
De mijn eerste versie.

IEeijernans / Decorte

1976.

bloet
Sticky Note
televisiespel

vertrekkend van 'germinal' van Zola en 'Glück Auf' van Heijermans



baumgarten, een mijneigenaar
mathieu
sophie, zija klnderen.

alphons musch, mijndirecteur, z:-jn schoonzoon
een mijnbestuurder
nog een mijnbestuurder
een aandeelhouder
nog een aandeelhouder
erie algoet, bedrijfsÍngenieur
kerkhoven, machineingenieur
de staercke, mijngas-controleur.

anna kIein, typiste
een kantoorklerk
een groom
een koetsier
een gend.arme
nog een gend.arme
een journalist
een journalist-fotograaf ,

masco, een houwer
doIf, een houwer
wiener, een houwer
bartels, een houwer, voorzitter van de rchristelijke bond"r
matansku, een houwer
lomme, een sleper
heiJ., vroeger mijnwerker
een paard.end.rijver
een machinist
een onbekend,e
nog een onbekende
d.oor, de zoorL van doJ-f

de moed.er van do]-f
elodie, de vrouw van dolf
een vroed.vrouw
het lief van wi-ener
een mi jnwerkersvrour,ir
meerd.ere mi jnwerkersvrouwen
enkele kinderen

een mijn in d.e kempen bij het begin van de eellïr.men hoort het
gestamp van de stoommachinerdie het gehele bedrijf gaande houdt.
als het gehi jg van een wild dj-er soms.

een dag in een koud.e winter.het Ís vroeg in de oehtend.



het eerste bed,rÍjf .



1 . Een woelige vergad,ering

(yret a:-reetiekantoor van d.e mijnrdoor een wand van glas in hout van
het eigenlijke kantoor geseheiden.
er staan ijsbloemen op d.e veJ-e ruitenrdle uitzien op de grijsheid
van de ochtendlucht.fe]- zonl-icht.
in d.e verterhet gestanp van de machine.)

baumgarten:
... en daarmee ben ik aan het slot van nijn beschouwingen en ik
stel nog eens voorrdadelijk tot de stemmlng over te gaan.

aandeelhouder een:
Jawel !Bravo !Volkomen mee eens !

aanil.eelhouder twee:
Pard.onrmijnheer d.e voorzitter . ..

baumgarten:
Neerwaarile heerrnee.We Ondenrerpen ons dit keer nietrgeen conces-
sles meer over een klelnigheid.

Onder geen beding!
mi jnbestuu:'rd.er een 3

aandeelhouder twee:
Maar .,. is dat we1 ln het belangrik bedoelrhet belang van de klei-
ne aandeelhouder ... toen ik aan de beurs ...

baungarten:
MiJne herenllaten we nj-et nog eens beglngen.De zaak is ...

(er komt een klerk blnnen met een leirdle hij aan musch overhandigt.
d1e bekljkt ze met aandacht.wanneer d.e klerk verclwenen isrgrlst
baungartén hem d.e Iei ult handen.monkelt.)

bau.mgarten:
Ziet u we1 ,ziet ulDe eerstertweed.e en derde J-aag hadden 7O2O wagens
moeten opleveren.De morgenploeg prod.uceerd.e er rulm 1500rite middag-
ploeg nog geen 1200.Dat is een ulaneormljne herenrvan 52O o.. ze88e
5ZO wagens.Spreekt zotrt sinpele lel geen boekdelen?

musch:
Er was gisteren stagnatie in de d.erde schacht.De 1ei geeft een on-
zuíver beeld ...

bar.mgarten:
Mijn beste jongenrlaten we de discussie niet rekken.
(hï j stàekt-""í *ígu,"" oprkrl jgt rnrur van zijn buurman. )
Al-s-rre voor zotrt lokale beweging terugdelnzerlrstaan we voor eelI
katastrofermijne heren.l{e moeten ons houden aan d.e richtlljnen varl
hèt syndikàat]daar ziin ïIe voor aangesloten.

Y
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nijnbestuurder een:

Juist !

mijnbestuurder twee:
Mijnheer de voorzitterrrrlàg ik voor de derde maal vragen tot d.e
stemming over te gaan.De geachte interpellant van d.aarstraks heeft
over 't hoofd gezlen d.at we enkel winst te boeken hebben bij een
uitbrelding van de J.okale beweging.fn d.e striJd om de macht ...

bar.ugarten:
PrecleslOn de macht ...

mi jnbestuurd.er twee:
.. o in d.e stri jd om de macht kr:nnen en mogen we p1aatselijk nlets
toegeven.

aandeelhoud.er twee:
Nu een staking forcerenrln het begin van d.e wlnter.De voorraad 1s te
groot.Ik weet trogrin aehtennegentlg .o. Was het achtennegentig?

aand.eelhouder een:
ZevenennegentÍ-g.

baumgarten:
lli jne heren !

aandeelhoud.er twee:
Zevenennegentig .o. I,Iijnheer de voorzitterrik verdedlg d.e kleine
aand,eelhouderrd^le zíjn spaarpenni-ngen j-n deze onderneming heeft ge-
stoken en ik zeg d.at we het j-n zevenennegentig nog eens gehad heb-
benrdat de mijn in zes weken staking zo aehteruit ging ...

bar.ugarten:
jviaar dat weet toch ledereen hier !

aandeelhoud,er twee:
... ilat de exploitatie in het eerste jaar door instortingen en door
het vollopen van ...

baumgarten:
ïk moet u tot de orde roepen.

aandeelhoud.er twee:
... door het vollopen van de hele derd.e Laag geen cent rente ople-
verde.Geen cent!

mljnbestuurder een:
Ziet u dan kans voor een uitkering als we hun exorbitante eisen in-
willigen?I'loeten we naar de pijpen dansen van tweerdrle raddraaiers?

aand.eelhouder twee:
Dat beweer 1k niet.
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nijnbestuurd.er een:

Wat beweert u d.an?

aand.eelhouder twee:
Ik beweer ...

baumgartenr
Mijn beste heerrwe kunnen de discussies niet tot in rt onelndige
... Mijn henelrdat duurt nu aI twee uurrik heb honger!
(hilariteit. )
lfe voelen alJ.es voor de kleine aandeelhoud.errmaar voor d.e belangen
van d.e klelne mogen we die van de grote niet opofferen.ïk blijf
bij tgeen toegevingent !Willen de ploegen overmorgen nlet naar bene-
d.enrdan geven rre geen pardon neer.

mi jnbestuurd.er twee:
Stemmen !

aandeelhouder twee:
I,lijnheer de voorzitter ...

baumgarten:
Over de grote lijnen zijn we het toch eensrmijne heren.Hoe kunnen
rre op d.ie manier tot een besluit komen?Als er dan zoveel- bezwaren
bestaanrd.oen we verstandiger de conferentie tot vanmiddag uÍt te
stellen.Vraagt nog iemand het woord ...
(hij kijkt rond.een verveelde stilte.)
Dan kunnen we stemmen.I,lag ik de heren verzoeken ...

mijnbestuurder een:
Voor.

aandeelhoud.er een:
Voor.

mijnbestuurder twee:
Voorrspreekt vanzeaf.

baumgarten:
En u?Hat urnaljnheer?

aandeelhouder tree:
I'Ii jnheer de voorzitter ...

voor of tegen? 
baumgarten:

aandeelhoud.er twee:
hlaar voor of w:rar tegenrer 1s toch nog geen voorstel- ... Jarik
begri jp het ni-et.

baumsarten:ïk heb toch tgeen toegevÏngenr voorgesteld.



aand.eel-houder twee:
(zijn buurman fluistert hen iets toe.)
O zo.Blaneo!

baumgarten:
Voor.Dus ..r vier voor en een blanco.

nijnbestuurder twee:
GoddanklEn dat hadden we mlnstens een uur ge}eden kunnen bereiken.

aandeelhouder twee:
MiJnheer d.e voorzitter ...

baumgarten:
Neermeneer.Het besluit is gevallenlNiemand meer aan het woord?Dan
s1u1t lk de vergaderingrdank de heren voor hun aanwezigheid en ver-
zoek meneer de d.lrecteur onze beslissing aan het bestuur te wlllen
meedelen.

musch:
Dat zal- Lk doen.Maar ik vrees ...

baumgarten:
Jajarbeste Jongen.Ik zou zeggelnrtant mleux ... tant mj-eux.
Slgaret?

(hiJ presenteert uit een gouden étul.iedereen is opgestaanrd.e twee-
de aandeelhoud.er ultgezond.erd.men trekt pelsjassen aanrzet zijn
hoed. op.enkelea roken de aangebod.en sigaret.)

aandeelhouder twee:
Hi jnheer d.e voorzitter . ..

(r-acht,gaat op hen "l:ffif3il;:i- rondom. )
Een prachtexenplaarlWat belet je een paar honderd aand.el-en van me
oyer te nemen.A la balsserviJf procent onder de koers van gister.En
al.s de kooi overmorgen zijn mannetjes niet &ee naar bened.en neemt,
garandeer ik een koers van hoogstens trreehond.erd.tachtig.Te geefrme-
neef ...
( ernstiger p1ots. )
A1s we dit Jaar d.e nieuwe pompnachines voor ile derde laag aan d.e
gang kunnen brengenrwed ik honderd flessen chanpagne tegen eenrd.at
we het volgend.e jaar koersen van vier- en vlJfhonderd belev€n.

aand.eelhouder twee:
A1s je dat zeker wist ...

baumgarten:
Met versnelde pas naar tDe Verguld.e Eenhoorïrr rnijne heren.Men ver-
wacht ons.Kom je meerAlphons?
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&usch:

ïk heb geen tl jd.hre had.den afgesproken , . .

baumgarten:
Dan wachtet zerheeJ- eenvoud.ig.

i ( een vond.st . )' Sapristi!Sapristi!Beste jongenrneen het me niet kwalijk.
(hij schudt hem de hand..)
Hoe heb ik dat kr:nnen vergeten.Van harteren nog honderd. jaar.Mijne
herenrmljn sehoonzoon is vandaag jarig.Ik traeteer op een speclale
f1es.En avant !En avant !

(frij gooit musch een jas over zíjn schoudersrd.uwt hen biJ een arm
de d.eur uit.steekt in het voorbijgaan zíjn hoofd in het kantoor bin-
nenrroept. )

baumgarten:
Meneer ls over een uur tenrg!

(in opgewekte stemming lopen de heren langs de gaand,erij voor de
rnmsn van het bureau door.hun adem ztchtbaar in de koude lucht.)

2 . Bezoekers

(een stilte.vanuit het kaatoor komt anna d.e direetiekauer binnen met
wat papieren.ze gaat aan een apart tafeltje zitrten tikken.
in de gang komt heil aangesloft.hij draagt emmer en kolenschop.kauwt
nadrr:kkeliJkreen oude man.hij gaat het kantoor binnenrpookt er de
kachel op.rnrlt hen bi j.loopt door naar de directiekamer.
anna kijkt niet oprkueht kort.heil gaat bij de kachel aan het werk.
wl1 het bureau verlaten door de gangtteur. )

anna:
AJ-s je weggaatrHei-lrlaat d.e d.eur dan even aanstaan.

(a1sof hlj haar niet hoorderverlaat hlj d.e kamerrlaat d.e deur op een
' kier.slentert wegr€€tr stlJ.te.

. rr bultea klikt mathieu d.oor een van de ramen.ztet anna.hi j haast zich
!lr"' naar binnenrkornt achter haar rug staan.leest over haar sehoud.er.het

-..i is niet zeker d.at ze hem heeft opgemerkt. )
\'' mathieu:

.bi- Je tikt wagons met twee à.rs.

turna:
( zond.er opki-jken.vla.k. )
0mdat u me zo op mijn handen kijkt.
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mathieu:

(tni3pt in haar oor.zij weert af.)
Word je daar nerveus bij?
(zil tikt verder.hij klJkt rond.rstapt d.an naar het buistelefoonstel,
dat zLeb. in een hoek bevindt.speelt met de buizen.hiJ verveelt zieb..
anna werkt verbeten verder.)

nathleu:
IIoe kom ik het genakkellJkst bened.en?

anna 3

I,let d.e lift.
mathieu:

(niJdis. )
Ach.Wat een ongezonde ijver.VerschrikkeliJk !
(een stil-te. )
0p welke van die klarinetten moet ik blazen?

EUUIa:
Nummer vLer,

mathi.eu:
Nummer vier.
(rti j zoekt. )
Nunmer vier.
(zij staat oprneemt een van de spreekbuizert vastrflult erin.ze gaat
terug zittenrhij werpt haar een kushandje toe.)

nathieu:
0m te zoenen!
(geruis in d.e buis. )
Met wie?Kerkhoven.Wie is dat?

anna:
Ivlachlne-opzlcht er Kerkhoven.

mathieu:
Toepasseli- jk !
(in ae buis. )
U spreekt met Baungarten.Neerjunlor.Dank urexcellent!Ik wou net twee
vriend.en beneclen een kijkje nemen.Ze zijn onderweg.Dadelijk.Wat zegt
U ...
(hij luistert een tljdje.knippert met zLin ogen.)
Nonsens.Ik l.oop zelf biJ u aa!.

