
HOTEL "DE TORTELDUIF"

een bljjspel van

LODE POOLS



JULLIE    WILLEN    DIT    WERK    0PVOEREN?

Hoe   geraken   jullie   aan   tekstbrochures?

-Jullie   vragen   schriftelijk   een  ,losbladige   tekstbrochure
bij:
LODE   PO0LS,    Kerkstraat    21,    3560   Luinmen.

-Hiermee   kopiëren   jullie   zelf   het   gewenste   aantal   exem-
plaren.

Of   elektronisch

Jullie   vragen   de   tekstbrochure   aan   op   het   mailadres

vtadigitaal  @  gmail.com

TOELATING    TOT    0PVOERING?

Neem   vooraf   contact   op   met:de   auteur

?n  met    SABAM,    Aarlenstraat:    75-77,1040   Br.dssel.



PERSONAGES  :

MATHIEU    WINDEY

DIANE,    de    vrouw    van    Mathieu

FERNAND     COMPERNOLLE

SYLVIA,    de    vrouw    van    Fernand

VIOLA,    het    lcamermeisje

DECOR :

Twee   kamers   in   een   hotel,    de   ene   is   het   spiegelbeeld
van   de   andere.

In   kamer    151ogeren    de    Windey's,    in    kamer    13    de   Com-
pernolles.
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EERSTE    BEDRIJF

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Viola   oi)ent   de   deur,    zij
laat   Mat.hieu   binnen.    Met.   een   nogal   hautaine   houding
inspecteert   hij    de   kamer.    Vermoeid   zeult   Viola   een
zware   koffer   naar   binnen.    )

VI0LA-         (    Uitgeput    )   Waar   mag   ik   hem   neerzetten,    mijnheer?

MATHIEU-Daar,    bij    het    bed.

(   Viola   zet   de   koffer   neer,    zij    reageert   opgelucht.    )

MATHIEU-Of   neen,    zet   hem   daar    bij    de   kast.

(   Met   veel   tegenzin   zeult   Viola   de   kof f er   naar   de
kast.    )

MATHIEU-Of   neen,    zet   hem   toch   maar   naast.   het    bed.

VIOLA-         (    Is   het   spelletje   blijkbaar   inoe    )   Ben   jij    zeker,    dat
]-ij    hem   daar   wil   hebben,    mijnheer?

MATHIEU-(   6eprikkeld    )    Denk   jij    missc.hien,    dat   ik   niet   weet
wat   ik   wil?

(   Viola   zeult   de   koffer   naar   het   bed.   De   koffer   komt
nogal   c)nzacht   neer.    )

MATHIEU-    (    Wat   opgewonden    )    Een   beetje   meer   respect   voor   mijn
kof f er !

VI0LA-         Hij    gleed   uit   mijn   handen,    mijnheer.

MATHIEU-    (   Wat   ontstemd    )    Hebben   ].ullie   hier   geen   suite?

VIOLA-         (    Onschuldig    )    Dat    zou   ik   niet   kunnen   zeggen,    mi].nheer.
Ik   denk   het   niet.    In   ieder   geval   heb   ik   er   nog   nc)oit.
van   gehoord.

MATHIEU-(   Wat   aanstellerig    )   Jij   weet   waarschijnli].k   niet,   wat
dat   is?

VI0LA-         Neen,    mi].nheer.

MATHIEU-Een   srote,    nogal    luxueuze   kamer!

VI0LA-        Mijnheer   vr.oeg   alleen   een   prachtig   uitzicht   op   de   na-
tuui-.    Dat   heb   jij    hier   toch.

MATHIEU-    (   Wat   aanstellerig    )   Jullie   hebben   dus   geen   grotere
kamer?

VI0LA~          Neen,    mijnheer.     In    ''Hotel    DE   TORTELDUIF"    is    alles
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knus   en   gezellig,    dus   niet    overdreven   ruim.

MATHIEU-    (   Wat   humeurig    )    Vooral   dat   laatste   is   duidelijk   te
merken!    Haal    die   andere   koffer   ook   maar   naar    bc)ven.

VI0LA-         (   Met   wat    tegenzin    )    Nu   al,    mijnheer?

MATHIEU-    (    Geprikkeld    )    Wanneer   anders?    Morgenvroeg?

VIOLA-         Mijn   armen   doen   nog   zeer   van   deze   hier,    mijnheer.

MATHIEU-Jij    wordt   hier   toch   betaald   oin   te   werken!

VI0LA-         Koffers   naar   boven   brengen   is   eigenlijk   niet   mijn   taak)
mijnheer.

MATHIEU-Wie    doet    dat    dan?    De    piccolo?    Of   weet   ji].    ook    niet,
wat   dat   is?

VIOLA-         (    Onschuldig    )    Jawel,    mijnheer.    Da's   zo'n   raar   manne-
ke,    met   zo'n   onnozel    pot:je   op   zijn   kop!    Maar   dat   heb-
ben   wij    hier   oc>k   niet.

MATHIEU-   Wie   draagt   hier   dan   de   kof fers?

VIOLA-          (    Blijkbaar   onschuldig    )   Op   één   uitzondering   na,    de
gasten   zelf ,   mijnheer.

MATHIEU-(    Wat   geprikkeld    )    Breng   mij    eerst    een   fles   champagne.
I Js g e k o e 1 d !

VI0LA-         Welk   merk,    mi].nheer?

MATHIEU-De   duurste   die   jullie   hebben!    En   twee   glazen!

VI0LA-          (    Onschuldig    rondki].kend    )    Twee?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Eén    voor    mi].    en    een    voor   jou!

VI0LA-         (   Wat   geamuseerd    )   Tijdens   mijn   dienst   mag   ik   niet
drinken,    mijnheer.

(    Viola   wil   weg.    Bi].    de    deur   houdt    zij  _   i)1ots   halt.    )

VI0LA-         Dus   eerst    de   champagne,    en   dan   de   kof fer?

MATHIEU-Zet   deze   kc)ffer   even   op   het    bed,    dan   kan   ik   uitpakken.

VI0LA-         Dat   mag   niet:,    mijnheer!    Niks   op   het   bed,    zolang   de
bedsprei   niet   is   verwijderd!

MATHIEU-    En    de    reden?

VI0LA-         Reglement   van   het   huis!    De   klanten   doen   hier   maar   op,
soms    boven   op   de   bedsprei!    Daarom   heeft   het   hotel   maat-
regelen   moeten   treffen.

MATHIEU-(    Gei]rikkeld    )   Waar   kan    ik   je   vinden,    als   ik   je   nodig
heb?
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VI0LA-          (    Onschuldig    )    Waarvoor,    mijnheer?

MATHIEU-(    Wat    opgewonden    )    Niet    voor    boven    op    de    bedsprei!

VI0LA-         (    Rustig   glimlachend    )    Als   dat   de   bedoeling   is,    ben
jij   hier   aan   het   verkeerde   adres,   mijnheer.   Ten   ande-
re,   mijn   man   is   een   dokwerker   van   honderdvijfentwintig
kilo.    Hem   leg   je   best   niet   t.e   veel   in   de   weg.    (   Vrien-
delijk    )   Als   jij   mij    nodig   hebt,    neem   ].e   de   telefoon
hier   naast   de   deur.    Je   belt   de   receptie,    en   ].e   vraagt
naar   Viola.

MATHIEU-Mijn   vrouw   kan   hier   ieder   ogenblik   ar.riveren.

VI0LA-         (    Onsc.huldig    )   Tiens,    heb   jij    haar   niet   meegebracht?

MATHIEU-Zij    kwam   liever   met   haar   eigen   wagen.    Als   zij    er   is,
breng   jij   haar   onmiddellijk   naar   hier.

VI0LA-         (    Blijkbaar   onschuldig    )    Voor   of   na   de   champagne,    mi].n-
heer?

MATHIEU-Jij    brengt.   mevrouw   Windey    "onmiddellijk"   naar   kamer    15.

VI0LA-          (    Vriendelijk    )    Reken   maar    op   Viola,    mijnheer.    En   nu
haal   ik   onmiddellijk   je   champagne.

MATHIEU-IJsgekoeld!

VI0LA-         (    Glimlachend    )    IJsgekoeld!       (   Met   de   deurklink   in   de
hand    )    Voorzichtig   dus   met   de   bedsprei!

(   Viola   verdwijnt.   Meteen   klaart   het   gezicht   van   Ma-
thieu   op.    )

MATHIEU-(    Geamuseerd    )   Mevrouw   Windey!    (    Enthousiast    )    Ze   moes-
ten   hier   eens   weten...

(   Mathieu   beziet   het   bed.   Vergenoegd   wrijft   hij   zich
de   handen.    )

MATHIEU-(    Enthousiast.    )    ''Here    1   come!"

(   Mathieu   probeert   het   nachtlampje.    De   roze   schijn   be-
valt   hem   bli].kbaar.    Dan   probeert   hij    de   wekkerradio.
Een   hels   lawaai!   Meteen   wíl   Mathieu   de   radio   stilzet-
t.en,   maar   hij    vergist   zich   enkele   keren   van   toets,   wat
de   "muziek"   er   niet   op   verbetert.    Uiteindelijk   krijgt
hij   het   lawaai   t.och   stil.   Wat   humeurig   laat   hij    zich
op   bed   vallen.    Dan   denkt   hij    aan   de   sprei,    en   meteen
veert   hij    recht.    Even   veegt   hij    met=   zijn   hand   waar
zijn   schoenen   hebben   gelegen.    Hij    kijkt   door   het
(    denkbeeldige    )    raam    (    l(ant   publiek    ).    Dan   inspec-
teert   hij    nog   vluchtig   de   kamer,    om   uiteindelijlc   te-
vreden   te    verdwijnen   in   de   badkamer.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Een   opvallend    geklede
Sylvia   komt   binnen   met   een   alles   behalve   vrolijk   ge-
zicht.    Fernand   zeult   achter   haar   aan   met   twee   zware
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koffers.    Ondanks   Sylvia   is   het   goed   humeur   van   Fernand
nooit   stuk   te   krijgen.    )

FERNAND-    (    Opgewecht    op    de    kc>f f ers    duidend    )    Waar    mag    ik    ze
neerzetten?

SYLVIA-       (    Humeurig    )    Niet    vlak    voor    de    deur.I

FERNAND-(    Goed    gezind    )    En    niet    vlak    voor    de   kast!    En    ook   niet
in   de   weg!    Ik   zet   ze   hier   tegen   de   muur!

(   Fernand   plaatst   de   kof fers   t.egen   de   denkbeeldige
tussenmuur   met   de   kamer   van   de   Windey's.    )

FERNAND-(    Opgewekt    rondkijkend    )    Voilä,    hier   zijn   wij    dan!

SYLVIA-       (    Erg   opgewonden    )    Ik   vraag   mij    af ,    waarom   ji].    per    se
moest    meekomen!

FERNAND-    (    Goed   bedoeld    )    Ik   kan   mijn   vrouw   hier   toch   moeilijk
weken   met   vakantie   laten   gaan...    zo   helemaal   alleen.

SyLVIA-       (    Opgewonden    )    En   de   reden?    Denk   jij    misschien,    dat    ik
hiervoor   nog   niet   oud   genoeg   ben?

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Zonder   mij    zou   ].ij    je   hier   steendood
vervelen.

SYLVIA-       (    Erg   ironisch    )    0   ja!

FERNAND-Wie   zou   er   je   koffers   naar   boven   hebben   gebrac.ht?

SYLVIA-       I)e    portier!

FERNAND-Heb   jij    er   een   gezien?   Wij    kregen   inet   inoeite    íemand
aan   de   receptie.    (   Plots   )   Ik   dacht,   dat   ji].   hier   voor-
af   had   geboekt?

SYLVIA-       (    Als   een   plotse   inval    )    Een   éénpersc)onskamer!    Toeii].ij
per    se   mee   woLi,    heb    ik    die   afget)eld!

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Zonder   een   tweepersoons    te   bestellen?

SYLVIA-       (    Erg    last:ig    )    Nog   iets?

FERNAND-Zo   hadden   wij    "zonder"    kunnen    staan.    (    Geamuseerd    )
Dan   hadden   wij   hier   ergens   in   de   buurt.   ons   tentje   moe-
ten   opslaan.    (   Enthousiast   )   Televisie   hebben   ze   hier
ook    al!

SYLVIA-       (    Lastig    )    Ben   ].i].    daarvoor   mee   naar   hier   gekomen?

FERNAND-Dat   niet.    (    Geamuseerd    )    Maar   als    't   nu   regent,    kunnen
wij    toch   geregeld   naar    "Big   Brc)ther"   ki].ken.

SYLVIA-      (   Lastig    )    Eri   als   het   niet   regent?   Wat   ga   jij    dan   doen?

FERNAND-(    Vriendelijk    )   Met   jc"   meegaan.
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SYLVIA-       (    Lastig    )    Overal    achter   mijn   gat    hangen?

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Dat    doe    ik    toc.h   al   jarení

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Ik    ben    dat    mc)e!    Vooruit!    Zeg    op!    Wat    sa
].ij    hier   ganse   dagen   doen?

FERNAND-Dat    zie   ik    nog   wel.    Ik    verveel   mi].    nooit..

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Maar   mij    verveel   ]`ij    wel!    Dag    in    dag
uit!

FERNAND-(    Enthousiast    )   Telefoon   is   er   ook   al!    Als   wij    willen,
kunnen   wij    je   moeder   opbellen!

SYLVIA-      (    Ironisch    )      Q   ja,    nu   zijn   wij    gered!    Geef   haar   het
numii]er   van   ons   hotel   maar   door,    dan   hangt   zij    hier   de
hele   dag   aan   de   lijn.

FERNAND-   Wij    zullen   maar   beginnen   met   uitpakken   zeker?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    LJij    bent   dus   toch   van   plan,    hier   te
blijven?

FERNAND-(    Onschuldig    )    Anders   was   ik   niet    meegekomen.

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Dan   pak   ].ij    maar   uit!    Maar   mijn   spullen
blijven   in   de   koffer!

FERNAND-(    Gedienstig    )   Als   jij    het   goedvindt,    pak   ik   wel    voor
J.e   uit.

SYLVIA-      (   Kwaad    )   Ji].    blijft   iiit   mijn   koffer!

FERNAND-   (    Onsc.huldig    )   Ji].    bent   toch   niet   van   plan,    terug   naar
huis   te   gaan?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Dat    weet    ik   nc)g   niet!

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Dan   hadden   wij    ons   Pitoeke   niet   naar
tante   Jeanne   moet.en   doen.    Het   kefte   ocharmen   zo.    toen
het   ons   zag   vertrekken.

(    Kwaad   gaat   Sylvia   op   het   bed   liggen.    Fernand   beki].kt
rustig   de   kamer.    )

FERNAND-(    Enthousiast    )    Een   keuken   hebben   wij    hier   ook   al!
(    Geamuseerd    )   Als   wi].    onze   buik   wat   intrekken,    kunnen
wij   er   allebei   tegelijk   in!

(    Fernand   verdwíjnt   in   de   keuken.    )

(    In   de   kamer   van   de   Windey's   rinkelt   de   telefoon.
Mathieu   haast   zich   ernaartoe.    Hij    neemt   de   hoorn   van
de   haak.    In   zijn   haast   laat   hi].    de   hoorn   uit   de   hand
glijden.    Hij    weet   hem   nog   net   op   te   vangen.    )
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MATHIEU-(    Opgewonden    in   hoorn    )    Hallo?    Hallo?    Wat    zeg    jij?...
Mevrouw   Windey   is    op   komst?   Ja,    dat   weet    ik!
(    Schrikt    )    Zij    komt   al   de   trap   op?    Bec!ankt   voor   de
inlichtingen !

(    Vliegensvlug   werpt   hij    de   hoorn   op   de   haak.    Van   de
zenuwen   weet   hij    niet,    wat   hij   moet   doen.    Vlug   strijkt
hij   met   t)eide   handen   de   bedsprei   mooi   glad.    Plot:s   be-
denkt   hij   zich.   Hij   rukt   de   sprei   van   het   bed   en   mof-
felt   ze   vlug   in   de   kast.   Weer   strijkt   hij    vlug   het   bed
glad.    Voorzichtig   wordt   er   geklopt.    Vlug   gaat   Mathieu
tegen   de   inuur   staan   vlak   naast   de   gangdeur.    De   deur
gaat:   open,    zodat   Mat.hieu   er   helemaal   achter   staat.    Di-
ane   steekt   behoedzaam   het   hoofd   door   de   deuropening.
Voorzichtig   komt   zi].    naar   binnen.    Zij    doet   de   deur
achter   zich   dicht.   Mathieu   sluii)t   tot   vlak   achter   Dia-
ne.    Vlug   houdt   hij    zijn   handen   voor   haar   ogen.    Met
zi]-n   stralend   gezicht   vlak   naast.   het   hare   roei)t   hij
enthousiast.    )

MATHIEU-(    Roept    )    Kiekeboe!

(   Hi].    doet   zijn   handen   van   Dianes   gezicht.    )

MATHIEU-(    Schrikt    zich   een   aap    )    Diane!?!

DIANE-          (    Ook   geschrokken    )   Mathieu!

MATHIEU-(   Totaal   verrast    )   Wat   doe   jij    hier?

DIANE-         Krijg   jij    dit   valcer?

MATHIEU-Hoe   ben   ].ij    hier   geraakt?

DIANE-         (   Erg   onwennig    )    Ik   heb   je   gevolgd   met   een   taxi.

MATIIIEU-    (    Verontwaardigd    )    Waarom?

DIANE-         Als   ik   niet   met   je   mee   mag,    moet   ik   wel   iemand   anders
vragen   om   mij   naar   hier   te   brengen.

MATHIEU-(    Kwaad    )    Hoe   wist   jij,    dat   ik   hier   was?

DIANE-          (    Erg   onwennig    )    Wij    zi].n   gewoon   ac.hter   je   aan   gereden.

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    De   hele    tijd?

DIANE-         (   Erg   onwennig   )   Jij   weet,    dat   ik   thuis   niet   alleen
kan   wennen!

MATHIEU-(    Uitvliegend    )    Wat    zijn   dat    voor   t.oeren,    een   mens   zo
bespioneren!    Vertrouw   ji].   mij    ineens   niet   meer?

DIANE-         (    Wat   hulpeloos    )    Ik   kan   je   geen   weken   missen,    Mathieu.

MATHIEU-(    Erg    opgewonden    )    Ik   ben   nog   maar    net    de   deur    uit:!

DIANE-         Jij   wist   toch,    dat   ik   je   zou   nakomen.
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MATHIEU-    (    Opgewonden    )    0   ja?

DIANE-         Hier   beneden   aan   de   receptie   zeiden   ze   mij,    dat   jij
mij    verwachtte!

MATHIEU-Dat   zal   dan   een   vergissing   zijn!

DIANE-         Deze   kamer   is   tc)c.h   groot    genoeg    voor   t.wee.    Ze   is   er
ten   andei.e   op   ingericht.   Twee   stoelen,    een   tweeper-
soonsbed !

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Ik   ben   hier   om   te   rust.en!    Dat   kan    ik
niet,    als   ik   ].ou   voortdurend   om   mi]-heen   heb   hangen!

I)IANE-        Van   mij    ga   jij   hier   niet   veel   last   ondervinden ,...    als
ik   hier   maar   bij   jou   mag   blijven.

MATHIEU-(    Resc)1uut    )    Jij    gaat   onmiddelli].k   terug   naar   huis!

DIANE-         (    Erg   onwennig    )   Dat   kan   ik   niet   meer,    mijn   taxi   is   al
vertrokken .

MATHIEU-(    Opgewonden    )   En   hier   blijven   kan   jij    niet!    Jij    het)t
niet   eens   je   bagage   bij!

DIANE-        Mi].n   koffer   staat   bij    de   rec.eptie...   mooi   naast   die
van   jou.

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    Ga   dan   oniniddellijk   zeggen,    dat.    ze    die
niet   naar   boven   hoeven   te   brengen!

DIANE-         (    Erg   onwennig    )    Ik   ben   hier   al   ingeschreven...    voor
dezelfde   periode   als   ji]..

MATHIEU-(    Ers   opgewonden    )   Hoe   durf   jij?

DIANE-         Jij    hebt   dat   zelf   gedaanl

MATHIEU-    Ik?

DIANE-         Volgens   de   receptie   hier   beneden!    Mijnheer   en   mevrouw
Windey   is   er   geboekt!

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Zeg   aan   de   receptie,    dat   ze   zíc.h   ver-
gist!    Ik   heb   daar   duidelijk   gezegd,    dat   ik   hier   onge-
st.oord   alleen   wenste   te   zijn!

(   Er   wordt   op   de   gangdeur   geklopt.    )

MATHIEU-(    Erg   geschrokken    )    Daar   heb   je   het!     (    Erg   opgewonden)
Vlug.    de    badkamer    in!

DIANE-          (    Geschrokken    )    Waarom?

MATHIEU-(    Erg   opgewonden    )    Dat   vertel    ik   je   st.raks   wel!    De   bad-
kamer    in!    Vlug!

(    Mathieu   duwt   Diane   de   badkamer   in.    Erg   opgewonden
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gaat   hij    daarna   de   gangdeur   opendoen.    Viola   komt   naar
binnen.    )

VIOLA-          (    Enthousiast    )    De   champagne,    mijnheer!    IJsgekoeld!

MATHIEU-    (    Oi)gelucht.    )    Jij    bent    het?

VI0LA-         (    Onschuldig    )    Verwachtte   jij    nog   iemand   anders?

MATHIEÜ-(    Vlug    )    Neem   die    champagne    nog   maar    even   mee    terug!

VI0LA-          Waarom?

MATHIEU-(    Vlug    )    Hi].    moet    nog    wat    koelen!

VIOLA-         Daarom   staat   hij    in   deze   ijsemmer.

MATHIEU-(    Wat.    opgewonden    )    Ik   heb    nu    nog    geen    tijd,    om   te    drirL
ken!

VI0LA-         Besteld   is   besteld,    mi].nheer!    Wat   is   ingetikt.,    mag   ik
helaas   niet   meer   terugnemen.

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    Zet    hem   daar    dan   maar    gauw   neer   oi)    ta-
fel!    En   maak   dat   je   wegkomt!

VIOLA-          (    Rondkijkend    )    Tiens,    ik   dacht:,    dat   mevrouw   ook   was
gearriveerd?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Die    is    in   de    badkamer!

(   Viola   gaat   richting   badkamer.    )

MATHIEU-(    Vlug    )    Hela,    wat    t)en   jij    van   plan?

VI0LA-          (    Geamuseerd    )    Service!

(   Viola   klopt   op   de   badkamerdeur.    Voorzichtig   komt   Di-
ane   te   voorsc.hijn.    )

VIOLA-         (   Vriendelijk   )   Krijg   ik   even   je   autosleutels,    mevrouw?
Dan   zet   ik   je   wagen   in   één   van   de   garages.    Ik   neem   aan  ,
dat   jullie   geen   twee   wagens   nodig   hebben   de   eerstvol-
gende   dagen.

DIANE-         Ik   ben   niet   met    de   wagen,    ik   kwam   met.   een    taxi.

VIOLA-         Tiens,    en   mijnheer   zei   daars[raks,    dat   jij    volgde   met
].e    eigen   wagen.

1) I A N E -

VI0LA-

Ik   heb   er   nooit   een   gehad.    Ik   heb   ten   andere   geen   rij-
t, ewij s .

