt   hij    zic.h
een    aap.     )

P\OGER-           Claudia!

CLAUDIA-(    Heel    erg    geschrokken    )    Papaí

(    Zij    bedekt    zoveel   mogelijk   haar   lichaam.    Roger    rukt
haar   de   blonde   pruik    van   het   hoofd.     )

ROGER-         Mijn    eigen    dochter!    Wat    doe   jij    hier?

CLAUDIA-Wat    doe   jij    li.ier?

ROGER-           Antwoord!

CL_A.TjD|_^í-=k     T\`e`L-|,'aL7ig     Èeri     2ieke     -v-i-ieriáifL.

ROGER-          Dat    bed    uit.!    Kleed    je    aan,    dat    ik    je    meeneem!
of    ik    bega    ongelukken!

n    vlug,

(    P`oger    kleedt    zich   weer    aarL     )

ROGER-           VerdomHte,     -\rei-domme!     Als    ik    dit    aan    mama    verteu     Kleed
je   aan'

CI.AUDIA-Dat    kan    r]iet.

ROGER-           Erí    de     rederi?

CLATJDI_A.-Ik    s=a    hi=r    ,.Ïic[er    cofjt=Ëc=o

?`OG=R-             =on=rac=ï     3ri     Íie     zieïKe    '`r=ieriáiTi?  .... _T`_i     -w~erk=     h.ierr'

=i_lTLTDI_/i-c   .   `      j=.

.=``3C-ËP\-                 =     _s     =|e=     T^ía3ri

CLAtLTDI_q-Ik    heb    eÈn    contract    getekend...     TVLoor    een    jaËr.

P\OGËR-           Godvei-...

(    Hij    wil    zijn    docht.er    slaan,    maar    deze   maakt    zich
T/1iegensvlug    ijit    de    voeten,     )

ROGER-          (    Erg    opgewonden    )    Dat    is    nog    geen   jaar    getrouwd,
heeft   een    lieve   irian   met   een   schitterende   baan,    een
splinternieuwe   jaguar,    en   een   r.ian[e   villa...    En   dan
is    dat    nog   niet   content!    Dan   komt    dat   hier    zitten.®o
in    een   hoerenkot!    Als    Carlo   je   man   dat    te   weten   komt!

CLAUDIA-Hij    weet:    ti_et!    Hij     bi-engt    mij    geregeld    naar    hier.

ROGER-          Ik   moet    even    gaan   zitten,    of    ik    val    van    mijn    stokje!

CLAUDIA-Waarvan   dacht   ji]',    dat   wij    die   villa    en   die   jaguar
konden   afbetalen?   Toch   niet   van   die   armzalige   wedde
van   Carlo?
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(    Er   wordt    geklopt.     )

CLAUDIA-De    kelner    met    de    champagne.

ROGER-          Dat   hij    naar    de    bliksem   looi)t!

CLAUDIA-Zoek   hier    alsjeblieft    geeri    moeilijkheden.    Ga    de    cham-
i)agne    halen.

(    Roger   neemt   zijn   portefeuille,    hij    gaat   naar   de   deur
llij    steekt   wat   geld   naar   buiten.    )

ROGER-           Ilier!     Donder    op!

(    Hij    duwt    de    deur   meteen   dicht.    Zij    bezien   mekaar.     )

ROGER-          Zie    dat    daar    staari'     Dat    ±s    ruj    "de"    schol`:    Ï3r`.    n_ijf_    1s-
ven!     Als    je    ma    dit    tÉÈ    weten    kc>mt...   !

CLAUDIA-Ga   jij    haar    Tv-ertellen,    dat    .jij    b.ier    bi.rinen    'Dent    ge-
weest?

ROGËIL         Ti7at    gaan   je    geburen    vertellen,    als    zij    hier   achter    lco-
men?    Een   hoer,    in   een   chique   villawijk!

CLAUDIA-Onze   halve    straat    zit    hier]    Onze   inaiinen    breiiEien    ons
met    een   mini-bus.

P`OGEP`-           'c    fs    nie=    waar!

ci_A.TUTEl=.i_-LUIVTaa=Om     `±03     jij      =01,-erclnt-W+aardi8d,      Pa?     'lv-at     kcmj     jij      :-1ie=

i o ci_ =_ ?

P.OC-EP.-             =\at     _s     -,tra=     `ci_riders  t

=L.±.LTDlíA.-Dat    is    T±et    =i_e=zeli-cie.     I=ma_rid    aridei-s    riiet    i.reroordei3r.
''-=`'=ii'     i--==S===-Jij      ==i=`     t±i==='.      ;=arl=,     ==.     iic     L-±=.31Derí     _|=g=-

dacht,    voor    wij    hieraan    begonnen.    Momenteel    1even^wii
lDoveri    onze    staïid.     Ï)aaraan   noest    iers    -wTorden    gsdaari_.

ROGER-           Dit?

CLAUDIA-Veel    keuze    hadden   wij    niet.    Op    een    eerlijke    mari_ier.
word[    .Tiiemand    rijk.    De    anderE    helft.    \ran    c>nze    sLraat
koii]t   er   met    stelen   en    'Dedriegen.    Vind   jij    dit   beter?
Ik   benadeel    ten   minste   niemand.    Onnozelaars   ais   jij
komen   hier    hün   portefeuille    leegschudden5    en    ik   word
hier.   in   korte   tijd    rijk.    Wie   vari   orH   getweeën   is    dan
het   normaalst.?...    uTij    dacht    toch   niet,    dat    ik   hier    kom
voor   mijn   plezier?

ROGER- Kurinen   wij    samen    iets    drinkEm?