(hij kijkt siprsteekt zíjn handen in zijn broekzakken.komt rÍeer ach-
ter-haai staan.d.raait een vinger 1n haar haar. )
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mathieu:

De stemmingrdie te wensen overlaattZe zullen d.e bezoekers toch niet
net huld en haar oppeuzelen.

(hij neuriet Inuits d.e ehinet.ziJ wendt zieh naat hem om.stil.)
anna !

Mag ik d.oorwerkenrmeneer.

(hij trekt zijn hand terugrloopt naar de deur. )

mathieu:
Laat ik vooral niet verder storen.

7 . Een pic-nic verljdeld
(ni; loopt in het buitengaan haast tegen sophie aan.)

mathieu:
Bonjour ! Ivles complinents .

sophie:
Ik ben niet ln de sf,smming . o.

(ntj verdwijnt.sophiervan nabij gevolgd door een groomrgaat in de
zithoek in een lederen clubfauteuil zltten.wacht.)

Meneer is er nietr*"ffiï*.
sophie:

Dank u.

Er was confereatie. 
anula:

sophle:
Dank u.Dank u.
(tegen d.e groomrd,ie duldeliJk geen blijf weet met een toegedekte
hengselmand.. )
Zet neer.Neerniet op de grondrmoet je dat gezegd worden?Daar.

(hl j zet d.e mand behoed.zaam op het tafelt je bi j de zetel-.wil weg. )

sophie:
Zeg Trans bij de kerk te wachten.ïk .rij 1u ieder geval mee tenrg.

(musch komt haastig over de gal.erij aan.kiJkt naar bi-nnenrontstemd..)
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museh:

(ztjn jas uittrekkend.. )
Sophierik had. Je toch dri-ngend. verzoeht ...

sophie:
AJ-s Je iets dringend te verzoeken hebtrllefsterdoe dat d.a:r al-s we
alleen zijn.0f stenografeert juffrouw Klein a1les?

(annardle opgehouden is net tikkenrstaat recht en verdwijnt zonder
een b11k naar het kantoor.musch kijkt haar na. )

musch:
(verbeten. )
ïk heb Frans last gegeven met d.e brik naar het machinegebouw op te
rijden.Er kan vandaag nlemand naar bened.en.Het spi-jt me.
Bezoekrbezoek.Terwijl de mensen haast niet aan het werk te krijgen
zijn ...

sophie:
MathleurFrangois en Meister hebben een reis van een halve dag ge-
maakt om je verJaard.ag te vierer:,Ze zijn op een verzetje uit.Jij
bent hier toch d.irecteur.

musch:
De mijn gaat er niet net de noorderzon vand.oor ...
(de tr1erk komt binnenrlegt een paar bnieven op het bureaurverdwiJnt.
musch neemt ond.er het spreken de comespond.entle d.oor,)

museh:
I,lorgen is er nog een dag.Vandaag zijn er drÍngende bezwaren.

sophie:
Zo lneens.

musch:
fn d.e verste verte niet.?apa heeft er ook aJ. herhaaldellJk en lÍaar
je bij lÍas op gezlnspeeld.We hebben een ultimatun ontvangen.

sophi-e:
Yan.

museh:
Yan.

(fret flultsignaal van de buistelefoon.musch grijpt een van de spreek-
hoorns.luistert. )

musch:
Ja .. e Ja .. . Hoe kan dat?f s het bassln dan niet gemld? o.. Is er
geen drukking?Kon je dat niet voorzien? ... Goed.Goed. ... laat A1-
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goet onmidd.e1lljk bij me komen.Ik inspecteer ze7-f nog.

(hlj blijft enige tj.Jd bij het toestel staan.denkt na.dan,plots.)

museh:
t{i1 je dus zo vriendelijk zljnrSophierom met FrangoisrMelster en
M;athieu terug te rijden.
(de klerk kont binnenrlegt een telegram op het bureau.verdwijnt.)

museh:
Wat is dat?

d.e kantoorklerk:
Een telegramrmijnheer.

uusch:
Wees zo beleefd en draag d.ie nand voor naijn vrou'!{ naar de brik bij
het machinegebouw.

(de kterk komt tenrgrneemt de hengselmand van het tafeltJe en ver-
dwiJnt door de gangdeur.over d.e gaanderiJrkouweliJk.)

sophie:
(staat oprstriJkt haar Jurk g1ad..)
lk zal er met papa over spreken.

musch:
(kwaad. )
Vertel papa wat Je kwiJt w11!

sophie:
(aI-sof ze niets gehoord. had.. )
Kom Je nlet te laat etenrAlphons?

4 . Onder vrienden

(ze slaat de deur aehter zícb. dlcht.op de galerlj kruist ze algoet,
d.ie haar begroet.ze knikt tertrg.
algoet komt d.e d.irectiekamer binnen.hij is in werkklediJrmet een
lanp en een stok. )

algoet:
(klopt eerst aan. )
Je hebt me laten roepen.

(nusch gooit driftlg d.e brieven neerrd.ie hlj aan het lnktjken vraa.
Loopt nerlrreus rond .gaat aan het tafeltje in een fauteuil zitten. )
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algoet:

(steekt een sigaret oprpresenteert. )
Mijnheer de dlrecteur.

musch:
Hou op!ïk verd.Taag op het ogenblik geen grapjes.

(algoet steekt de sigaret lreer op zak.rookt.musch denkt narnors.)

musch:
Ik kreeg berichtrd.at de waterleiding niet functioneertrd.at er geen
d.rukking is.

algoet:
De aanleg deugt nlet.En vanmorgenrbij dat rrriezend. weerrligt het
bassin natuurl-ljk potdicht.Ik heb bijten laten hakkenrmaar je weet,
het is niet d.e eerste klacht.
(hlj rookt.wacht.)
Je zou voorstellen om het bassin te doen verleggen.

Dat heb 1k gedaan ""ï;;o;ebeurt ook.

algoet:
Bij sommige kranen in de d.erde laagrwas er gisteravond geea spetje.
Ik heb zelf vljf mlnuten staan wachtenrvoor er wat kwam.En de
sproeimeesters hebben niet zoveel ged.uld a1s 1k.ïk heb je op het ri-
sico gelÍezen.

musch:
(niJdig. )

\ Dank je voor je verdienstelijkehoudlng.Dank ie we1!

(een stilte. )

algoet:
ZiJn de eisen afgewezen?

(nusch knikt.algoet begeeft zidn naar de deur.)

algoet:
Er is een tijd geweestrdat je minder gesloten deed.

( een stil-te . )

musch:
(op een toonrvoor zie}r uit.)
Er 1s vanmorgen voorbij de remtrelJ-ing ln d.e derde laag iets scha"n-
delljks gebeurd.Vi-errvi-Jf schobbeJakken hebben l{ankelman op zijn
toer de nljnJ-anp uit handen geslagen en een pak ransel gegeven.

algoet:
Uie?
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ïí1e ... 
musch:

algoet:
Het is spijtigrmaar het verbaast me ilat het al niet eerder gebeurd
is.Die vent 1s brutaalr€rB brutaal.
(ze kijken elkaar aar.een lange stilte.)

musch:
( zond.er aanleiding. flulsterend haast. )

{ Ericrik hou het niet meer vo1 ... d.e verveling.}lijn enlge afleidlng
is al-s een slaafrals een bezetene te werken.
Hlerrmet nijn schoonvader a1s alnachtig controleur.En thuis speel
1k komedie.
Tot zuipenrals d.e eerste de beste mijnwerkerrheb ik het nog niet ge-
braeht.
De hele nacht heb 1k mijn balans Ilggen opmaken.fk stik in nljn ge-
1*rin mijn weelde.Ik stik in a1les.

algoet:
foen je met Sophie trouwde . o.

musch:
Weet lk.Ïieet ik.
(een lange stilte.algoet stapt naar de deur.staat net de kruk in de
hand .d.enkt na. )

algoet:,
Toen 1k vannacht uit de kool stapte en midd.en onder de zwetende ke-
rels op de brug stondlkwam er een meteoor voorblj met een vlammend.e
staart.
Daar heb je zo je ged.achten biJ.
(hlj wacht.maakt d.e d.eur open.)
Ik kan je geen raad geven.

(nt5 verlaat de kamer.musch zít nog altijd i-n d.e zeteT-rroerloos.)

5 . Overleg

(musch staat op en loopt naar de tussendeurrma4ftf, ze open. )

musch:
Juffrouw.

(arvra komt binnen.musch ls aan zLjn br.rreau gaaJl zitten.zLj bliJft
voor hen staan.glimlaeht. )
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anna:

Goeiemorgenrmijnheer.En hartelijk gefellciteerd.

(hei1 komt het kantoor bÍnnen.sloft naiar de kachelrport hem op.hij
kauwtrspuwt in het vuur.bezig.)

musch:
Dank u, juffrouw.
(een pauze. )
I{eilrscharrel niet zo lang.

hell-:
(tussen de tanden. )
Kachels aanhouden zonder er naar te kijkenrkan ik niet.

(hi3 verlaat het kantoor door de tussend-eur.)

musch:
(stiller ... )
Ik maak je mijn excuu5 over het optreden van mi-jn vrouw.

(hij wil opstaan.over d.e galerij komt de delegatie aan.vier mijn-
werÈers in schone werkkledij.anna en musch bekijken elkaar.
de mannen komen de gang inrkloppen aall.kijken naar blnnen.bij hun
verschijnen, j-s anna aan het bijtafeltje gaan zttten.ze schikt pa-
pieren èn neemt notars tijdens het ond'erhoud.)

Blnnen.

(de vier blijven

Sigaar?

(arie van de manïlen

musch:

d.icht bij de deur staan.ze kijken rond'.)

musch:
Ga zittenrmannen.l{aak het je gemakkelijk.

(de mannen zeggen eIk tgoeiemorgen meneert rnemen plaats in de fau-
teuils .ztttenlóngemakkeÍi3t .musóh presenteert . )

museh:

steken oprroken. )

musch:
In de eerste plaats moet ik zeggenrdat de brief van zondag meer op

een ultimatum leekrdan op een redelijk schrijven.Neem jij er geen,
Dolf? Geen roker?

Nee , meneer.
d olf:
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musch:

1{i1 je zo vrj-endelijk zi-jnrBartelsrme even duidelljk te maken waar-
om ons hoger eisen worden gestel-drdan aan de andere uijnen van het
d istrict .

doLf:
Welrmeneer ...

musch:
Pardon.ïk vroeg het aan BartelsrDoJ-f.

dolf:
De kameraden hebben nij opgedragen het woord te voeren.

musch:
Ah ... ZO.

do]-f:
Geen een van ons heeft de laatste maanden.

musch:
v Vanmorgen vroeg i,s opzichter Hankel-nan voorbiJ d.e remhelllng in d.e
" derd.e J.aag . o.

(hij kijkt rond. )
Jullie weten er van.Dan begrijp je ook dat ik noeite hebrmet een
kal-m hoofd met juJ.lie te onderhandelen.

bartels:
Het was een kwaJongensstreek.

wlener:
, Dat kunnen ze ons niet aarlgeven.

do]-f:
Daar heeft geen van de organlsatie ziJrr handen aan vulI gemaakt.

musch:
ïk moet je verzoeken een andere toon aan te slaanrDolf.

doLf:
I{et dat vreemd rapalje van EongarenrltallanenrPolen en Russenrdat
hier werkt ... Fatsoenltjke mensenrmaar ze drukken de l-onen en ze
snijten ons roet 1n tt eten.Ze maken het werk beneden nog beroer-
èer en gevaarlijker dan het aI ls.Ze denken alleen aan centen ver-
dienen.

museh:
Dus, jul1ie weten de namen rran die held,en niet?

do].f:
(na een stiltermet een hoofdknlk. )
Wordt a1les wat we zeSSerL opgeschreven?
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musch:

Er zijn a1 genoeg misverstanden geweest.

dolf:
Dan moeten we op onze woorden passen.

musch:
(glim).acht. )
Van beide kanten;ja.

(weer een lange stilte.museh waehtrd.oJ-f ook.)

dolf:
Het zÍ-jn de lonenrneneerr

musch:
Die zijn niet minder dan in d.e hele streek.

d.o1f :
Ilet meterloon voor het boren 1n de steenlagen is zonder waarschu-
wing van twintlg op twaalf gebraeht.

museh:
Volgens het rapport van llankel-man . ..(hij wacht.)
en van de and.ere opziehtersris de bedding de helft dunner geworden.