(   Mathieu   staat   duidelijk   voor   schut.   Viola   heeft   er
heimeli].k   plezier   in.    )

(    Geamuseerd    )    Dan   moet    ik   mijnheer   verkeerd    hebben
verstaan .
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(    Viola   maakt   aanst.alten   om   te   vertrekken.    Zij    iJierkt,
dat   de   bedsprei   is   verwi].derd.    )

(   Geamuseerd    )   Jullie   hebben   de   bedsprei   al   verwijderd,
zie   ik.    (   Erg   vriendeli].k   )   Voor   mij    hoeven   jullie   je
niet   te   gerieren,   dit   soort   situaties   maak   ik   hier   da-
gelijks   mee.   Profiteer   er   maar   van,    ik   kan   jullie   geen
ongelijk   geven.    Als   ik   niet   getrouwd   was   met   een   dok-
werker   van   honderdvijfentwintig   kilo,    zou   ik   waar-
schijnlijk   hetzelfde   doen.

(   Geamuseerd   vertrekt   Viola.   Mathieu   en   Dïane   staan   er
wat   verslagen   bij.    )

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    Waar    bemoeit    zij    zich   mee?

DIANE-         Zij   denkt,    dat   wij    niet   getrouwd   zijn.

MATHIEU-Zie   ].ij    nu,    wat   jij    hebt   uitgehaald?

DIANE-          (    Ook   wat   opgewonden    )    Het    is   toch   niet   mijn   schuld,
dat   zij   zich   vergist!    Heb   jij    die   c.hampagne   besteld?

MATHIEU-    (    Wat    opgewonden    )    Mag    dit    soms   niet?

DIANE-         Jij   weet   toch,    dat   ik   nooit   champagne   drink.

MATHIEU-Wie   zegt,    dat   die   voor   jou   is?

DIANE-         Er   staan   toch   twee   glazen!

MATHIEU-    (    Wat    opgewonden    )    En    dan?

(   Even   staat   Diane   perplex.   Dan   laat   zij    zich   wenend
op   bed   vallen.    Even   wil   Mathieu   haar   iets   zeggen,    dan
gaat   hij   ontgoocheld   op   een   stoel   zitten.    )

(    In   de   kamer   van   de   Compernolles   komt   een   ent.housias=
te   Fernand   uit   de   keuken.    )

FERNAND-(    Enthousiast    )   Wasbak,    kookvuur,    koelkast,    alles   bin-
nen   handbereik!    Wij    gaan   hier   niets   t-ekort   komen!

SYLVIA-      (   Erg   ironisch   )   Neen,    hier   loopt   alleen   iets   te   veel!

FERNAND-(    Enthousiast    )   Het   is   toch   gemakkelijk,    als   je   zelf
al   eens   een   eitje   kan   bakken,   of   een   heerlijk   kop].e
koffie   zetten!

SYLVIA-      (    Schamper    )    Jij    denkt   toch   niet:,    dat   ik   iiaar   hier   ben
gekoinen   om    te   werken?

FERNAND-(    Ent:housiast:    )    Met    alle    i)lezier   inaak    ik    voor.]-ou   al
eens   iets   klaar.

SYLVIA-       (    Plots   opgewonden    )    Jij    hoeft    voor   mij    niet.s   te    doen!

FERNAND-Beneden   in   het   restaurant   is   er   ongetwijfeld   een   uit-
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gebreide   keuze,    Misschien   brengen   zij    ons   wel    iedere
morgen    ontbi].t    op    bed.

SYLVIA-       (    Scherp    )    Ons?

(    Fernand    bekijkt   de   badkamer.    )

FERNAND-(    Enthousiast    )    En   heb   jij    onze   badkamer   al    gezien?
Ligbad,    stortbad,    voetbad,1avabo   en   w.c.    Hier   gaan
wij    ons   hart   kunnen   ophalen!    Vanavond   zal   ik   je   rug
nog   eens    goed   inzepen!

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Onnozelaar!

(   Er   wordt   geklopt.    Enthousiast   gaat   Fernand   de   gang-
deur   opendoen.    Viola   staat   in   de   deuropening.    )

FERNAND-(    Enthousiast    )    Kom   d'rin!

VI0LA-         (    Vriendelijk    )    Mijnheer   en   mevrouw   Compernolle?

FERNAND-(    Enthousiast    )    Ik   t)en   Fernand!    En   dat   is   mijn   vrouw
Sylvia !

(   Viola   merkt   nu,    dat   Sylvia   op   de   bedsi)rei   ligt.    )

VIOLA-         Niet:    op    de    bedsprei!    Die   iiioet   weg,    voor   jullie   het.    bed
gebruiken !

FERNAND-(    Vriendeli].k    )    Wij    zullen   eraan   denken!

(   Als   Fernand   het   kwade   gezicht   van   Sylvia   merkt,    ver-
dwijnt   zijn   glimlach.    )

VI0LA-         A11es   in   orde   hier?   Of   kan   ik   jullie   nog   me[   iets   van
dienst   zijn?

FERNAND-(   Enthousiast    )   Het   ziet   er   hier   prima   uit!    Ik   zou
niet   weten,    wat   er   hier   nog   ontbreekt.

SYLVIA-      (   Scherp   )   Een   andere   kamer   is   er   niet   meer   vrij?   Eén-
persoons   is   ruimschoots   volcloende.

(   Viola   beziet   Fernand,    die   nu   wat   schaapachtig   kijkt.  )

VI0LA-         Dit   was   de   laatste,    mevrouw.    Is   deze   kamer   niet   naar
jullie   zin?

SYLVIA-       (    Last:ig    )    Laat   maar!

FERNAND-    (    Vergc)eli].kend    )    Mijn    vrouw   went    hier   wel    gauw.

SYLVIA-      (   Wil   Fernand   duidelijk   weg    )   Wou   jij    niet   even   de   bad-
kamer   gaan   bekijken?

FERNAND-    (    Snapt.   het.    niet    )    Ik   heb    ze   al    gezien.

SYLVIA-      Of   iets   gaan   drinken   onder   in   de   bar?
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FERNAND-Toch    niet    op    dit    uur.

SYljvIA-       (    Kwaad    )    Of    de   hond    uitlaten?

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Voor   ons    vertrek   hebben   wij    die    toc.h
naar   tante   Jeanne   gedaan.

VI0LA-          (    Snapt   de   bedoelingen   van    Sylvia.    Tot   Fernand    )    Bene-
den   aan   de   receptie   vroeg   zo-even   iemand   naar   jou.

FERNANI)-(    Verrast    )    Naar   mij?    Wie?

VI0LA-         Iemand   die   nog   maar   pas   was   gearriveerd.

SYLVIA-       Ga    dan   eens    kijken!

FERNAND-Wie   weet    er   nu,    dat   wij    hier   zijn?    (    Plot:s    )    Ik   zal
eens   bellen   naar   de   receptie,    en   vragen   wie   er   is.

(   Meteen   neemt   Fernand    de   hoorn   van   de   haak.    )

FERNANI)-(    Tot   Viola    )    Ken   ]'ij    het    nummer?

VI0LA-         Dat   hangt    toch   voc)r   je   neus!

(    Fernand   tikt   E.en   nummer.    Intussen   neemt   Sylvia   Viola
even   apart.    )

SYLVIA-       (    Zacht].es    )    Zijn   er   nog   gasten   aangekomen   vandaag?

VI0LA-         (   Blijkbaar   discreet   )   Hierc)ver   mag   ik   helaas   niets
vertellen,    mevrouw.

SYLVIA-      Ik   wil   alleen   maar   weten,    of   er   hier   nog   iemand   is
aangekomen .

VI0LA-         (   Discreet    )   llet   spijt   mij.

FERNAND-    (    In   hoorn    )    Met   de   receptie?    Fernand   Compernolle   hier.
Naar   het   schijnt,    heeft   er   iemand   naar   mij    gevraagd...
Zo-even.    (    Tot   Viola    )    Een   man   of   een   vrouw,    vragen   ze

VIOLA-         Dat   zou   ik   niet    kunnen   zeggen.    Dat   hebben   ze   ini].    er
niet   bij   verteld.

FERNAND-(    In   hoorn    )    Dat    zou    ik   niet    kunnen   zeggen.

(   Intussen   heeft   Sylvia   een   bankbiljet.   uit   haar   hand-
tas   gehaard.    Zij    houdt   het   vc)or   Viola.    )

SYLVIA-       (    Zacht].es    )    Is   mijnheer   Windey   al    gearriveerd?

(   Vriendelijk   neemt   Viola   het   bankbiljet   uit   de   hand
van   Sylvia.    )

VI0LA- (    Geamuseerd    )    Mevrouw   gebruikt   doorslaggevende   argu-
ii]enten.    Ja,    mijnheer   Windey    (    Viola   zegt   altijd    ''winc!-
ei"   )   is   gearriveerd.
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SYLVIA-       Welke    kamer?

VI0LA-         Vijftien.    Hier   vlak   naast   de   jouwe.

SYLVIA-       Waar?

VI0LA-         Aan   de   andere   kant    van   die   muur.

SYLVIA-      En?   Heef t   hij    niets   gevraagd?

VI0LA-         Een   fles   champagne   en   twee   glazen.    IJsgekoeld!    Ik   heb
ze   hem   al   gebracht.

(   Wat.    ontgoocheld   hangt   Fernand   de   hoorn   op   de   haak.    )

FERNAND-Dat   moet:    een    vergissing    zijn,    zeggen    ze.    Er    is   niemand
bi]'    de   recei)tie,    en   er   heeft   niemand   naar   mij    gevraagdr

VI0LA-          (    Onschuldig    )    Dan   moet    ik   verkeerd   hebben   verst:aan.
Nog   iets   van   jullie   dienst?

FERNANI)-Als   ji].    beneden   t.och   ieiïiand    zou   aantreffen.    stuur   ].i]-
hem   dan   naar   boven?   Kamer   dertien!

VI0LA-         (    Glimlachend    )    Dat   zal   ik   zeker   doen,    mijnheer   Comper-
nolle.   Tot   straks.

(   Viola   vertrekt.    )

FERNAND-    (    Dubbend    )    Wie   kan    er    in    godsnaain   naar   ons   hebben    ge-
vraagd?

SYLVIA-       (    Zenuwachtig    )    Niemand!    Dat   heb   jij    toch   gehoord!

FERNAND-Misschien    vroeg   hij    naar   iemand   met   een   naam,    die   leek
op   de    onze!    Hoewel    "Compernolle"!

SYLVIA-       (    Zenuwachtig    )    Hou   er   maar    over    op!    En    ga    eens   wat
w a n d e 1 e n .1

FERNAND-Nu   al?   Gewoonlijk   doen   wij    dit   toch   pas   na   het   eten.

SYLVIA-      (    Erg   zenuwachtig    )    Ik   wil   even   alleen   zíjn!

FERNAND-(    Onschuldig    )    Kan    "jij"    dan   niet    beter   gaan   wandelen?

SYLVIA-       (    Ers    opgewonden    )    Ga   wat   wandelen,    zeg    ik   ].e!

FERNAND-    (    Wat   onwennig    )    Ik   zal    intussen   nog   eens   inf ormeren
bij   de   receptie.    Er   moest   toc.h   eens   iemand    zi].n   voor
mij.

(    Onwennig    verlaat   Fernand   de   kamer.    Met.een   fleurt
Sylvia   helemaal    op.    )

SYLVIA-      Daar   zijn   wij    een   tijdje    van   verlost:!    En   nu   vooruit
met   de   geit!
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(    Vliegensvlug   neemt   zij    haar   koffer.    Zij    zwiert   hem
op   tafel,    en   haalt   er   na   enig   kiezen   een   allerpikant.st
kleedje   uit.    Even   houdt   zij    het   voor   zich.    Ilet   bevalt
haar   duidelijk.    Blij    opgewonden   haast   zij    zich   ermee
naar   de   badkamer.    )

(    De    kamer    van   de   Windey's.     )

MATHIEU-(    Erg   geprikkeld    )    Diane,    er   is   niets   aan   de   hand!    Ik
ben   misschien   wat   brutaal   geweest   tegenover   jou,    naar
dat   is   dan   ook   alles!

DIANE-          (    Koppig    )    En    dat    tweede    glas?

MATHIEU-Dat   was   een   vergissing   van   het   kamermeisje!    Zij    dacht.,
dat.   ].i].    ook   zou   meedrinken.

DIANE-         (    Koppig    )    Zij    wist   niet    eens,    dat    ik   ging   komen!

MATHIEU-(    Wat    opgewonden    )    Zij    had   je    zien   komen,    vc)or    zij
hier   de   champagne   bracht.    Veeg   even   met   wat   water   door
je   ogen,    en   zet   eens   een   ander   gezicht!    Wat.   gaan   de
mensen   denken,    als   ze   je   zo   zien?

DIANE-          (    Koppig    )    Wie    zou   mi]'    hier   zien?

MATHIEU-Het    kamermeisje!

I)IANE-         Moet   ik   voor   haar   mijn   gezicht   gaan   wassen?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Voor   haar,    of    voor    iemand    anders!

DIANE-         (   Wat   zeurderig   )   Ik   heb   niet   eens   toiletgerei,   mijn
koffer   staat   nog   beneden.    (   Plots   )   Ik   zal   even   bellen
naar   de   receptie!

MATHIEU-(    Vlug    )    Laat    die   koffer   voorlopig   maar   daar!

DIANE-           Waarom?

MATHIEU-Jij    kan   mijn   toiletgerei   wel   even   gebruiken.

DIANE-         Die   koffer   moet    toch   ééns   naar   boven.

MATHIEU-Nu    nog    niet!

(   Meteen   haalt   Mathieu   zijn   koffer,    en   plaatst   hem   met
veel   moeite   op   de   tafel.    Hij    opent   hem,    en   gaat   op
zoek   naar   toiletgerei.    )

DIANE-         Gooi   hem   niet   helemaal    door   mekaar!    Laat   mij    dat    doen!

MATHIEU-(    Ietwat   kregel    )    Ik   heb   het   al    bijna!

DIANE-          Aan    de    kant!

(   Diane   haalt   wat   toiletgerei   uit   de   koffer.    Zij
sc.hikt   de   inhoud,    alvorens   de   koffer   weer   te   sluiten.)



16.

MATHIEU-(    Erg    geprikkeld    )    Als   het    zo    voortgaat,    zal   er   van
echt   vakantie   nemen   weer   niet    veel    in   huis   komen!

DIANE-          (    Wat    zeurderig    )    Ik    loop   je    niet.    in    de   weg!

MATHIEU-(    Ironisch    )    Ik   zie   het!

(    Diane   verdwijnt   in   de   badkamer.    Erg    c)ntstemd   kijkt
Mathieu   haar   even   na.    Dan   laat   hij    zich   ontmoedigd   op
het   bed    vallen.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Een   stralende   Sylvia
komt   uit   de   badkamer.    Zij    draagt   nu   het   pikante   kleed-
je,    en   próbeert   het   dicht   te   rit.sen.    )

SYLVIA-      (   Licht   ironisch   )    Ik   heb   wat   moeite,    om   het   er   alle-
maal   in   te   krijgen.    Een   vrouw   moet   er   toch   nogal   wat
voor   over   hebben...    (    Geamuseerd    )    Ik   kan   die   onnoze-
laar   van   een   Fernand   toch   niet   terugroepen,    om   iiiijn
kleed   t.e   helpen   dic.htritsen.    (   Opgelucht    )   Wij    zitten
erin !

(   Even   schikt   zij   haar   coiffure.    )

SYLVIA_ (   Enthousiast    )   Wij    gaan   nog   eens   ons   beste   beentje
voorzetten!    En   ik   heb   twee   goeie!    Mat.hieu,    wij    zijn
ermee   daar!

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Zachtjes   wordt   er   op   de
gangdeur   geklopt,    binnen   heeft   niemand   blijkbaar   iets
gehoord.    Uiterst   voorzichtis   gaat   de   gangdeur   open,
Sylvia   sluipt   naar   binnen.    Glimlac.hend   beziet   zi].    de
chainpagne   op   tafel.    Dan   ontwaart   zij    Mathieu   op   het
bed.    Geamuseerd   sluipt.    zij    op   de   tii)pen   van   de    t:enen
naar   Mathieu.   Enthousiast   laat   zij    zich   tegen   hem   aan
op   het   bed   vallen.    Meteen   heeft   zij    hem   vast.    )

SYLVIA-       (    Enthousiast    )    Joe-hoe!!!

(   Meteen   verschijnt   Diane   in   de   badkamerdeur.    A11e
drie   schrikken   zij    zich   een   aap.   Met   veel   omhaal   i)ro-
beren   Sylvia   en   Mathieu   recht   te   komen.    )

SYLVIA-       (    Erg   schrokken,    tot    Diane    )    Wie   ben   ji].?

DIANE-          (    Erg    opgewonden    )    Wie    ben    "jij"?

SYLVIA-      Wat    kom   jij    hier    doen?

DIANE-          (    Streng    )    Wat   kom   "jij"   hier   doen?

MATHIEU-(    Vlug    )    Dit    is   mijn    vrouw,    en    dit    is...

SYLVIA-       (    Erg    geschrokken    )    Je    vrouw?

DIANE-          (    Streng    )    En   wie    is    zi]'?

MATHIEU-(    Terwi].1    hij    ongemerkt    voor   Diane   teken   doet,    dat
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Sylvia   zich   uit   de   voeten   moet.   maken    )   Ja,    wie   ben
jij?

(   Heel   even   nog   is   Sylvia   verbouwereerd.    Dan   haast   zi].
zic.h   naar   de   gangdeur.    Zij    beziet   het   kamernummer.    )

SYLVIA-      Kamer   vijftien!    Oh,    excuseer!    Ik   heb   mij    van   kamer    ver-
gist!    (    Terwi].1   zij    wat    onnozel   met   het   handje   wuift    )
Bye!

(    Sylvia   verdwijnt.    )

DIANE-          (    Nog    niet    helemaal    bekomen    )    Wie   was   dat?

MATHIEU-(    Onwennig    )    Geen    idee.    Iemand    die    zich    van   kamer    ver-
8iste.

DIANE-          (    Ongelovig    )    En   die   gaat   zomaar   met   jou   op   bed    lig-
gen?

MATHIEU-Zij    merkte   te   laat,    dat   zij    de   verkeerde   vast   had.    Die
kamers   zijn   hier   waarsc.hi]`nli].k   eender.

DIANE-         Haar   gezicht   heb   ik   precies   al   eens   eerder   gezien!

MATHIEU-(    Vlug    )    Dat    kan    niet:!

DIANE-         Waarom   zou   dat   niet   kunnen?

MATHIEÜ-    Een    doodvreemde?

DIANE-         Zo   dood   zag   zij    er   niet   uit!

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Hoe   kan   jij    die   al    eens   eerder   hebben
gezien?

DIANE-          (    Koppig    )    En   toch   kwam   haar   gezic.ht   mij    bekend    voor!

(   De   kamer   van   de   Conpernolles.    Haastig   kont   Sylvia
naar   binnen.    Zij    smakt   de   deur   achter   zich   dicht,    en
t)1ijft   ertegenaan   geleund.    Zi].    slaakt   een   diepe   zucht.    )

SYLVIA-      Amaai!    Was   mij    dat   verschieten!    Zijn   vrouw!    Wat:    heeft
die   hier   te   zoeken?

(    Sylvia   komt   nu   los   van   de   deur.    )

S¥LVIA-      Mi].n   knieën   knikken   nog   aitijd    t:egen   tweehonderd    per
minuut .

(    Sylvia   gaat   op   de   rand   van   het   bed   zitt`en.    )

(    De   kamer    van   de   Windey's    )

I)IANE-         (    Kopi)ig    )    Ben   jij    zeker,    dat   ji].    haar   nooit   eerder
hebt   gezien?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Dan    zou    ik   het   je    toch   zeggen!
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DIANE-          Eigenaardig!

MATHIEU-Ik    zie    zoveel   mensen    op    een   dag!    Maar   deze    herinner    ik
mij    hoegenaamd    niet.!

(    Er   wordt    op    de   gangdeur   geklopt.    )

DIANE~          Daar    is   zi].    weer!

MATHIEU-Laat   haar   daar   maar   staan!

(    De   gangdeur   gaat   open.    Viola   komt   naar   binnen   ge-
zeuld   met   een   koffer.    )

MATHIEU-    (    Wat    c)pgelucht    )    Jij    bent.    het?

(   Buiten   adem   laat   Viola   de   kof f er   op   de   grond   zak-
ken.     )

VIOLA~         Amaai,    mijn   armen!    Je    tweede   koffer   ¢weegt   nog    zwaar-
der   dan   je   eerste!    Ji].   hebt   zeker   al   je   kleingeld   mee-
gebracht?

DIANE-          (    Wat    opgewonden    )    Wie   was   die    vrouw   daar    op    de    gang?

VIOLA-          Vrouw   op    de    gang?

DIANE-         Die   hier   net   naar   buiten   kwam?

VI0LA-         Ik   heb   niemand    gezien!

MATHIEU-(    Vlug    )    Dat    was    ieiiiand,    die    zich   verstrooid    van   kaiTier
vergiste.

VIOLA-         (   Geamuseerd    )   Dat   gebeurt   hier   al   eens   meer,    vooral
's   nachts   als   haast   iedereen   slaapt.   Wij   zien   dit   al-
lang   níet   meer.

DIANE-          (    Opgewonden    )    Ik   kan    er   niet    om   lachen!

VI0LA-         (    Geamuseerd    )   Jullie   zijn   er   nog   niet.   aan   begonnen?

(   Vlug   beki].kt:   Mathieu   ongerust   het   bed,    dan   achter-
dochtig   Viola.    )

MATHIEU-    Waaraan?

VI0LA-          (    Geamuseerd    )    De   champagne!

MATHIEU-Mijn   vrouw   had    nog    geen    trek!

VI0LA-          (    Diane    geamuseerd   bezíend    )    Je    "vrouw''?

DIANE-          (    Opgewc)nden    )    Geloof    jij    ons    soms    niet?

VI0LA-          (    Geamuseerd    )    Jawel,    "mevrouw   Windey"    (    wind-ei    ).

MATHIEU-(    Verbetert    wat    opgewonden    )    "Windey"!
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DIANE-          (    Opgewonden    )    Breng   mijn   koffer   naar   boven,    in   i)laats
van   daar   zo   t.e   staan   grinniken!

(    Kwaad   verdwijnt   Diane    in   de   t)adkamer.    Meteen   haast
Mathieu   zich   tot   vlak   bij   Viola.    )

MATHIEU-    (    Fluistert    )   Waar    is   mevrouw   Compernolle?

VI0LA-         (    Rustig   )    Dat   zou   ik   ]'e   riiet   kunnen   zeggen,    mijnheer.

MATHIEU-Jij    moet.   haar    op    de    gang    t.och    nog   hebben    gezien!

VI0LA-         (   Wat:   gewichtig    )   Van   hotelpersoneel   verwacht   men   dis-
cretíe !

(   Viola   steekt   haar   hand   uit.    Stom   beziet   Mathieu   die
hand,    hij    wil   ze   drukken.   Als   Viola   ze   gauw   terugtrekt
en   nadien   weer   uitsteekt,    begriji)t   Mathieu.    Wat   opge-
wonden   zoekt   hij   naar   zijn   portefeuille.   Vlug   overhan-
digt   hij   Viola   een   bankbiljet.    )

VI01.A- (    Geamuseerd    )   Mevrouw   Coii]pernolle   logeert    in   kaner
dertien,   hier   vlak   naast.

MATHIEU-(    Wijst   wat.    geschrokken    )    Hier?

VI0LA-         Ja,    mijnheer!    Als   wij   wat   luid   spreken,    hoort   zij    ons.

MATHIEU-Bedankt   voor   de   inlichtingen!    (    Richting   badkamer   dui-
dend    )   En   maak   nu   vlug   dat   ji].   weg   bent,    voor   zij    er
is!

VI0LA-

VIOLA-

Zeker,    mijnheer!    (   Het   bankbiljet    t:onend    )    Ook   bedankt  !
(   Plagerig    )   Dat   was   echt   niet   nodig.