CLAUDIA-Ik    bel    de   kelner.

(    Claudia   gaat   naar   de   telefoon.    Roger   neemt   zijn   por-
tefeuille.    )

CLAUDIA-Laat   maar   zitten.    Ik   trakteer.
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I)E     BARMHARTIGE     SAMARITAAN

(    Charlotte   ligt   zwaar   ziek   te   bed.    Frans   komt   nogal   on-
gegeneerd    de    kamer    binnen.     )

FRANS-Dag    Charlotte!    Hoe    is    't    ermee?

(    Hij    steekt   de   hand    uit.    Enkel    een   zacht   gekreun   van
Charlotte.    )

FRANS-Gij    herkent    mij    toch    nog?    Frans,    de    beestenkoopman,     uwe
gebuur.    Blijf   maar   rustig    liggen,    ik   trek   wel   mijri_   plan.

(    Hij    kijkt    \Jliic.htig    iLiit    naar    een    stoel®     \

FPu4NS-Onze   Liza    zei    in   iíe   week,    dat    gij    er   niet    goed    uitzaagÈ.
I)at:    gij    het   niet   lang   meer   gingt   trekken.    Maar   dat    is
niet    T.+7aar.    Gij    hebt    misschien    'w-at    min_der    kleur    dan    vroe-
ger,    maar   voor    de   rest...    Toen   liept    gij    c)ok   de   hele    dag
in    de    hof    rond    in   uwe    bikini    in    rle    zon.    Van    Eigens    dat
gij    toen   een   gezond   kleurke   hadt.    Maar   dat   komt   terug.
Wacht   maar    eens,    Eot    gij    weer    op   de    been   zijt.    Tot    gij
weer    buiten    kunt    koinen    in    het    zonneke.    Echt   T+Í-aar,    gij
ziet   er   goed   uit.
Ik   heb   ook   een   cadeauke   meegebracht.    Hier   zie,    een   korf-
ke    fruit.    Een   troske    drijiven,    een    appel,    een    peer5    een
aD3ëlsien ....     zc-v;at.     T.ran    £11es.     :Vtiet    mis.     nè?     =n    zo`n
sÈLci].e`     =oze    strií:    d'i-rcï]dí     T\-09r    ±ie    kEer    Éa=    i:Lr    ïier
=ens     il=Orü      Ícarl     iic     =Cjcrl     Hiec     HeT     iE=Sze     hallcierl     ï£CmeH.

\'     Ïi;ï     'w`il     :r`_aar     heL     :ú=crT==     =eT,'erio     =n]cel     =sri     ,==ch=     3e`r_=e..ïr.
•J3.r.      jl`íarL3==et

=`L>._ï_i\:S-`=      =s     ==`sai     z-..7=ar,      =:Lr_     =et      :`+€=     =t`.ierc      3?     _L_e=     =La=i`.=kästi=`

Dan   kunc    gij    df r    al    eens    langsgaan.

(    Iiïj    zet    +.et    korfie    t3D    he=    nachtkastje6     )

FRANS-Ik    had    al    eens    eerder.   meneH    langs    te    komens    iii.aar    gij
kent    dat,    hè.    Geen_    tijd!    De    commerc.e    neemt    mij    helemaal
in    beslag.
Gij    hebt   hier   waarschijnlijk   geregeld    bezoek?   Dat   kan
_riiet    ander5   met    twee    dochters,    Elza    en   Germaine.    En    uwe
man   zai   u   ook   nog   niet   helemaal   vergeten   zijn.
Hoe    is    't?   Veel    pijn?    Ik   heb   gehoord,    dat    ze   nogal    wat
hebben   mc)eten   snijden.    En   dat    ze   hier   en   daar    een   soort
plastieken   buiske   hebben   moeten   steken.    Da's   wel    gemak-
kelijk   zeker?   Nu   hDeft    gij    niet   meer   gedurig   aan   voc]r
alles   en   nog   wat    op   te   staan.
Ja,    een   meris   kan   wat   aan    de   hand   krijgen.    Maar   allee,
gij    slaat   u    d'r    ferm   dc)c)rheen,    zie    ik.
Mijn   vader   zaliger   heeft   zes   keer   zo'n   operatie   meege-
maakt.    Hij    was   nog   niet   terug   uit   het   hospitaal,    of   hij
moest   opnieuw   d'rin.    De   zevende   keer   is   hij    d'rin   geble-
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ven.    Maar   die   andere   keren   ís   het   altijd    heel    goed    afge-
lopen.    Die    zijn    buik    hadt    gij    eens   moeT:en    zien!    A11emaal
van    die   tiretten!    Dan   moogt    gij    nog   van    geluk    spreken.
Ons   moeder   zaliger    is    sciioner   aan   haar   einde    sekomeF„    Op
zekere   dag   krijgt   zij    iets   in   hare   kop,    een   soort   ver-
kalkirig   of   zo.    Zij   ziet   allerlei   dingen   die   d'r   niet
zijn,   zij   slaat   er   helemaal   langs.   Zij   herkent   haar   ei-
gen   kinderen   niet    eens   meer.    Wij    hebben   haar   moeten   weg-
brengen   naar   zo'r]    ps...    ps...    ps...    psychiatrische    kli-
niek.    Daar   is   zij    een   paar   weken    geweest,    toen   was     't:
ermee   gedaan.    Maar   zij    heeft   niet   afgezien,    helemaal
niet !
Ligt    ge    gemakkeli.jk?    Anders    zal    ik   u    wel   effen    verleggen.
V-rouwen    soigneren   heb    ik   al   mijn    leven    graag    gedaan.
Goesting    in    een   appelke?    Ik   zal    hem   u   wel    schillen...
Ec.ht.    geen    goesting?...    Seffens    misschien?