Hankel-man. 
masco:

dolf:
AJ-s het onnogelijk is tot een vast uurloon te komen.

musch:
(onderbreekt hem niet. )
Dat is onmogelijk.

d"olf :
Ge weet niet meer wat 6e verd.ient.

maseo:
Ik heb vorlge maand. ...

musch:
We zí7n hier niet voor particuJ-lere klachtenrl.Íasco.Daar weet je de
weg voor.

do].f:
0p de tlen wagons ï,Íordea er trlnstens twee voor nlets gerekead..

musch:
Dat systeem is afgeschaft. '
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d olf:

Haar de boete voor stenen is zo hoogrdat de wagons toch niet mee-
tell-en.Of ge kolen kunt hakken zonder steen.

Ge moet u afbeulur. rï3i"3"r, *r*"r dagloon.

dolf:
En d.an.De opzichters jagen ons opren dat is gevaarliJk.Ze wil1en
hun premie halen erL ze schreeuwen om kolen.Dan wordt ge onvoorzich-
ti-g.Terwijl er geschoord en gestut word.t of terwijl we de gaten
dlchtenrkunnen we geen kolen uit de grond sf,ampë[.

bartels:
fk werkrsamen net ni-jn vier jongens ...

musch:
Heb je nog meerrDolf?

bartels:
fk werk net nijn vier jongensren gisteren hebben we nj-et kunnen
sproelen.Om acht uur wo'u mijn jongste water in zijn kan halen en
er kwam geen druppel uit.Ik heb nog nooÍt ia een mijn gewerkt
met zoveel stof.

musch:
(geduldig. )
Het bassin is d.oor d.e pJ-otseling lngevallen vorst diehtgevroren.

En d.e zwarte liJst . 
ma§co:

musch:
Als die zoveel invloed. had.rzou jij hier niet werkenrMasco.

(hij staat op.gaat voor het raam staanrmet zLjn hand.en op zijn rug.
kijkt naar buiten.een stilte.)

musch:
ïk geloof niet dat ik a1s juJ.lie vijand sta aangesehreven.In de jaren,
dat 1k hier wat te zeggen had.rheb 1k het mogeliJke gedaanrom juJ-Iie
tegenoet te komen.ïk kriJg ze1,f mijn instructies.
Ïk heb me minder dan and.eren tegen jul.lie organisatie gekant.Kort en
goedrik heb niet a11een in het belang van de aandeelhouders gewerkt.
(tril tiStt om.de mannen zwlJgen. )
Als ik juflie d.us vand.aag een goederwelgemeend.e raad mag gevenrwacht
dan met die aetie voor loonsverhoging.0p een beter gekozen ogenbJ.lk
zulLen JuJ-lle nlJn steun hebben.

(een stlLte.de vier klJken voor zLeh ult.)
do]'f:

Ue kunnen niet rachten.
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musch:

(nerveus. )
De mijn begint pas te renderen.Aandeelhoudersrdie nooj-t wat van
hr.rn geId. gezien hebbenrhet mes op de keel zettenris een verkeerde
tacti-ek.

masco:
Wachten doen we nlet.

do].f:
Nee.

bartels:
De heren zuJ-J-en toch we1 een tegenvoorstel- ...

musch:
De heren ziJrr op het ogenbllk tot geen coneessies berelil.Het spijt
me.I,leer heb ik julIie niet te zeggerL.Ïk vertrouw er al-leen nog opt
d.at jul.lie geen d.omhed.en begaan.Yanmldd.ag za7. ik persoonlijk ...
(de nannen zijn opgestaanronwennig.musch word.t onderbroken door baum-
gartenrdle weryelend het bureau binnenkomt.hij zwaai-t met zíjn stok,
kont voor hen staan. )

baumgartea:
lrrie zijn de sujettenrde bandietenrde schanritenrdie Hankelman heb-
ben toegetakeld.
(hi j wendt zídn tot musch. )
Konfereer jijrkonfereer jijrterwijl ze beneden een van je meest be-
trouwbare beambten vermoorden?ïk sta erop dat er een voorbeeld ge-
steld wordt.
(weer tot de mannen. )
Als we voor vanavond.racht uurrniet te horen krijgen wie llankelman
mishandeld hebbenrkan d.e hele ploegrdie beneden aan het r^rerk was een
week thuisblijven.

musch:
Een ogenblikrpapa.

barugarten:
hÍe laten ons dit niet welgevallen !

na§co:
En wij laten ons geen week thuisblijven we1geva1Ien.

(musch steekt een sigaret op.rookt.)

d.oIf :
We weten tÍaar we ons aan moeten houd.en.

(de raannen verdwiJnen schoorvoetend.fluisterend. )
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6 . ontslag op lange temijn 
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(baumgarten gaatrmet zLja jas nog aanrin een zetel zitten.neemt
een sigaret.knikt naar anna.)

baumgarten:
Een moment, juffrouw . . .
(anna staat oprscharrelt haar papieren bij elkaarrverdwijnt.)

musch:
verder een woord zegt:lk neem mijn ontslaglEn onmidd.el-

blaast wat rook uitrnonpelt tbëtisestrvoor zictr ult.)

museh:
Duizend huishoudens met een week loon straffen voor d.e misselijke
d.aad van een paar onbekendenrdat zaT ík nooit leren.ïk Ieg niJn be-
trekking neero

baungarten:
Met Je permissle ...

museh:
i.tijn permissi.e?Is mijn permissie voor iets nod.ig?IIeeft u me niet
gedresseerd. op a11es ja en amea te zeggen?

(baumgarten laeht.even.rookt d.an verd.er.musch staat rmet zijn beid.e
handen gebald ln zljn broekzakkenrvoor hem. )

baumgarten:
(langzaam. )
Toen ikrna maand.en en maanden aa:rdringen van Sophiernijn toestemning
gaf tot een huwelljkrrraar geen ander in zou hebben toegestemdrnist
je nietrhoe je je dankbaarheid zou tonen.
Yan opzlchterrwas je in een vloek en een zucht aan het hoofd van het
bed.ri jf .
Ioen ik zonder reserve Ja zeird.eed. ik datromdat ik je karakter appre-
clëerd.e.Omdat ik neende dat je de marrrorLze manrde man d.ie we nodig
hadden, zou zijn.
Had, jfj voor zoveel jaar kunnen d.romen hler de lakens uit te delen?
i[aar je kan toch niet verlangen d.at ikrd.at wiJrdie er met ons kapl-
taal lnzittenrde teugels uit handen zuJ-len geven?Daar heb je toch een
te heldere kop voor ...
(een stiJ-te.anne komt binnen, zegt rpardont en legt enkele telegra^m-
men op het bureau.verdwijnt.)

Ga je gang.
baungarten:
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(musch neemt d.e telegranmen d.oorrnerveus.snijt ze een voor een in
de papiermand.)

musch:
Ïelicitaties.
(hij staat oprstapt rond.ban:mgarten kijkt hen na.)

baungarten:
ïk heb me daarnet misschien wat meer laten gaanrdan correet was.
Daar was ook reden toe.Bont en blauw hebben ze hem geslagen.HiJ
is twee tanden kwijt.
Mlsschi-en zijn verstand.skiezen.

(frl j lacht.musch staat biJ het raam. )

baumgarten:
Per wanneer neem je ontslag?Iriet of zonder in acht neming van d.e

wettelijke termiJn ...
musch:

Ík zal er over nadenken.Ik meen het.

baumgarten:
Denk er over na.Denk er een jaar of twintig over na.En als 1k het
nog beleefrhoop ik je namens de kornmÍssarissen een bewljs van goed
gedrag en een gratlfieatie te geven.

(hfj drukt zijn sigaret uit.rousch kijkt naar hem.een lange stilte.)

baumgarten:
iloe hebben ze ons antwoord, onthaald?

musch:
Dat heeft u zelf nog kunnen horen.

baumgarten:
In verhouding tot de zelfde maanden van het vorige jaarris de voor-
raad. enorm.Eet zou een zonderlinge politiek ziinrde prijzen van d.e

kolen te verlagen.
Het syndicaat vraagt onsrd"e productie met een vierde te verminderen.
We zoud.en toch ged.wongen zijn geweest de ploegen om de d.ag te laten
thuisblijven.

(hfj staat op.knoopt zjtrn pelsjas dicht.)

baumgarten:
A proposrdie kleine secretaresse van je ... Al-s haar vader meer van
zulke dochters heeftrhoud lk me aanbevolen.

(frf 3 mfpoogt.wil buitengaan.mathieu passeert voor het raam ln mi jn-
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werkerspakrgroet en komt d.oor d.e gangd.eur binnen.)

7 . yermomming

mathieu:
Bonj our !Bonj our, meneer d.e directeur. Bonj our, Baumgarten senior. Her-
kennen jul1ie me niet?Mathieu.Bawogarten junlor.

musch:
Je kan dat naskeradepak we1 weer uittrekkenrl'{athleu.fk heb Sophle
d.e boodschap meegegevenrdat er vandaag niemand ...

nathleu:
Juist.ïk ben zo vriJ mezelf tot de iemanden en niet tot de nleman-
den te rekenen.

musch:
Dat is heeJ- aardig gevond.enrl{ath1eu.

(baringarten kiJkt geamuseerd. toe.speelt met ziin stok.)

mathieu:
Jty suis, jty restelfk heb SophierFrangois en ltleister met de brik
doen terugkeren.lerwllle van de wetenschaprheb ik deze elegante
kledij aangetrokken . . .
ïk wil beneden materiaal verzamelen voor een studle over de mens,
over zijn lnstincten, zijn aanpassingsvermogen.

Y Darwin roeptrKant lokt ... en d.e dlalectiek doet de rest!
Geef me wat sigaretten meerBaumgarten.En je horloge.

baumgarten:
Ik denk er niet aan.

mathieu:
ïk wou in de ingewanden van d.eze aarde nog een oogje op mijn kost-
bare tijd houden.Je doet er een zaak mee ... fk laat mijn hoed,
mijn bottLnes en miJn portefeuille met billetsdoux en vier aande-
Ien in Je bank van lening in de badkamer van de opzichters achter
al.s pand.

bar:.mgarten:
(die haast stikt van het lachen.)
Daar.Maar d.oe me een plezier en breng het niet verrrield tertrg.

mathieu:
(houdt het horloge bij zLin oor.het slaat twaalf. )
Als je je plichten a1s vader beter was nagekomenrhad Je me dat 1n-
strument aI jaren geled.en nagelaten.
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baumgarten:

Daar wacht ik liever nog wat mee.
(een stilte. )
Met wie ga je?

mathleu:
l[et d.e bereoemd.e meneer Kerkhoven.En Algoet wacht ons mlsschien opbij d.e tl{athilde'.

musch:
I{ees nu verstandigrltlathieu.Er komt niets van 1n hui-s.

mathi.eu:
Au revoirrexcellence.

(hij staat al bi j de d.eur. )

baumgarten:
Wees voorzichtig.En blijf niet te lang beneden.

(mathieu verdwijnt over d.e gaand.erlj.een lange stilte.musch is aan
zijn bureau gaan zitten.kj-jkt niet oprwanneer ...

8 . ÏIedeleven

o o. anna de kamer binnenkomt en weer aan de schrijfmachine gaat ztt-
ten.baumgarten, vinnig. )

baumgarten:
Juffrouw ...

arula:
Kleinrmeneer.

baungarten:
Heeft u zustersrjuffrouw Klein?

arul,a:
Nee, meneer.
(a1s een verklaring. )
Vader is in de tweede laag geblevenrtoen 1k een jaar oud was.

(ontsteld. ) 
baumgarten:

Hier? ... Dat moet voor mijn tijd geweest zi3n.Ik heb nijn eerste
aandelen gekoeht ln ... 1n ... in ied.er gevalrik was toen nog nlet
in het bestuur.
( een stilte .hi j d.enkt nar ll jkt het . )
Klein.Neernooit van gehoord..
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anna !

(een vaststelling.)
Ze hebben hem noolt gevond.en.

baumgarten:
Een ongel'r*?
(hij kijkt naar haar. )
Enfin.Enfinrd.at is heel treurig.
(weer een stilte.hij maakt aanstalten om te vertrekken.heeft de d.eur-
kruk i-n zi jn hand. stokt . )

baumgarten:
Zou je vanmid.d.ag ongeveer kunnen opgeven over hoeveel J-ege spoor-
wagons we beschikkenrAlphons r
Merei.Adleu.I,Iat een tocht.

(hij kijkt niet meer,naar binnenrwanneer hij voorbij de ramen kont.)

9 . liefd.e

(neif keert buiten d.e gang.het word.t stilrop het getik van d.e schrljf-
machLne na.
een tijd langrzit musch onbeweeglijk aan zijn bureau.dan staat hij opr
langzaamren komt achter arura staan.
ztj sehrikt nietrwanneer hij een hand op haar schouder legt.hij kijkt
omrin d.e riehting van d.e deur.
hij buigt naar haar over.fluistert in haar oor ... )

musch:
Gisteravond heb ik meer dan een uur lopen schild.wachten.En vanmorgen,
toen lk naar de mijn reed rdacht Lk er aI1een aanrvan jouw lippen het
enÍge geschenk te ontvangenrdat me op d.e hele wereld. nog interesseert.