(    Bij    de   gangdeur   draait   Viola   zich   nc}g   even   naar   Ma-
thieu.    )

(   Geamuseerd    )   Ik   zou   toch   maar   voorzichtig   zijn,    als
ik   jou   was.

MATHIEU-    Waarvoor?

VI0LA-         Overdaad    schaadt!    (    Geamuseerd    )    Zelfs   met   vrouwen!

(   Viola   vertrekt.   Mathieu   legt   zijn   oor   te   luisteren
aan   de    (    denkbeeldige    )    tussenJnuur.    )

(    Fei`nand   komt    binnen    in   de   kamer   van   de   Compernolles.
Hij   ziet   een   nog   alt.ijd   onthutste   Sylvia   op   het   bed
zitten.    )

SYLVIA-       (    Lastig    )    Ben   ]'ij    nu   nog   niet   weg?

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Ik   had   mi].n    zonnebril    vergeten.

SYLVIA-       (    Lastíg    )    Er    is    toch    geen    zc>n!
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FERNAND-(    Haar   kleedje    bekijkend    )    Buit.en    niet,    neeri.

SYLVIA-       (    Lastig    )    Scheelt   er   wat.?

FERNAND-I)at    kleed]'e    staat   je    beeldig!     (    Geamuseerd    )    Dat    had
jij    voor   mij    nu   echt   niet   moeten   doen.

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Ik    doe    toc.h   aan,    wat    "ik"   wil!

FERNAND-Natuurlijk!    Het   verrast   mij    alleen   maar   een   beetje,
omdat   er   op   dit   moment   geen   zon   is.

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Onnozelaar!

(    Kwaad   rolt   Sylvia   zich   op   bed   met:   de   rug   naar   Fer-
nand.     )

FERNAND-(    Goed    t)edoeld    )    Denk    aan    de    bedsprei!

DIANE-

(    Even   staat   Fei-nand   er   wat   onwennig   bi]-.    Dan   gaat.   hij
in   zijn   koffer   op   zoek   naar   zijn   zonnebril.    )

(    I)e   kamer   van   de   Windey's.    Mathieu   staat   nog   altijd
net   zijn   oor   tegen   de   denkbeeldige   tussenmuur.    Diane
kcimt    uit.    de    badkamer.     )

(    Verwonderd    )   Wat   sta   jij    daar   te   doen?

(    Betrapt   begint   Mathieu   met   zijn   hand   verwoed   over   de
denkbeeldige   tussenmuur   te   vegen.    )

MATHIEU-Er   zat   een   spatje   op   de   muur.

DIANE-          Waar?

MATHIEU-Het   is   er   zo   goed   als   af .

I)IANE-          (    Gemeend    )    LJij    gaat   dat    schepsel    toc.h   eens   ongezouten
de   waarheid   zeggen?

MATHIEU-    (    Wi].st   erg   onwennig   in   de   richting   van   de   Compernol-
les   )   Jij   bedoelt...

DIANE-         Het   kainermeisje   natuurlijk!

MATHIEU-(   Wat    opgelucht    )    Oh,    die!    Ja,    natuurlijk!    (    Wat    over-
dreven    )   I)at   loopt   hier   zomaar   in   en   uit!

DIANE-          (    Opgewonden    )   Met   haar    brutale   bek   en   haar   onbe-
schaamd    gezicht!

(   Mathieu   heef t   nog   enkele   keren   zenuwachtig   in   de
richting    van   de   kamer   van   de   CompE.rnolles   gekeken.    Di-
ane   merkt   het.    )

DIANE-         Hangen   er   nog   altijd   spatjes?

MATHIEU-(    Betrapt    )    Neen,    neen!    (    Plots   enthciusiast    )   Als   ik
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jou   was   ging   ik   onJniddellijk   beneden   naar   de   receptie,
om   te   zeggen   dat   dat   schepsel   jouw   koffer   niet   naar
boven   mag   brengen.    Dadelijk   staat   zij    ons   hier   weer
uit   te   lachen.

(    Verontwaardigd    )   En   dan   moet   ik   straks   zelf   met   dat
zware   geval   al   die   trappen   omhoog?

MATHIEU-Ieinand   zal   je   hierbij    wel   helpen.    Kom.    haast   je   naar
de   receptie   voor   zij   weer   hier   is.    Als   jij    dan   toch
beneden   t)ent,   bestel   jij   jezelf   maar   een   koffietje.

DIANE-          Waarom?

MATHIEU-(    Vriendelijk    )    Voor   de    gezelligheid.    Anders   ben    ik
hier   zo   dadelijk   chami)agne   aan   het   dr.inken,    en   ji].    zit
er   zo   droog   bij.

DIANE-         Op   dit   uur   van   de   dag   drink   ik   nooit   koffiel

MÁTHIEU-(    Vriendelijk    )    Neem   dan   wat   anders.    Die   hotels    van
tegenwoordig   hebben   een   uitgebreide   keuze   aan   drank].es>

I)IANE-        Ik   ga   zelf   mijn   koffer   halen,   maar   iets   drinken   doe   ik
niet .

MATHIEU-    (    Vriendeli].k    )   Maak   dan   maar    van   de    gelegenheid   ge-
bruik,    om   de   bar   en   het   restaurant   te   verkennen.    In-
tussen   t.rek   ik   hier   alleen   wel   mijn   plaJi.

(   Wat   acht:erdochtíg   verlaat   Diane   de   kamer.    Meteen
legt   Mathieu   zijn   oor   tegen   de   deur.   Als   hij   Diane
niet   meer   hoort,    verlaat   ook   hij    vlug   de   kamer.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Sylvia   staat   op   van
het   bed.    Ontstemd   gaat   zij    resoluut   naar   de   badkamer.
Fernand   zoekt   nog   altijd   in   zijn   koffer.    )

FERNAND-Heb   ik   mijn   zonnebril   bi].   mi]'n   aankonst   hier   bij    de
receptie   laten   liggen?

(   Fernand   gaat   naar   de   tele£oon.    Hij    zoekt   het   numiner
van   de   recei)tie.    )

FERNAND-Het    nummer    van   de    receptie!

(   Zachtjes   wordt   er   op   de   deur   geklopt,   Fernand   beziet
de   deur,    maar   reageert   niet.    De   deur   gaat   open   op   een
kier.    Voorzichtig   st:eekt   Mathieu   zíjn   hoofd   naar   bin-
nen.    Omdat   hij    niemand   bemerkt,    doet   Mathieu   de   deur
heleinaal   open   zodat   Fernand   erachter   staat.   Mathieu
doet   de   deur   dic,ht.    Omdat   hij    geluid   hoort   in   de   bad-
kamer,    sluipt   hij    op   de   tippen   van   de   tenen   verder
naar   binnen.    )

FERNANI)-(    Acht.er   Mathieu    )    Zoek   ji].    iets?

(   Mathieu   schrikt   zich   een   aap,    hi].   gilt.   Als   hij    Fer-
nand   ziet,    haast   hij    zich   vliegensvlug   de   kamer   uit.
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Voor   Fernand    de   kans   krijgt   om   te   reageren,    steekt   Ma-
thieu   nog   even   het.   hoofd   naar   binnen.    )

MATHIEU-(    Vlug    )    Van    deur    vergist!

(   Meteen   is   Mathieu   vertrokken.    Benieuwd   komt   Sylvia
uit   de   badkaner.    )

SYLVIA-      (   Kregel    )   Wat   is   dat   hier   voor   een   lawaai?

FERNAND-   (   Heeft   er   duidelijk   pret   in    )   Iemand   steekt   hier   zijn
hoofd   naar    binnen.    Dan   komt.   hij    op   de   tippen   van   de
tenen   naar   binnen   geslopen.    Als   hij   mij    ziet,    roept:
hi]':    "Van   deur   vergist!"   En   dan   is   hij    vertrokken!

SYLVIA-       (    Erg    benieuwd    )    Wie   was   hij?

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Een    of    andere    halve    gare.

SYLVIA-       (    Kregel    )   Wat   valt   daarmee   te   lachen?

FERNAND-(    Geamuseerd    )   Als   hij    zich   echt    van   deur   had    vergist,
waarom   sloop   hij    dan   op   de   tii)pen   van   de   tenen   naar
binnen?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )   Wat    zou    hij    hier    anders   komen    doen?

FERNAND-Int)reken   waarsc.hi]'nlijk.

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Waarom   heb   jij    mij    niet    geroepen?

FERNAND-Hiervoor   gaf   hij    mij    niet   de   tijd.

SYLVIA-      Hoe    zag    hij    eruit.?

FERNAND-Dat   kan   ik   je   moeilijk   zeggen,    hij    liet   mij    bijna   al-
tijd   zijn   achterste   zien.    (   Geamuseerd    )    Inbreken   bi]-
ons!    Het   enige   van   waarde   dat   hi].    hier   kan   komen   halen  ,
ben   J.ij .

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Onnozelaar!

(    In   de   kamer   van   de   Windey's   heeft   een   opgewonden   Ma-
thieu   de   gangdeur   in   het   oog.    )
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TWEEDE    BEDRIJF

(    De   kamer   van   de   Windey's.    I)iane   ligt   op   bed,    zij
slaapt.   Mathieu   wil   weten,    of   zij    wel   vast   gencieg
slaapt.    )

MATHIEU-(    Bij    het   bed,    zachtjes    )    Diane?...    (    Iets   luider    )
Diane?

(   Geen   reactie   bij    Diane.   Mathieu   sluipt   op   de   tenen
naar   de   gangdeur.    Omdat   hij    Diane   voortdurend   in   het
oog   bli].ft   houden,    struikelt   hij    bi].na   over   een   koffer.
Geschrokken   blijft   hij    even   staan.    Omdat   Diane   nog   al-
tijd   niet   reageert,   verlaat   Mathieu   heel   voorzichtig
zijn   kamer.    )

(    In   de   kamer   van   de   Compernolles   wordt   er   meteen   ge-
klopt   cip   de   gangdeur.    Oindat   er   geen   reactie   komt,
wordt   er   iets   luider   geklopt.   Nu   steekt   Mathieu   voor-
zichtig   zijn   hoofd   naar   binnen.   Deze   keer   wil   híj    zich
niet   meer   laten   verrassen,   daarom   kijkt   hi].   ook   achter
de   gangdeur.    Mathieu   kc)mt   binnen,    en   doet   voorzichtig
de   deur   acht.er   zich   dicht.    )

MATHIEU-(    Zacht].es    )    Sylvia?...    (    Iets   luider    )    Sylvia?

(    Benieuwd   komt    Sylvia   uit   de   badkamer.    )

MATHIEU-    (    Fluisterend    )   Ben   jïj    alleen?

SYI.VIA-       (    Enthousiast    )   Mathieu!

(    Zij    vallen   in   mekaar   armen.    )

MATHIEU-(    Hart:stochtelijk    )    Sylvia!

SYLVIA-       (    Hartstochteli].k    )   Mathieti!

(   Midden   een   lange,    vurige   kus   verliezen   zij    het   even-
wicht.    Samen   tuimelen   zij    op   het   bed,    waar   hun   harts-
tochtelijke   onhelzing   nog   even   voortduurt.    Dan   maakt.
Mathieu   zich   plots   los.    )

MATHIEU-    (    Erg    t)enieuwd    )    LJe   man    is    er    niet?

SYLVIA-       (   Wat    ironisch    )    Kom   ].ij    voor   hem?    Hij    is   de   omgeving
verkennen.    En   jouw   vrouw?

MATHIEU-Die   slaapt    voor   het   ogenblik.

SYLVIA-       (    Wat   verwijtend    )   Waarom   heb   ji].    haar   meegebracht?

MATHIEU-Ik   bracht   haar   niet   mee!    Zij    is   mij    gewoon   gevolgd   met
een   taxi!
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SYLVIA-       Fernand    wou    ook   absoluut    mee.    Ik    dacht:   "In    ''DE   TORTEL-
DUIF"    vind    ik   er   wel   wat   op!"   Maar   nu   zitten   wij    alle-
bei   met    een   blok   aan   ons   been!

MATHIEU-In   geen   van    beide   kamers   zijn   wij    nog   veilig.    En   wij
kunnen   hier   moeilijk   een    derde   kamer   huren.

SYLVIA-      Er   zijn   er   ten   andere   geen   meer   vrij!

MATHIEU-   Wat    nu    gezongen?

SYLVIA-       (    Vastbesloten    )    Ik   ben   naar   hier   gekoinen   voor   jou!    Nu
wil   ik   jou!

MATHIEU-In   normale   omstandigheden   hoorde   ik   dit   heel   graag!

SYLVIA-      (   Verbaasd    )    Jij    bent   toch   niet   van   plan,   mij   nu   links
te   laten   liggen?

MATHIEU-Natuurlijk   niet!    Ik   vraag   mij    alleen   maar   af ,    hoe   wij
van   onze   partners   verlost   gaan   geraken.

SYLVIA-      Kunnen   wij    ze   voorlopig   niet   op   hetzelf de   moment   wan-
delen   sturen?

MATHIEU-Diane   gaat   zelden   of   nooit   alleen   de   deur   uit!    En   ze-
ker   niet   in   een   streek   die   zij   niet   kent!

SYLVIA-      Stuur   ze   dan   nee   met   Fernand!

MATHIEU-   Met   een   wildvreemde   man?    Hieraan   denkt    zij    in   de   ver-
ste   verte   niet!

SYLVIA-      (    Ironisch   )   Met   Fernand   hoef t   zij   anders   niet   bang   te
z i J' n .

MATHIEU-    (    Verrast    )    Hij    is   toch   geen   homo?

SYLVIA-      (   Ironisch   )   Zelfs   dat   niet!

MATHIEU-Diane   kan   ieder   ogenblík   wakker   worden.

SYLVIA-       (    Wat    beledigd    )    En    dan?

MATlïlEU-Dan   gaat   zij    mij    natuurlijk   vragen,   waar   ik   naartoe
ben   geweest.

S¥LVIA-      (    Ietwat   geërgerd    )   En   jij   weet   hier   niets   op   te   be-
denken?

MATHIEU-Mijn   uitvlucht.en   bewaar   ik   best   voor   een   volsende   ge-
legenheid.    Kunnen   wij    samen   afspreken   ergens   buiten
het   hotel?

SYLVIA~       (    Wat    beledigd    )    Achter    hoek    of   kant?

MATHIEU-Ja.
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SYLVIA-      (   Wat   beledigd    )    Jij    bent   van   plan,    mij    af   en   toe   rap
rap   een   aalmoesje   toe   te   stoppen?

MATI]IEU-Zie   jij    een   andere   mogeli].kheid?

SYLVIA-      I)an   hadden   wij    even   goed    thuis   kunnen   blijven!    (    Reso-
1uut    )    Ik   ontdoe   mij    van   Fernand!

MATI]IEU-   En    dan   mag    ik   naar   hier   komen?

SYLVIA-       Of    ik   naar   ].ou!

MATHIEU-Dan   kom   ik   liefst   riaar   hier...    A11een,    eh...

SYI,VIA-       (    Snapt   het:   meteen    )    Je   vrouw!    (    Resoluut    )    Luister
eens   goed,    Mathieu,    voor   mij    is   het   nu   alles   of   niets!
Ofwel    brengen   wij    deze   paar   weken   samen   door!    Ofwel
vertrek   ik   vandaag   nog   terug   naar   huis!    Aan   jou   de
keuze !

MATHIEU-    (    Zenuwachtig    )    Wat    doen    wij    dan   met    Diane?

SYLVIA-      (   Resoluut.    )    Hetzelfde   als   met   Fernand!    Jij    zorgt,    dat:
].ij   ervan   verlost:   geraakt!

MATHIEU-    (    Zenuwachtig    )    Hoe?

SYLVIA-      (   Ironisch   )    Voor   mijn   part   hoef   jij    haar   niet   meteen
van   kant   te   maken,    daarvoor   heb   ji]'    nog   alle   tijd!
Stuur   haar   gewoonweg   de   deur   uit!

MATHIEU-    (    Zenuwachtig    )    Waar   naartoe?

SYLVIA-      Vertel   haar   botweg   de   waarheid!    Of   denk   ji]`    hier   de
hele   tijd   verstoppertje   te   spelen?   Hieraan   doe   ik   niet
meer   nee!    Hiervoor    ben   ik   te   oud    geworden!

MATHIEU-    (    Zenuwachtig    )    Haar   zomaar   zonder   reden   aan   de    deur
zetten?

SYLVIA-      Dat   doe   ik   met   Fernand   toch   ook!    Beken   haar   vlakaf ,
dat   jij   hier   met   mij    hebt   afgesproken!

MATHIEU-   Zomaar    ineens?

SYLVIA-      (   Ironisch   )    Jij   mag   er   desnoods   een   tekeningetje   bij
maken.    Maar   het    is   één   van   de   twee:    ofwel   wij    samen,
ofwel   helemaal   niets.    Ik   wil    "nü"   van   jou   verneiiien,
wat   jij    van   plan   bent!

MATHIEU-(    Onwennig    )    Nat.uurlijk   wil    ik   ].ou!

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Dan   vertel   jij    ]-e   vrouw   nu   de   waarheid,
en   ik   zet:    Fernand   aan   de   deur!

MATHIEU-(    Onwennig    )    Ik    zal    het    proberen.
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SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Jij    moet   niet    "proberen",    jij    moet   het
doen!    En    zonder    doekjes    erom!

MATHIEU-   Waar    vinden   wij    mekaar    nadien?

SYLVIA-      Wie   van   ons    beiden   het.   eerst    de   klus   heeft    geklaard,
kc7mt    de    andere    oi)zoeken!

MATHIEU-(    Niet.    overtuigend    )    Vooruit    dan   maar!

SYLVIA-      Op   die    toon   ga   jij    er   nooit   komen!    (    Resoluut    )    Denk
aan   de   inzet!

MATHIEU-Eerst    nog    wat    ii]oed    opdoen!

(   Hij   kust   Sylvia.   Als   het   aan   de   kus   van   Sylvia   ligt,
heeft   Mathieu   nu   moed   te   over.    )

MATHIEU-(    Op    de   kus    duidend    )    Hoe    bestaat    het!

SYLVIA-      Straks   is   het   nog   van   dat!    Als   beloning!

MATHIEU-(    Glimlachend    )    Voor   geen   geld   wil    ik   ze   missen!

SYLVIA-       Vooruit    dan!

MATHIEU-Tot   straks!

SYLVIA-      Pak   de   koe   meteen   bij    de   horens!

MATHIEU-(   Wat    onzeker    )    Als   ik   eens   wist,    hoe    ik   dat   moet   doen   !

(   Onzeker   verlaat   Mathieu   de   kamer.    )

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Diane   ligt   nog   altijd   op
bed.   Mathieu   steekt   voorzichtig   het   hoofd   door   de   deur  _
opening.    Hij    merkt   dat   Diane   nog   slaapt,    en   komt.   vlug
naar   binnen.    Op   de   tippen   van   de   tenen   begeeft   hij
zich   naar   het   bed.    Hij    buigt   zich   over   Diane   heen,    om
te   zien   of   zij   nog   slaapt.   Net   op   dat   ogenblik   opent
Diane   de   ogen.   Geschrokken   slaakt   zij    een   gil.    )

DIANE- Jij   bent   het?

MATHIEU-Zie   jij    dat   niet?

DIANE-         Heb   ik   lang   geslapen?

MATHIEU-    (    Ietwat   ironisch    )   Niet   eens   de   ti].d   voor   een   rustig
tiabbeltje   met   onze   getiuur.

DIANE-          Onze   getiuur?    Wie    is    dat?

MATHIEU-Ik   zei   het   maar   bij    manier   van   spreken.

DIANE-         Mathieu,    ik   heb   er   liggen   over   nadenken.

MATHIEU-    Waarover?
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DIANE-         Die   vrouw,    die   zich   hier    van   kamer   vergiste!

MATHIEU-(    Te    onschuldig    )    Oh,    die!

DIANE-         Ik   zei   je   toen,    dat   ik   dat   gezicht   al   eens   eerder   had
gezien .

MATHIEU-(    Blijkbaar   onschuldig    )    Zei   jij    dat?

DIANE-         (    Vol   overtuiging    )   En   ji]'    hebt   haar   ook   al   eerder   ge-
zien !

MATHIEU-    (    Blijkbaar   verbaasd    )    Ik?

DIANE-         Denk   eens   na!    Jij    hebt:    haar   zelfs   meer   dan   eens   gezienj

MATHIEU-    (    Blijkbaar   onschuldig    )    Ik   zou   het   niet   weten.

DIANE-         Op   het   trouwfeest   van   je   privé-secretaresse!

MÁTHIEU-Van   Johanna?    (    Blijkbaar   verrast    )   Was   zij    daar   ook?

DIANE-         Zij    was   de   fotografe   van   de   huwelijksreportage!    Op   het
terras   in   de   maneschijn   het)ben   jullie   nog   uren   met   me-
kaar   staan   praten!

MATHIEU-    (    Bli]-ktiaar   onschuldig    )    Daarvan   herinner   ik   mi].    niets
meer.

DIANE-         Jij    was   smoorverliefd   op   je   secretaresse!    LJi].    was   er
het   hart   van   in,    dat   zij    trouwde!

MATHEEU-    (    Blijkbaar   verontwaardigd    )    Ik?

DIANE-        Die   fotografe   heeft   je   er   die   avond   weer   helemaal   bo-
venop   geholpen!

MATHIEU-    (    Blijkbaar   verwonderd    )    Ik   herinner   mij    er   niets   meer
van!

DIANE-        Een   gezicht   als   dat   van   haar,    vergeet   je   toch   nooit
meer !

MATHIEU-    (   Blijkbaar   onschuldig    )    Ik   zag   haar   alleen   maar   in   de
maneschij n .

DIANE-         (    Wat    verwonderd    )    Nadien   ging   ji].    t.och   iedere   dag    bij
haar   langs,    on   te   zien   of   de   foto's   al   klaar   waren!
(   Ietwat   ironisch   )   Zij   was   toc.h   niet   iedere   keer   in
haar   donkere   kamer?

MATHIEU-(    Grijpt   de   gelegenheid    nu   aan,    om   ter   zake   te   komen    )
En   diezelfde   fotografe   is   nu   hier?   Meer   nog,    zij   heeft
haar   kamer   vlak   naast   de   onze?   Vind   ji].   dit   niet   een
beetje   eígenaardig?

DIANE-          Waarom?
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MATHIEU-Ik   weet   riíet...    Jij    gelooft   dus   in   het    t.oeval?   Jij
houdt.   het   niet   voor   mogelijk,    dat   zij    ons   bewust   is
nagekomen?

DIANE-          Waarc)m    zou    zij?

MATHIEU-(    Ietwat   uitdagend    )    Ik   weet    niet..

DIANE-         Jij    hebt   die   fot.o's   toch   betaald?

MATHIEU-Natuurlijk!    Ik   ben   toch   ook   dikwi].ls   genoeg   bij    haar
langsgegaan   voor   de   rekening.

DIANE-         Dan   zie    ik    niet    in,    waarom   zi].    ].ou    nog    zou   nakomen.
Hoe   weet   zij    ten   andere,    dat   jij   hier   bent?

MATHIEU-Van   Johanna!...    Of   toevallig    gehoord...    (    nadrukke-
1ijk    )    van   mij!    Als   het    om   mannen   gaat:,    hebben   sommige
vrouwen   maar   een   half   woord    nodig.

DIANE-         Fatale   vrouwen!

MÄTHIEU-(   Nadrukkelijk   )   Misschien   is   zi].    wel   zo'n   fat.ale
vrouw!    (   Tracht   I)iane   nu   iets   duídelijk   te   maken   )   Wat
zou   jij   doen,   als   ].i].   alleen   kwam   te   staan   in   het.   le-
ven?

DIANE-         (    Wat:   ongerust    )    Jij    bent   toch   niet   ziek?