(    Fen    zacht_    gekreu.n    van    Charlotte.     )

FP\ANS-Ja,    ik    heb    het    heel    druk    de    laatsta    tijd.    In    Hc>11and    is
er    e£n   soort    pest    onder    de    -v'arkens.    En   nu    zijF.   de    boeren
hier    oc>k    ongerust    aan   het    worden.    Daarc>m   proberen    zij
hun    schoo]]ste   beesten   op    tijd   weg    te    doen    tegen   een_
sc.happelijke   prijs.    Het   minste   dat   er   wat   apprensie   is
van    huiduitslag,    moeten   ze   de   stal   uit.    Daii   moet    ik    d'r
natuurlijk   als   de   weerlicht   bij    zijn.    En   dan   is   d'r   voor
kort    ocik   nog   de   schijterij    geweest   onder   de   varkens.
Mensen!    Nu,    met    die    roosters    in   de   mc)derne    stallejl,     gaat
dat    n(Jg.     ivu    spuite.T]    ze    de    vuilighei.i,    daarinc    )`?aar    moest
ifLT=     i;roeger     gew-eest     Zi.j.n....
.T=,     ,Í'=    is    Tege_riwoorcI=g    =1ti.id    ie=s    met    tíe    `Deesce=i.     J`at
:rcomc    i]oor    rjie    spiLi[eri.i     iiet    ;n.ormo.rierl_.     De    `DeesterL    moe=er.
Ïet     iiiri     T\J'jcir    h-Lirï    =ijd.     2c,ie=s    .rtan     ].iet     =_7i.Éers     da._-i     i.rÉÈr-

ï±3er±     2ficL`+L:ien.      =(=o=i=ri.      lr:=it.rer3ri.      i{TÉ=ke=ís.      :`iërip_ei-.,      ±iie-

Haal     zijri     2==     er     eiv,-eri     ei-g     aail.     =c}e...     =rï    Tis    .Tr,oet     ëe     zeïKer
ïliE==    eten.     ande_rs    =.~Tr,rclt    Í:e    radic>actief .
=e_nL     I€=S      Z3?:      ==38erL:      ii:      =ÈC     aL_eer=      =`_CjE     =Èg-Liïp.efTL`      :'£a.a=      cïie

zijn    ook    allemaal   opgefokt   met    kunstmest,    en   bespoten
met    insecEënvergif...
Neene    heT    iJerwondert    mij     helem£a=    riiet:     dät    de    .ue.|sen    Ï`_u
allemaal    io_oen    te    klagen,     en    dac    de    ziekenh..Liizeri.    overi,Tol
liggen.    Vrosger    waren    er    bijna    geer]    ziekerihuizen.     c)mdaE
er    geen   zieken   waren.    Mijn   gi-ootmoeder    zaliger   was    krom
gewerkt   als   een   vishaak.    Maar   op   haar   vijfenzeventigste
droeg    zij    nog    een   mand    patatten   mee    de   kar    op.    Dat:    kün-
nen   zij    tegenwoordig   niet   meer   op   hun    vijfentwintigste.
Gij    ligt   hier   echt   schoon,   met   kleurentelevisie,    radio
en   al.    I)at    is   wel    een   heel    amusement    zeker    's    avonds?
Gij    kijnt    al    eens   1¢ijken   naar   "Familie"   en   naar   "Blind
Date"  .
Nog    iets    gehoord    van    uwe    vent?    Komt.    hij    af    en    toe    niet
eens   langs?   Nu   gij    d'r   zo   erg   aan   toe   zijt,    krijgt    hij
toch   wel   wat    compassie   zeker?    Een    gezonde    vrouw   in    de
steek   laten,    tc)t   daar.    I)at   is   tegenwoordig   dagelijkse
kost.    Maar   als   ze   dan   op    de   sukkel   raakt...
En   ze   zeggen   ook,    dat   hij    al   Üw   geld   mee   heeft.    Nog    een
geluk,    dat   gij    bij    de   ziekenkas   zijt.
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Nt]    vertellen   ze   ook   alf    dat   iiw   Germaine   hier   niet    veel
te   zien   is.    Dat   zij    nog   altijd   iri   haar   gat   gebeten   is,
omdat   zij    niet   genoeg   heeft   meegekregen   bij    hare   trouw..
J-a,    kinderen    de    dag    van    vandaag!
Dat   uw   Elza   hier.   niet    veel   over   de   vloer   komt,    is    te
verstaan.    Dat   kind   heeft    haar   handen   al   Hieer   dan   vol   met
haar   café.    Ilc   kom   d'r   iiogal   eens,    zij    stelt   het   goed.
Zij    heeft   veel   aantrek.     't    ls   ook   een   pront   ding ,...    en
vriendelijk   tegen   iedereen.    Nu   zijn   d'r   ook   al   kwezels,
die    daar   kwaad    in    zien.    En    die    d'r   scharide    van   klappen.
Elza   doet   toch   een   rokske   en   een   bloeske   aan,    dat   zij
wil   zeker!    Dat    er   hier   en   daar   wa[    onderuit   komt,    is
toc.h   normaal.    De   klanten    zien   dat    gr.aag.    Zij    doet    het
toch   alleen   maar,    oiii   hare    boterham   t.e   verdienen.    I)e
jeugd    van    tegenwc)c>rdig    heeft    het    al    kwaad    genoeg,     c>m    nog
aan   de   kost   te   geraken.    Zij    heeft   groot   gelijk,    dat   zij
aJ    haai-capa.citeiter.    getruikt...    Ja,    E17_a    ziet    er    ec.ht
goed   uit.    Ik   zal   haar    in   de   week   vertellen,    daE   ik   hier
bij    u   bep.   geweest.    Ik    zal    haar   de   groeten    doen   vail    u.
Apropos,    als    gij    weer    thuis   2íjt,    zult   gij    het    zorider   uw
Minou   moeten   stellen.    Gisteravond    is    zij    onder    een    grij-
ze    peugeot    geloE)en.    Zo    plat    als    een    vijg.    Vanmorgen    za-
ten   er   een    paar   eksters   aan   t§   peuzelen.    Gij    hebt   er   an~
ders   veel    plezier   aan    beleefd,    hè.    Toen   uwe   vent   er   met
die   schrale   geit   vandoor   gii]g,    hadt    gij    ten   m.inste   nog
Minou.    Zij    bleef   bij    u,    zij    bleef   naar   u    luisteren.    Maar
dat    is   nu   ook   gedaan.    Enfin,    gij    zult   eerder   aan   een
nieuwe    Minc>u    geraken,    dan    aan    een    andere    i,rentó    Zorg
eer5t    maar,    dat    gi.i    +_ier    3oecl    ríoorspartelt.
=H=e-|jt-.     ±ii      icoorts?