(zLJ legt een hand op de zLjne.hJ-J kust haar in d.e haLs ooeo zot;. zwe-
renrdat hel1 af en toe naar blnnen gluurt.)



het tweede bedrijf.
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10.

(de woonkamer van een donker huisje in d,e kolonie. reen bl-ankhouten
tafel en wat matten stoelen.een gJ-azen kast met serviezen en pu1-
1enÍ.Ígeschrobde en met wi-t zand bestrooide vloerstenen! .
het gehijg van de machine is niet hoorbaar.wel het getik van een
koekoekskl-ok.
aan de tafel zitten e]-odie en de moeder van dolf.drle kleine kin-
deren zitten bedrukt bij elkaar in een hoek.
d.oor en dolf staan naast elkaarrvoor d"e tafeJ-.dol-f draait zijn pet
in zÍjn handen om. )

elod ie:
(aLs tot zíehzelf.stil. )
Twee jaar heb ik op asem mogen komen.
Staking.Weer op de lijst.Weer uitkwartieren.
(ze waeht. )
ÀIs ge nlet zoveel wind- in uw kop had.t.En a1s ge wat meer naar ulr
vrouw luisterde dan naar uw kameraden.
Ge hebt zes kinderen.Waarom moet gij haantje de voorste spelen?
AIs de andere mannen fatsoenlijk thuis zittenrzit gii op caférmet
uw vriend Masco te konkelfoezen.

(er k3-inkt schokkerig geschrei van twee zuigelingen. )

e]-odie:
Daar laat ge uw 1i-jf voor uit mekaar trekken.Dat ge te l-am en te
slap ztjt om uit uw stoel te komen.
Ge hebt pijn dat ge denktrdat ge sterft.

dolf:
(tijtt nÍet op. )
Ik ben nog nooit met zo weiniS rlaar huls gekomen.Door hi-errdi-e
komt aan zijn geld ral-s sleper.

(aoff z:-jn moeder staat van tafel oprneemt twee boterhammen wit-
brood van de kast.stopt ?,e in doors zakken.)

dol-f zrjn moeder:
Ge moest beschaamd zlin.

dolf:
(verbeten, tot elod.ie. )
Is uw vader er niet in gebleven.En uw broers.En mijn broers.En
d.i-e tweerdie daar liggen te bIèrenrdi-e zull-en even goed het gat
in moeten.
(rri j d enkt na. )
Uw eerste vent.En mijn vad,errmet ziin been af.Hebt gii niet ge-
foeterd.rtoen ze ne laatst bijna zond.er vingers naar boven brach-
ten? Àchtentwintigd.uizend. dooien op vier jaar.
(iri j d.enkt lreer na. )
Ze zullen even goed. het gat in moeten.
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11.

(tret tteedlokaal van de mijn. t ... een ruiqe zaalrrulr gelce]ltr§4
met kasten in d.e rondtervan hangsloten voorzien.In rt mid.den was

: zoo'
rood stond die.zoo opgetast met witgloeiende steenkool-.d.at de
stukken uiteen sprongen en rolden over de aangestampte aard.e van
den grond..de zaal was slechts ver]-icht door dit vuqr.tselks bloe-
dend.e weerschiinen d,ansten langs het besmeurde houtwerk der kas-
ten en tot aan d,e roet-gore zolderj-ng. r

bij het vuur lrarmen zi-ch enkele mijnwerkers.bij de kasten kleden
dolf en zijn makkersrwiener en masco rz:-ch am.ze wisselen het
schone werkpak voor een vuilrmet d"onkere vlekken van de kolen en
het zweet.wegged-oken i-n een hoekrzi.t doorral gekleed.)

een mijnwerker:
... ert ze zegtrge ïraart hem beter wat komen helpen.

(het groepje bij de kachel barst in lachen uit.)

masco:
(tegen do1f. )
Wat is er? Ilebt ge uhr tong laten liggen bij de directeur?

wiener:
fn de brandkast zeker.

do]-f:
We kunnen niet terug.En zij geven niet toe.Ze d.oen al1es om ons
het bloed naar de kop te jagen.
(fri5 waeht. )
En Bartels met ztjn streken.Gelijk vorig jaar,ïk pak hem nog eens
bfj zijn nek.

masco:
Ge moet ze d.e kans geven.

d olf:
Ge loopt met uw kop tegen een muur.En door het geteem van de
christelijkenrktrnt ge met uw vrouw en kinderen weer naar een an-
dere mijn trekken.
(haro. )
A1 uw werk voor niets.De vergaderi-ngen en de brochures.
Drj-e keer een papier aan mijn penning.En drie keer door d,e mod-
derrmet een stuk meubel onder de ene arm en een kind op de and,ere.

masco:
Ge verwljt Bartels en ge doet zelf in uw broek.

dolf:
Hebt gij een vroun? Moet gij de mond van een half d.ozijn openhou-
d en?

masco:
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Ik weet wat het is.

wiener:
Gij?Zi-jt gij getrour+d geweest?

masco:
(arintct eerst van zijn kan. )
ïk heb ze laten zittenrmet mijn ki-nd.

wi-ener:
A1s ik mijn lief liet zitten.Ik geraakte ze niet kwijtrin geen
hond,erd, jaar.

masco:
Als ze beginnen met commanderen ...
(de mannenrdie bij het rruur stondenrlopen langs het groepje om.ze
brommen een groetrverd.wijnen. )

dolf:
Dus we d.oen het.

masco:
Morgen i-s de dag.We hebben ee:e zaal gehuurd.En Heil- brengt de bil-
jetten rond.

do]-f:
En als Bartels stokken in de wielen steekt,eL ze nemen d.e raad
van Musch aan?

masco:
We zr-jn niet alIeen.

wiener:
A1s de hemel invaltrdan zijn alle nussen dood..

masco:
lle hebben de kas.Grote woorden hebt ge niet vandoenrals ge georga-
niseerd zi-jt.

12.

(de mannen zi-jn aangekleed..onder een korte broek dragen ze grijs-
wo1len kousen en zwarersmerlge bottines.niets onder hun buis.ze
gaan zich bij d.e kachel- warmen.elk heeft een botèrham op zak en
een drinkkan om ztjn schouder.alleen dolf niet.)

dolf:
Heeft er iemand mijn kruik gezien?
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(fre:-f komt het lokaal binnen.groet. )

hei].:
. . . d.ag.

(fri3 maakt een kastje open in de rlj.neemt er een boterham uit,
"# wit brood met witte kaas.gaat gehurktpzitten eten.de maÍInen kiJ-

,,ir ken om. ) '

,I
' masco:

Gaat ge voor orLze biljetten zorgen?

heil:
lk za7. er aan denken.

masco:
Gelijk aan uw bedrvannacht.Het scheeld.e weinigrof ge waart in mijn
armen in slaap geva1len.

heil:
Daar weet ik niets van.

Dat komt er van "r" Ë3";3tr*rrg ui; de ponp z..t.

heil:
fk ben in nijn ei-gen bed wakker geworden.

Maar het heeft moe:-tË"Ë3ià"*.Ge weegt nogal,sinds dat ge rente-
nier ztjt.

hei]-:
Laat me gerust.

(hij kauwt verder. )

13.

(reeds enige tijd staat nog een mijnwerker zich bij een van de
kastjes om te kleden. ?een lichtschuwerbleke kerel met kortgeknlpt
haar en baardstoppelst .)

nasco:
Kon er bij staanrlomme.We zuJ-l-en u niet opeten.

(J.omne kijkt hem aan.gordt z:-jn drinkfles om en verd.wijnt.)
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wiener:

ïs dat die ventrdie pas uit het gevang kont?

masco:
Moord en nog iets.De veldwachter heeft het verteldrwaar iedereen
bfj stond.

dolf:
(geeft het zoeken op. )
Dat kost een boete aan de eontrole.En in die warute beneden zonder

ï dri-nken.

(ze drentelen nog wat.door zit nog altijd gehurktrplukt aaJr een
van de boterhammen in z:-Jn vestzak.stopt de kruj-mels in zijn mond.)

wiener:
Scheelt er ietsrDoor? Ge ziet er uit of ge hebt de wormziekte.

(zwijgend staat de jongen op en kui-ert w€grde handen in de zakken.)

wiener:
A1s die niets op zi.jn 1j- jf haa1t.

dol_f :
(nors. )
Hij is nog pas gekeurd.Zo gezond a1s gij en ik.Maar vals en geni-e-
pig a1s geen ander.Yannacht heeft hij d.e heJ-e naeht liggen kermen.

(een stilte. )

hei].:
(à propos. )
fk heb ze geztenrboven,Ze stonden te vrijen.

(nog een stilte. )

masco i
Het is tijdrgeloof Ík.

(ze blijven rond het vuur staan. )



het derde bedrijf.
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14.

(een galerij van de d.erde laag van de mijn.
-- vooraan rde rails voor de kolenkarrenrdie d.oor een fmet gonjelap
bedekte openingr rde tochtdeurrworden afgevoerd.
-- de rgJ-ooiïng van de berg.daartussen de uitgehouwenrdoor bal-ken
geschoorde opening van een staande galerijt.rde ga4g ,w?§ nu.met hout

CN, en het dak,deden de brokkelige rots een
aan.waarachter men de nters van de s arof acn

zagrs_e,hÍ_tte_renq_y_a4=9l144-g&-e_499*ef qy"g.
ruiq. I

trten €;líblerjgen-erpnÈ*^die--lqqeJ_-qrt-ge-e-r zepprs T el-drs.omg singen"
zeSoaL -Far-e - p a-e 1 e-n r d lq*-u e 

--af lggq*gelkl§ n d g o r h e t, self e d d e

re-9.!-gg. t

-- het is rvoJ-sJ_agen d.onker.uitsluitend in de benedenste grot van de
door balken geschoorde openinrl is het licht van de mijnlampjesrdie
of door de tand,en der mijnwerkersrwanneer zij werkenrworden vastge-
houdenrof in de balken gestoken worden. | 'slechls lqgÈa b_-t-+ge *stip;
psil-. I soJns. bi j het losraken, glinsteL4en_,Eoo1b1okEen, kanten en vlak-
ken, plots _opflikkerend J1et geflits- yarl.hristqlr .rde pikken beykte_n m_et d-q{:gg?-{g s}agen,qn verdgrJas
d.an h*et Jr:je-e_O_._d_e_f__!_pfSJ_e. n-h-Q.t-§!e*tr+_qr-r__y_"an_1oqe"il=ijk---Li-eeen--en--afm€.1-

*{
t

!.if€__qr'1$gf èe_t_UC&e!-egL -Igq-h!-'.rde geruchten hadden ee4 -Ë_c,bq_Ire.4_Èf"ït .-rpsd ."J-ée.he_ tl]d;A p_"G-I""

(de mijnwerkers: 'oude petrnaakt bovenlijfrdonkere broek en lompe
schoenen' .'z\.i waren reed.s zwart van steenkool,bestoven vaq een fÍjn
stof.d.at het zweet oploste en vloeienl_e
plekke.n_over hug li.if . t

ze'haddenz_i-c_b_bqy-_e__4-.*e-]Le-qqe_q_lg!€gsAqeE!
bg!-.a-Ih_og{feg!r , dat .'43p!9_91* s!99_€*e}s__qen wi jde sehoorsteen,
pfat en he-ff- . tgesche -

o1 te ielden.hadd.en ze ieder ongeveer vier meter van de
Yggr-ei§èign *4 c z§&ag-jga§-? o 9- sll,el--r o-P- *ls*z.ptig centimqb_g_I {i"E _qqt ze_!eer_-p1q!g9gg§j_1gg"en tusschen de zo1-
È"f+pg_ _93 -Qe-1 ryuur rz:-cln voortsleepend met knieën en ellebogenrerl
ZTcli-nïèï liuxnéndë-ómdiààíëà zc,nder Aïch-d€-bffi . zi j
mo e s t e n . om*Èg__S_!s_glhggJ-*_?
met.der-r hals omhoog gewrongen.de armen Eestrekt en overdwars d.e rrplkrr
h?nt eergnd,_hgt_kgrt st el_ig houweel-.
eIk ondergroef de kog].:faag door met houlree

door het indrijven van een i.izeren wig aan de bovenzijderdeed hij
het koolblok losvallen.de steenkool was vetrhet blok verbrijze-lde en
rol-de in stukken langs buik en dijen.wanneer dÍe brokkenrdoor de
plank oLgehoudenrzlch onder hen hadden opgehoopt.verdwenen de houwers
ingekerker§. in ds naulre spleet.I
rdaarbovenin steeg de temperatuur we1 tot vi-jfennegentig gradenrer
was geen luchtstroom,en op den langen d.uur werd de verstikking doo-

*
(maseordolf en wienen aan het werk.D& €€Ír tijd versehijnt lomme door
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de toehtdeur.hij sleept een kolenkar achter zich mee.aan de rand
heeft hij z,-jn lamp hangen.
hij loopt op de rijzeren buls met kraanr toer td.roogt zi-c}r de naak-
te borst met rn laprbukt zich bij de waterkraanrhoudt tT ztn mond
tegenrkrerrnt t ... )

l-omme:
Dat is erger a1s de hel.