MATHIEU-    (    Geamuseerd    )    Nooit    eerder   heb    ik   mij    zo    goed    gevoeld    !

DIANE-         (    Gemeend    )    Als   ík   jou   ooit   kom   te   verliezen,    maak   ik
mij    dezelfde   dag   nog   van   kant!

MATHIEU-(   Geschrokken   )   Zoiets   ga   jij    mij    toch   niet   aandoen?

DIANE-         (    Onschuldig    )    Jij    bent    dan   toch   ook   doodl

MATHIEU-    (    Verwonderd    )    Hoezo?

I)IANE-         Vermits   ik   jou   kom   te   verliezen!

(   Er   wordt   geklopt..    Mathieu   schrikt.    )

MATHIEU-Nu   al?   Die   heeft    er   korte   metten   mee   gemaakt!

DIANE-          Wie?

(    I)e   gangdeur   gaat   open   en   Viola   komt   naar   binnen.    )

VI0LA-          (    Vriendelijk    )    Goedendag,    mijnheer   en   iiievrouw   Windey
(    wind-ei    )!

MATHIEU-(    Lastig    )    Windey!

VI0LA-         (    Vriendelijk    )    Ik   kom   even   langs   in   verband   met   het
avondeten.    Souperen   jullie   beneden   in   het   restaurant,
of   smossen   jüllie   hier   zelf   iets   klaar?
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DIANE-          Wat    doen   wij,    Mathieu?

MATHIEU-    (    Wat    opgewonden    )    Moeten   wij    dat    nu   al    beslissen?    Ik
wil   er   nog   eens   rustig   over   nadenken!

VI0LA-         Over   precies   anderhalf   uur   verwachten   wi].    de   gasten   in
het   restaurant.    Wij    zouden   toch   graag   willen   weten,
voor   hoeveel   personen         wij    moeten   klaarmaken.

DIANE-         Wij    hebben   nog   niets   ín   huis   gehaald,    wij    zullen   wel
beneden    "moet:en"    gaan    eten.

MATHIEU-(    Onwennig    )    Mijn   vrouw   mag   jij    alvast   opschrijven,
achter   mijn   naam   zet   je   voorlopig   een   vraagt:eken!

DIANE-         (    Wat   gesc.hrokken    )   Jij    stuurt   mij    toch   niet:   alleen
naar   beneden?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Ik    ben    tc)ch   niet    veri)1icht,    heel    de
tijd   achter   je   aan   te   hollen?

\7 I 0 L A -

DIANE-

VI0LA-

DIANE-

VI0LA-

DIANE-

(    Droogweg    )   De   meeste   koppels   eten   samen,    (    geamu-
seerd    )   zeker   als   ze   nog   niet   zijn   getrouwd.

(    Opgewonden    )    Wij    zijn    getrouwd!

(    Gelooft:   het.   duideli].k   niet    )    Natuurlijk,    mevrouw.
Dus   één   souper   en   één   vraagteken?

Twee   soupers!

(    Geamuseerd    )   Moesten   jullie   nog   van   gedacht.e   veran-
deren,    dan   bellen   jullie   maar...1iefst:   nog   voor   het:
eten.    Tot   straks...   misschien.

(   Viola   verlaat   de   kamer.    )

(    Gespannen    )   Wat   mankeert   er   jou?

MATHIEU-(    Kortaf    )    Niets!

I)IANE-         Waarom   maak   ].ij    dan   in   aanwezigheíd   van   vreemden   zo'n
heisa   over   dat   eten?

MATHIEU-Doe   ik   dat?    (    Laat   weer    een    proefballonnetje   op    )   Mis-
schien   eet   ik   vanavond   wel   samen   met   die   fotografe!

(    Gekrenkt    vlucht   Diane   de   badkamer   in.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Sylvia   pakt   de   koffer
van   Fernand.    Deze   komt   blijgezind   terug   van   een   wande-
1ing.    )

FERNAND-(    Gearnuseerd    )   Wi].    zijn   nog   maar   net    hier,    en   jij    bent
al   aan   het   inpakken.

DIANE-          (    Opgewonden    )    A11een    jouw   koffer!
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FERNAND-(    Geamuseerd    )    Zit    onze    vakantie    er    al    op?    Of    ga   jij
mi].    aan   de    deur    zet.ten?

SYLVIA-       (    Kordaat    )    Jouw   vakantie   zit.    erop!    Jij    maakt   ]'e   hier.
zo   gauw   iïiogelijk   uit    de    voeten,    en   anders   ga   ik!

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Maar    goed,    dat    ik   jou    ken.    Anders    ging
ik   nog   denken,    dat.   ji].    het   meent.

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Ik    meen    het!

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Jij    hebt    toch    geen    andere?

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Die    heb    ik   wel!

(   Fernand   gelooft   het   niet,    hij   moet   erom   lachen.    )

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Doe    niet    zo   onnozel!

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Wie    doet    er   hier    c}nnozel?    Jij    een   ande-
re!    Nog    zo'n   mop,    en   wij    zitten   hier   zcinder   lic.ht!

SYLVIA-       (   Opgewonden    )    Wat:    dacht   ].ij,    dat    die   man   hier   daar-
straks   kwam   zoeken?

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Welke    man?    Toch    niet    die...

(    Geamuseerd   doet   Fernand    de   op   de   tenen   sluii)ende   Ma-
thieu   na.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Hij    is   mijn   minnaar!

(    Bij    Fernand   kan   de   pret   niet   meer   op.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Ik    ben   het   beu,    nog    langer   mijn   leven
door   jou   te   laten   verknoeien!

FERNANI)-(    Geamuseer.d    )   Een   ninnaar,    tot   daai.!    Maar   toch   niet
die.  .  .

(   Weer   doet   Fernand   de   op   de   tenen   sluipende   Mathieu
na.    Er   wordt   geklopt.    Sylvia   verwacht:   Mathieu,    reso-
1uut    opent   zij    de   deur.    Viola   komt   naar   binnen.    )

FERNANI)-(    Geamuseerd   op    Viola    duidend    )    En   dit   hier    is    "mijn"
minnares !

(    Weer   l(an   bij    Fernand   de   pret   niet   meer   op.    )

VI0LA-         (   Geamuseerd    )   Ten   minste   nog   ene,    die   plezier   heeft
in   het   leven.

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Wat    kom   jij    hier    doen?

VIOLA-         (    Rustig    )    Ik   kom   vragen,    of   jullie   hier   souperen   of
beneden   in   het   restaurant..

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Dat    kan    nog    wachten!
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(    Vriendelijk    )   Toch   niet,    mevrouw.    In   de   keuken   wil-
len   ze   weten,    waar   ze   aan   toe   zijn.

SYLVIA-       (    Kordaat.    )    Ik    eet.    beneden!    En   hij    is    er    niet   meer    van-
avond  !

VI0LA-          (    Snapt   het   niet   ii]eteen    )    Hij    is    er   niet.   meer?...
(    Geamuseerd    )   Jij    bent   toc.h   niet   van   plan,    mijnheer
van   kant   te   maken?

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Bemoei   je   met   je   eigen    zaken!

VI0LA-          (    Geamuseerd    )    Oké,    mevrouw!    Da's    dus    vanavond    één    sou-
i)er,    en   over   enkele   dagen   een   begrafeniskoffie!

(   Fernand   heeft   er   duidelijk   plezier   in.    Sylvia   die
dit   merkt,    verdwijnt   opgewonden   in   de   badkamer.    )

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Ik   geloof ,    dat   wij    mekaar   zouden    ver-
staan.    Als   mi].n   vrouw   mij    ooit   aan   de   deur   zet...

VIOLA-         (    Geamuseerd    )    Ik   ben   getrouwd,    mijnheer.    Mijn   man   is
een   dokwerker...    (   Met   nadruk    )    van   honderd   vijfentwin-
tig   kilo!

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Dan   heb    ik    niets    gezegd,    kind!    Dan   het)
ik   niets   gezegd.

VIOLA-         Hoe    zit   het    voor   het   avondeten?

FERNAND-(    Vriendeli].k    )    Natuurlijk   eet   ik   beneden,    samen   met
mijn    vrouw.

VIOLA-         (   Gewoon    )    Jij    denkt,    dat   zij    hierinee   akkoord   gaat?

FERNAND-(   Vriendelijk    )   Hieraan   twijfel   ik   geen   seconde.    Ons
huwelijksbootje   vaart   niet   altijd   rimpelloos.   Ivlaar   kap-
seizen,   dat   zit   er   voorlopig   niet   in.

VI0LA-         Twee   soupers   dus!

FERNAND-Ja.     (    Geamuseerd    )    En    de    groeten   aan   je   man!

(   Viola   verlaat   de   kamer.    )

(    De    kamer    van    de   Windey's.    Een   opgewonden   Mathieu
komt   uit   de   badkaner.    Er   wordt   geklopt.    Mathieu   opent.
erg   benieuwd   de   gangdeur.    Viola   komt   naar   binnen.    )

VI0LA- Nu   was   ik   tpch   nog   iets   vergeten,    mijnheer   Windey
(   wind-ei    ).

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Windey!

VI0LA-         Het    leeggoed    van    de    champagne.

(   Viola   is   al   bij   de   tafel.    )
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(    Verwonderd    )    LJullie    het)ben    de   champagne   nog    niet    aan-
geraakt?

MATHIEU-Hiervoor   hebben   wij    nog   niet    de   tijd   gehad.

VI0LA-         Dan   moet    ik    toc.h   even   het    ijs    verversen.

MATHIEU-(    Kregel    )    Laat    maar    staan!

VI0LA-          Neen,    mijnheer!    "Hotel    DE   TORTELDUIF"   wil    geen    ontevre-
den   klanten.    A11es   inoet   hier   picobello   in   orde   zi].n,
ook    de    champagne.

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    Ik    doe    toch   inet    mijn    chami)agne   wat    ik
wil!

VI0LA-          (    Rustig    )    Inderdaad!    Zo   gauw   hij    weer   i].sgekoeld   is,
mij nheer .

(    Viola   vertrekt   met    de   champagne.    )

{   In   de   kamer   van   de   Compernolles   kont   een   erg   humeuri-
ge   Sylvia   uit   de   badkamer.    Zonder   Fernand   een   woord   of
een   blik   te   gunnen,    st.apt   zij   regelrecht   in   de   rich-
ting   van   de   gangdeur.    )

FERNAND-(    Onsc.huldig    )    Voor   het    avondeten    is   het.    nog    te   vroeg.

(   Sylvia   is   al   vertrokken.    Zij    smakt   de   deur   achter
zich   dicht.    )

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Er   wordt   geklopt.    Mathieu
gaat   opendoen.    Sylvia   staat   in   de   deuropeníng.    Mathieu
wil   vlug   mee   de   gang   op,    maar   Sylvia   stapt   resoluut
naar   binnen.    )

MATHIEU-    (    Erg    benieuwd    )    En?    Heb   ]'ij    het    hem    verteld?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Hi].    wil   mij    niet    geloven,    de    onnozelaar!

MATHIEU-    En    nu?

SYLVIA-       (    Kordaat    )    Nu   moet   ik   hem   eruit   gooien!    (    Kort    )    Hoe-
ver   staat   het   hier?

MATHIEU-    (    Onwennig    )    Ik    heb   Diane    proberen    t:e    vertellen,    wat
er   tussen   ons   gaande   is...    in   bedekte   termen.

SYLVIA-       (    Streng    )    Waarom    "bedekte"    termen?

MATHIEU-(    Erg   onwennig    )    Je   vrouw   zomaar   aan   de   deur   zetten,
valt   niet   mee.

SYLVIA-      (    Streng    )   Jij    bent   toch   niet   van   plan,    op   het   aller-
1aatste   ogenblik   terug   te   krabt]elen?

MATHIEU-(    Zonder   veel   overtuiging    )    Nat.uurlijk   niet.
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SYLVIA-       Wel    dan?

MATHIEU-(    Onwennig    )    Kan   jij    Diane   misschien    overt.uigen,    dat
het   ons   ernst   is?

SYLVIA-      Als   het   dat   maar    is!    Eigenlijk   is   het.   jouw   werk!    Waar
trekken   wij    in,   hier   of   bij   mij?

MATHIEU-Ik   weet    het    niet.

SYLVIA-      Het:   wordt   anders   stilaan   tijd,    dat   wij    het   weten!

MATHIEU-Mij    om   het    even.

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Dan   bli].ven   wij    hier!    Haal   mijn   koffer!

MATHIEU-    (    Wat:    vei.bouwereerd    )    Je    koffer?

SYLVIA-       (    Wat   opgewonden    )    Jij    weet   toch,    wat   dat    is?

MAT.HIEU-    (    Onwennig    )    Waar    is   je    koffer?

SYLVIA-      In   de   kamer   hiernaast.

MATHIEU-    (    Erg    onwennig    )    Jouw   man   is    daar    ook?

SYLVIA-      En   dan?    (    Kordaat.    )    Jij    gaat   daar   naar   t)innen!    Jij
vraagt,   welke   mijn   koffer   is,    en   jij    brengt=   die   meteen
naar   hier!

MATHIEU-(    Erg   onwennig    )    En   als   je   man   mij    iets   in   de   weg    legt?

SYLVIA-       (    Erg   kordaat    )    Ga   die   koffer   halen!

(    Erg   onwennig   verlaat   Mathieu   de   kamer.    Als   hij    weg
is,   stapt   Sylvia   enkele   keren   resoluut   door   de   kamer.
Omdat   zij    Diane   voorlopig   niet   ontwaart,    gaat   zi].    ge-
spannen   plaatsnemen   op   een   stoel.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Er   wordt   geklopt.    Fer-
nand   opent   de   deur.    Mathieu   staat   in   de   deuropening.    )

MATHIEU-    (    Zenuwachtig    )    Mijnheer    Comi)ernolle?

FERNAND-Dat    ben    ik!

MATHIEU-(    Handdruk    )    Mathieu   Windey!    Mag    ik    even    binnenkomen?

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Doe   maar,    of   jij    hier   thuis   t)ent!

MATHIEU-Dank    je.

FERNAND-(    Joviaal    )    Ga   zit.t.en!

MATHIEU-Daarvoor    ontbreekt   mij    de   ti].d.    Ik   ben   gestuurd    door
Sylvia,    je   vrouw.

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Meestal    moet    ik   haar    boodschappen    doen.
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MATHIEU-(    Erg    onwennig    )    Zij    had    graag    haar    koffer.

FERNAND-(    Blijkbaar    onschuldig    )    Waarvoor?

MATHIEU-(    Zenuwachtig    )    Zij    heeft   er   met   ].ou   misschien   al.    over
gesproken?

FERNAND-    Waarover?

MATHIEU-(    Zenuwachtig    )    Zi].    is   van    i)1an,    haar   vakant.ie   samen
met   mi].    door   te   brengen.

FERNAND-    (    Blijkbaar    onschuldig    )    Waarom,    als    ik    vragen   mag?

MATHIEU-(    Zenuwachtig    )    Kan   jij    dat    niet    raden?

FERNAND-(    Aandringend    )    Ga    toch    even    zitten!

MATHIEU-Eén   minuut    dan.

FERNAND-Ken   jij    mijn    vrouw?

MATHIEU-(    Zenuwachtig    )    Al    een   tijdje.    Wi].    ontmoeten   mekaar   al
eens .

FERNAND-Af    en    toe,    of    geregeld?

MATHIEU-(    Wat   minimaliserend    )    Dat    gaat:.

FERNAND-Eén   keer    per   maand,    of    één   keer    per    dag?

MATHIEU-(    Sterk    )    Niet    elke    dag!    (    Vc)orzichtig    )    Eerder    om   de
twee   dagen.

FERNAND-Hierover   heeft   zi].    mij    nooit   wat   verteld.

MATHIEU-(    Wat   nerveus   glimlachend    )    Dat   neem   ik   aan!

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Waarom?

MATHIEU-(   Verrast    )   Zoiets   vertel   je   toch   niet   aan   je   eigen
man!

FERNAND-Waarom   niet?    Daarmee   had    zij    het    zichzelf   toch   heel
wat   gemakkelijker   gemaakt.   Kijk   eens,    nu   zitten   jullie
hier   heel   de   tijd   met:   mij    opgescheept.

MATHIEU-(    Verrast    )    Meen   jij    dat?

FERNAND-Nat.uurlijk!    Had   zij    mij    op   ti].d   en   stond    ingelicht.
dan   was   ik   thuisgebleven.

MATHIEU-    (    Verrast    )    Echt?

FERNAND-   Ook   voor    iemand    anders   kan    ik    de    zon    nog    in   het   water
zien   schijnen.    Voor   het   geluk   van   mijn   vrouw   heb   ik
alles   over.
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MATHIEU-(    Vert)aasd    )    Het    is    de    eerste   keer,    dat    ik   zoiets    hoor   !

FERNAND-Sylvia   en    ik   zijn   toc.h    getrouwd   voor    iets!    Of   heb   jij
iiiets   over   voor   je   vrouw?

MATHIEU-(    Verbouwereerd    )    Jawel,    maar...    Jij    hebt   er   dus   hele-
maal   geen   bezwaar   t.egen,    dat   ik   Sylvia   haar   koffer   meft
neem?

FERNAND-    (    Blijkbaar   onschuldig    )    Zij    kan   toch   moeilijk   bij    jou
intrekken   zonder   iets.    Jij    zou   nog   kunnen   denken,    dat
zij    komt   uit   armoede.

MATHIEU-Neen,     neen!

FERNAND-Heb   ]'i].    er   wel   goed   over   nagedacht,    wat   jij    begint?

MATHIEU-(    Erg    benieuwd    )    Hoe    bedoel    ].ij?

FERNAND-Een    vakantie   met    Sylvia!

MATHIEU-    (    Erg   onwennig    )    Eigenlijk   reiken   onze   plannen   verder
dan   alleen   maar   deze   vakantie.

FERNAND-Zie   je   wel!    Dan   moet    ik   je    toc.h    even    inlicht.en.

MATHIEU-   Waarover?

FERNAND-Over   Sylvia   natuurlijk!

MATHIEU-    (    Ongerust.    )    Mankeert    er    iets   aan?

FERNAND-Integendeel!     (   Met   overtuiging    )   Een   vrouw   als    Sylvia
ís   gewoonweg   het   einde!

MATHIEU-Dat    dacht    ik    oolc   al.

FERNAND-Alleen ,...    je   moet    ze    gewoon    zijn.

MATHIEU-    (    Onwennig    glimlac.hend    )    Dat   begint   al   aardig    te   luk-
ken!

FERNAND-(   Onschuldig    )   Toch   maar   niet   te   zeker   zijn   van   je
stuk !

MATHIEU-(    Onwennig   glimlachend    )   Wij    zijn   al    een   beetje...    oi)
nekaar   ingespeeld!

FERNAND-(    Onschuldig    )    Dat    is   dan   tii]-zonder   rap!    Ik   ben   al   ja-
ren   met   haar   getrouwd,    en   ik   kom   nog   elke   dag   voor   ver-
rassingen   te   staan!

MATHIEU-(    Enthousiast    )    Des    te    bet.er!

FERNAND-Sylvia   heeft   niet   het    gemakkeli].kste   karakter.    Zij    kan
nogal   agressief   en   impulsief   uit   de   hoek   kornen.    Betwe-
terig,    onverzettelijk,    onredelijk,   eigenzinnig,   stijf-

.koppig-,    hartvochtié,    gevoelloos...
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MATHIEU-    (    Verbluf t.     )    Echt.?

FERNAND-(    Ernstig    )    Wist   jij    dat   niet.?   Als   jij    haar   weet   aan
t.e   pakken,    is   dat   natuurlijk   niet   zo   erg.    Maar   voor
iemand   die   haar   nog   niet   helemaal   gewoon   is...

MATHIEU-(    Benieuwd    )    Jij    weet.    hoe    het   moet.?

FERNAND-Absciluut!    Tussen   Sylvia   en   mij    is   er   nooit   een   vuiltje
aan   de   lucht!

MATHIEU-Waarom   laat    jij    haar    dan    naar   mi].    komen?

FERNAND-(    Ernstig    )    Dat   is   toch   duideli].k!    Waar   kan   zij    beter
al   eens   uitrazen,    dan   op   een   ander?

MATHIEU-(    Benieuwd    )    Kan   jij    mij    misschien   een   goede    raad   ge-
ven?

FERNAND-(    Gewichtig    )    De   beste    raad    die   ik   je   kan   geven   is:
hou   je   handen   eraf !

MATHIEU-(    Onwennig    )    Dat:    is   nu   moeilijk,    alles   is   al    geregeld.
Hiernaast   zit   zij   op   mij    te   wachten...   en   op   haar   kof-
fer.

FERNAND-   Jij    bent    getrouwd?

MATHIEU-Al   jaren!

FERNAND-Weet   je   vrouw,    clat   jij    hier   bent?

MATHIEU-Zij    is    erbi].!

FERNAND-(    Onschuldig    )    Dat   maakt    de    zaak   dan   wel    erg    spannend!

MATI]IEU-Tegen   wie   zeg   jij    het?

FERNAND-   Of   is   zij    akkoord   met   heel   deze   affaire?

MATHIEU-Zij    weet   nog    van   niets!    LJouw   vrouw   is   haar   op   dit    o-
genblik   aan   het   inlichten.

FERNAND-Moet   jij    daar   dan   geen   oogje   in   het   zeil   houden?

MATHIEU-(    Veelbetekenend    )    Liever   niet!

FERNAND-    (    Ernstig    )    Twee   vrouwen   die   nekaar   in   het   haar   zit.-
ten!    Daar   kunnen    ongelukken    van    komen!    I)an   zouden    ze
jou   wel   eens   kunnen   besc:huldigen   van   medeplicht.igheid!
Roept   er   nog   niemand   om   hulp?

MATHIEU-(    Ongerust    )    Hoor   jij    iets?

FERNAND-Hotelkamers    zijn    over   het:    algemeen    goed    geïsoleerd.

MATHIEU-(    Ongerust    )    Ik   moet    dringend    eens    gaan    zien!    Welke    is
de   kof fer   van   Sylvia?
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FERNAND-Ga   jij    het    t:och    riskeren?

MATHIEU-(    Onwennig    )    Ik   kan   nu   nog   moeilijk   terugkrabbelen.
Is   het.   deze?

FERNAND-Ja.

(    Mat:hieu   wil    de    koffer    opnemen.    )

FERNAND-(    Gedienstig    )    Ji].    gaat    toch   niet   met    zo'n   zware   kof-
fer   slepen?    Ik   draag   hem   wel   voor   jou!

MATHIEU-    (    Onwennig    )    Dank   je.

(    Fernand   neemt   de   koffer,    beiden   staan   op   het   punt   de
kamer   te   verlaten.    )

MATHIEU-(    Plots    )    Geef   hem    toch   maar   aan   mij.

FERNAND-(    Gedienstig    )    Ik   help   je   met   alle   plezier.

MATHIEU-Ik   kan   daar   noeili]'k   met   ].ou   binnenkomen.

FERNAND-Vrees   ].ij,    dat   ik   mij    niet   weet   te   gedragen?

MATHIEU-Dat.    niet.

FERNAND-Ik   draag   hem   in   ieder   geval   tot:   bij   je   kamerdeur.

MATHIEU-Laat   maar.

(   Mathieu   neemt   de   koffer   over   van   Fernand.    )

FERNAND-    Gaat    het?

MATHIEU-(    Met   veel   noeite    )    Ja!

FERNAND-Als   je   hulp   nodig   hebt,    kom   je   mij    maar   roepen!    Of   je
klc)pt   op   de   tussenmuur!

MATHIEU-(    Met    veel    moeite    )    Dank   je!

(    Fernand    laat:   Mathieu   uit.    Als   Mathieu   weg   is,    wordt
Fernand   plots   veel   ernstiger.    )

FERNANI)-    (    Bezorgd    )    Sylvia?