IZ=_l     -JSzie=    iíe    ï{ocrtscur-`r3.

_TE.íNS-Jp     ==L     ±=,      =ijk     ee5i-i     ]=rgri=      iï.     \Í±     .'To+Li=     Ée     F=aF_`==.'.      f,C=

=|jr_    precl=s     ser`_    paar    c.o=s     :tlj     T=_T|_    Ë-e=st.e    c=tegr,=ie.e6
zii[     maar     Ë:=TUS-.=.       Ze     :+:I-il'ge.-|     1j     ]LOQ     _r`_iÉU=     icieir_T_[

P`3st     =`:ri=3TL.      ==j      =-+=È=     `w`aarsci`.ijrii_|j.<=     riLè=?     í`vTaar          c

schij_7it,     is    d'r    minder    goecl    Tiieuws    op    komst    -v.an    ds    ge-
Tneente.     Eeii_    groo[    gedeeli=e    -\,Tan    onze    straat    wordt    biiineri-
Ïcort    cn=eigend.     l'en    heie    rij    :r`íuizen    moet    -vTerdvíijnen.     Dat
van    u    is    '3'i-c>ok    bij.    Ze    gaaF_    dáar    een    heel    grot:e    par-
king   makeng    voor   mensen    die    zich    op    de    sportpleinen    ko-
men   amTjseren.    Mijn   huis    -\ralt    er    gelukkig   nog   juist    bui-
Een.    Ik   ga   wel    een   hoop   hinder,    starik    en   vuiligheid   heb-
ben.    Maar   allee,    ik    kan    nog    blijven   wc>nen.    Voor    u    is    het
erger.    Waar   gaat   ge   de   dag    van   vandaag   nog   iets   gerief-
lijks   |,rinden   voor   die   prijs?
_Ta,    het    leven    is   versc.hrikkelijk   duur    geworden.    Neem   nu
een    sEerfgeval.    IVTc>rmaal    hebt    ge    u   al    arm   betaald    aan
doktoors   en   medicamenten.    En   als   ge   dan   eindelijk   dood
zijt,    zijt:    ge   riog    verplicht    een    doktoor   te    laten   kc>men
om   te   zien   of   het   wel   echt    is.    Ge   moet   het   wit-geel
kruis    laten   kc)men,    om   het    lijk   te   wassen   en   op   te   baren.-w.ilt   ge   iets   of   wat    "in"   zijn,    dan   moet   ge   met   het    lijk

naar.   een   funei-arium.    De    pastoor   weet,    dat    de   meesten
voor   één   keer   nc)g   eens    langs   de   kerk   willen   passeren.
Concurreritie   heef t   hij    niet,    dus   zet:   hij    de   pri]'s   van
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zijn   miske    bijzor?_der   hoog.    De    grond    op    het    kerkhcif    is
verschrikkelijk   duur,    ze   weten   dat   ge   d'r   niet   zonder
kunt.    Het    drukwerk,    de   kist,    de    grafsteen,    de    bloemen,
allemaal    stukken    van   mensen!    Een   mens    zou    zich    eens    ferm
bedenken,    voor   hij    zijn   kaars   uitblaast.
Als   gij    sterft   zorg   ik   ervoor,    dat   gij    op   een    zaterdag
begraven   wordt.    Op   zaterdag   is   iedereen   vrij.    Gij    gaat
veel    volk   trekken,    daarvan   ben    ik   zeker.    Gij    zijt    al
zijn   leven   graag   gezien   geweest.    Ja,    ja,    gij    gaat   veel
volk   t.rekken,    ge   gaat   het.    zien.