(masco d.raalt z1.cln moeizae.m om op zijn p1ank. )

maseo:
Hebt ge ze goed open gedraaid?

].omme:
Geen druppel.

masco:
Daarstraks was er.Er zit lucht ln de pijpen.

lomme !
Ik krijg geen asem meer.

(masco komt op zijn e1lebogen uit het mangat gekropen.bij de kraam
liggen wat kleren en de kannen.hij neemt er de zijne uitrdrinkt. )

maseo:
Hebt ge nog koffie.
(lomme kijkt hem aanrschudt nee.)
Ge moet nlet zoveel dri-nken.

(hij reikt zijn kan over.Iomme drinktrsnel en gulzig. )

masco !
Ge moet leren zuinig zíjn.

lomme:
Dat houd,t geen mens uit.fk ben kapot.Mijn rug is gekraakt van te
bukken.Ge kunt met moeite nog zitten.

masco:
Dat is d.e gewoonte.fk ben ook sleper geweest.En een keer dat ge er
door ztjtrhebt ge minder last van de warute.

(een Bauze.in de verte ro].t een kar aan.)

masco:
Nog een slok?

(lomme wei-gert.door duwt een tweede kolenkar door de tochtd.eur.hij
neemt er zijn lamp afrzet zidn naast de kar neer.)
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masco !

Hoe lang hebt gij gezeten?

lommg 3

(nors. )
Ik heb niet gezeten.

masco:
Ge zilt niet de enige.Mij hebben ze er ook zes maanden ingedraaid.
Vroeger.

lomme:
Vijf jaar.

(een pau%e.ergens ver hinnikt een paard. )

masco 3

Ge hebt uw heel leven nog voor urzeggen ze.Uw heel leven om het te
vergeten.

lomme:
Dat is moeilijk.

(door is tegen de kar in slaap gevalJ-en. )

maseo:
Ïías het uw sehu]-d?

lomme:
Ik weet niet.fk heb er me d,ood op gedacht.

masco !
Was het voor een vrouw?
(hij wacht.)
Het is beter a1s ge het zegt.

lomme:
(voor zíeh uit. )
Het werd. zwart voor mijn ogen.Ik stak.En j-k stak nog.En hij ver-
roerde niet meer.
(hij denkt na.)
Mijn vader.Hij t,:ad. zíJn hand,en thuis moeten houden.
( spijtis. )
Toen ik terugkwamrwas mijn moeder met dle ander vertrokken.

(ze zwijgen.dan neemt masco zrjrr kan weer op.maakt ze open. )

masco:
Nog een slok?

(ze drinken beiden.lomme gretig. )
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lomme:

Ze hebben me zo Lang gegevenromdat ik zelrd.at er niets aan verlo-
ren was.

masco:
I{ij hebben ze in de kerk gepakt.fk ben midden 1n de preek recht-
gestaanren ik heb het hun gezegd..Ïíat ik er van d.acht.
(wrokkig. )
En daar krijgt ge zes maanden voor.

15.

(fret i-s aI enige tijd stil.d,olf komt achterwaarts uit het gat ge-
kropen.even later wiener.het zweet druipt van hun lichaam.ze vegen
het met hun halsdoek vÍeg.)

wiener:
(tegen masco. )
Gfj neemt een lang kwartÍer.

dolf:
Het is of de grond in brand staat.

(hi j probeert d.e kraan.er komt geen water. )

d o].f:
Dat is nlet te houden.Verdomme.

masco:
A1s ge zonder kruik van huis gaat.

dolf:
Ge krijgt er vuur van i-n uw keel.Het is dik over de achtentwi-ntig.
Meer als zes uur d.oen we n1et.

r+iener:
0p mijn ve1 kunt ge een ei bakken.

(hij drinkt van z:.jn kanrreikt hem aan dolf over. )

do]-f:
(ruikt aan de mond.)
Dat is geen koffj-e.

wlener:
Ge moet niet zo een gezieht trekken.Het is om de graflucht uit
mijn mond te spoelen.
(hij neemt de kan terug aan.drinkt.)
Santé.
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(pIots gekraak en dof gedruis vanuit de galerij.langzaam dwarrelt
een stofwolk binnen door het toehtgat.)

lomme:
Wat is dat?

masco:
Et za7. ergens een balk zi1n ingezakt.
t- . .(hfj zet z:-jn kan neer.maakt aanstalten om weer aan het werk te
gaan. )

masco:
Het is tl jd.

wiener:
Morgen is het zond,ag;En maandag rentenieren we toch.

(hij blijft op de grond zittenrdicht bij de kraan.)

16.

(rnasco en do1-f kruipen weer op hun plank.van bij d.e eerste houw
stoot dolf op een bJ.ok graniet.hij hakt er zond"er enig resultaat
op in. )

dolf:
Dat is verdomme de tweede keer.
(hij roept. )
Ide komen in geen uur aaïl een wagon.

(Iomme stapelt,dicht bij het afbouwfront wat eiken stutten op e1-
kaar.d.olf komt neer uit het gat gekropen.)

dolf:
Ik moet een patroon hebben.

lomme:
Ik weet de weg niet.Alles trekt hier op mekaar.

wiener:
Doet gij in uw broek als ge de mijn door moet?

Iomme:
ïk ben hier pas acht d.agen.

(aoff gaat door wakker maken.die kijkt hem bang aaJI. )

dol-f :
fk moet patronen hebben.En kom dlrect terug.
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(Ae jongen verdwijnt door de tochtdeur. )

d ol-f :
(tegen de anderen. )
fk heb het overal- geprobeerd .Ge kirnt er niet langs.

(ze gaan bij elkaar zittenrrond de kraan.masco haalt een rol- pruim-
tabak uit zíjn vestzak.deelt rond.ze ka:uwen zwijgend..
wiener heeft een boterham bovengehaald.eet.)

1'l .

(in Ae verte gaat een ljzeren luik open en dicht.in een kleine vlek
lichtrdaalt d,e staereke d.e steiJ-e trapladder af .in een opzichters-
pakreen opschrijfblad met ijzeren kwast in de hand-.)

de staercke:
Mannen.

wiener:
Nergens geen Bàs r control-eur?

de staercke:
Ik riek ni-ets.Ik heb een kou.

(hij gaat het groepje voorbij.bij de tochtdeur tekent hij iets op
het bord. aanryeegt wat uit met de vingers.maakt enkele aantekenin-
gen op het blad-. )

dolf:
Zte maar dat het niet op uw longen slaat.
(irl j mompelt. )
En op die van ons.Ge vreet hier stof.En er staat gas dat uw lamp
er blauw van ziet.

(Oe staercke luistert niet.drinkt van zíjn kan.presenteert.)

d.e staercke:
Hier.Als ge uw maag alleen met kolen voert ...

(alleen wiener d,rinkt van wat b1ijkb.aar jenever is.de anderen be-
d.anken met een stil rmercit.)

,-.. destaercke:
(bij wijze van afscheid. )
Ik heb ook beneden gewerkt.

(fr:-j verdwijnt langs d,ezelfd.e weg.de kJ-ap van het luik.)
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18.

(ze wachten.een sti-]-te. )

d.olf :
Dat papier zou ik we1 eens in hand.en willen hebben.

masco i
Ge zoudt hetzel-fde doen.

d,o]-f :
Dat denkt ge maar.

masco:
0f ge zoudt boven gaan vertellen: gas hierrg&s d.aar.Ze zouden u
rap weten wonen.

wlener:
(kwaad. )
A1s ge ztjt aangesteld- om het gas te controleren ...

masco:
6 Dan moeterl ze het allemaal- doen.

wiener:
U Ze hebben het gemakkeliJk.

(een stilte.wiener kijkt boos.lomme haal-t zl.jn doek over zí1n
voorhoofd..blaast. )

lomme:
Zo lneet is het nog niet geweest.

masco:
Ge word.t het gewoon.

wiener:
Ge word.t het gewoon.
(hrj drinkt. )
A1s ge ti-jd van leven hebt.

19.

(boven klapt het luik dicht.Íemand d.aal-t de treden af .een sjofel
figuur in smerige werkkledij.hij is blijkbaar op zoek naar iets,
speurt de emgeving af met zrin 1amp. )

matansku:
Hebt gij iets gefirnd.en?
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dol-f :

Zijt ge iets kwijt?

matansku:
lviijn penning.

d olf:
Hebt gij hier dan gewerkt?

matansku:
Nein.

wiener:
Zo kunt ge de hele mijn afzoeken.

(matansku kijkt omstand.ig onder de kolenkarren op het spoor. )

matansku:
Ik zoek al van heute middag.

d o]-f:
Van de ploeg van deze morgen?
(hij wacht. )
AIs ge hier niet gewerkt hebtrwat komt ge hier dan zoeken?

(natansku j-s door het tochtgat verdwenen.men hoort hem nog een tijd
rondscharrelen j-n de galerij. )

20.

d o]-f:
Kent gij hen?

Een van de Polen ui"*iÏ:oàorp"r woont en zijn broer.

(weer daalt iemand de trapladder af.algoetrdie aJ- van ver roept ... )

algoet:
ltlordt er niet gehouwenrMasco?

(de mannen staan bed.uusd recht en nemen hun pet af .)

masco:
Ze zijn patronen gaan halenrmeneer.

dolf:
hte zitten op de steenrmeneer.
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algoet:

I{oeveel wagons?

lomme:
Drie ...

algoet:
Zorgrmannenrdat het er dertig worden.

d.o1f :
We hebben er voor gezweet.

algoet:
(toegeeflijk. )
Dan za1- je nog wat harder moeten zwetenrDolf.Een mens kan tegen
een stootje.

(irij klimt tot tegen het afbouwfrontrinspecteert de laag met z:-jn
lamp.slaat met de vlakke hand op de steen. )

algoet:
Je hebt gelijk.Deze hier moet er uit.Hij is gelukkig niet te d,1k.
(hrj tuurt rond..schat. )
Enf1n.
Dan maar meterloon tot je weer in J-uiJ-ekkerJ-and. bent.

(hij slaat wat stof van zi-jn kleren.komt weer bij de mannen.)

algoet:
Is d.e directeur hier geweest?

Nee meneer. 
masco:

(algoet maakt aanstalten om weer rraar boven te klauteren. )

algoet:
Is het aI- gewetenrwie Hankelman heeft toegetakeld?

(een stilte.hij d.renteJ-t bij de trap.)

algoet:
(een grapje. )
Ik heb voor a1le zekerheld een zesloopsrevolver bij me gestoken.

do]-f:
Het zal u niet gebeurenrmeneer.

(al-goet stijgt d.e trapladder op.de val van het luik.)
do]-f:

Dat i-s de eni-ge met fatsoen.
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21 .

(wiener is bij de lragons neergehurkt.masco staat.dolf ztt bij de
kraan.al die tijd heeft lomme ztch wat afzíjdig gehouden. )

masco:
(vriend elijk . )
Ge moest u laten scheren.Met zotrt baard vind.t ge nooit een lief.

(lomme glim1achtrkijkt naar hem. )

d o].f:
Wiener heeft het schoonste J-ief van de mi-jn.
(tr:-3' wacht. )
Met haar rood haar.

wi-ener:
(toont een schram op zrJn gezicht.)
En hier? Dat is ook van de parfait amour.

(ze anusererl zích.het word.t st11. )

masco:
(na een tijd. )
Soms moet ik aan het kind denken.Het is dertien jaar nu.
( stilte . )
Ik ben hreggegaarl toen het twee maand was.
(hi j denkt na. )
Als het nog 1eeft.

do]-f:
Weet ge dat niet?

masco:
Ze is er mee naar Àmerj-ka getrokken.Hertrouwd.

wiener:
(botweg. )
Ik geloof dat we het hier alIemaal te pakken hebben van d"e warmte.

(een lange stilte.)

do].f:
Met d.ie jongen die wegblijft.

22.

(rumoer j-n de gang naast de werkplaats.d.oor d.e opening verschijnt
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kerkhovenrdie de gore 1ap wegduwt voor mathieu en later musch.hij
commentariëert ondertussen druk verd.er. )

kerkhovent
... op achthonderd drieënzeventig meterrmeneer.De traphelling voert
naar galerij aeht.De staande galerij hierrhopen we d.oor te breken
tot aan de ventilatie65ang.
(fri3 vertraagt.kijkt rraar de mannen.)