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Sylvia   begeeft    zich   tot
bij    de   badkamerdeur.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )   Hoe   zit   het    daar?   Ben   ].ij    van   plan,    er
nooit   meer   uit   te   komen?

(   Wat   verrast   komt   Diane   zien,    wat   er   aan   de   hand   is.)

DIANE-         Waar    is   Mathieu?

SYLVIA-       (    KÍordaat   )   Mijn   koffer   halen!    Is   de   jouwe   gepakt?
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DIANE-          (    Plots    erg    ongerust    )    Waarom?

SYLVIA-       (    Kordaat.    )    Changement    de   dëcor!    Jij    vliegt   eruit,    en
ik    kc)m    erin!

DIANE-          (    Opgewonden    )    Wat.    zegt    Mathieu    hiervan?

(   Mathieu   zeult   de   koffer   van   Sylvia   naar   binnen.    )

SYI.VIA-       (    Ironisc.h    )    Vraag    hem    dat    zelf    maar!

DIANE-          (    Op    de   koffer    duidend,    opgewonden    tot   Mathieu    )    Wat.
betekent   dit?

MATHIEU-    Weet    zij    nog    van    niet.s?

SYLVIA-      (    Ironisch    )   Jawel,    maar   zij    wacht   nog   op   jouw   bevesti-
ging  !

DIANE-          (    Opgewonden    )    Van   wie    is    die   kof f er?

MATHIEU-(    Oriwei]nig    )    Van    Sylvia!    Zij    komt    hier   jouw   plaats    in-
nemen !

SYLVIA-       (    Verontwaardigd    )    "Haar"    plaats?

MATHIEU-(    Verbetert    )    Zij    komt   hier    in   ].ouw   plaats.

DIANE-          (    Opgewonden    )    En    de    reden?

SYLVIA-      (    Kordaat   tot   I)iane    )    Pak   je   koffer   en   verdwijn!

I)IANE-          (    Erg    opgewonden    )    Waarom?

SYLVIA-       (    Opgewc)nden    )    Omdat   ji].    hier   niets   meer   te   stellen
hebt!    (   Tot   Mathieu    )   Moet   ik   hier   alles   regelen?

MATHIEU-(    Onwennig    )    Sylvia   en    ik   gaan   het    eens   samen   proberen'

SYLVIA-       (    Verontwaardigd    )    Proberen?

MATHIEU-    (    Herpakt    zich   noodgedwongen    )    Sylvia   en   ik   gaan   voor-
taan   samenwonen.

DIANE-          (    Opgewonden    )    Dat    gaat    zomaar   niet!    Wij    zi].n   wette-
1ijk   getrouwd!

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    En    dan?

MATHIEU-Daaraan    passen   wi]`    wel    een   mouw!    Ik    regel    de    scheiding
wel,

DIANE-          (    Erg   opgewonden    )    Dat    kan   jij    niet   zonder   mij!

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Neem   je   koffer    en    verdwijn!

DIANE-          (    Kwaad    )    Niet    voor   jou!
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SYLVIA~       (    Erg    opgewonden    )    Mathieu,    zet    haar    koffer    aan    de
deur  !

MATHIEU-    (    Erg    onwennig    )    Waar?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Waar   jij    maar    wil!    Op    de    gang!    Of    des-
noods   op   de    stoep   van   het   hotel!

MATHIEU-(    Onnozelweg    )    Daar   wordt.    hij    nat    als   het    regent!

SYLVIA-       (    Erg    oi)gewonden    )    Het    regent   niet!    En   anders   zet   jij
hem   maar   op   de   kamer   hiernaast!    Daar   staat   hi].    het
minst    in   de   weg!

MATHIEU-    (    Erg    onwennig    )    Wat    gaat   je   man   hiervan    zeggen?

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Vooruit!

(   Mathieu   wil   de   koffer    van   Diane    opnemen.    )

DIANE-          (    Kwaad    )    Blijf    van    die   koffer!

MATHIEU-(    Erg    cinwennig    )    Ik   breng   hem   naar    de   kamer   hiernaast!

DIANE-         (    Kwaad    )    Laat   die   koffer   staan!

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Vooruit!

DIANE-          (    Kwaad    )    Blijf   van   die   koffer!

(    Sylvia   oi)ent   de   gangdeur.    Ruziënd   verdwijnen   Mathieu
en   Diane   met   de   koffer   door   de   deur.    Sylvia   opent   de
kast,   haalt   er   wat   kleren   uit   en   gooit   ze   Diane   achter`-
na.)

SYLVIA-      Hier!    Die   zijn   niet   van   mij!

(    Ook   Sylvia   verdwijnt   nu   in   de   gang.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Sylvia   duwt:    de   gang-
deur   open.    Mathieu   met   de   koffer   en   Diane   met   de   kle-
ren   koinen   ruziënd   naar   binnen.    )

DIANE-          (    Wenend   van   onmacht    )    Geef    die   koffer   terug!

MATHIEU-(    Erg    opgewonden    )    Zie   wat   jij    doet!

DIANE-          (    Schreeuwt   het   uit.    )    Ik   wil    niet   weg!

(   Mathieu   laat   de   koffer   vallen,   blijkbaar   op   zijn   ei-
gen   tenen.    Jammerend   van   de   pijn   haast   hij    zich   naar
de   deur.    Diane   klampt    zic.h   wanhopig   aan   hem   vast.    Ma_
thieu   raakt   op   de   gang,    Sylvia   smakt   meteen   de   gang-
deur   dicht.    Diane   probeert   ze   te   openen,    maar   aan   de
buitenkant   wordt-de   deur   blijkbaar   stevig   vastgehou-
den.     )

DIANE-           (    Wenend    van    woede    )    Mathieu!...     Mathieu!!!
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FERNAND-(    Behulpzaain    )    Ga    even    zitt.en.

DIANE-          (    Woedend    )    Bemoei   je    er    niet.    mee!

FERNAND-    (    Gemoedelijk    )    Dadelijk    lat.en   zij    die   klink   wel    van-
zelf   los.

DIANE-          (    Op    de   deur    bonkend    )    Mathieu!

(    Na   een   poosje   krijgt   Fernand   de   wenende   Diane   weg
van   de   deur.    Vriendelijk   begeleidt   hij   haar   naar   de   ta,-
fel.    )

FERNAND-(    Vriendelijk    )   Ga   hier   maar   even   zitten.    Op    dit.   mo-
ment   weten   zij    geen   van    beiden,    wat   zij    doen.    Maar   dat
komt   wel   weer   in   orde.

(   Wenend    zit:   Diane   op   een   stoel.    Medelijdend   zit   Fer-
nand   op   de   rand   van   het:    bed   naar   haar   te   kijken.    )

FERNANI)-(    Vriendelijk    )    Het   komt   wel   weer    in   orde.

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Sylvia   en   Mathieu   haasten
zich   naar   bínnen.    Vlug   trekken   zij    de   deur   achter   zich
dicht.    Dan   vallen   ze   in   mekaars   armen.    Bijna   onopval-
1end    troont   Mathieu   Sylvia   inee   naar   het   t)ed.    Kussend
rollen   zij    samen   op   het   bed.    Er   wordt.   geklopt.    De   deur
gaat   open   en   Viola   komt   naar   binnen   met   de   champagne.
Het   st.oeiende   koi)i)el   heeft   haar   nog   alt:ijd   niet   oi)ge-
merkt.    )

VI0LA-

VIOLA-

(    Nogal    luid    )    De    champagne!

(   Vliegensvlug   proberen   Mathieu   en   Sylvia   overeind   te
komen.   Viola   is   wat   verrast,   als   zij    Sylvia   ziet   in
i)1aats   van   Diane.    )

(    Komisch    )    Vergis   ik   mi].,    (   schuin   naai.   het   koppel
lonkend   )   of   vergissen   zij    zich?

MATHIEU-    (    Zenuwac.htig    )    Wat    is    er   aan    de   hand?

VIOLA~         De    champagne!    IJsgekoeld!    (    Geamuseerd    )    Ik   heb    zo    de
indruk,    dat   een   afkoeling   hier   goed   van   pas   kont!

VI0LA-

(    Viola   zet   de   champagne   op   tafel.    )

(    Tot   Mathieu    )    Laat    ze    niet   koud   worden!    (    Geamu-
seerd    )   De   fles    bedoel   ik!

(   Viola   vertrekt   geamuseerd.   Weer   rollen   Mathieu   en
Sylvia   in   mekaars   armen   op   bed.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    )

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Gaat   het.   al   wat   beter?

(   Flauwtjes   glimlacht   I)iane   door   haar   traantjes   heen.)
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I)ERDE    BEDRIJF

(    In   de   beide   kamers   zit   inen   aan   tafel.    Vocir   de   toe-
schouwers   lijkt   het   ëén   grote   t.afel.    Van   links   naar
rechts   krijgen   wij    Sylvia,    Mathieu,    Diane   en   Fernand.
Bij   Mathieu   en   Sylvia   gaat.   het   er   vrolijk   aan   toe,    zij
zijn   al   aan   hun   tweede   fles   champagne.    De   stemming   bij
Fernand   en   Diane   is   nogal   t)edrukt,    al   merken   wij    die
veel   meer   aan   I)iane   dan   aan   Fernand.    )

(    De   kamer    van   de   Compernolles    )

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Laat   je    thee   niet   koud   worden.

(   Flauwtjes   glimlachend   proeft   Diane   van   haar   thee.    )

FERNAND-    (    Vríendelijk    )    En?

DIANE-         Hij    is   prima.

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Mathieu   en   Sylvia   zijn   wat
onder    invloed    van   de   champagne.    )

MATHIEU-(    Enthousiast    )    Ik   zal   nog   eens   bijschenken!

SYLVIA-      (   Wat   aanstellerig    )   Jij    wil   mi].    zat   maken!

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    A11een   maar    plezant!

SYLVIA-      (    Blijkbaar   wat    verontwaardigd    )   Ben   ik   dat   dan   niet?

MATHIEU-Wij    zijn   pas   aan   onze   tweede   fles.

SYLVIA-       Ik   voel   hem   al   in   mijn   hoofd!

MATHIEU-(    Enthousiast    )    I)at   belooft!

SYLVIA-      (   Wat   aanstellerig    )   Ben   jij   met   mij    iets   van   i)lan?

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Neen.I    lk   heb   je   hier   alleen   maar   uitge-
nodigd   voor   de   gezonde   buitenlucht!

SYLVIA-       (    Geamuseerd    )    Dan   moeten   wij    het    raam   openzetten!

MATHIEU-En   de   muggen    binnenlaten?    (    Geamuseerd    )    I)enk    eraan,
dat   die   gemakkelijk   aan   je   kunnen   vannacht!

SYLVIA-       (    Geamuseerd    )    Ji].    hebt   je   muggengordijn   niet   meege-
b r a c h t_ ?

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Vannacht   wil    ik   niet,    dat   er    ook   maar
iets   in   de   weg   hangt!

(    De   kamer    van   de    Compernolles    )
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FERNAND-(    Vriendelijk    )    Echt.    geen   koekje    of    een    beschuit?

DIANE-          Dank    je.

FERNAND-Of   een   toast.je?    Jij    hebt   niets   gegeten   vanavond.    Ik
maak   het   met   alle   plezier   voor   jou   klaar.

DIANE-         Neen,    da`nk`íje.Ik   zou   echt   niets   kunnen   binnenkrijgen.

(    De    kamer    van    de   Windey's    )

MATHIEU-    (    Wat    plagerig    )    Zal    ik   de   schemerlamp   al   maar   aandoen
...    voor   de   gezelligheid?

SYLVIA-       Wacht    nog    even.

MATHIEU-    (    Enthousiast    )    Tot    het    "moment    supréme"?

SYLVIA-       (    Geamuseerd    )    Tot   wi].    aan   de   slag    gaan.

MATHIEU-(    Plagerig    )    Het   slagveld   wenkt   al.l

SYLVIA-      Jouw   batterijen   zi].n   precies   al   geladen?

MATHIEU      Vanaf    het    eerste   Ínoment    dat.    ik   jou    zag!

SYLVIA-      Wacht    toch   nog   maar   even,    om   ze   in   stelling   te   brengen.

MATHIEU-Herinner   ].ij    je   nog   die   eerste   ontmoeting...    op   het
terras...    in   de   maneschijn?

SYLVIA-      Wij    hadden    toen    ook   champagne    gedronlcen!

MATHIEU-Flauwe    schuimwijn!

SYLVIA-      (    Blijkbaar   gemeend    )   Apropos!    Tussen   je   secretaresse
en   jou   is   het   toch   helemaal   uit?

MATHIEU-Aan   jou   kan   zij    van   geen   kanten   komen   ruiken!

SYLVIA-      (    Twij£elt    blijkbaar    )    Ja,    ja!    Maar   als   de   vlam   weer
in   de   pan   slaat!

MATHIEU-Tussen   Johanna   en   mij    is   er   nooit   echt   iets   geweest.

SYLVIA-       (    Ironisch    )    Omdat    zi].    niet    wou!

MATHIEU-(   Vriendelijk   )   Jij    hoeft   helemaal   geen   concurrentie
te   vrezen.

SYLVIA-       (    Met    nadruk    )    Dat    hoop    ik!

(    Mathieu   en   Sylvia   beginnen   mekaar   te   kussen.    )

(    De   kamer    van    de    Compernolles    )

FERNAND-    (    BekoiTimerd     )    Al    een    beetje    bekomen?
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DIANE- (    Zonder   veel   overtuiging    )    Het   gaat   wel.

FERNAND-Maak   je   maar   niet    te   veel    zorgen,    alles   komt   wel   weer
in   orde.    Als   het   moet,    ben   ik   er   ook   nog   om   je   te   hel-
1) e n .

DIANE-         Je   thee   is    echt.1ekker.

(    De   kamer   van   de   Windey's    .    Sylvia   maakt   zich   los   uit
de   omhelzing.    )

SYLVIA-      Hou   nog   wat    over    voor    sef fensl

MATHIEU-(   Enthousiast    )   Mijn   kruit   is   nog   lang   niet   verschoten,
jij   mag   gerust   zi].n!    Bestel   ik   nog   een   fles   voor   van-
nacht?   Of   gaan   wi]-    eerst   samen   onder   het   stortbad?

SYLVIA-       (    Plagerig    )    Waarom   samen?

MATHIEU-(    Enthousiast    )    Voor   de   gezelligheid.I

SYLVIA-      (    Plagerig    )    Hierover   moet   ik   nog   eens   nadenken!

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Ik   kan   zo   moeilijk   aan   mijn   eigen   rug!

(   De   kamer   van   de   Conpernolles    )

DIANE-        Het   blijft   zo   stil   hiernaast.

(   Diane   houdt   haar   oor   tegen   de   denkbeeldige   tussen-
muur.     )

DIANE-         Er   is   helemaal   niets   te   horen.

FERNAND-Om   te   slapen   is   het   nog   te   vroeg.    Misschien   zitten   ze
beneden   in   de   bar,    of   zíjn   zij    even   een   wandelinget:je
maken ,

(   De   kamer   van   de   Windey's.    Mathieu   houdt   zijn   oor   te-
gen   de   denkbeeldige   tussenmuur.    Hij    en   Diane   hangen
dus   inet   de   hoofden   vlak    bij    elkaar.    )

MATHIEU-    (   Wat   geanuseerd    )    Hoe   zouden   ze   het   híernaast   st.el-
1en?

SYLVIA-      Interesseert   jou   dat?

MATHIEU-Diane    was    er    niet    goed    van.

SYLVIA-      Jij    gaat   het   toch   niet   de   hele   nacht   over   haar   het)ben?
Zij   heeft   ten   andere   iemand,    om   haar   te   troosten.

(    De   kamer   van   de   Compernolles    )

FERNAND-Hoor   ].ij    iets?

DIANE-         Niets.
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(    De    kamer    van    de   Windey's    )

MATHIEU-    (    Geamuseerd    )    Jij    hoef t    toch   niet    ge[roost    te   worden?

SYLVIA-       (    Geamuseerd    )    Ik   weet   niet.    Ben   ji]-iets   bet.ers   met
mij    van   plan?

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Dat.    vertel    ik   je    na   het    stortbad!    Kom!

SYLVIA-       Momentje!     (    Resoluut    )    Wanneer   t:rouwen   wij?

MATHIEU-    (    Ietwat   ironisch    )    Is   dit   een   onderwerp   voor   nu?

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Ja!

MATHIEU-(    Wat    ironisch    )    Eén   keer   in   mijn   leven   ben   ik   zo   dom
geweest,    maar   geen   tweede   keer!

SYLVIA-       (    Wat    geraakt    )    En   de    reden?

MATHIEU-    (    Licht    ironisch    )   Wie   trouwt   er   nog   de   dag   van   van-
daag?

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Ik!

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Als   ik   je   niet    beter   kende,    zou   ik   nog
denken   dat   jij   het   meent!

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Ik   meen   het!

MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Ik    trouw   niet   meer!    En    ik   meen   het    ook!
Kom!

(   Mat.hieu   gaat   richting   badkamer.    )

SYLVIA-       (    Koppig    )    Mathieu?

(   Terwijl   Mathieu   verdwijnt   in   de   badkainer,    gaat   Syl-
via   koppig   plaatsnemen   op   een   stoel.    )

(    De   kamer    van   de    Comi)ernolles    )

FERNAND-(    Vriendelijk    )   Heb   ].ij    zin,    om   beneden   in   de   bar   iet.s
te   gaan   drinken?

I)IANE-         Ik   heb   hier   mijn   thee.    Ik   zou   mij    daar   ten   andere   niet
durven   laten   zien.

FERNAND-    (   Vriendelijk    )    Liever   een   wandelingetje   in   het   park?
Jij   hoeft   niet   ongerust   te   zijn,   ik   blijf   bij   je.

DIANE-          Laat   maar.

FERNAND-Als   ik   de   sleutels   van   de   wagen   had,    bracht   ik   je   naar
huis.   Maar   bij    ons   draagt   Sylvia   de   broek.

DIANE-         Wat   kan   ik   thuis    gaan   doen?    Alleen   maar   de   hele    t.ijd
aan   hier   zit.t.en   denken.
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FERNAND-    Dan    hoef    ik    ook    geen    taxi    te    bellen?

DIANE-           Neen.

FERNAND-   Zal   ik   de   televisie   aanzetten?

DIANE-           Neen.

FERNAND-    (    Enthousiast    )    Rond    dit   uur   zijn   er   enkele   interessan-
te   spelletjes.

DIANE-         Mijn   hoofd   staat   er   niet   naar.

FERNAND-Sylvia   moet   daar   ook   niets   van   hebben.    Terwijl   ik   naar
de   televisie   kijk,    gaat   zij   gewc)onli]-k   een   luchtje
scheppen   of   een   toertje   maken   met   de   wagen.

DIANE-           A11een?

FERNAND-Ja.    Zij    wil    nooit,    dat    ik   meega.

I)IANE-         Verveelt   haar   dat   niet?

FERNAND-Absoluut   niet!    Zij    amuseert   zich   best!   Meestal   slaap
ik   al   een   hele   tijd   voor   zi].   thuiskomt.

DIANE-         Als   Mathieu    's   avonds   naar   een   vergadering   is,    denk   ik
er   niet   aan   alleen   naar   bed   te   gaan.   Alti]-d   wacht   ik,
tot   hij   weer   t:huis   is.

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Heef t    hij    vaak   een   vergadering?

DIANE-        De   laatste   tijd   bijna   iedere   avond.

FERNAND-    (    Onschuldig    )    Dan   is   hij    ongeveer   evenveel   weg   als
Sylvia .

DIANE-        Ruikt   zij   nooit   naar   drank,   als   zij    thuiskomt?

FERNAND-(    Onschuldig    )    Neen,    eerder   naar   zeep.

DIANE-         (    Geschrokken    )   Zeep?   Toch   geen   lelietjes-van-dalen?

FERNAND-(    Enthousiast    )    Hoe   kan   jij    het    raden?

DIANE-          (    Erg    opgewonden    )    Mathieu    ook!

FERNAND-(    Zijn   frank   valt    )   0   ja?   Sylvia   zei   alti].d,    dat   het
was   van   haar   handen   te   wassen.

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Mathieu   verschijnt   in   een
veelkleurige   bermuda-shorts.    )

MATHIEU-Waar    blijf   jij?

SYLVIA-       (    Koppig    )    LJij    hebt   mij    nog   altijd    geen   antwciord    gege-
ven   op   mijn   vraag!
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MATHIEU-Welke    vraag?

SYLVIA-       (    Las[ig    )    Ben   jij    zo   kort   van   geheugen?

MATHIEU-Van   dat    trouwen?    (    Ongelovig    )    Sylvia,    dat    meen   ].ij
toch   niet?

SYLVIA-       (    Lastig    )    0    neen?

MATHIEU-    (    Blijkbaar   ongeïnteresseerd    )   Morgen   zullen   wij    het
hierover   eens   hebben.

SYLVIA-       (    Koi)pig     )    Waarom    pas    morgen?

MATHIEU-(    Lichtjes
gekomen   om   te

Wij zijn   toch   niet   naar   hier

SYLVIA-       (    Lastig    )    Waarvoor    dan?

MATHIEU-Voor   ons    plezier   natuurlijk!

SYLVIA-       (    Erg   gei)rikkeld    )    Wat    ben   jij    dan   van   plan   na   deze
vakantie?

MATHIEU-Dat   zien   wij    later   wel!    Nu   is   er   ander   werk   aan   de
winkel!     Kom!

(   Mathieu   verdwi].nt    in   de   badkamer.    Kwaad   kijkt    Sylvia
hem   na.   Dan   slingert   zij   resoluut   haar   koffer   op   ta-
fel.    )

SYLVIA-       (    Oi)gewonden    )    Als    dat    zo    zit...

(    Zij    oi)ent   de   koffer.    Opgewonden   begint   zij    te   zoe-
ken.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    )

FERNAND-(    Peinzend    )    Wist   jij    het   al    langer...    van   je   man...
met   mijn    vrouw?

DIANE-         Aan   hem   twijfelde   ik   al   1anger,    maar   van   je   vrouw   wist
il(   niets ....    Had   jij    een   vermoeden?

FERNAND-Ik   kom   helemaal   uit   de   lucht   gevallen.

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Sylvia   haalt   opgewonden   de
koffer   door   mekaar.    )

SYLVIA-       (    Geschrokken    )    't    ls   niet   waar?

(    Opgewonden   zoekt   zij    haastig   in   en   rond   de   koffer.
Dan   haast   zij    zich   tot   bij    de   badkamerdeur.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Mathieu?

(   Mathieu   verschijnt   weer   in   zijn   bermuda.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Mathieu,    ik    ben    iets    vergeten!
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MATHIEU-(    Geamuseerd    )    Jouw   nac.hthemd!    Dat    heb   jij    toc:h   niet
nodig .

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Iets    anders!

MATHIEU-(    Plagerig    )    Je   badslip?   Die   heb   jij    ook   niet    nodig!

SYLVIA-       (    Steeds   meer   opgewonden    )    Iets   heel   anders!

MATHIEU-(    GeamusE.erd    )    "Wij"   zijn   er   allebei,    dus   kan   er   hier
niets   ontbreken!

SYLVIA-       (   Opgewonden    )    Ik   vergat   mijn   pillen!

MATHIEU-    (    Dom    )    Welke    pillen?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    ''De"    pil!

MATHIEU-(    Onnozelweg    )    Die    hebben   wi].    toch    niet    nodig!

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Jij    niet.!    Maar    ''ik"   wel!

MATHIEU-   Liggen   ze   hier   nergens   rond   te   slingeren?

SYLVIA-       (    Opgewonden    zoekend    )    Maar    neen!

MATHIEU-Dan   doen   wij    het    erzonder.