(    Hij    staat   weer   met   zijn   korf   te   houden.    )

FRANS-   Echt    geen    goesting    voor   een   appel    of    een   druifke?    Ik
steek   het   u   wel   in   de   mond,    als   ge    't   wilt.
Zo   helemaal    alleen    op    een   kamerg    is    ook   niet    vet    zeker?
Nooit    ser.s    iÉ3ts    kunnei`i    zeggei`„    .|oc;ii    Èeris    -w7at    resonaf,tie
E:en   doktoor    of   een   verpleegster   ziet    ge   hier   ook   riiet.
Die    zullen    al    'w-erk    genoeg    hebben    aan   mekaar.    Áls    ge    dat
sons   ziet    iri.    die   feuil]etons   op   de    televisie.    Z,]..j    liggen
zF_1    bijna    zo    erg    të    z`úchten    en    te    kermen    als    hijn    zieken.
Dat    is    de    enige    sc`horie   karit    aan   een   hospitaalg    die   joiige
verpleegsterkes.    Daarvoor   alleen   al    zou   een   meiis   zijn
aDT)endeciet    eens    laten    weghalen.
0;2e   Fernand   heef t    ook   eens   veertien   dagen   in   het   hospi-
taal    gelegerL    ledere   avond    kwam   de    chirurg    zijn   kop    eens
door    de    deur    binnenst.eken,    om    te    vragen    wat.    Axel    Merckx
die    dag    gedaan    had    in    de    "Tour    de    France".    Vocir    de    rest
zag    hi`í     die    -wTitkiel    iiooit.     AaF.    :|_et    eiride    had    1|.ií    i^'el    3en
gepep3rde    rekening    gei-3ed.     Z3veel    had    Á_xei    :n`Iercïtx    ríiec
•`rsrdiende    r[et    :n.sel    de    "Tt)ur    \Íe    France"    7Liit    =e    =iiderii

`    iTi.í    kijict    OP    2|jr+    Íloricge.

=P`.Á_I\TS-=k    T.oe=     s€ns     ==iiE1=r.     dgrlker:     3arl     3DSEE:DDen.     =`e    =ijí
irli3etc     al5    T..Tii     zc.     ÏezelliE    =itt=_T:     =e     .=abT3ele=ï.

==-±arl,3==€     _r-i_-+d,      Tio=d     +ricüderi:      ==     zij.|     cÍ`i-íjle     ií.=     Ti3g     er-

ger    aan_    toe    zijn    dan    gij.    A_rmeri    er}    benen    T<wijt,    of    t>lïnd
voor    de    rest    T\ran    hun    leveri.    Dari    moogt    gij    r`_og    van    geluk
sDreken  {
Vergeet    Hiet    te    eter]    \,ran    mijn    korfïce    fruit!
Ik    ga    u    nog    een     Eiand    geveii_,     en    dan    ben    ik    dírmee    -u\íeg.
Tot   ziens!

(    Charlotte    reageert   niet:.    Frans   neemt   haar   hand.    )

FRANS-Die    zijn    ook    maar    aan    de    kouwe    kant.     Gij    moet    ze    Tw-at:    cin-
der   het   deksel   houden.    Charlotte,    tot    een   volgende   keer!
...    Charlotte?

(    Hij    raakt   weer   haar   hand   aan.    )

FRANS-Zij    kijkt    zo    raar.    Zij    zal    toch   niet...    Godverdomme!
Maak    zciiets    mee!    Dan    zit    ik    hier   mijn    'Dest    te    doen,    om
haar   wat    cip   te   fleuren.    En    ondertussen   gaat   zij...
Mijnheer    dokt.oor!    Ivlijnheer    doktoor!

(    Frans   haast   zich   de   kamer   uit..    )
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II0ERA,       'T     IS     EEN     JONGEN!

(    Tina    ligt   in   de   kraamkliniek.    Naast   haar   bed   st:aat    een
wiegje.    Kris,    haar   man,    komt    binnen.     )

KRIS-Dag,     schat!

TINA-Dag.

(    Vluchtig   kussen   zij    mekaar.    )

KRIS-Hoe    is    f t    ermee?    Beter   dan    gistereri    in    ieder    geval?

TIluTA-npt    zal    t`7eu    Ïeeft    d3t    Foeite    ä^3kcst    deze    Ïteer.

(    Kris    buigt   zich   over   het    wiegje.     )

KRIS-Hoe    is     't    met    onze    Ïves?    Oolc    bet€r    datl    gisteren?    IÍoe    is
je    eerste    levensdag   meegevallen?.o.    Hij    is   iiog    niet    `.,reel.
van    zeggen.

TINA-Het.    is   juist   zijn   vader.

KRIS-Vind   jij?

T|I\ÍA-Ik    vind    '\rari    Tw'el.

ï{F.IS-=k    zou    Èr    eer4s    ee_ní    spiegei    ilaast    moe=eri_    -n_cïjder..     =H=ij     iijkt
inéercaad    op    iemand.     maar     {=    valÈm=j     Ïi_ie=    =e    ïiil_ii.er_     op
'.vTie.     Ea=     i5     3ek:     hè.     _fL=s     Ë!r     e£ri    lrLleirie    geboreri     'i^Tordt-,,      be-

3ilrïer.     =`=     al=ijë     =3     zo=ke_Ti.     3p     T,-i=     ïi]     _=jlr..=E      =_s     r.=     iJLac
Liog     T`,isc      3FgeT`ÍaiieTt\?

.._-''.   ==n

KRIS-uToc:r!er.`_,     c.rize    oudst:eg     op    hTie     lijkt    Üi3    T+i-eer?

TINA-OD    tante    ChristiapLe.

KRIS-Neen,     op    iemand    anc]ers.

TINA-Mijn    zus    Brigitte.

KRIS-Ook    niet...     C)p    wie    lijkt    hij    nu    weer?...    Nu    weet    ik    het!
Op   mijn   vr.oegere    dirscteLir,    mijnheer   VermeerscH

TINA-Neen.

KRIS-Dezelfde    bolle   wangen,    wat    vooruitstekende   onderlip,    een
nogal   dikke   neus,    en   hetzelfde   kroezelhaar.

TINA-Mijnheer    Vermeersch    draagt    een    bril.