11.*"* 
de mijnwerkers hier winnenrwordt naar de remhelling gesleept

(een stilte.de mannen zLjn recht gaan staanrbij elkaar.ze taemen hr.ur
pet af ,wanneer musch binnenkomt.dle kiJkt hen verbouwereerd. aan.oÍr-
der het gesprek kijkt mathieu geÍnteresseerd. rond. )

musch:
Zo Jr.r:-jgen lÍe de wagons niet volrmannen.
(pertinent. )
fk hoop tenminsterdat ik de vrolijke conferentie niet stoor?

d.olf :
We wachten op dynamietrmeneer de d.irecteur.

musch:
Moet er geboord worden?

d o]-f:
Ja meneer.

mathieu:
Een echt Turks bad.
(hij dopt ziyn gezicht af met een witte zakdoek. )
Je had wel voor lemon-squash kirnnen zorgerLrexcellentie.

musch:
(s1aat geen acht op hem. )
Hoeveel wagons?

masco:
Drie meneer.

(mathieu gaat op de kraan af. )

kerkhoven:
Dat kan Ík u niet aanbevelenrmeneer.

mathleu:
Het is toch dri-nkwater?

masco:
Er is geen waterrmeneer.Geen dnrppel.



38(irij draait d,e kraan open.er komt geborrel uit.)
musch:

Ik hoor toch Iucht.Àlsjeblieft.
masco:

Dat komt gelegen.

musch:
Het gebeurt toch niet om mij p)-ezier te doen?Als het niet eenrtwee,
d.rie looptrd.raaien ju11ie de kraan terug d"icht.Met wat handigheid
en wat geduld.
(hf j is uit ztJrL humeur. )
Is er aJ- gesproeid.rvandaag?

masco:
Nee meneer.En glsteren ook niet.
(musch stapt rondreen hand. in zijn broekzak.)

musch:
(luiaer. )
Is dat de plaats waar het met Hankelman gebeurd isrKerkhoven?

kerkhoven:
(slooft zj.ch uit. )
Daar meneerrom de hoek.Voor hij er op verd,acht wasrhadd.en ze zi-jn
lamp kapot geslagen.Op handen en voeten is hij naar de kabel-baan
gekropenr in het donker.

musch:
En zíjn a1 de penningen bijtijds ingeleverd,?

kerkhoven:
Daar wordt op geletrmijnheer.

(wiener krijgt een hevige hoestbui.masco klopt op zijn rug. )

musch:
Strulkroversmanieren waren hier tot vandaag onbekend.

(mathieu heeft d.e kraan weer opeï1 gedraaid.wast zLJn handen onder
d.e dunnerroestkleurige straal water. )

mathieu:
(op de kraan. )
Daar moet je een patent op nemenrAlphons.

(hi j steekt z:-jn natte hand.en in d.e l-ucht.ki jkt rond . )

mathi-eu:
En geen handdoek ook al.
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(ontstemdrdroogt hij ziSn hand.en aan de zakd.oek af .musch probeert
niet op hem te letten. )

musch:
Do1f.A1s er een of ander vermoeden o..

d olf:
(te sne1. )
Nee meneer.

musch:
Ïrie kunnen het niet laten passeren.Als het bestuur van de miJn het
eistrkan lk me nÍet verzetten.
(rrij kijkt hen aan.)
Ik herinner aan wat vanmorgen met meneer Baumgarten is voorgeval-
len.Vandaag zi-jn we nog geen oorlogvoerende partijen.Met zotn minne
aanranding van een beambterheeft je solidariteitsgevoeJ- toch niets
te maken ...
(hij wandelt d.e glooiïng op.wacht.een lange stilte.)

23.

mathieu:
A1s ik ooit dÍrecteur word rzoyg ik in de eerste plaats voor vrouw-
t jes.Zottt kleine marketenster met flesjes bierrhraïlne worst jes erl
belegde boterhammen.

(kerkhoven lacht.musch staat nu met zi-jn rug naar hen toe.)

kerkhovenl
Dan zou u eerst een machtiging van de minister moeten vrage]r.Vrou-
wen onder d.e grond worden i-n geen mijn toegelaten.

mathieu:
Dat is een vergissinglbeste Baedeker.

musch:
Het is over drieënrMathj-eu.

mathieu:
Die wonderlÍjke echo van urmeneer Kerkhoven ...

kerkhoven:
(ter plaatse. )
Als meneer even luistert.fk ga hierrtussen de rails staan en ik
roep het een of ander.Dan krijg 1k het van boven terug.Ert zo dui-
deJ.ijk !



40(hij roept 'echo! echo!'.men hoort het gehele woord. glashelder te-
rugkaatsen. )

mathieu:
(verwond erd,kijkt om. )
Ben jiJ datrAlphons?

(iedereen lacht.muschrminder nerveus en glimlachendrkomt bij z:-jn
zwagev staan. )

musch:
Het is door een toeval ontdekt.Probeer zeAf maar.

kerkhoven:
(behulpzaam. )
U moet op d.ezelfde plaats gaan staan.

mathleu:
fk houd juJ.lie in het oog.
(hlj roept. )
Echo! Echo!

(Ae ttantr keert terugral-s de vorige.mathieu straalt.)

mathieu:
Dat i-s prachtig.Wonderbaar!
(hij roept weer. )
Echo! Echo!

( tde echo antwoordtrterwijl a11en onbewogen luisterent ... tdade-
Iijk daarop dreunt het zwaaT in de verte. t )

musch:
Almaehtige God !

24. de ramp

(net isrof ter hoogte van het afbouwfront iets kraakt.de eiken stut-
ten spri-ngen uit hun voegenrgeheel de betimmering breekt op.
'sras_hter_ ge?pt-ep -ge_we-§r,'99-_h*_9]9-[r-qn,_]-e!-"S,e-]"g r-99-9.]:"fl_j]g - Vund..,
plrge-p4e !+; gr,g-p,!e-,pese+.1"9 ""*eqg, t,e"rq:-i.l=-§s- vp-t"s-re+- Jerl--4ellst-reom,

nde stormen e4 ggvaren!
1-tdn uitstortte@ i-)---*----'**"-

(teen donderend. gekraak volgt.door de gonjelap-opening built een
stofwolk.d.e kolenlragens stoten tegen mekaar oprde lampen doven.een
schor geschreeuw.dan een stilte. t )

('"-in de diepte van de schaclt hieve4 de a-c_hteqgqbleven ongelukkigen



hun stkreten aaÍr. ... .het bruis van den stroom
41

bedwelmde ze,de
laatste neerplo n der
ffinÀ;en wat ze ee1 en al verd het

rden ui-t den stal de dood skreten vreese].i onveï"
telijk.van beesten,die men wurgt.'

er stroomenrdie haar ov het uit
drukte 1qqlrt -zich o'o.brak in gewe]-diee ont-

('ieder oogenbl-ik J,reerkr-p$*hgj-9s"1-q*r0*v?q-I4§;!--Ag"Unge,pi.É-9.gans.,!gmiffi ; de t e nauï§--a.ng-9ua44"9"q*bar§*tLe]}*yalr del Eewe}dr-

.!,,

1 {..

loffinEen weer vri.i tusschen de gegple'len
eaa ?

25.

(fret is nu geheel duister.aanhoudend geweeklaagreen kreet.gedruis
van water, ergens verd.er. )

wiener:
(plotsrin de stilte.)
Laat me door.Ik zle ]-icht.

masco:
Pas op.

d olf:
Ge komt er niet d,oor.

Wie is d,at.
musch:

een paardendrijver:
Ik.

musch:
Je kan hier niet doorrman.Er liggen mensen.
(tot de anderen. )
fs de mijngang nog open?

de staercke:
Àl1es l-igt di-chtrmeneer.

musch:
Wie zegt dat?

de staercke:
De controleurrmeneer.De staercke.

masco:
Zijt gij d-at,lomme? Is dat uw koP?
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lomme;
Mijn benen.I{ijn benen z:-jn kapot.

masco:
(kwaad. )
Ga opzij.Ge staat op mijn handen.

Niet heffen. 'onme:

musch:
AJ-s de gang dicht ligt rzJ-jn Ïre nog nj-et verloren.
(iri j roept. )
Kerkhoven.Kerkhoven.

do]-f:
). Tussen de raÍls meneer.Ik kan ztJn baard voelen.
0

musch:
Ben jij dat,DoJ.f?

dol-f :
Ja meneer.

matansku:
(tussendoor. )
. .. dat ik er niet friiher uitgekropen bin.

musch:
Masco?

door:
En de zoon van Do]-f meneer.

masco:
Ja meneer.

musch:
Wiener?

wiener:
Ja meneer.

musch:
En lviathieu? Mathieu.

mathieu:
(na een stil-te. )
Present . Present .
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een onbekende:

Hier.Di-e van de remhelling.

een paardendrijver:
En de paardendrijver.

nog een onbekende:
fk heb mijn arm gebroken.

26.

musch:
Werkt het luik nog?

(onbestemde geJ.uiden.een tijd is er iemand in beweging. )

dolf:
De trap is gebroken meneer.Ge kunt er niet aan.

musch:
Dan wachten we.

(een lange tijd wordt er niets gezegd..dan klinkt er steen op steen.
'een naurlrefi-j,Eg*11.+"il+getpb_g.g.q,._rhyj-hp:§9h--gql"Aff_e_I,.ë_e,-b_ekeU"{_e_*ya}""yan
d ffi -f ö,Ëp- o 

" 
* É L "ënhasl- 

u r è n à t*tol qp ...r*eex àr-qoj e . a f s-t ar-r-
@Ilet3-eA§_riq_,t--4_1-1e_n_,E-.1ag_f he_r{,oy9_J',I
het is wienerrdie het noodsignaal uitzend,t ... )

een onbekende:
Zo kunt ge kloppen tot uw laatste asem.

nog een onbekende:
(i.n pi-jn. )
En lang zal }ret niet duren.Al-s ze v boven niet opjaagden gelijk een
hond. ... Gelijk een hond.

do]-f:
Y Zwijg kameraad.

een onbekende:
Ïíe z:-jn onder ons.Het licht van de d.ag zien we niet meer.

(weer een lange stilte.zuchten en gesteun.)

,- . door:
( oangel-r_JK. /
De dood blaast de lamp uÍt,zeggen ze.

d o]-f:
Geef mij een hand..Ge moet niet bang ztjn in het donker.
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niet opgehoud"en met kloppen.ze wachten ... )

.ri ' 27. de vrouwen

-. ..t, ('vöör het vlechtwerk dat het nijnemplacement afbakent het toe-
- ,!, i' ' gangshekrwaarvoor een gend,arme.nacht.ln de verte de rod.e l-ekkende

vlammen van de fabrieksschoorstenen.voor het vlechtwerk zitten een' aantal mijnwerkersvrour,\ren op de grond gehurkt.zwak licht van de J-an-
taarn boven het toe6qangshek. r

'' een aarden hreg loopt naar het hek.het gras aan weerskanten Ís bevro-
ren.er hangt nevel.veraf,het gestamp van de mijn.
d.e vrouwen zien er a1l-e bleek uitren slaperig.sommige dragen een
nachthemd onder een mantel of sjaa1.
enkele van hen staan bij d,e gend.arme.de groom en de koetsier lopen
haar voorbij en worden binnengelaten.ze groeten met een handgebaar
en verdwijnen in het donker.
meer vroulren staan recht ,ze morren.fJ-uisteren. )

een vrouw:
Waarom die weJ- en wij niet?

een gend"arme:
Ik heb mijn orders.Ge moet verstandig zijn.

een vrouw:
Er zijn er al r:aay boven gekomen.Zie.Het rad. draait.

een gend.arme:
Er mag niemand rraar binnen.

'n ,r .--z(nu en dan komen er vrouwen bij.soms met kinderen.er huilt er een.
, lt'.o, tr' / enkele vrouwen sussen het. )' \ ,í.-

vivl het lief van wiener:,
ZLtrn die van d.e middagploeg aI boven?

(re is opgestaan.gaat op het hek afrwil naar binnen.d,e gend.arme
grijpt haar bij een schoud.errhoudt inaay tegen. )

het lief van wiener:
Ik wil naar binnen.l4ijn vent is beneden.Ik ben uit mijn bed gekomen
om hem te ha1en.
(r" trekt zLch los.)
Wat hebt gij hier te zeggerr.

een Yroed.vrouw:
Mij kent ge.Ik ben Gompel zrln vrouw.Mijn man is er bij.En mijn drie
zoons.
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een gend,arme:

(moeilijk. )
À1s het aan mij 1ag dan mocht ge alJ.emaal- naar bÍnnen.

(de vrouwen zijn rond hem komen staan.ze dringen op r.La"ar het hek.)

het lief van wi-ener:
We gaan zelf naar bened,en.Daar hebben we recht op.

(ae toestand" wordt hachelijk.er klinken kretenrtlaat me doorr en
I opztjrr rd.uw hem wegr ... de gendarme wordt onder de voet gel-open.
danrhet schril-J-e geluid van een stoomfluit.)

28.

(de vrouwen wijken verschrikt.wachten.een stÍlte.
algoet komt door het hek raaar buiten.hij heeft niet geslapen.zl1r.
ogen liggen dieprzijn haar zít in de war.)

een gendarme:
Ze wi1len binnenrmeneer.En ze ztjn me de baas.

een vroedvrouw:
Mijn man is er bijrmeneer.En mijn drie zoons.

het lief van wiener:
Ge kunt het rad" zlen draaien.Mijn vent is er ook bij.