SYLVIA-       (    Kwaad    )    Jij    misschíen!    Maar   ik   niet!

(   Mathieu   helpt   nu   ook   zoeken.    )

(   De   kamer   van   de   Compernolles.    Vlakbi].    de   tafel   op   de
grond   vindt   Fernand   een   doosje.    )

FERNAND-Hé,    wat   is   dit   hier?

(   Hij    beziet   het   doosje,    en   maakt   het   voorzichtig   o-
pen.     )

FERNAND-Pillen!    Zijn   díe   van   jou?

DIANE-          Neen.

FERNAND-(    Onschuldig    )    Ieinand    verloor   hier    zi].n   medic.amenten.
Die   gaat   er   waarschijnlijk   niet   goed   van   zijn.    (   Wat
stuntelis   leest   hi].    op   de   verpakking    )    "Anticonceptie"
...    en   nog   helemaal    vol!    (   Wat   onwennig   nu    )    Die   gaat
er   helemaal   niet   goed   van   zijn!    Ik   gooi   ze   in   de   keu-
ken   maar   in   de   pedaalemmer.

(    De   kainer   van   de   Windey's.    Sylvia   houdt   op   met    zoe-
ken.    )

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Niets!

MATHIEU-Waarom   heb   jij    die    zo    ineens   nodig?
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SYLVIA-(    Opgewonden    )    Da's    nogal    een    vraag!

MATHIEU-LJij    wist    toc.h    al    langer,    dat   ji]-je    voorzorgen   moesL
nemen !

SYLVIA-      Ik    vond   niet,    dat   het    nodig   was.    Maar   nu   weet    ik,    dat
jij    in   de   verste   vert:e   nog   niet   aan   trouwen   denkt.!    Dus
neem   ik   best   geen   risico!

(   Er   wordt   geklopt.    Even   ki].ken   zij    verrast   naar   de
deur.    Dan   gaat   Mathieu   opendoen.    In   de   deuropening
staat   Víola.    Zi].    komt   naar   tiinnen   en   wil   iets   zeggen.
Op   hetzelf de   ogenblik   merkt   zi].    de   bermuda-shorts   van
Mathieu.    Even   is   zij    hierdoor   afgeleid.    )

VI0LA- ...    Alles   in   orde   voor   vannacht?

MATHIEU-Ja.

SYLVIA-       (    I)uidelijk   als   hint    )    Neen!

VI0LA-         (   Onschuldig    )    Scheelt   er   wat?

SYLVIA-       (    Duidelijk    )    Mathieu!

(   Mathíeu   kijkr   vragend   naar   Sylvia.    )

SYLVIA-      (   Met   nadrulc    )    Zij    vraagt,    of   alles   in   orde   is   voor
vannacht !

MATHIEU-(    Snapt   het   niet.    )    Ik   zei    "ja".

SYLVIA-       (    Met   nadruk    )    En   ik   zei    ''neen"!    Zij    is   onze   enige
kans !

MATHIEU-(    Aarzelend    )    Vraag   haar   dan...

SYLVIA-       (    Kordaat    )    "Jij"    vraagt!

MATHIEU-(    Erg   onwennig   tot   Viola    )    ...    Wij    hebbEn   thuis   iets
vergeten.

VIOLA-          Wat?

MATHIEU -...    Jullie   hebben   hier   geen   huisapotheek?

VI0LA-         (   Blijkbaar   onschuldig   )   Jij   hebt   toch   niet.   in   je   vin-
ger   gesneden?

MATHIEU-Mevrouw   heeft    iets   nocíig   uit    de   apotheek.

VI0LA-          (    Tot    Sylvia    )    Hoofdpi].n?

MATHIEU-Neen.

VI0LA-          (    Tot    Sylvia    )    Toch   niet:    de   maag?

MATHIEU-(    Onwennig    )    Jij    komt    stilaan    in   de    buurt.
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(    Snapt    het    nu,    geamuseerd    )    Oh!    Daarvoor    vind   je
riiets   in   onze   huisapotheek.    Dat   is   een   artikel,   waar-
naar   er   hier   zelden   of   nooit   wordt   gevraagd.    De   mees-
ten   hebben   dat   zelf   bij.

MATHIEU-(    Onwennig    )    Zelf    heb   ji].    er    ook    geen...    in   je   handtas
of   zo?

VIOLA-          (    Geamuseerd    )    Als    vrouw   van    een    dc>kwerker   van   honderd
vijfentwint.ig   kilo   laat   je   dat   spul   best.   uit   je   tas,
als   je   thuis   de   deur   uitgaat!    (   Blijkbaar   onschuldig   )
Voor   de   rest   is   hier   alles   in   orde?

MATHIEU-Voor    de    rest    wel.

VI0LA-         (    Geamuseerd    )   Als   ik   jullie   was,    zou   ik   er   nog   eens
rustig   een   nacht]'e   over   slapen.    (   Met   wat   binnenpret    )
Een   prettige   nac.ht,    allebei!

(   Viola   vertrekt.    )

MATHIEU-Wij    riskeren   het!

SYLVIA-       (    Lastig    )    Wat?    Trouwen?

(    De   kaner   van   de   Compernolles.    Fernand   en   Diane   zit-
ten   er   gelaten   bij.    )

FERNAND-Verwacht   ].ij,    dat   wij    vanavond   nog   iets   t:e   horen   krij-
gen   van   onze   partners?

DIANE-         Ik   betwijfel   het.

FERNAND-Als   c)nze   Sylvia   iets   in   haai.   hoofd   heeft,    heeft   zij
het   niet.   op   een   ander.

(    Er   wordt   geklopt.    )

FERNAND-    (    Hoopvol    )    Misschien   zijn   zi].    toch   tot    inkeer   geko-
men!

(    Fernand   opent   de   deur.    Viola   komt   naar   binnen.    )

VI0LA-         (    Vriendelijk    )   Alles    in   orde   voor   vannacht?

FERNAND-(    Beziet    Diane    )    Dat    zien   wij    nog    wel.

VI0LA-         (    Geamuseerd    )   Mevrouw   heef t   thuis   niets   vergeten?

DIANE-         (    Begri].pt   het   uiteraard   niet.    )    Bi].    mijn   weten   niet..

VIOLA-          (    Geamuseerd    )    Uit    de   huisapotheek?

FERNAND-    De   huisapotheek?

VI0LA-         (    Geamuseerd    )    Een   slaai)pilletje...    (    sterker    )    of
iets   in   die   aard?
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FERNAND-(    Gemeend    )    Voor    ons    geen    slaappillet.].es!

VIOLA-         (    Geamuseerd    )    In   jullie   plaats   zou   ik   die   ook   niet
nernen.    Slaap    wel!

(   Viola   vertrekt.    )

(    De   kamer    van    de   Windey's    )

MATHIEU-    (    Ontstemd    )    Gaat    dat    spel    nog    lang    duren?

SYLVIA-      (   Resoluut    )    Tot   ik   geen   enkel   risico   meer   hoef   te   lo-
pen!    (    Plots    )   Je   vrouw,    heeft   die   er   geen   op   zak?

MATHIEU-   Diane?    (    Ironisch    )   Waarvoor   zou   zij    die   wel    get)rui-
ken?    (    Plots    )   Wacht   eens   even!    Heb   jij    je   koffer   geo-
i)end    in   de   kamei.   hiernaast.?

SYLVIA-      Ik   heb   er   een   kleedje   uitgehaald.

MATHIEU-Dan   kan   dat   doosje   er   daar   zijn   uitgevallen!

SYLVIA-       Dat   zou    inderdaad    kunnen!

MATHIEU-Zal   ik   het   kamermeisje   er   eens   naartoe   sturen?

SYLVIA-       (    Ietwat   schami)er    )    Om   haar   de   kans   te   geven,    ons   nog
wat   meer   voor   de   gek   te   houden?

MATHIEU-   Jij    gaat   zelf ?

SYLVIA-       (    Kordaat    )    Jij    gaat!

MATHIEU-    (    Geschrokken    )    Ik?

SYLVIA-      (    Kordaat    )    Ja,    jij!

MATHIEU-(    Wat    opgewonden    )    Ik   weet    niet   eens,    hoe   ze   er   uit-
zien !

SYLVIA-       (    Opgewonden    )   Zoveel    doosjes   liggen   daar   niet!    Ji].
brengt   maar   alles   mee,    wat   jij    daar   vindt!

MATHIEU-    (    Wat   opgewonden    )    Ik   kan   daar    toch   zomaar   niet    binnen
vallen:    "Sorry,    Sylvia   heeft   hier   haar   pillen   verlo-
ren ! "

SYLVIA-      Jij   zegt,    dat   ]'ij    een   knooi)   van   je   vest   hebt   kwijt   ge-
daan !

MATHIEU-(    Wat    ironisch    )    Ik   heb   niets   aan   dan   een    bermuda!

SYLVIA-      Dus   kunnen   zij    onmogelijk   controleren,    of   jij    al   dan
niet   een   knoop   kwijt   bent!

MATHIEU-(    Tegenstribbelend    )    In   zo'n   tenue    ga   je   toch   nergens
op    bezoek!
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SYLVIA-      Trek   dan   iets   anders   aan!

MATHIEU~   Jij    bent    nog    gekleed!

SYLVIA-       (    Kordaat    )    En   "].ij"   gaat    zoeken   hiernaast!

MATHIEU-(    Tegenstribbelend    )    Het    zijn   jouw   i)illen!

SYLVIA-      (    Dreigend    )   Wil   ji].    dan,    dat   ik   het   hier   aftrap?   Dan
is   het   tussen   ons   gedaan   voorgoed!    Riskeer   het   dan
niet,   nog   ooit   achter   mi]-n   hielen   te   zitten!

MATHIEU-(    Erg    ontstemd    )   Wat   wil   jij,    dat    ik\doe?

SYLVIA-      (    Resc)1uut    )   Trek   iets   anders   aan,    en   ga   hiernaast
rond   de   tafel    zoeken!

(    Erg   ontstemd   verdwijnt   Mathieu   ín   de   badkamer.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles    )

FERNAND-Wij    noeten   stilaan   aan   de   nac.ht   denken.    Bli].f   ji].    hier?

DIANE-          (    Wat    geschrokken    )    In   deze   kamer?

FERNAND-Vermits   jij    niet   naar   huis   gaat,    zie   ik   geen   andere
mogelij kheid .

DIANE-          (    Ongerust    )    Wat   gaan   de   mensen   hiervan   denken?

F'ERNAND-Trek   ].e    dat    niet    aan.

DIANE-          (    Erg    onwennig    )    Dat   kan    ik   niet    dc}en.

FERNANI)-Je   man   kan   je   niets   kwalíjk   nemen.    Hij    zelf   heeft   deze
situatie   gewild...    samen   met   mijn   vroiiw.

DIANE-         (    Zoekt   een   uitvlucht    )    Er   is   hier   maar   één   bed.

FERNAND-Dat   is   helenaal   geen   probleem.    Dat   bed   is   vocir   ]'ou,    ik
red   ni].   wel   op   een   stoel.   Met   nijn   hoofd   oi)   de   tafel
lukt   het   mi].   best.    (   Glimlachend   )   Het   is   niet   de   eer-
ste   keer,    dat   mij    zoiets   overkomt.    Sylvia   heeft   wel
eens   meer   haar   nukken.

DIANE-         Ik   wil   niet,    dat   jij   je   bed   afstaat!

FERNAND-Een   bet.ere   oplossing   is   er   niet.

(    De   kamer    van    de   Windey's.    In    gewone    broek   komt   Ma-
thieu   uit   de   badkamer.    Híj    knoopt   een   hemd   dicht.    )

MATHIEU-    (    Erg   last.ig    )    Het    is   de   eerste   maar   ook   de    laat.st.e
keer,    dat   jij   mij    zo   hebt   liggen!

SYLVIA-       (    Wat    ii`onisch    )   Wie   noten   lust,    moet   eerst   de    sc.halen
kraken !
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MATHIEU-(    Erg    humeurig    )    Ik    lust    geen   noten!

SYLVIA-      (   Wat   ironisch    )   Maar   er   zijn   andere   dingen,    die   jij
wel   lust.!    Waar   jij    inoeilijk   van   af   kunt.   blijven!

MATHIEU-(    Erg    humeurig    )    Vooruit    dan   maar!

SYLVIA-      En   trek    een   ander    gezicht!    Andei`s    gaat   ].e   vrouw   nog
denken,    dat   jij   spijt   begint   te   krijgen!

(   Alvorens   te   vertrekken,    kapt   Mathieu   in   een   teug   nog
een   flinke   slok   champagne   naar   binnen.    )

(    De   kamer    van   de   Compernolles    )

FERNAND-Stoort   het.   jou,    als   de   televisie   nog   wat   speelt?

DIANE-          Neen...    Hciewel...

FERNAND-ZE.g    het    gerust..

DIANE-        Als   de   televisíe   aanstaat,   horen   wij   niet   als   er   hier-
naast   iets   gebeurt.

FERNAND-Dan   doen   wi].    het   zonder    televisie.

DIANE-         Dat   hindert   toch   niet?

FERNAND-Morgen   komt    er   nog    een   dag.    (    Glimlachend    )    En    op    de
televisie   is   er   toch   iedere   avond   hetzelfde.

(    Er   wordt   geklopt.    Voor   Fernand   bij    de   gangdeur   is,
komt   Mathieu   al   naar   binnen.    )

DIANE-          (    Blij    )    Mathieu!

(   Diane   loopt   op   Mathieu   toe,    naar   deze   duwt   haar   nog-
al   brutaal   aan   de   kant.    )

MATHIEU-Uit    de    weg!

(   Diane   schrikt.   Mathieu   begint   op   handen   en   knieën
rond   de   tafel   te   kruipen.    )

FERNAND-Zoek   ji].    iets?

(   Mathieu   zoekt   ongestoord   verder,    eerst   rond   c!e   tafel,
dan   rond   het   bed.   Uiteindelijk   kruipt   hij    richting   bad-
kamer.    Hier   belandt   hij    ineens   voor   de   voeten   van   Fer-
nand.     )

FERNAND-Ben   ].ij    iets    kwijt.?

MATHIEU-(    Erg    onvriendelijk    )    Een   knoop    van   mijn    vest!

DIANE-          (    Bezorgd    )    Tc)ch   niet    van   je    zondags?    Maar   Mathieu
toch,    hoe   doe   jij    zoiets?   Nog   een   geluk,    dat   ik   altijd
de   reserveknopen    bewaar.
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(    Diane   neemt.    haar   handt.as,    en   haalt   er   een   zakje   met
allerlei   reserveknopen   uit.    Zij    begint   erin   te   zoeken.    )

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Nog   een    geluk,    dat   jij    zo'n   zorgzame
vrouw   hebt!

DIANE-         Hier   heb   il(   hem   al!    Waar    is   je   vest?

MATHIEU-(    Nors    )    Geef   inaar   hier,    ik   laat   hem   er   wel   aanzetten.

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Toch   niet   door    Sylvia?    Dan   staat   hij    ge-
garandeerd   achterste   voren.    Thuis   heb   "ik"   al   mijn   le-
ven   de   knopen   aangenaaid.

MATHIEU-(    Onbeleefd    )    Geef    hier!

I)IANE-         (   Bezorgd    )    Ik   wil   niet,    dat   ji].    er   slordig   bij    loopt!

MATHIEU-(    Wil    haar    de    knoop   afnemen    )    Geef    hier!

DIANE-          (    Koppig    )    Ik   zet    hem   eraan!

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Dan    hou   ].ij    hem   maar!

(   Kwaad   verlaat   Mathieu   resoluut   de   kamer.    )

DIANE-         (    Probeert   hem   nog   tegen   te   houden    )    Mathieu?

(   Mathieudaat   de   deur   voor   haar   neus   dicht.    )

FERNANI)-(    Rustig    )    Van   de   beleefdsten   is   hi].    ook   niet.    (    Geamu-
seerd   )   Nog   een   geluk,    dat   ik   dat   doos].e   met   pillen
heb   opgeraapt.   Als   hij    dat   had   gevonden,    kon   hij    nog
denken   dat   wij...

DIANE-         (    Plots   ongerust    )    Hij    kwam   toch   niet   daarvoor?   Ge-
bruikt   jouw   vrouw   dat   spul?

FERNAND-(    Gewoon    )    Thuis   niet.    Thuis   heeft   zij    dat   voor   niets
nodig.

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Mathieu   komt   uit    de    gang.
Zi]'n   gezicht   ontneeint   SFlvia   meteen   alle   illusies.    )

SYLVIA-      Heb   ]`ij    iets   gevonden?

MATHIEU-(    Nogal    ironisch    )    Een   knoop    van   mijn   vest!

SYLVIA-       (    Lastig    )    Doe   niet   onnozel!

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Het    is    de   waarheid!    Diane   wou    per    se
meekomen   naar   hier,    om   hem   eraan   te   naaien!

SYLVIA-      Wat    ben   ].ij    nu   van    plan?

MATHIEU-    (    Ironisch    )    Ik   van   plan?    (   Lastig    )    Ik   kan   hier   moei-
1ijk   één   na   één   de   kamers   afloi)en,    om   te   vragen   of   ie-
mand   ons   uit    de   nood   wil   helpen!
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SYLVIA-       (    Vastbesloten    )    Dan   gaat   de   pret   niet    door!

MATHIEU-(    Verontwaardigd    )    Dat   meen   ].ij    niet?

SYLVIA-       (    Vastbesloten    )    Meer   dan   ooit!

(   Resoluut   neemt   Sylvia   plaats   op   een   stoel.    Mathieu
staat   er   stomverbaasd   op   te   kijken.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles    )

FERNAND-(    Gedienstig    )   Kan   ik   je   helpen   bij    het   uitpakken?

DIANE-         (    Zenuwachtig    )    Ik   kan   hier   niet   blijven   vannacht.

FERNAND-    (    Vriendelijk    )   Ji].    vertrouwt   mij    niet?

DIANE-          Dat    wel!

FERNAND-Dan   zie   ik   geen   enkel    probleem.    Maak   ].ij    maar   als   eer-
ste   gebruik   van   de   badkamer.

DIANE-          (    Onwennig    )    Meen   jij    dat?

FERNAND-    (    Vriendeli].k    )    Natuurlijk.

DIANE-         Dan   moet   ik   eerst   één   en   ander   uit   mijn   koffer   halen.

(    Diane   wil   haar   koffer   nemen.    )

FERNAND-(    Gedienstig    )    Die    is    toch   veel    te   zwaar   voor   jou.
Wac.ht,    ik   help   je.

(   Fernand   plaatst   de   koffer   van   Diane   op   de   tafel.    )

DIANE- Dank   je.

(   Terwijl   Fernand   zic.h   bescheiden   terugtrekt,   haalt
Diane   wat   was-en   slaapgerei   uit   de   koffer.    Onwennig
verdwijnt   zij    ermee   in   de   badlcaner,    nadat   zi]-eerst
haar   lcoffer   weer   heeft   gesloten.   Fernand   plaatst   de
koffer   op   de   grond.   Hij    zet   de   televisie   zachtjes   aan,
en   gaat   wat   televisie   zitten   kijken.    )

(    De    kamer    van   de   Windey's    )

MATHIEU-(    Zenuwacht.ig    )    Ben   jij    van   i)1an,    daar   nog    lang    te
zitten   mokken?

SYLVIA-       (    Nukkig    )    Ik   mok   niet!

MATHIEU-(    Schamper    )    Ik   zie   het!     't   ls   toch   niet   mijn   schuld,
dat   jij   iets   hebt   vergeten?

SYLVIA-      Maar   wel   jouw   schuld,    dat   ik   het   nodig   heb!

MATHIEU-(    Erg   humeurig    )    Ik   ga   mij    klaarmaken   voor   vannacht!



55.

SYLVIA-       (    Wat    schamper    )    Jij    doet   maar!

MATHIEÜ~    (    Humeurig    )    Ga   ji].    niet    mee?

(    Sylvia   antwoordt   niet.    Humeurig   verdwijnt   Mat:hieu   in
de   badkamer.    Verveeld   zet   Sylvia   de   televisie   aan.    )

(    De    kamer    van   de   Compernolles    )

FERNAND-De    televisie    is   ook   niet   meer   dat,    sinds   Gaston   en   Lec)
uit   mekaar   zijn   gevallen.

(    Fernand   kijkt   de   kamer   rond.    Zijn   oog   valt.   op   de
nachtlamp.   Hij   knipt   de   nachtlamp   aan,    en   doet   het
grote   licht   uit.)

FERNAND-Dat   is   al   een   stuk   gezelliger.

(   Er   wordt   geklopt.    )

FERNAND-(    Roept    )    Ja!

(    Viola   komt   naar   binnen.    )

VI0LA-         't   ls   voor   de   lege   theekop.

(   Zij    beziet   de   nachtlamp.    )

VI0LA-         (   Geamuseerd    )    't   Ziet   er   hier   gezellig   uit!

FERNAND-(    Geainuseerd    )    Ik   dacht   net   hetzelfde!

VI0LA-         (    Geamuseerd    )   Wie   wordt   het   uiteindelijk?

FERNAND-(    Onschuldig    )    Hoe    bedoel   je?

VI0LA-         (    Geamuseerd    )    Je   eerste,    c)f   je   tweede?    De   wervelwind,
of   het   zachtgekookte   eitje?

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Geen   van    beiden.    Zi].    slaapt:    in   het    bed,
en   ik   hier   op   de   stoel.

VI0LA-         (    Geamuseerd    )   Dan   is   het   het   zacht:gekookte   eit].e.    Wat
ik   riog   zeggen   wou,    vergeet   niet   de   televisie   af   te   zet~
ten   voor   ].ullie   in   slaap   vallen!

FERNAND-Zodra   Diane    in   bed   ligt,    zet    ik   hem   af .

VI0LA-         (    Plagerig    )    Diane?    Da.s    de   godin   van   de   jacht!

FERNAND-(    Geamuseerd    )    0   ja?

VIOLA-          (    Geamuseerd    )    En   van   de    vruchtbaarheid!    Ik   zou   toch
iiiaar   voorzichtig   zijn,    als   ik   jou   was.    Een   prettige
nacht !

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Voor   jou    hetzelfde!
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(    Viola   verlaat   de   kamer.    )

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Mathieu   komt.    uit.    de    badka-
mer.    Hij    is   weer   in   bermuda-shorts.    )

MATHIEU-(    Wat    humeurig    )    Ik    ben   klaar!

SYLVIA-       (    Wat    ironisch    )    Ik   zie   het!

MATHIEU-(    Lastig    )    Jij    trekt   je   plan!    Maar   als   ].ij    niet   veran-
dert,    t)en   ik   mc)rgenvroeg   terug   naar   huis!

(   Mathieu   kruipt   tussen   de   lakens.    Even   beziet   Sylvia
hem   kwaad.    Zij    zet   de   televisie   af .    )

SYLVIA-       (    Humeurig    )    Oké    dan    maar!

(    Sylvia   zet    de   champagne   aan   de   mond.    Zij    drinkt   de
fles   tot   op   de   bodem   leeg.    )

SYLVIA-       (    Stout    )    Dat    ervan   komt,    wat   wil!

(    Resoluut    verdwijnt   zij    in   de   badkamer.    )

(    De   kamer    van   de   Compernolles.    Een   wat   onwennige   Dia-
ne   komt   in   nachtheiTid   uit:   de   badkamer.    Even   is   zij    ver-
rast   door   het   roze   licht.    )

FERNAND-(    Onschuldig    )   Dat   is   voor   de   gezelligheid.    (    Vriende-
1i].k    )    Het    bed    is    voor   ]-ciu.

DIANE-          (    Onwennig    )   Meen   jij    dit   echt?

FERNAND-    (    Vriendelijk    )    Natuurlijk.

DIANE-         Ik   voel   mij    zo   gegeneerd.