KRIS-Dat    is   waar.    Maar   voor   de   rest...    Onze   Jochen   heeft    ook
een   wat   ouder   opzicht.
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TINA-Dat    zal   weU    Hij    is    pas    op    elf   maanderi.    gekomer`..

KRIS-Nu   jij    het   zegt!    Was   ik   niet   op   reis,    toen   jij    van   hem   in
verwachting   was?

TINA-Dat    kan.

KRIS-Ik    geloof   het    vast   en   zekei-.    Wac.ht    eens,    waar   was    dat
weer?    Waar    had    mijnheer    Vei`meersch   mij    naartoe    gestuurd?

TiNA-...Italië?

KRIS-inderdaad!    Itaiiä!    Maanden    ben   ik   daar    geweest.    Het    was
mijn   allereerste   zakenreis.    Veel   had   ik   niet   verkocht,
maar   mi]'nheer    Vermeersch   was    toc.h   heel    tevreden.    Hij
heeft    nog    zelf    voor    de    viTieg    gezorgd.

TINA-Inderdaaci.

KRIS-Enkele    maanden    later    heËft    hij    Tr£ij    v`iel    doorgEÈst.uurd.
Waarvoor   was    dat    weer?..Ë    fiij    had    toen   ju-iEú    die   jonge
secretaresse   in   dienst    genomen.    Hoe   heette   ze   weer?

l'INA-(    Lastig    )    Gina.

KRIS-JuisL~.    Enkele   iT,aanden    later    was    ze   al    in    verwachting.
Weet    jij    nog?

T|\ÏA-'iraag.

3T`RIS-3fize     =ï\veeds[     Fr=d£rik.      oo     :rv-iE     liiï<=     ÏÉie    T,,Tesr`T

TINÁ-=.'a=    `Jas    oD    =ari=e     :ï=isti3rie.

:{P\=S-3i.ilari.gE-Llie-_.r.      OC+_    j=,      3p     rEijr.     =CE:f!maiige     =3T:p=gzi_orT.,
ïär_t_      ±É±     17=|ds_      L`e=E+Í-=e     ]ft`;]nci=-í=     '`'af_=e=_.      _-.3c:=1     ===      `=\r=i==

[L:irí.      =r^     -.'a.r±     Íie     .r:o=teí      Lii:{=c=     iw'en_:ÏDrauTW-e=..

III\TÁ-Ik    herinner    hem   mij    _|iet    meer    zc)    goed.

KRIS-jTawel,     Tifiai    VaTi.    de    Turelde    hee±-[    :n_ier    riog    =ijn    irtt:rek    ge-
riomen    in    de    logeerkamer,     =oen    ik    voor   meer.    dan    di-ie    maan-
den    oD    zakenreis    was    naar    Marokko.

TINA -...     0    ja.

KRIS-Hij    koii   zo   fantastisch   schaterlachen,    net   lijk   onze   Fre-
derik.

TINA-Dat    kan.

KRIS-Onze   Frederik   is    tamelijk    normaal    gebc>rer],    het    normaalst
van    allemaal.    OD    iets   minder   dan   ac.ht   maanden.    Vlak   na    de
gebciorte   van   onÈe   Frederik   is   Van   de   Velde    ons    nog    een
tijd   lang   blijven   bezoeken.    Hij    heeft   ons   nog   die   kinder-
wagen    cadeau    gedaan.

TINA-Dat    kan.
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KRIS-Waarom    is    hij    weggebleveri?    Wij    hebben    nooit    ruzie    gehad.

TINA-Is    hij    kort    daarop   niet    getrouwd?

KRIS-Ja,    met    die    balleitii]al    Hoe    heette    zij    ook   weer?

TINA-Betty.

KRIS-Juist.    Nadien   is   zij    niet    lang   meer   in   de   opera   geweest,
zij    was   meteen   in   verwachting.    Ja,    onze   Frederik   heeft
ec.ht    veel    weg    van   hem.    Heette    Van    de    Velde    ook    niet    Fre-
derik?

TINA-Ik   weet    het    niet   meer.

KRIS-Heel    zeker!    Hij    heeft    7iog    zo    aangedrongen,    dat    de    kleine
"Ziirl"     rl`aam     ZCUJ     +.rijgerL       Ta_,     =.a.,     het     T,-`e.s     "=r3d=ri|="     T,73=.

de    Veldeí

TINA-Onze    Tim    is    een    gans    andere.

KRIS-,Ja.    die   heeft   helemaal    niets   weg    van   de   aiideren.    .M.et    zijp.
spleetoogjes,    zijn   fijne,    lichtjes   opgaande   wenkbra-itwen,
zijn    st:ijf ,    pekzwart   haarg    zijn   vooruitstekende   boventan-
den,    en    7.ijn    kleine    gestalte.    Net    een    Chinees...    Hoe    kw-am
het    ook   weer,    dat   hij    2o   klein   was?

TINA-Veel    te    vroeg    getioren.

i<:F\IS-í`ivïas     d3t     _riiet     oD     =es    maafiden~J

TINA-='ac    is    noseiiJkE

={=?`IS-=rL     j.Lif_i     ï*-,,Tan     =:Lt     tÈrïig     i_tári     n.i`iii.     reis     -_r]     cz=     `-3re=_í£Í=     SEa-
=eri`.     Eri    iirEfir_eer     iE    :rii=      3e'JorëiF7

ZP`IS-Zie    je    7w.el;     .Tioe    k-w-aiTi    fiÈt    -wíee=--,     éat    hij     zo    vroeg    ge'Doï-en
was`?    Dat    .h.ad    zi`ip_    reden..€     iJi7as    da=    niec    iets    met    =en    Chi-
nees?