(een van d.e kj-nderen begint in het gedrang te huil.en.)

een vroedvrour,v:
Er komen er toch naar boven.

algoet:
Ja.Maar niet Ievend..

het l-ief van wiener:
En heel de middagploeg

(elodie en de moeder van dolf komen bijrmet de oudste van de kl-eine
kind,eren. ze hebben gelopen. )

elodie:
Is het een ongeluk?

de moeder van do]-f:
Er staat een gendarm.

(al.goet gaat met z:-jn beide handen door z:-jn haar.hij begint zonder
aanleiding te spreken.stil eerst. )
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algoet:

Er is een ramp gebeurd..
(fri j zucht. )
Een groot ongeluk.Ze hebben pas een paar honderd penningen ingele-
verd. aan d"e controle.
(hij wacht.kijkt niet op.)
lrle hebben gewond,en.En er z1-jn dod'en.
(hij fluistert. )
Er zijn veel doden.

(er komt beweging in de groep vrour{en.geroezepoes.enkele huilen
zaeht,.een pt.r kind.eren Èeginnen te jammeren. )

al-goet:
De rest houdt d.e grond nog vast.En we weten niet wle.
(hij zucht. )
De dokters hebben hun handen vol- bij de barakken.

e].odie:
(een kreet. )
Laat me door.

het lief van wiener:
Ik wil hem zoeken.Met mijn eigen ogen.

(ae gendarme moet tussenkomen. om algoet te ontzetten.de vrouwen
blijven aandringerr.ze morren. )

algoet:
(tuioer. )
Van de meeste weten we zelf niet wie het z:-in.
(een pauze. )
De voórschacht staat Ín brand..En van de reddingsbrigade zijn er
twee verongelukt.

de moeder van dolf:
6 Moeten tre voor d.e mannen bed.el-en?

algoet:
Als we geen penningen bij de lijken vinden .. .

(het woord tlÍjkent gaat rond,rgeflui-sterd.het wordt onheilspel-lend
stil.de vrouweà wachten het vervolg. )

29,

(aeining.door d,e vrouwengroep komt heiJ- rLaaT voren.)
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(vIak voor algoet.)
Moet ge nog baas spelen over d,e J-ijken?
(tot de vrour+en. )
fk heb meeï als tachtÍg nan op een hoop zi-en liggenrdaar.

algoet:
(roept. )
Ze zijn niet te herkennen

(de vrouwen komen in beweging.ze d,ringen naar d.e poort toe.lopen
algoet en d"e gendarme haast onder de voet.deze laatste heft zíjn ge-
Tlreer en vuurt in de lucht.
de knal- valt in een korte stilte.)

de moed.er van d.oIf :
A1s we hier niet door mogenrdan gaan we langs de spoorweg.

Ge

(ae
s1i

algoet:
kunt ze n:-et herkennen.

vroulren verdwijnen over het aarden padrd.oor de mod.d.er ... t een
jk a1s men slechts 1n steenkool-landen vindt,zwart a1s een

e l(.Lompen er rn vastplal(ten.
het j-s een zwarterged.rukte groeprd.ie daar gaat.enkele van de vrou-
wen lopen dicht langs algoet en d.e gendarme omrdie bij elkaar in
de lichtcirkel staanrbij de poort.
aIleen het zompige geluid van veel- voetenri-s nog hoorbaar.in het
gras blijven enkel een paar oud.e vrouwen en een jongetje achter.)

10.

(het wordt sti]-.
algoet passeert het hekrwanneer de groom en de koetsier terugkomen.
in het voorbijgaan zegt de groom ... )

(hij f:.uistert. )

een groom:

ivlevrouw wachí-meneer in het kantoor.
F|i'I

(algoet knikt alJ-een.verdwijnt achter d.e in het duister opdoemende
barakken.
rde groom en de koetsier lopen met de hand.en op de ruggeyr zw7-jgend
op en neer.dan neemt de koetsier een toetje sigaren uit ztjn binnen-
zakrpresenteert de groom.ze h:-jten de punten af rkijken mekaar bi-jIt lichten van de lucifer ernsti-g aan.r

n kl-ever
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(thet privékantoor van het eerste bedrijf.1ate namiddag.sneeuw op
de kozj- jnenr .
algoet zit aan het bureau mj-nÍstrerin een verkreukeld doch vrijwel
schoon werkpak.hij ztet er moe uitrslaapt .z:-jn hoofd is opzlj Se-
zakt en zljn mond staat wat open.een stoppelbaard van enkele dagen.
na een ti-jdrverschijnt op de gaanderij de machlnistrmet een bundel
papier onder ztjn arm.hij komt de gang inrklopt d"iscreet aan.
algoet opent de oésen.staat op.haalt een hand door ztjn haar. )

een machi-nist:
(steekt z:-;n hoofd naar binnen.)
Het rapport meneer.

(hÍj kont er in,blijft dicht bij de deur staan.algoet neemt de pa-.
pi-eren van hem aayl.gaat er mee aan het bureau zÍ-tten.)

algoet:
l4erci.
(ontvouwt een plan.bekijkt het.)
En die rode lijn
(de machinist komt schoorvoetend verd.er.bfijft vöór het bureau
staan.kijkt. )

een machinst:
Dat is de bak meneer.
(friJ wacht. )
ïk zag de wi jzer springen.En j-k heb nog tegenstroom gegeven.Maar
het was al mis.De ene stootte tegen d"e bok en d.e andere bleef in het
water steken, bened,en.
(nerveus. )
Een bak later en ge waart er glad bij geweestrmeneer.

(algoet kj-jkt de papieren verder d.oor.een stilte. )

een machinist:
ïk heb volle kracht tegenstroom gegeven.Daar zíjn getuigen van.
Voll-e kracht.
( spijtis. )
Als het gelukt was.I{aar de bak zat vast.Door de ontploffing.We
dachten eerst dat er iets met d.e lift was.Voor de rook door de koker
kwam.

algoet:
toch uitgeschakeld.

een machinÍst:

ook meegemaakt.In d.e Koninklljke.De rem was over

{ De tel-efoon was

(gretig. )
Dat heb ik 1n 98
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en de bak sloeg bijna te pletter.De kabel kreeg een scheur.
(een korte sti].te.)
Ze z:-jn met veertigen in het moeras gecrepeerd.
(hij denkt na. )
Nog een gelukrdat we de bakken om negen uur 1os hadden.En als het
in de d.erd,e laag niet had gebrand.

(ze k:-jken elkaar even aan.een stilte.vanuit het belend.end.e kantoor,
komen ónbestemde geluiden. )

algoet:
Het is in orde.Merci.

(de machinist knikt beleefd.verd"wi jnt over de gangrde galerij. )

32.

(een woordenwisseling in d.e bed.iend.enkamer.d,e kantoorklerk gluurt
naar binnen.achter hemrtwee gestalten in zware vrinterjassen.een van
hen heeft een pet op en draagt een fototoestel op driepoot.
algoet kijkt op.d,e klerk klopt kort aan.steekt z-.Jn hoofd binnen. )

een kantoorklerk:
Heeft meneer een moment?
(rri; wacht. )
Journalistenrmeneer . . r

(ond.ertussen heeft d.e fotograaf ,die meer binnengevallen dan gekomen
isrzijn toestel opgesteld.met behulp van een fosforlamprmaakt hij
een foto van algoetrvoor d.eze er op bedacht is.)

al-goet:
Journalisten?

een journalist:
Voor de publieke opinie.

De c,.e.- zet.. ! 
een kantoorklerk:

al-goet:
(tegen de klerk. )
Dat ze me met rust laten.
(luider. )
Eruitrmet uw publieke opinie!

(de klerk is bleek geworden.een wanordelijke aftocht.de twee ver-
slaggevers vluehten voor de ramen door.sti1-te.)
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33.

(algoet blijft een tijdje zttten.met gebogen hoofd..
d.an staat hi-j op.gaatrbedi-ent ztcLt van de buistetefoon.fluit. )

algoet:
Algoet ... rn d.e laatste u.ren iets gebeurd? ... En er word"t nergens
geantwoord? . . . Nergens?

(onder het gesprekrkomt anna door de tussendeur.vÍat doell-oos rgaat ze
bij het schrijftafeltje zitten.snuit haar rleus.ze weent erg discreet. )

algoet:
(hi j zueht.kijkt even om. )
fk d.acht het we]..Merci.

(hij stapt van het toestel rreg.loopt naar het raam.zucht weer.)

algoet:
Juffrouw Klei-n.
(hij wacht. )
De mijn staat voor de eerste maanden stil.Het heJ-e bedrijf.

(voor zi.,- uit. ) "*t'
Ik heb vannacht de barak afgezocht.En onder wel- dertig lakens geke-
ken.fk geraak die gezichten nooit meer kwijt.
(re stokt even. )
En die verminkterverkoold.e lichamen.Hij kan toch nog.

(re zwijgt.bl-ijft ztttenrbleek en afgemat.haar handen samen in haar
schoot. )

74.

(d.e groom komt bi-nnen met een d,oos.deponeert hem op het bi jzettafel-
t je en verd.wijnt weer.
hfj wordt gevolgd, door baumgartenrdie er getrokken uit zLetrnerveus.
hfj rookt een si-gaar.houdt zijn jas aan en zí7n hoed op.laat zich in
een van de fauteuils zakkenrJ-eunt op de knop van ztjn stok.
hij kijkt algoet speurend. aan. )

baumgarten:
ïs er tijding.

algoet:
(mat.keert zj-c]n niet om. )
Nee meneer.
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(een stilte.barmgarten rookt verder.sehuifelt over de z:-ttrng heen
en terug.kauwt. )

baumgarten:
Heeft u de premie beloofd?

algoet:
Nee meneer.

baumgarten:
(forser. )
Als ik een premie wil uitloven voor mijn enige zaorr.

(fr:-3 tomt moeil-ijk recht.schelt bij d.e deur. )

(bedaard. ) 
algoet:

De mannen Ïragen nu a1 drie dagen en drÍe nachten hun levenrmeneer.
Ze zoeken allemaal- een broerrof een vad.er of een zoon.Zotyt premie
zou op dÍt ogenblik veeJ- kwaad bloed zetten.

(de kantoorklerk steekt zijn hoofd binnen.baumgarten gebaart hemrna
een korte aarzelingrnors te verd.wijnen.

algoet:
Er zal geen steen minder om verr.rerkt word.en.

baumgarten:
( sne1. )
Je mag over eender weJ.k bedrag beschikkenrAlgoet.

(weer een stilte.baumgarten kijkt naar d.e doos.hij is terug komen
zitten.)

baumgarten:
Ik heb ztjn kleren bij.
(hij denkt na. )
Drie dagen en drie nachten Zo Lang houdt niemand het uit zonder
eten of drinken.En lucht.

algoet:
Ik heb kort voor de explosie met de mannen j-n de derde l-aag gespro-

í ken.Ze hadd.en hem d.aar niet gezien.

baumgarten:
l{eet je zeker dat hij i-n de tweede laag ...

algoet:
Zekerrweet ik niets.

(anna staat op.gaat zonder een woord, buiten.voor d.e ramen door.ze
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huilt ni-et meer. )

ztr

(algoet ki jkt van het raam ÏÍeg. )

baumgarten:
Als ik Mathieu verlÍesrmidd"en in ziln jonge leven.Hij i-s alles voor
mij.fk heb nijn heJ-e leven geJ-d verdiend om hem een kans te geven.
Een kans voor d.e toekomst.
( fri j d enkt na . g]-iml acht . )
Hfj stond" daar met een bloem in ztjn knoopsgatrof hij yLaar een bruj--
loft ging.

algoet:
( zacht. )
Het ztjn er over d.e driehonderd,entienrmeneer.Plus de gewonden.Uw
schoonzoon is er ook bfj.

baumgarten:
(koppig. )
Maar Mathieu werd, er niet voor betaald.Hij ging voor zijn plezier
r:aar benedenrni-et omdat het moest.

76.

(een gend,arme tikt tegen een van d.e vensters.kijkt naar binnen.hij
heeft het zi-clntbaar koud.)

algoet:
Is er iets?
(iri j wenkt hem. )
Er i-s iets aan de handrmeneer.

(baumgarten kniktrhumeurig om de stoornis.de gendarme komt er in,
niet op zijn gemak.hij tikt aan voor de beide heren. )

nog een gend,arme:
De vrouwen zijn terugrmeneer.Bij het hekrerl ze zi-jn niet meer te
houden.Met geen goeie en geen kwaaie woorden.

algoet:
U hebt toeh versterking gekregenrwachtmeester.Dat is dan toeh uw
zaak.

(een stilte.d.e gendarme kj-jkt sip. )
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no8 een gend,arme:

( stiller. )
We kunnen toch niet op de vrouwen schietenrmeneer.

(weer een stilte.baumgarten drukt ztjn sigaar uit.kueht even.)

algoet:
Dan J-oop i-k zelf mee.