FERNANI)-    (    Vriendelijk    )   Híervoor   is   er   toch   geen   enkele   reden.

DIANE-         Hoelaat   zetten   wij    de   wekker?

FERNAND-Dat   is   helemaal   niet   nodig.    Van   het   eerste   hanenge-
kraai   ben   ik   wakker.

DIANE-          (    Glimlachend    )    Hebben   ze   hier   wel    een   haan?

FERNAND-(    Vriendeli]-k    )    Ik   hoor   het   al,    jij    vertrouwt   mij    niet
erg.    Hoe   vroeg   wil   jij    de   wekker   horen?

DIANE-          (    Glimlachend    )    Laat   maar.

FERNAND-(    Glimlachend    )    Zo   mag    ik   het    horen.    (    Op   de   televisie
duidend    )    Aan   of   af ?

DIANE-         Zet   maar   af .

(   Fernand   zet   de   televisie   af .    )
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FERNAND-(    Op    het    bed    duidend    )    Jij    doet   maar,    intussen   ga    ik
mij    nog   wat   verfrissen.

(    Fernand   verdwijnt   in   de   badkamer.    Bij    de   deur   wacht
hij    nog   even.    )

FERNAND-Apropos!     (    Glimlachend    )    Vc)or   je    in   slaap    valt.,    doe
jij    best   het   nachtlami)].e   uit.    Van   hier   kan   ik   er   niet
meer   aan...    zonder   malheuren.

(   Fernand   is   weg.    Onwennig   staat   Diane   bij    het   bed.
Voorzichtig   kruipt   zij    tussen   de   lakens.   Als   zij    bijna
neerligt,    merkt:   zij   dat   er   twee   hoofdkussens   zijn.    E-
ven   aarzelt   zij.    Dan   draagt:   zij   het   tweede   kussen   voor-
zichtig   naar   de   tafel.    Zij    legt   het   bi]-de   stoel   van
Fernand.    Diane   kruipt.   nu   definitief   tussen   de   lakens.)

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Een   nc)gal   agressieve    Syl-
via   kc)mt    in   nachthemd    uit   de   badkamer.    Zi].    wil    ocik   in
bed   stappen.    Zij   stelt   vast:,    dat   het   grote   licht   nog
brandt.    Zij    doet   de   nachtlamp   aan,    en   dooft   dan    het
grote   licht.    Nogal   opgewonden   stapt   zij    in   bed.    )

SYLVIA-      (   Strijdlustig   )   Jij   kri].gt   je   zín,   maar   jij    zal   mee
opdraaien   voor   de   gevolgen!    Als   er   wat   van   komt,
trouw   jij    met.   mij!

MATHIEU-(    Veert   meteen    recht    )    Ah,    neen!

SYI.VIA-      (   Strijdlustig   )   Daar   ga   ].ij    niet   onderuit   komen.
vriendj e !

MATHIEU-(    Opgewonden    )   Maar   enfin,    Sylvia!    In   mijn   positie...

SYLVIA-      (    Onderbreekt   resoluut    )    ...ga   jij    mee   opdraaien   voor
mijn   positie!    Wie   wil   kakelen,   moet   ook   eieren   leggen!

(   Resoluut   stapt   Mathieu   uit   bed.    )

MATHIEU-(    Verontwaardigd    )    Ah,    neen!    Zo   zijn   wi].    niet    getrouwd!

SYLVIA-      Waar    bli]'f   ].ij?

MATHIEU-(    Vastbesloten    )    Niet    onder   die   voorwaarden!

(   Opgewonden   gaat   Mathieu   op   een   stoel   zitten.    Ook   Syl-
via   stapt   nu   opgewonden   uit   bed.    )

SYLVIA-      (   Kordaat    )    Veel   tijd   tot   nadenken   kri].g   jij    niet,
vriendje!    Eieren   of   ].ong!

(    Resoluut    verdwijnt    Sylvia   in   de   badkamer.    Vlug   neemt
Mathieu   plaats   in   bE.d,    stevig   rc)1t   hij    zich   tussen   de
lakens,    )

(    De   kamer    van   de   Compernolles.    In    pyjama   komt   Fernand
uit   de   badkamer.    )
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FERNAND-    (    Vriendelijk    )    Jij    ligt    er   al    in?

DIANE-         Zoals   jij    ziet.

FERNAND-    Valt    het    bed    mee?

DIANE-          Prima!

FERNAND-(    Enthousiast    )    Ik   heb    ook   al   een   kussen,    zie   ik!

DIANE-          (    Wat   onwennig    )    Ik   had   er   een   op   overschot.

FERNAND-(    Enthousiast    )    Zo   goed   ben   ik   thuis   zelfs   niet   gezien!

(   Fernand   neemt   plaats   op   ziji]   stoel.    )

FERNAND-    (    Vriendelijk    )   Vergeet   het   licht   niet   uit   t.e   doen.

DIANE-          Nu    al?

FERNAND-Wanneer   jij    het   het   best    vindt.    Slaap   wel!

DIANE-          Slaap   wel!

(   Fernand   legt   zijn   hoofd   op   het   kussen.    Diane   beziet
hem   wat   gegeneerd,    bli]-kbaar   voelt   zi].      zich   wat   schul-
dig.    )

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Sylvia   komt   uit   de   badka-
mer.    Kordaat   stai)t   zij    naar   het   bed.    )

SYLVIA-      (    Strijdlustig    )    Schuif   wat   op!

(   Mathieu   blijft   onbeweeglijk   liggen.   Hij    trekt   enkel
het   deksel   wat   steviger   rond   zich.    )

SYLVIA-      (    Luider    )    Schuif   wat   op,    zeg   ik!

(    Mathieu   beweegt   niet.    )

SYLVIA-      (    Stri]-dlustig    )    Zo   niet,    hè   vriendje!

(    Sylvia   trekt   een   hoof dkussen   onder   Mathieu   uit?   Zij
legt   het   op   tafel,    en   gaat:   kwaad   op   een   stoel   zitten
met   het   hoofd   op   het   kussen.   Gezien   vanuit   de   zaal   zit-
ten   Sylvia   en   Fernand   broederlijk   naast   mekaar.    Sylvia
kan   moeilijk   haar   juiste   rusthouding   vinden.    Zij   her-
schudt   het   kussen,    neemt   een   andere   líghouding   aan,
maar   niets   baat.   Kwaad   staat   Sylvia   recht.    Zij    trekt
het   tweede   kussen   onder   Mathieu   uit,    en   vei`dwijnt.   met
de   beide   kussens   in   de   badkamer.   Meteen   is   Sylvia   te-
rug.    Zij    rukt.   alle   deksel   van   Mathieu.    Deze   rolt   hele-
maal   in   mekaar,   inaar   blijft   liggen.    )

SYLVIA-      (    Agressief    )   Als   jij    t:oevallig   hiernaast   in   de   badka-
mer   komt,    blijf   dan   van   de   kranen!    Ik   slaap   in   het   bad!
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(    Resoluut   verdwijnt   Sylvia   inet   het   deksel   in   de   bad-
kamer.    )

(    De    kamer    van    de   Compernolles    )

DIANE-          (    Voorzichtig    )    Fernand?

FERNAND-    (    Slaapdronken    )    Hè?

DIANE-         (   Wat   onwennig   )   Ik   vind   het   niet   eerlijk,    dat   ik   je
je   bed   afneem.    LJij    hebt   ervoor   betaald.    Ten   andere,
dat   is   voor   ].ou   geen   slapen   op   zo'n   harde   stoel.    LJi].
mag   er   niets   verkeerds   in   zien,   iuaar   als   ik   nu   wat   op-
schuif   naar   de   muur,    kan   ].i].    de   andere   helft   van   het
bed   gebruiken.    In   alle   deftigheid   natuurlijk...   Wat
denk   jij    ervan?

(    Er   komt    geen   antwoord    van   Fernand.    )

DIANE-

DIANE-

DIANE-

VI0LA-

VIOLA-

(    Voorzichtig    )   Fernand?

(    Voor2:ichtig   komt    Diane   uit   bed.    )

(    Zachtjes    )    Fernand?

(   Omdat   er   nog   steeds   geen   reactie   komt,    gaat   zij    nog
wat   dichter   bij   Fernand.    )

(   Iets   luider   )   Fernand?

(    Geen   react:ie   van   Fernand    )

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Er   wordt    op   de   gangdeur
geklopt.   Even   later   komt   Viola   naar   binnen.    Zij    be-
merkt   de   ineengerolde   Mathieu   in   bermuda   op   bed.    )

Ik   kom   voor   het    leeggoed.

(   Viola   ruimt   de   champagne   af .    )

(    Geainuseerd    )    Al    die    vrouwen   het)t)en   Windey    (    wind-ei)
ook   maar   windeieren   bezorgd!

(   Viola   verlaat   de   kamer.    )

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Voorzichtig   keert:    Dia-
ne   terug   naar   het   bed.    Zij    lcruipt   tussen   de   lakens,    en
dooft   de   nachtlamp.    )
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VIERDE    BEDRIJF

(    De   kamer    van   de   Comi)ernolles.    Diane   neemt   haar    ont-
bijt   op   bed.    Fernand   eet   aan   tafel.    )

FERNAND-    (    Goedgezind    )    Smaakt    het?

DIANE-         Heerlijk!

FERNAND-Is   je   eitje   niet   te   hard   gekookt?

DIANE-        Niet   te   hard   en   niet   te   zacht,    riet   zoals   ik   het   graag
heb.    Zelfs   een   ei   koken   is   een   kunst..

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Je   hebt   dat,    of   je   hebt   dat   niet.

DIANE-         Het   recept   van   je   vruchtensap   moet   je   mij    toch   eens
noteren.

FERNAND-    (    Geamuseerd    )   Geen   enkele   kolc   verraadt    graag   zi].n   ge-
heimen.    Maar   voor   jou   wil   ik   er   wel   eens   over   nadenken,

DIANE-        Dit   is   de   allereerste   keer   in   mijn   leven,   dat   ik   mijn
ontbijt   op   bed   krijg.

FERNAND-(   Vriendelijk    )    Je   man   denkt   er   nooit   aan,    je   eens   ex-
tra   te   verwennen?

DIANE-         Hij   moet.   nog   voor   de   allereerste   keer   een   handje   toe-
steken   in   de   keuken.

FERNAND-Dan   gaat   het   Sylvia   niet   meezitten   vanochtend.    Zij    is
verwend    tot   en   met.

DIANE-         Moet   jij    dan    's   morgens   niet   naar   je   werk?

FERNAND-Pas   om   kwart   over   zeven.    Dan   heb    ilc   de   afwas   allang    ge-
daan .

DIANE-          Welk   is   jouw   beroep?

FERNAND-Boekhouder.

DIANE-         In   een   groot   bedrijf ?

FERNAND-Een   kleintje.    Zie   jij    mij    al   bezig   met   die   íngewikkel-
de   computers?    Ik   heb   al    genoeg    problemen   met   ini]-n   re-
kenmac.hientj e .

DIANE-         Mijn   man   runt.    een   groot    bedri].f .    Zelf   mag    ik   daar    van
hem   nooit.   een   voet    binnenzett:en.

FERNAND-    Jij    bent    huisvrouw?

DIANE-         Die   moeten    er    ook    zijn.
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FERNAND-Absoluut!    Ik   heb   het   groot:ste   respect    voor   jullie.
Goed    geslapen   vannacht?

DIANE-         Wel    goed,    maar   niet    zoveel.

FERNAND-Jij    zat   met   ].e   gedac.hten   hiernaast?

DIANE-         Ja.    Ilet   was   er   ontzet.tend   stil   de   hele   tijd.    I]oe   moet.
het   nu   verder?

FERNAND-Met.   ons?   Maar   afwachten   zeker?    Zolang   er   leven   is,    is
er    hc,op.

DIANE-         Is   het   de   eerste   keer,    dat   je   dit   overkomt:?

FERNAND-    (    Ietwat   onwennig    )    Dat   Sylvia   het    over   een   andere
boeg   gooit?   Ik   weet   het   niet.    Zij
en   ik   controleer   haar   niet   graag.
nacht   was   het:   de   eerste   keer,    dat

ncigal    impulsief ,
eamuseerd    )    Van-
vreemd    ging.

DIANE-         Jij    hebt   toch   niet   te   veel   kou   geleden?

FERNAND-(   Vriendelijk   )   Ik   weet   het   niet,    ik   heb   altijd   gesla-
Pen.

I)IANE-          (    Wat    onwennig    )    Ilc   ben   nog    even    op    geweest,    om   je    de
helft   van   het   bed   t.e   presenteren.

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Had    ik   dat   geweten!    Op    het    goeie   moment
ben   ik   er   met   mi].n   verstand   nooit   bi]..

DIANE-         LJij    hebt   je   toilet   al   gemaakt:,    zie   ik.

FERNAND-Dat   is   mijn   eerste   werk    's   morgens.    Dan    voel    ik   mij
voor   de   rest   van   de   dag   kiplekker!

DIANE-         Kan   ik   nu   even   de   badkamer   gebruiken?

FERNAND-Doe   gerust!    Intussen   hou   ik   mij    wel    bezig   met    de   afwas.

DIANE-         Ik   help   je   wel.

FERNAND-Ben   je   gek?    (    Geamuseerd    )    Afwassen   is   toch   niets    voor
een   vrouw!    Zorg   ].ij   maar,    dat   jij    gekleed   bent   als   er
iemand   binnenkomt.

(   Diane   verdwijnt   in   de   badkamer.    Fernand   ruimt   oi).    )

(    De   kamer   van   de   Windey's.    Er   wordt    geklopt.    Even    la-
ter   komt   Viola   naar   binnen.    )

VI0LA-

VI0LA-

(    Oi)gewekt    )    Goeiemorgen!

(    Op   het   bed   víndt.   zi]-    Mathieu   in   de   bedsprei   gewik-
keld.    )

Ah   neen!    Niet    in   de   bedsprei!    Mijnheer   Windey    (    wind-
ei    )?   Mijnheer   Windey    (    wind-ei    )?

(    Er    komL    geen    reactie    van   Mat.hieu.    Viola   neemt    hem   de
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bedsprei   af .    )

(    Kordaat    )    Reglement.    is    reglement!

(    Viola   vouwt    de   bedsprei    samen,    en   bergt   ze    in   de
kast.    )

Waar   is   hij    met    de   rest    van   het    beddengoed    gebleven?
(    Bij    het:    bed    )    Mijnheer   Windey    (    wirid-ei    )!

MATHIEU-    (    Slaapdronken    )    Hè?

VI0LA-         Waar   is   de   rest   van   het.    beddengoed?

MATIIIEU-(    Lastig    )    Vraag    dat   aan   haar!

VI0LA-          (    Geamuseerd    )   Waar   is   zij?

SYLVIA-

VI0LA-
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VI0LA-
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(    Sylvia   komt.   gekleed    iiit    de   badkaner.    )

Zoek   jij   iets?

Het    beddengoed!

In   het   bad.

Jij   bent   het   toch   niet   zelf   aan   het   uitwassen?

Waarom    wel?

(   Ietwat   ironisch   )   Ik   hoor,   dat   jij   nooit   in   een   ho-
tel   hebt   gewerkt!...    Ont:bijten   ].ullie   beneden?

(    Ietwat   schamper   )   Vraag   dat   aan   mijnheer   daar!

Hij    is   nog   niet   helemaal   wakker.

(    Bij    het   1)ed    )    Het   kamermeisje   vraagt,    of   wij    beneden
koJDen    eten!'

(   Geen   reactie   van   Mathieu.    )

(   Wat   ironisch    )   Mijnheer   heeft   nog   geen   honger.    Eën
ontbijt...    voor   mij.

Zorg   ji].    ervoor,    dat   het   beddengoed   weer   zc)   haast   mo-
gelijk   op   zijn   plaats   komt?

Dat   zal   gebeuren,    zodra   mijnheer   het   zich   gewaardigt
op   te   staan.Wanneer   verwacht   jij    mij    beneden?

Er   is   al   voor   een   aantal   personen   gedekt.    Als   ji].   wil,
mag   jij    meteen    komen.

Oké!

Jij    bent   er   t:oc.h   zeker   van,    dat   mijnheer   niets   nodig
heeft?
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SYLVIA-       (    Ironisch    )    Zelfs   mij    niet!

(    Viola   en   Sylvia   verlaten   de   kamer.    )

(    In   de   kamer    van   de   Comi)ernolles   komt   Fernand    uit    de
keuken.    Hi].    begint   het    bed   op    t:e   maken.    Plots   houdt.
hij    even   op.    Geamuseerd   ki].kt.   hij    even   in   de   richting
van   de    badkamer.    )

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Zou    zij    vannacht    echt .... ?

(   Hi].    beziet   de   stoel   waarop   hij    heeft   geslapen,    dan
weer   de   badkamerdeur.    )

FERNAND-(    Ongelcivig    )    Zij    toch    niet!    (    Geamuseerd    )    En    ik   ook
n i e t_  !

(    Meteen   gaat   hij    verder   met   het    bed   op   t:e   maken.    Er
wordt   op   de   gangdeur   geklopt.    )

FERNAND-    Ja?

(    Vic>la   koint   naar   binnen.    )

VI0LA-          Goeiemorgen!

FERNAND-Goeiemorgen!

VI0LA-         (    Geamuseerd    op   het    bed   duidend    )    De   laat:ste    sporen
van   jullie   misdaad   aan   het   uitwissen?

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Het    bed    aan   het    opmaken.

VI0LA-         Eigenli].k   is   dit   mijn   werk.

FERNAND-Wat   moet    '.ik"    hier   dan   de   hele   tijd   doen?

VIOI.A-          (    Als   grapje   bedc)eld    )    Vert.el   mij    niet:,    dat   ].ij    ook
zelf   het   ont:bijt   gaat   klaarmaken!

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Dat   is   al    gebeurd.    Diane   en    ik   hebben
al   ontbeten.

VI0LA-         (   Wat   ironisch   )    Jij    bent   toch   nog   niet   begcinnen   aan
het   middageten?

FERNAND-(    Geamuseerd    )   Nog   niet!    Maar   dit   zal   niet    lang   meer
duren !

VI0LA-          (    Geaiiiüseerd    )    Zo'n   vent   had    ik   moeten   treffen!

FERNAND-Die    van   ].c)u    zal    c)ok   wel    zijn    goeie   kanten   hebben.

VIOLA-         (    Ietwat   ironisch   )   Ja,    maar   dan   wel   op   een   terrein,
dat:   ini].    iets   minder   interesseert...    Voor   ].ullie   dus
geen   ontbijt   vanochtend?

FERNAND-(    Vriendelijk    )    't   Zal    voor   een   volgende   keer   zi].n.



VIOLA-

64.

(   Geamuseerd    )   Als   jij    niet   meer   weet   wat   te   doen   en
jij    hebt   gi-aag   wat   werk,    dan   weet   jij    mij   maar   iets   te
zeggen !

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Van   het   moment.    dat    ik   mij-     hier    begin
te   vervelen,    kom   ik   eens   langs.

VI0LA-          Zeker    doen!...    Het    amusement!

FERNAND-(    Enthousiast    )    Wij    doen   ons    best!

(    Viola   verlaat   de   kamer.    )

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Mathieu   wordt:    wakker.     )

MATHIEU-Waar    is    zij    naai`toe?    Hoe   lig    ik   hier,    verdomme?

(   Mathieu   st:aat   op.    )

MATHIEU-Waar    is   mijn    broek?

(   Hi]-slaat   beide   armen   rond   zijn   blote   bovenlijf .    )

MATHIEU-'t    ls    hier   zc)    fris,    verdomme!

(   Hij    vindt   maar   één   pantoffel.    Kwaad   verdwijnt   hi]'   op
die   ene   pantoffel   in   de   badkamer.    )

(    De   kamer    van   de   Ccmpernolles.    Hui)s    gekleed   komt   Dia-
ne   uit   de   badkamer.    Zelfs   Fernand   is   er   meteen   van   on-
der   de   indruk.    )

FERNAND-(    Een    en    al    bewondering    )    Mooi!

DIANE-         (   Vriendelijk   )   Jij   hebt   de   kaner   al   helemaal   in   orde,
zie   ik.

FERNAND-Ik   meende    nog    even    te    stc}fzuigen.

DIANE-        Het   ziet   er   hier   toch   helemaal   niet   vuil   uit.

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Dat   kan    ook   mc)eilijk,    met    zo'n    twee
propere   mensen.    't   ls   maar   uit   gewc)onte,    voor   de   krui-
meltjes   die   er   misschien   naast   de   tafel   of   naast   het
t)ed   zijn   gevallen.

DIANE-         (    Wat   onwennig    )   Nog   altijd   niet.s   gehoord   van   hier-
naast?

FERNAND-Niets.    Sylvia   een   beetje   kennend,    denk   ik   dat.   zij    nog
altijd   niet   uit   haar   bed   is.

DIANE-          (    Ongerust    )    Zouden   zij    nog   altijd...

FERNAND-Niet    aan    denken!

DIANE-          Lukt.   jou    dat?
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FERNAND-Wij    kunnen    twee    zaken    doen.    Wij    kunnen   door    hun    schuld
onze   vakantie   heleinaal   lat.en   bederven,    of   wij    kunnen
proberen   er   zelf   iets   van   te   maken.

DIANE-          Wij    samen?

FERNAND-    Waarom    niet.?

DIANE-         Wat    gaan    de   mensen    hiervan    zeggen?

FERNAND-Dat   is   de   minste   van   inijn   tiekomnernissen.    Met    ons    la-
chen   doen   ze   sowieso   al.    Wij    gaan   doen,    of   het   ons
niet   raakt.

DIANE-           Hoe?

FERNAND-Wij    trekken    ons    op   aan   mekaar.    Samen    zoeken   wi].    wat
ontspanning .

DIANE-         Wat   gaat   Mathieu   hiervan   zeggen?

FERNANI)-Hijzelf   heeft   jou   hier   bij   mij    afgezet.

DIANE-         Voor   zi].n   eigen   plezier,    niet   voor   het   onze.

FERNAND-Hoü   ji].    van    wandelen?

DIANE-         Dat   hangt   ervan   af   waar...    en   met   wie.

FERNAND-Deze   streek   is   bekend   voor   haar   unieke   boswandelingen.

DIANE-         (    Wat    ongerust    )    Boswandelingen?

FERNAND-(    Enthousiast.    )    Dat   is   mijn   geliefkoosd   terrein!    Bo-
men,    st:ruiken,    bloemen,    paddestoelen,    vogels,    insectení
ik   weet   er   alles   over   te   vertellen!   Wat   vind   jij    van
een   wandelinget].e   samen?

DIANE-          (   Wat    onzeker    )    Ik   weet   niet.

FERNAND-(    Glimlachend    )    Jij    bent    t:och   niet   bang   van   mij?

DIANE-         Zouden   wij    niet     tEter   nog   wat   afwachten,    hoe   de   zaken
hiernaast   evolueren?

FERNAND-Dat   vernemen   wij    wel   op    tijd   en   stond.

DIANE-         Ik   vrees,    dat   ].i].    aan   mij    een   alles   behalve   aangenaam
gezelschap   gaat   hebben`

FERNAND-(    Eerlijk    )    Op    één   avond   heb   ji].    al   meer   interesse
vc)or   mij    betoond,    dan   Sylvia   in   al   die   jaren   huwelijk.

DIANE-         Houdt    zij    niet.   van   jou?

FERNAND-In   ieder   geval   heb    ik   er   nooit   veel    van   ondervonden.

DIANE-          Waarc)m    trouwde    zi].    dan    met    jou?
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FERNAND-(    Lichtjes    geamuseerd    )    Dat   heb    ik   mij    ook   alt.ijd   af-
gevraagd.    Vrcieger   had    ik   wat   geld,    maar   dat   heeft   zij
intussen   allemaal   opgedaan.