T||\TA-Ik   ging   toen   nogal    dikwijls    Chinees   eterL

KRIS-Zie   ji].    wel!    En   ji].    dacht    nog,    dat    het    aan    dat:    eteTi    lag.
Maar   je    gyriaecoloog   zei,    dat   zoiets   niet   kon.

TINA-    (    Verbetert    )    Dat   hij    zoiets   riog    nooit    eerder   had    meege-
maakt !

KRIS-Dat    is   hetzelfde.

TINA-Niet:    helemaal.

KRIS-In    iedei-geval   noemde   hij    het   een   klein   mirakel.    (    Plots)
Er   was   iets   met   die   Chinees!    Herinner   jij    je   dat:   niet
meer?
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TINA-Neen.

KRIS-Jawel,    er   was    nc>g    ]._ets!     (    Plots    )    Toen    ik    onverwachts
thuiskwam   vaii   de   Verenigde    Staten,    1ag   hij    thuis    onder
ons    bed.    Jij    was   daar    toen    zo   vanigeschrokken,    Dat    er    iets
was    versprc]ngen    in   je    buik.

TINA -...     (    Vaag    )     Ach    ja.

KRIS-Dat.    was    toen    iT[et    die    Chinees.     't   Was   anders    een    heel
vriendelijke   man.    Hij    heeft    voor    onze   Tim   nog   die   loopbox
g e k o c: h t .

TINA-Dat    is   iiiogelijk.

KRIS-Het    heeft   wel    een   hele    tijc!    geduurd,    eer   jij    van   die
schoic    was    bekomenr     Wij     hebben    er    r`,og    egl    ps)7chi3ter    Tïioe~
ten    bijhalen,    dokter    CammermanEL

TINA-Dat    klcipt.

KRIS-Toen    c>nze    Ruben    geboren    werd3    zeiden    ze    allemaal    dft    ïij
op    dokter    GammermaF_s    leek.

TINA-Is    dat    echt?

KRIS-Er    -\`Tas    iets    vari.    Net    dezelfde    lange,    scherpe    neus,    wat
vooruitsLekende   jijkbeenderen,    grote   oorschelpm   plat    te-
gen     de    kop...

ÏIT\T.=`-.Ï\'u     berí    ji]     a.arT.    he=     cjverdriii+-erT

Ï\':_¥,=S-:V:=ars     =i].2Í     Pcï=e    flaporef_f     `je    k£.r£    Èr     3r!ríc}Eellí.K    _r[äas=
kijÈ{eri_[      Ziii      :H:ari     =e     .rjijiia      ``-.iT\rs=     =i_íTT.     ícgp     =reï±k=ri.       31S      ir_ÉÈ=

r-=gef_=.      Orizs     i=;íj.[,€_n.     =s     J:p     ze`\reri     maani=eri     ÈeDoren,      i=i     -\`íÈet
iïf    r£og    heei    soed.    Een    goed    half    j£ar    .a--Hii_ii    z=kefíreis
_-.==r     U`==ar....      i.ItTa=      =S     =i--U-r=_-_     =:_L:=Èr      =amHerrl==s      Ï=-y`'C;i-=-=r[ï'-

He.D   jïj    hem   ri.og    gezien    de    laatste    ti].d?

TINA-.4_llang    niet    meero

K_RIS-Hoe    is    daar    een    Ëïnde    aar±    gekomeïi?

TINA-Hij    Tiad    Ïet    te    drijk.

KRIS-Wij    zijn    er    samen   nog    eens    naartoe    geweest.    Zijn    vrouw
kwam   opendoen.    Zij    keek,    of    zij    je    ging    opeten.    Toen
heeft   zij    de   deur   voor    onze   neus    dicht.geslagen.

TINA-I)at    is    mogelijk.

KRIS-Dokter   Cammermans   zelf   was    anders   een   vriendelijke   man.
Heef t   hij    onze   Ruben   niet    die   kiriderstoel    cadeau   gedaan?

TINA-DaE    lcan.

KRIS-Ja,    ja,    dat    was    dokter    Cammermans.    Ik    zie    hem   er    riog    mee
binnenkomen...    En   nu   zijn   wij    al   aan   onze   vijfde   toe,    on-
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ze    Yves.     Op    wie    lijkt    die?

TINA-Op    jou    heb    ik    al    gezegd.

KRIS-Jij    bent   niet    goed,    Tina!    Bezie   dat    een   keer...    En   van
tante   Christiane   heeft   hij    c)ok   niets   weg.    Of    't   zou   moe-
ten    zijn,    dat    hij    kromme    benen   heeft..    Dadadadadadada!    Da-
dadadadadada!    Hij    reageert   niet.    Ik   denk   niet,    dat   het:
een    slimme   is.

TINA-Een    baby    van    één    dag!

KRIS-Ik   ken   daar   niet    veel    van...    Dat    gezic.ht   heb    ik   nog    ge-
zíen.    Tina.    kijk   ook   eens.    Op   wie    lijkt   hij?

TINA-Op    jou.

KRIS-Die    brede   kaken.

TINA-I)ie    zijn    norm,aal.

KRIS-Tina!    Ik    geloof ,    dat   jij    nog   alti`id    niet    bekomep.    bent    van
gisteren.    Het   heeft    bijna   iets   weg   van   een   buldog.    Als    ik
niet   zeker   wist   dat   hij    van   mij   was,    kreeg   ik   nog   achter-
doc:ht   in    de    richting   van   Rusland.    En   die    dikke   adamsappel
waar   hebben   wij    die    nog    gezien?