Ze wilren een 
nog een gend'arme:

(hij hapert. )
een d.eputatie rmeneer.

algoet:
(aentt er oYer na. )
Als d.e stemming zo opgerlronden is . ..
(hrj kÍjkt naar baumgarten. )
Goed., wachtmeester.

(de gendarme groet weer.maakt de gangdeur open. )

algoet:
(tren achterna. )
Hoogstens vier dan.

2n)1.

(op hetzelfd"e moment komt een van de mijnbestuurders door het kan-
toor het bureau binnen.achtervolgd door d.e k1erk. )

een mijnbestuurder:
ÀIs je me nog voor de voeten loopt ...

een kantoorklerk:
Er is belet , meneer. Pard.on !

(de mijnbestuurder 'gaat met uitgestrekte hand op baumgarten toe,
terwijl kantoorklerk ztch retireertt. )

een mijnbestuurder:
Baurngarten, beste kerel !

(frij sehudt hem de hand . )
Dat is meer dan verschrikkelijkrmeer dan een katastrofe.Ik wl1de
gisteren aI komenrtoen ik het uit de krant vernam.Maar het was te
d"ruk.Je weet hoe dat gaat.

(barmgarten knikt meewarig.na een bJ-ik van d.e mijnbestuurderrver-
I.aat algoet het vertrek.blijft voor d.e gangdeur een sigaret staan
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rokenrmet houterige gebaren. )

een mijnbestuurder:
Draag het als een manrbeste kerel.Je hebt een d,ochter om te benij-
d"en en twee flinke kleinkinderen.

baumgarten:
(na een tijd. )
Dank je,

een mJ_ jnbestuurd er:
(al afgewend.. )
fk derangeer je niet verder.

(hij gaat in ztjn bj-nnenzak.haalt een enveloppe bovenrlegt ze op
het tafeltjernabij bar:mgarten neer. )

een mijnbestuurder:
(voorzichtig. )
De makelaarrdie de resterende aandelen à J-a baisse heeft gekocht ...

baumgarten:
( zucht . )
Ik zaJ- mijn verplichtingen nakomen.

een nijnbestuurd,er:
Al1een bij de bank supplerenrgaat boven mijn krachten.

baumgarten:
Mijn hoofd staat er niet naar.

een mijnbestuurder:
fk vind je houding al-lermj-nst begrijpelijkrof s;rmpathiekrbeste ke-
reJ-.Mij d,e cynische man laten spelenrdi-e de vormen niet in acht
weet te nemen.
(na een bl-ik op de deur. )
Je forceert een staking, je dwingt een baisse af, je i-aat \roor geza-

d melÍjke rekeni-ng vierrneà vijf vol1e weken voor ileverÍng op t:-;at d
verkopenren nu een onvoorzienerdoor niemand. gewensterkatastrofe d"e
aandelen op de beurs van gisteren en vand.aag voor meer dan twee
derde heeft doen zakken

baumgarten:
(wuift met de hand. )
Het interesseert me niet.

een mijnbestuurder:
We hebben nog nooit zotvL reuzeslag geslagenrbeste kerel-.En fair
play !

(achter d,e ramenrnad.ert d.e delegatie vrouwen.algoet z:ret ze het
eerst.trapt ztjn sigaret uit.opent d.e deur.)
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algoet:

Het spijt me dat ik moet storenrheren.

een mijnbestuurder:
Nog een momentrbeste kereI.

(de vrouwen staan voor d"e deur.de mijnbestuurder wi1 nog iets zeg-
gen.bedenkt z:.cln dan. )

een mijnbestuurder:
Bon.0p jouw verantwoord.ing.Adieurbeste kerel.

baumgarten:
(tnitrt verstrooid. )
Ad ieu.

(de mÍjnbestuurd,er verdwijnt langs d.e tussendeurrover de gaanderj-j.
nog voor algoet binnenkomtrstopt baumgarten de enveloppe In ziTn
jaszak ,verzit rmoe. )

58.

(de vrouwen zi-jn in de gang blijven waehten.een zwarterbedrukte
groep.
algoet komt aan het bureau zttten.wenkt henrna een ogenblik respijt,
binnen.
ze aàrzelenrkomen achter elkaar tot bij het bureau.de vroedvrouw
werpt een bJ.ik op baumgartenrdie voor ztch uitdroomt.)

algoet:
Ga zitten.

(de vier vrouwen zetten zidnrde vroedvrouw op een stoelrde andere,
onwennig in de fauteuils.)

het lief van wienen:
Meneer.l,rle zLJrL gekomen.

(ze stokt.€err stilte.algoet kijkt niet op.)

algoet:
De d.od.en z:-jn met geen tranen te wekkenren de levenden - als er nog
levenden z1-Jn - niet op die manier te verlossen.
(hi j wacht. )
lr/e zullen morgen dertig man moeten begravenrzonder te weten ... Bij
het geringste herkennj-ngstekenrhebben we de nabestaand"en gewaar-
schuwd.
(hrj spreekt stiJ.,aarzelt soms.)
De mannen van d,e redd"ingsbrigaderHankelman
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(hi j pauzeert, onmerkb aar . )
HanÈelmanri-k en nog anderenrhebben vanaf zaterd.agnacht gezwoegd als
di-eren in de eerste en de tweede laag.
(er tussendoor. )
Ik ben niet uit mijn kleren geweest.
(hij kijkt eYen op.)
De tr,leehond.erdzeventienrdie de grond nog vasthoudtrgeven geen ant-
woord op ons geklop

(i.ij zucht.gaat achteruj-t zítten.de vrouwen zwijgen.een stilte.)

een vroed.vrouw:
Ik ben mijn man kwijt.En mijn d,rie zoons.fk w11 mijn rechtrom met
mijn vijf jongste achter de kist te stappen.

algoet;
De barak blijft dichtrhet ztcht van de lijken is zelfs voor mannen
niet te harden.

de moeder van dolf:
(angstig. )
Heeft het zo hard. gebrand.

algoet:
In de tweede laag vooral.

een vroed.vrouw:
Gompel en mi-jn jongens rze Lagen daar.fn de vierd.e westelijke.

algoet:
Dan kunnen ze nog ni-et boven ztjn.In de eerste week dri-ngen we daar
niet binnen.Van d.e eerste tot de derde galerij is alJ-es ingestort.

(weer een lange stiJ-te.geen van d.e vrouwen beweegt.)

algoet:
Een half uur voor het eerste onraad,rheb ik nog met de mannen van
dolf ztjn ploeg gesproken.

de moeder van dolf:
Met Masco.

het lief van wiener:
En Wiener?

algoet:
In de derd.e laag.Absoluut de de:ide 1aag.

het ]-ief van wi-ener:
Als ge dat weet.Dan is hij nietrin de barak.
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(een pa\z,e.de vrouwrdie niets heeft gezegd. rztt stil- te huilen. )

zo

baumgarten:
(uit het niets.)
fn Courrièresri-n het Franse kolend.istrict rzijn er na twintig dagen
en nachten nog dertien mensen levend. r:aaT boven gebracht.I,evend.
(hij denkt na. )
Dertien.Van de duizend,.

het ]-ief van wiener:
(p]ots. )
Dat ge niets moogt doen.Dat ge hier moet zítten.

(rrog een pauze. )

40.

( te" word.t gefloten.aJ.len staan onbewegelijk.er wordt nog eens
dringend.er gefloten. I )

algoet:
( 'bi j d.e gehoorbuÍs' . )
Algoet Geklop l'/at zeg je? In d.e derde laag ... htat?
... Wat?

(geen van d"e vrouwen kljkt op.algoet wendt zich om.dof .)

algoet:
Er is leven in de derde Iaag.

41 .

(in fret d"uister van de nu tot meterhoogte met water ondergelopen
mijnschacht in de derde Iaag.
iemand. klopt d"e mijnwerkersroep.enkele van de overlevenden slapen.
bij d"e anderen d,oet de vermoeienis en het gebrek aan voedsel,
drinkwater en lucht ztch gevoelen.
geluid van stromend water.d.rrrppeJ-srdie neervallen.elke beweging
is op het geluid. af herkenbaar. )
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een onbekende:

(staakt het geklop. )
Zo kunt ge kloppen tot in het uur van uw dood.Het zal er ons niet
uit halen.fk zie rood voor mijn ogen.

musch:
0m het kwartier is genoeg.

mathi-eu:
(haa1t zLJn horloge op.het slaat negen. )
Het heeft pas drie uur geslagen.

musch:
We zijn de te1 kwijt.
(een stilte.d.e gesprekken verlopen traag.met lange pauzes.)

wiener:
Is er tabak?

masco:
De Staercke is in slaap geva11en.

( stilte. )

wiener:
Het bromt in mijn oren.
(hij stokt. )
Als ik wist hoerik maakte er een eind aan.0p zeervroegerrd.aar kon
ge nog in het water springen.

masco:
Heeft een ander het beter?

mathieu:
( schril. )
Het komt omdat je hoofd, te laag Iigt.

wiener:
Laat me gerust.

( stilte . )

wiener:
Mijn kop doet zeer.

musch:
Het wachtenrdat 1s erg.

42.
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(een lange stilte.)

masco:
Dat ge van de ene nacht in de andere stapt.Van de zon weg.(híj wacht. )
rk heb de laatste jaren geen veel daglicht gezien.Maar dat ge zo
aan uw eind. moet komen.
(hrj wacht. )
I4et uw maag leeg.En gebonk Ín uw kop.
(1ater. )
Gelijk een moJ- Ín een klem.

(een sti]-te. )

een onbekend e :;

fk heb in mijn leven van a11es geweest.
(stil-Ier. )
Ik heb met stenen gesjouwd.En met balenrvoor de boten.Zand. gedra-
gen bij de spoordijk.
(hi j wacht. )
Met mÍjn mars door de d.orpen gegaan.
( sti]-te . )
En altijd miserie gehad.

45.

(nog steeds drupt er water neer. )

d,oor:
(uane. )

Í Het is hj-er zo donker.

(hij begint te wenen.dat hoort men.)

wiener:
Kunt ge hem niet baasrDolf?
(iri5 wacht op antwoord . )

l We zouden niet in ons eigen vuiJ- zitten creperen.GelÍjk de beesten.
Als we met een bl-oem in ons vest liepen.

dolf:
hle staan allemaa]- op de lijst.
(door snikt Dogr zadnt.een tijd. )

romme.Lomme. 
uolf:
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Buiten westen.Hij uËï";:; zíjn kop op mijn knie.

(een stilte. )

een onbekende:
fk heb mijn penning gi-steren bij Kerkhoven gesmetenrin het gat.I{et
d,ikke stenen op.0m mijn ziel niet vuil te maken.

(weer verloop-b een ti jd . )

een onbekende:
We ztjn verkoehtrkameraden.
( stil. )
Ze hebben ons verkocht.

wiener:
( zingt. )
Voor de kooolen ... Voor de kooolen!

musch:
(aIs voor zich uit.)
Ik ook.Mij hebben ze ook verkocht.
(iri j waeht. )
Ivlathieu?

(er komt geen antwoord..)

44.

(Ae onbekende is weer met kloppen begonnen.enige tijd blijft het
stil rondom.
danrwordt in de verte een fijnrkristallen geluid hoorbaar.op e1k
signaal komt wederteken. )

een onbekende:
Ik hoor ... GekJ.op!
(hij roept. )
Ik hoor geklop

(men J-uistertrgespannen.de onbekend.e differentiëert het ritme.het
antwoord. klinki duidelijkrmaar veraf. )

wiener:
De berg heeft geantwoord..

(een tijd1-ang zwijgen.de opwi-nding ebt weg. )
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musch:

(zonder spijt. )
Ze komen te laat.
(stilIer. )
Van daar uit duurt het veel- te lang.

45.

(fret directiekantoor van de mijn.een maand later.weinÍg is veran-
d.erd..verd.eeld over de fauteuilsrzitten de mijnbestuurders en de
aand.eelhouders, a1s voorheen.enkelen roken.
een van de mijnbestuurd.ers voert het woord..hij staat rLaa.r de anderen
gewend rbij het venster.
baumgarten ztt er wat verwezen en veel ouder bij.algoet houdt zieh

^ . ... \aTzLJdag. /

een mijnbestuurder:
Driehond.erd ent ien man, nj- jne heren.Driehonderd entien mensenlevens
hebben we bij deze expJ-osj-e te betreuren.

(enig rumoer.spreker wacht af ... )

een mijnbestuurder:
Doch om niet te lang bij de uiterst pijn1-ijke bijzonderhedenrd"ie
door de sensatielust der d"agbladen;tot in het onkj-ese zrjn uitge-
sponnenrstÍl te staanrgeef ik u in overweging met punt drie van
d"e agendarde benoeming van een dj-recteurrwàar orLze vriend Algoet
niet voor in aanmerking wenst te komenrte begi-nnen.

(terwijl hij spreekt doven de lichten.traag rmaar zeker.)

jd juni 19lA
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