DIANE-         (    Wat    voorzichtig    )    Jullie   hebben   ook   geen   kinderen?

FERNAND-(    Wat    ironisch    )    Hoe   zouden   wij    daar   aan   zijn   geraakt?

DIANE-          (    Eerli].k    )    Ik   had   misschien   ook   t)et.er    een   andere   man
getroffen,    een   rustig,    huiseli].k   type.

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Een    lijk    ik!

DIANE-         (    Begint   plots   t:e   wenen    )   Nu   zit   ik   dag   en   nacht   al-
1een !

FERNAND-(    Troostend    )    Dat   komt   nog   allemaal    in   orde.    En   voor-
lopig   ben   ik   er   toch   nog!

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Volledig   gekleed   komt   Ma-
thieu   met   de   handen   vol    beddengoed   uit   de   badka!i]er.
Sylvia   komt   uit   de   gans.    )

SYLVIA-       (    Wat    ironisch    )    Aan   het    verhuizen?

(   Mat:hieu   laat   het   beddengoed   zomaar   op   het   t)ed   val-
len.    )

SYLVIA-       (    Wat    ironisch    )    Goed    geslapen   vannacht:?    Plaats   had
jij    in   ieder   geval   genoeg.

MATHIEU-Heb   jij    mij    wat   meegebracht?

SYLVIA-       (    Bli].kbaar   onschuldig    )    Meegebracht?

MATHIEU-(    Humeurig    )    Eten   natuurlijk!

SYLVIA-      (    Blijkbaar   onschuldig    )    Ik   wist   niet,    dat=   jij    honger
had.    Verwachtt.e   jij    je   aan   een   ontbijt   op   bed?    Dat   had
jij    dan   aan   Viola   noeten   zeggen,    of   aan   die   onnozelaar
van   hiernaast.    Hij    kwam   mij    iedE.re   morgen   al   mijn   ei-
tje   brengen,    voor   de   kii)   goed   en   wel   klaar   was   met
leggen !

MATHIEU-    (    Iïumeurig    )    Ik   rijd   eens   langs   de   apotheker.

SYLVIA-       (    Blijkbaar    c)nschuldig    )    Ben   jij    ziek?

MATHIEU-(    Wat    opgewonden    )    Voor    jou!

SYLVIA-      (    Plagerig    )    Ik   nankeer   niets!

MATHIEU-(    Opgewc)nden    )    Maar    vanavc)nd    weer    wel!

SYLVIA-       (    Blijkbaar   onschuldig    )    Oh,    daarvoor.l    ln   het    bad   heb
ik   dat   t.och   niet   nodig.

MATHIEU-(    Erg   humeurig    )    Gaat    dat   si)elletje   nog    lang   duren?
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SYLVIA-       (    Onschuldig    )    Spellet].e?

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Feriiand    en   Üiane   z].t-
t€m   beiden   op   de   rancí    van   het    bed.     )

FERNAND-(    Vriendelijk    )   Wij    trekken   onze   wandelschoenen   aan,
en   wij    gaan   er   samen   eens   op   uit.    Goed?

I)IANE-         Waarom   niet    eigenli].k?

FERNAND-(    Vriendelijk    )    Een   lachend    gezicht    zie   ik   graag.

DIANE-         (    Onwennig    glimlachend    )    Ik   ben   blij,    dat    ik   jou   hier
nog   heb.

FERNAND-Jij    bent   er   ten   minste   een   iiiet    verstand.    (    Geamuseerd)
Als   ik   goed   durfde,    gaf   ik   je   een   kus!

DIANE-          (    Glimlachend    )   Misschien   kc)mt   dat   nog   wel   eens.

FERNAND-(    Enthousiast    )    Onze   wandelschoenen!

(    In   de   kamer   van   de   Windey's   wordt   er   geklopt.    Ma-
thieu   opent    de   gangdeur.    Viola   komt   binnen.    )

VI0LA-          't   ls   voor   het   bed!    (   Wat   ironisch    )    Helemaal   opge-
maakt   is   het   nog   niet,    zie   ik.

(    Viola   begint   het   bed   op   t.e   maken.    )

MATHIEU-    (    Humeurig    )    Moet    dat    nu?

VI0LA-         Reglement    van   het   huis,    mi].nheer   Windey    (   wind-eí    ).
Amaai,    wat   een   warboel!    Zo   t.e   zien,    hebben   er   hier
vannacht   grote   manoeuvers   plaatsgehad!

SYLVIA-      (   Wat   ironisch    )    Voor   mijn   part   moet   ]'i].    er   niet   te
veel   werk   van   maken,    mijnheer   Windey    (   wind-ei    )
slaapt   toch   zonder.

VIOLA-          (    Geamuseerd    )    Zo   hebben   wi].    allemaal   onze   rare   ge-
woonten.    Mi]-n   man   bijvoorbeeld,    slaai)t   zc)mer   en   winter
zonder   pyjama.   Af   en   toe   heeft   dit   wel   eens   zijn   char-
mes.    Kan   ik   jullie   nog   met   iets   van   dienst   zi].n?

MATHIEU-(   Wat   humeurig    )    Zet   mijn   ontbijt   klaar,    ik   kom   dade-
1ijk   naar   beneden.

VI0LA-         Jammer,    maar   de   tafels   zijn   net   afgeruimd.    Dat   zal
voor   morgen   zi].n.

MATHIEU-(    Opgewc>nden    )    Ik    heb    een    kamer    ''met."    ontbi].t!

VI0LA-         (    Rustig    )    Op   voorwaarde   dat.   jij    op   tijd    beneden   bent!

MATHIEU-(    Opgewc)nden    )    Moet    ik    dan    honger    lijden?

VIOLA-          (    Rustig    )    Alleen   maar   tot.    vanmiddag.    Als   jij    dan   op
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tijd   bent   met   bestellen,    is   er   niets   aan   de   hand.
(    Vriendelijk    )    Nog   iets?...    Dan   ga   ik   nu.    Als   jullie
mij    nodig   het)ben,    de   receptie   bellen   en   vragen   naar
Viola.    Tot   straks!

(   Viola   verlaat   de   kamer.    )

MATHIEU-    (    Wat    opgewonden    )    Wat    heef t    zij    met    onze    i)roblemen    te
maken?

SYLVIA-       (    Blijkbaar    onschuldig    )    Hebben   wij    problemen?

MATIIIEU-(    Haar    opgewonden   nadoend    )    "Mijnheer   Windey    slaapt
toch   zonder!"    (   Humeurig    )    Zeg   maar    gauw,    wat   ik   moet
meebrengen    van   de   apotheker!

SYLVIA-      Mij    moet.   jij    niets   meebrengen!    Als   ik   iets   nodig   heb,
haal   ik   dat   zelf   wel!

MATHIEU-(    Humeurig    )    Maak    dan    vanavond   weer    geen   heisa!

SYLVIA-       (   Wat    ironisc.h    )    Deed   ik   dat?

MATHIEU-(    Erg    ironisch    )    Neen!

SYLVIA-      (   Gemeend    )    Zeg   eens   vriendje,    ik   ben   niet   naar   hier
gekomen,    om   mij    door   jou   de   les   te   laten   lezen!

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Neen!    A11een   maar    om   hier    op   nijn   kos-
ten   enkele   weken   vakantie   te   nemen!

SYLVIA-       (    Geraakt    )    Zeg    dat   nog    eens!

MATHIEU-    (    Opgewonden    )    Of    niet    soms?

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Wie   heeft   hier   wekenlang   op   aangedron-
gen?   Wie   hield   het   zonder   mij    niet   meer   uit?

MATHIEU-(    Opgewonden    )   Jij    bent   hier,    om   van   mij    te   profiteren

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Salut,    mijnheer   Windey    (    wind-ei    )!
Zoek   maar   een   andere   schc)uder   om   tegen   uit   te   huilen,
als   je   zoveelste   liefje   je   weer   maar   eens   in   de   steek
heeft   gelaten!   Egoïst!

MATHIEU-(    Kwaad    )    En   ji].    dan?    Profiteur!

(    Opgewonden   verdwijnt   Sylvia    in   de   badkamer.    )

MATIÏIEU-(    Roept   haar   nog   vlug   na    )    Denk   ji].,    dat    ik   niet   weet.,
dat   het   je   om   mijn   geld   is   te   doen?

(    Sylvia   heeft   de   deur   al   dichtgesmakt.    Wc)edend   trekt
Mathieu   het.   deksel   van   het    bed   en   zwiert.   het   door   de
kamer.    )

(    De   kamer    van   de   Compernolles.    Fernand    en   Diane    staan
klaar   voor   hun   wandeling.    Fernand   heeft   zích   gekleed



69.

als   een   echte   Tiroler.    Hi].    ziet   er   nogal    gek   uit:.    )

FERNAND-(    Enthousiast    )    Buiten   is   het,   een   heerlijk   weertje.
Wij    zetten   alle   zorgen   aan   de   kant,    en   wi].    gaan   er
eens   deftig   van   profiteren!

DIANE-          (    Onzeker    )    En   tc)ch   ben   ik   een   beetje   bang    voor   de
mensen .

FERNAND-(    Enthousiast    )    Wij    vormen   het   schoonste   koppel,    dat
''DE   TORTELDUIF"   hier    ooit    over   de    vloer    heeft    gehad!

(   Gemeend    )    Jij    kan   mij    nu.\i    geloven   of   niet,    maar   jij
hebt   er   gisteravond   voor   gezorgd.    dat   het   vertrek   van
Sylvia   inij    niet   zo   zwaar   is   gevallen.

DIANE-         (    Eerlijk    )    Eigenli].k   heb    ik   mi].    ook   minder    belabberd
gevoeld   dan   verwacht.

FERNAND-(    Opgewekt    )    't   ls    lang    geleden,    dat    ik   mij    nog   zo
"happy"   heb   gevoeld!    Ik   denk   dat   het   is,    omdat   ik   met
zo'n   knappe   vrouw   op   stap   kan   gaan.

I)IANE-         Je   eigen   vrouw   is   toch   veel   knapper.

FERNAND-(    Verbetert    )    Opvallender!    (    Vriendeli].k    )    Voel   jij    ].e
al   een   beetje   op   je   gemak?

DIANE-         (    Glimlachend    )    Dat   gaat.    (    Wat   onwennig    )    Jij    bent    de
Berste   echte   man,    die   ik   tegenkom.

FERNAND-(    Komisch    )    I)a's   met    dit    nieuw   kostuum!    Ik   heb    het
nochtans   in   solden   gekocht.    (   Enthousiast   )   Mag   ik   jou
voor   één   keer   eens   een   kus   geven?   Ik   ga   d'r   geen   mis-
bruik   van   maken!

DIANE-         (    Wat   onwennig    )   Als   jij    daar   zin   in   hebt...

(   Op   init.iatief   van   Fernand   kussen   zij   iiiekaar   zedig.    )

FERNAND-(    Komisch    )     't   Was   een   eeuwigheid    geleden,    dat    ik   dit
nog   eens   had    gedaan.

DIANE-         (    Geamuseerd    )   Jij    hebt   het   nog   niet   verleerd.

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Ik    zal    t:oc.h   wat    meer    moeten    oefenen!
Maar   eerst   gaan   wij    wat   wandelen!    Ben   jij    klaar?   Het)
jij   alles?

DIANE-         Heb   ik   daar   iets   speciaals   voor   nodig?

FERNAND-(    Plots    )    Mijn    zcinnebril!

(   Fernand   zoekt   zijn   zonnebril.    )

FERNAND-Die   ben   ik   nu   eens   altijd   kwijt!

(    In   de   kamer   van   de   Windey's.    Vertreklcensklaar   komt
Sylvia   uit    de   badkaiïier.    )
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MATHIEU-    (    Verrast    )    Wat   stelt    dat    voor?

SYLVIA-       (    Wat    schamper    )    Zie   ].ij    dat   niet?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Voor   wat    gekibbel   waaraan   jij    zeker    zo-
veel   schuld   hebt   als   ik,    ga   jij   mij    toch   niet   in   de
steek   laten?

SYLVIA-      Is   het   nog   altijd   mi]-n   schuld?

MATHIEU-De   jouwe    en    de   mijne!

SYLVIA-       (    Resoluut    )    Dan   zoek   jij    je   maar    iemand   anders!

MATHIEU-(    Schamper    )    En   jij?   Waar   zou   ji].    naartoe   gaan?   Toch
niet   terug   naar   die   halve   gare   van   je?

SYLVIA-       (    Schamper    )    Beter   een   halve   gare,    dan   ene    van   hele-
maal   niks!

MATHIEU-(    Geraakt    )    Bedoel   ].ij    mij?

SYLVIA-      En   jouw   soortgenoten!    Salut!

MATHIEU-(    Erg    opgewonden    )    Denk    niet,    dat    ik   je    ga   nalopen!

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Jij    moest   het   eens   riskeren!

(   Resoluut   stapt   Sylvia   met   haar   koffer   naar   de   deur.)

MATHIEU- Opgewc)nden    )   Sylvia,    blijf   hier!    Blijf   hier,    zeg   ik

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Commandeer    iemand    anders!    Misschien
vind   jij    nog   wel   een   zottín,    die   dat   neemt!

(   Resoluut   vertrekt   Sylvia.    )

MATHIEU-(    Erg   opgewonden    )    Sylvia!...    (    Als   zij    vertrokken   is)
Heks !

(    De   kamer   van   de   Compernolles.    Fernand   vindt   zijn
zc)nnet)ril.     )

FERNAND-(    Enthousiast    )    Wie   zoekt,    vindt!

(    Fernand    zet   zijn   zonnebril   oi).    )

FERNAND-    (    Geamuseerd    )    Hoe    zie    ik    er   nu    uit?

I)IANE-          (    Geamuseerd    )    Fantastisch!

FERNAND-(    Geamuseerd    )    Dan    passen   wij    zo'n    t)eet.je    bij    mekaar.
(    Enthousiast    )   Hangen   wij    mekaar   in   de   arm?

DIANE-          (    Glimlachend    )    Zouden   wi].?

(    Fernand   hang[   Diane   in   de   arm.    Vrolijk   stappen   zij
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richting   gangdeur.    Deze   gaat    plots   open,    en    Sylvia
st.apt   met   haar   koffer   naar   binnen.       Geschrokken   vallen
Fernand   en   Diane   stil.    )

FERNAND-    (    Voorzic.htig    )    Is    er   wat.    aan    de   hand?

SYLVIA~       (    Opgewonden    )    Ik    ben    weer    thuis!    Mag    dat    niet?

FERNAND-Daaraan   hadden   wij    ons    nog   niet    verwacht.

SYLVIA-       (    Wat    schamper    )    Wij?

FERNAND-(    Voorzichtig    )    't   ls   toc.h   niet   uit   tussen   jou   en
mi].nheer   Windey?

SYLVIA-      (   Wat   schami)er    )    Uit?   Er   is   nooit   iets   geweest.l    Jullie
schijnen   goed   met   mekaar   te   kunnen   opschieten?

FERNAND-(    Wat    onwennig    glimlachend    )    Dat    gaat..

SYLVIA-       (    Kordaat    tot   Diane    )   Maak   eens   gauw,    dat   jij    hier-
naast   bent!

DIANE-          (    Geschrokken    )    Bij    Mathieu?

SYLVIA-       (    Wat:    schamper    )    Hij    is    toch   je   man!

DIANE-          (    Onwennig    )    Na   gisteravond    ben   ik   bang   van   hem.

SYLVIA-      (    Resoluut    )    Fernand,    zet   haar   koffer   aan   de   deur!

FERNAND-    (    Wat   onbeholi)en    )    Diane   en    ik   stonden   juist   op   het
punt,    samen   een   wandeling   te   maken.

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Zet   haar   koffer   aan   de   deur!

F`ERNAND-Dat.    kan    ik    niet    doen!

DIANE-         (    Erg   onzeker    )    Ik   ga   wel   vanzelf .

FERNAND-(    Bezorgd    )    Jij    bent    bang    van   je   man!

DIANE-          Doodsbang!

FERNANI)-(    Bezorgd    )    Blijf    dan    hier    bi]-ons.

SYLVIA-       (    Opgewonden    )    Watblieft?!

FERNAND-    (    Nu   ook   wat   opgewonden    )    Diane   kan   zomaar   niet   terug-
gaan !

SYLVIA-       (    Opgewoiiden    )    Wil   jij,    dat   ik   haar   hardhandig   aan   de
deur   gooi?

FERNAND-(    Tot    I)iane    )    Ik    zal    eens   met   ].e   man   gaan    prat.en.

I)IANE-          (    Zonder    overtuiging    )    Laat    iTiaar.
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(    Diane   neemt   haar   koffer.    )

DIANE-          (    Bedroefd    )    Bedankt,    Fernand.

FERNAND-(    Bezorgd    )    Blijf    nog    wat!

DIANE-         Het   kan   niet.

FERNAND-(    Eerlijk    )    Ik   ga   jou    nooit    vei.geten,    Diane.

SYLVIA-       (    Erg    irc}nisch    )    Romeo    en    Julia!

(    Bedroefd   vertrekt   Diane,    Fernand   staat   er   verslagen
bij.    )

FERNAND-    Kon    dat    niet    wat    beleef der?

SYLVIA-      (   Wat   schamper    )   Jij    had   jezelf   eens   moeten   tiezig   ho-
ren!    Om   ].e   kreupel   te   lachen!    Hoe   sta   jij    daar?   Clown!
Trek   iets   anders   aan,   wij    gaan   naar   huis!

FERNANIL    (    Geschrokken
v e e r t: i e n

Nu al?   Wij    hebben   toch   gehuurd   voor

SYLVIA-       (    Opgewonden    )   Ga   je   omkleden!    Ik   wil   hier   geen   minuut
langer   meer   blijven!

FERNAND-(    Bekommerd    )    En   als   Diane    dan    problemen   krijgt   met
haar   man?

SYLVIA-       (    Oi)gewonden    )    Dan   moet    zij    die   zelf   maar   oplossen!

FERNAND-Wij    kunnen   haar   helpen!

SYLVIA-      (    Schamper   )   Jij    bent   niet   eens   in   staat.   je   eigen
problemen    op    te    lossen!     (    Oi)gewonden    )    Ga   je    omkleden!

(   Duidelijk   tegen   zijn   zin   verdwijnt   Fernand   in   de
badkamer.    Ontstemd   laat   Sylvia   zich   op   bed   vallen.    )

(    De   kamer    van   de   Windey's.    Er   wordt    geklopt.    Omdat
Mat:hieu   Diane   verwacht,    gaat   hij    niet   eens   opendoen.
Viola   verschijnt.   Meteen   valt   haar   oog   op   het   bedden-
goed    op    de    grond.     )

VI0LA-        Wat   is   dat   hier   allemaal!    Als   jullie   overdag   ook   aan
de   slag   willen,    dat:   is   jullie   zaak.    Maar   leg   dan   na
afloop   ten   ininste   het.   beddengoed   weer   oii   zijn   plaats!

MATHIEU-(    Huiïieurig    )    Laat    dat   maar    liggen!

VI0LA-         En   ik   van   de   patroon   naar   mi].n   voeten   krijgen   zeker?

MATHIEU-(    Wat    opgewonden    )    Mijn    vrouw   ruimt    hier    dadelijk   de
boel   wel    wat    op!

VIOLA-          (    Ietwat    ironisch    )    Welke   van   de   twee?
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MATHIEU-(    Opgewonden    )    Ik    heb    er    maar    één!

VI0LA-          (    Geamuseerd    )    Welke    van    de    twee?

MATHIEU-(    Opgewonden    )    Loop    naar    de    pomi)!

VI0LA-         Ik   wil   mij    natuurlijk   niet.   met   ].ouw   zaken   bemoeien,
maar .  -.

MATHIEU-(    Onderbreekt    kwaad    )    Doe   dat.    dan    niet!

VI0LA-         (    Wat    op    de    tenen   getrapt.    )    Over   een   kwartier   ben   ik
hier   terug,    om   te   zien   hoe   het   met   je   bed   is   gesteld!
Tot   straks!

(   Resoluut   verlaat   Viola   de   kamer.    )

(   Meteen   klopt   Viola   aan   bij    de   Compernolles.    Zij    doet
zelf   de   deur   open.    )

VI0LA_

SYLVIA-

VI0LA-

SYLVIA-

VI0LA-

SYLVIA-

VIOLA-

SYLVIA-

VI0LA-

SYLVIA-

VI0LA-

SYLVIA-

VI0LA-

SYLVIA-

SYLVIA-

Wat   mankeert   mijnheer   Windey    (    wind-ei    )?

(   Humeurig    )    Weet   ik   dat?

(    Onschuldig    )    LJij    kan    toch    goed    met    hem   oi)schiet:en.

(    Verbetert    humeurig    )    Kon!

(    Onschuldig    )    Ah,    d'r   is   een   kink   in   de   kabel?    I)an
had   ji]-beter   ergens   anders   gehuurd.

(    Vastbesloten   )   Mijn   man   en   ik   gaan   naar   huis!

(    Verrast    )    Wanneer?

Nu   meteen!

Jullie   hebben   toch   gehuurd   voor...

(    Onderbreekt   opgewonden    )    ...voor    veertien   dagen!    Ik
weet   het!    Maar   ik   wil   nu   meteen   naar   huis!

Je   huurgeld   hier   terugvragen   kan   niet   meer!

(    Opgewonden    )    Ben   ik   dat   soms   van   plan?

Mag   deze   kamer   intussen   verder   worden   verhuurd?

(    Humeurig    )    Hiermee   trekken   jullie   je   plan!    (    Bij    de
badkamerdeur,    tot   Fernand    )    Breng      onze            koffers
naar    beneden!

(    Er   komt    geen   ant.woord.    )

(    Opgewonden    )    Fernand,    breng    onze   kciffer   naar    beneden   !

(    Geen   antwoord.    Sylvia   opent   de    badkamerdeur.    Verrast
kijkt   zij    de   badl(amer   rond.    )
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SYLVIA-       (    Totaal    verrast    )   Hij    is   er   niet   meer!    (    Roept    )    Fer-
nand ?

(    Viola   komt    nu   ook   bij    de   badkamerdeur.    )

VI0LA-         Het   raam   staat   open!

SYLVIA-       (    Gesc.hrokken    )    Zijn   koffer    is    weg!

(   Viola   kijkt   door   het   denkbeeldige   raam     -zijde   toe-
schouwers   -      naar   buiten.    )

VI0LA-         (    Wat   opgewonden    )   Mijnheer   is   via   het    balkon   naar   be-
neden    gesprongen!    Hij    en   mevrouw   Windey    (    wind-ei    )
1aden   hun   koffers   in   een   taxi!    Zij    stappen   samen   in!

SYLVIA-       (    Roept   door   het    raam    )    Fernand!

VI0LA-         (    Enthousiast    )   Zij    wuiven   naar   ons!

(   Enthousiast.   wuif t   Viola   terug    )

VI0LA-         Joe-hoe !

SYLVIA-       (    Roept    opgewonden    )    Fernand!?

(    Erg   opgewonden   haast   Sylvia   zich   de   kamer   uit.    )

(    De    kamer    van   de   Windey's.    Zonder    t.e   kloppen   komt
Sylvia   naar   binnen   gestormd.    )

SYLVIA-       (    Erg   opgewonden    )    Je   vrouw   wil   er   met   mijn   man   van-
door !

MATHIEU-    (    Bijna   onverschillig    )    En   dan?

SYLVIA-       (    Erg    opgewonden    )    Dc)e    iets!    Hou    ze    tegen!

MATHIEU-(    Lui    )    Val    dood!

(    Bi].    het   raam   van   de   Compernolles   wuift   Viola   ent:hou-
siast   de   taxi   achterna.    )

VIOLA- (   Enthousiast   )   Zij    zijn   vertrokken!