TINA-Bij    je    vader.

ïï:P`IS-    :lT_ze    3a?

==|V-A_-T^TË!et     jij      da=     T4ie=     me€.r?

Il:F`IS-'=      ==     mcgei==.<È      =+=i=       híeÈ==      i`;,L_-ede     rleusga~=ër:.      =r`[ad      =\nz=     pa

Íie    3o:K?

TINÄ-Ik    geioof    [iet..

Ïï:RIS-Hi]`     doeT    zi`jn    oogjes    open!     Ronde    eri_    heláergroene!     (`    Plots     )
Groen?    iijk    die    -tran    je    zwemleraar!    Hoe    heet    hij    ook   weer?

TINA-Jij     `Derit    gek!

KRIS-Hoe    heet    hij    ook   weer?

TINA -...    Mij-nheer    Leyers.

KRIS-Juist   die   ogen_...    en   die   neusgaten.

TINA-Straks   ga   jij    nog   irisinueren,    dat   ik...

KRIS-Maar   F_een,    schat!    Jij    weet    toch,    dat    ik    nog   nooit    ook
maar    één   ogenblik   aan   jou   heb   getwijfeld.

TINA-Híervoor    heb   jij    ook   geen   enkele    reden.    Yves    is   gekomen
op    tien   maanden,    en   mijnheer   Leyers   ken   ik   nog   maar   riegen
maanden.
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KRIS-Dat    is   waar.    Jij    hebt    heiH    leren   keri.nen,    toen   ik   voor    dric
maanden   naar    Braziiië   was.    Toen   ik   terugkwam,    kon   jij    al
zwemmen.    Die    grc>ene    ogen,    dat    ligt    waarsc.hijnlijk   aan    het
wat:er    van    het    zwembad.

TINA-Er   werd    geklopt.

(    Kris   gaat    even   de   gang    in.    Hij    komt    terus   met    een    pak-
je.)

KRIS-Een    cadeautje    voor    ]`ou.

TINA-    Van    wie?

KRIS-Er   staat    geen   afzender    op.

TINA-Dan    komt     het     zeker    iíaLT`     tar?te    C+_i-istiïriEÈ]

KRIS-Zal    ik    het    operimaken?    -W-ij    moetEm    coc.h    ``iecen,     +\`rat    erin    zit
uTarimer,     dat   wij    zo'n    "ooi    lint    moeien    docirknipDen.

(    Hij    haalt   een   kaartje   te   voorsc:hijn.    )

KRIS~    "Babyhuis    Princesse"    -"Van   'narte    gefeliciteerd".

(    Hij    haalt   een    babykleedje   te    vooi-sc.hijn.    )

KRIS-Moc)i!...    Zouden    die    dat    naar    alle    pasgeborenen    si_uren?

==:\LÍ_-=ä=    :+_ari     Jjijr,a    =ïiet.

.il=     .D3zi==    nc`gmaais    ihL€=     kaart`je.      ,

ï{P`I_S-Ii3r     ==     Íe    =cf:[===iíds     scfïa=    ==r[    T_a=.T`'         l:ar=     L.3TËrs`:
:+==e=     í5     z'w'errílei`=Er     t.Bart`t`

__-      -`1   ,-,- (=       ---
==:`Ï_£.-            .    _        __-.       Í=l`J._L       _==L-

ï{RIS-Mc)oi    ira_n.    :rLem.     dat    :|_ij     zo'zi£    lie`re    atteritie    heeftL    vrjc)r    zijri_
1eeriiri_ge.    Da=    koE   je    niet    -`reei    m.eer    tegeH    de    dag    `.an    var+
daag.    Ïïres,    jongeri_,    jij    leert    later    ocjk   maar    z-w-emmen.    Ïij
hegft    nog   iï]eer   weg    'v'an   mijnheer   Leyers,    híj    ligt    ook    al
in   hët   water.    Wie   moet    hem    c!roog    leggen?

TINA-De   kindei-verzorgster.

KRIS-Ik    ga   haar   roepeii.

TINA-I)adelijk    komt    zij    wel.

KRIS-Dat   kind   blijft   hier   niet   nat   liggen!    Ik   roep   .r`_aar,    ik
ben    zo    terug.

(    Kris   verdwijnt    even.    Tina   neemt   het   kaartje.    Zij    be-
kijkt   het    en   glirnlac.ht    gelukkig.    I)e    telefoon   gaat.    Tina
neemt    op.     )
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TINA-(    In    hoorn.    Eerst    spreekt    zij    Vlaams.    maar   dan    probeert
zij    zich   in   een   gebrekkig    Engels   duidelijk   te   makeri.    )
Hallo?...    Neen,    mijnheer   Asselman    is   hier   niet..    Hjj    is
net    even   de   deur   uit...    Wat   moet    ik    doen?   Hem   felic.iteren,
omdat    hij    vader    is   geworden?   Vandaag?    Neen,    neen,    hij    is
gisteren    vader   geworden.    Neen,    niet    vandaag!    Gisteren!    Ik
zal   het   toc:h   wel   beter   weten!...    Met   wie   spreek   ik   eigen-
1ijk?...    Ik   kan   je   heel   moeilijk   i`rerstaan,   jij    spreekt   zo
raar!    Hc)e    zeg   jij?...    Seíiora   Louisa    Dolores...    uit    Rio    de
Janeiro...    in   Brazilië?...    Dai=   hij    daar   vaJ]daag   vader    is
geworden    van   een    zoon?   Dat    zal    ik   hem   zekef   zeggen,     reken
daar   maar    op!


