fn een modern appartementrhet is

avond.
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een rulmrmodern gemeubeld appartement ln dc voorstad.venster net
balcon.vestlbule net achterln een keukentjerdoor een halve muur of
een doorgeeflulk van d,e llvlng gcocheiden.een badkaaer met bidet
en wc.het 1s avond.
ook nog: er hangt een ond.uldelijk schiLderijrwat souvenlrs uit
vreemd.e landen (turtijergriekenland).een haard met geplamuurdc
schoorsteenroantel.cen of wat planten.ecn affiche v&n een pools toneelgezelschap.alles getuigt eerdcr van nauwgezetheid dan van smaak.
het ls cr propGr.
op ccn divan llgt maurlce.zijn hend staat openrhlJ slaapt.zlJn haar
is glanzendrnat.een van zljn armen hangt ovcr de kussens.er brandt
nog licht ln de baökamerrde deur staat op een kier.
af en toe riJdt op straat een auto voorbij.cell stopt.
albert komt biruren.hiJ hoeft een petje oprgerult.draagt wat broehures
onder zlJn arn.hiJ zíet er moe uit.legt zijn jas wegrvergeet het
petje.ploft in een zetel necr.blaast.hlj wrljft zijn ogen ult en
geeuwt.kijkt naar maurice.denkt aan het petje.glimlacht.knript op
handen en voeten naar de divan.streelt ovcr maurlce zijn arm.dle
knort alleen maar.dan gaat al-bert mct een hand d.oor zíjn haarrkust
hem zacht op de wang.hi"j wordt wakker...

maurlcc: Uat ls het? Carnaval.
Dat heb ik vanniddag gekoch.t.Ik
albert:

ben nlet gaan eten.Ivlet
geld van de garagc.Dat kon nog wat wachtenrd.e bougics.

maurice: (titt hen op de wang.) Het staat u nlctrvoddevent.lríaar
zljt ge zo Lartg gewecst.
Het 1s een lang stuk.Iedereen heeft er blJ drie aI genoeg
albert:
vanrdan beginncn ze te gapen.Zo iets voelt ge.En dan in het laatste
zíttan ze te hoesten en zc lachen.Om zot van te wordenrzo ston als
%e ziJn.Enfi-nrd.at vlnd 1k.tíaar ge eigenliJk voor staat te doenrdat
mag Joost weten. f t ïs elke avond hetzel-fde.
hij blaast wcer.maurice staat oprgaat met eea hand door ziJn haar.
neemt hem in het voorbtjgaan het petJe van het hoofd en gooit het
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}íCgrop dC gronÖ.

albertr Eéla! t{eet ge wat dat kost?
maurice: Nlet kwaad zijn.Ga maar cens zlttcnrik zal u vcrzorgen.
t{11t ge lets drinkenrmljnheer Hamlet.l{at vergif mlsschien? (hij lacht.
albert &aat ln een zetel zlttenrtrekt zi.ln schoenen uit.) ff kan dat
niet verdragenrals ge zo lang wegbllJft.
l{aarom zíjt ge niet gaan slapea.
albert:
mauriee ls bezlg 1n de keuken.lets net glazen en lJsblokJes.
albert:
l{as er lets op televisie? (naurice hoort hem niet.)Gaven
z,e ietsrvanavond.?

mauricc: Er was een fllmrgedubt.Ge kent .datrals ge zoveel zíet
als wlJrdan kent ge die mensen.En d.1e hebben den een andere stem.Dat
kunt ge niet beklJken.lÍa&rom ze dat d.oen.
albert:
In FrankriJk kunnen ze nlet lezen, zeker.
hiJ lacht.maurlcc komt met twee drankjee de kamer binnen.zet z,e op
het lage tafeltje neer.kont aan albert zijn voeten zitten.masseert
hëm. zíjn kuLten.
Dat is goed..Dat i-s goed.
albert:
hi j zit comfortabel achtemlt.mauriee g1lm1acht.
maurice: Eoeveel waren er?
Niet veeJ..En lastlg.Ge verstaat niet lÍa&rom ze komcn.Ze
albert:
zouden eigenllJk llever drj-e bedrijven pauze en dan een speletrz,o
tusscndoor.Dat zouden ze ]-iever hebben.

maurlce: _ Ect is er ook naar.
Het is overal zorin londen.Daar moeten ze d.e mensen ook
a bert:
biJ hun oren naarhet theater trekkenrof ze komen nlet.En wat ge daar
zLet,dat ls nat ander§.

maurlce: fk
décor raet die

vond d.1e laatste keer dc Tsjechov
bomen.Ik vond d.at onnozcl.

vat orxrozel.In dat

1

Ge hebt or niets van begropenrwilt ge zcggen.
albert:
maurice: (stiI.) Dat zal het dan we1 zlJn.

alhert:
maulleei

Ochrik meende het niet.ïk wou het niet

ze€iéTen.

IIet is geen dram,a.

ze zitten stil.albert streelt maurlce zíin haar.
Trouwens Tsjechov.Dat is noellijkrge moet daar voor open
staan.En we moesten d.e treln halenrdat geloop.

albert:

maurlce: (ki.ikt op.) pn dan hebben we hem nog gemlst.
llat ooet veel.Die bomenrd.at is voor de natuur. (maurice
albert:
kljkt op.slimlacht.) Er was lenand blj Josrdie zel "hoc kunt ge het
allemaaJ. oathoudenren aI dic namenltt EIke kocr is er iemand die dat
kont vragen.Hoe ge het kunt onthoudon.I)at vlnden ze het vooraaa$stc.
De rest is flaurekul.

maurice: Zí|t ge nog biJ Jos gcweestrdan.
al-bert: Effe.Voor een plntjoraiet vccl".Gc hebt dat nodi.g a1s ge
daar de hele avond hebt staan praten.

maurlce: Ik ben moc.
fk ook.
albert:
ze drlnken a1lebe1.

maurlecr
albcrt:
mauriec:
albert:

chln. (hlJ laeht.) Oat ts
ïk reet het.
Chln

een toneelstr:,k.

Yle was er nogrblj Jos.
Zoals gewoonliJk.Ik r+eet niet.

maurlce staat op.loopt d.e baelkamer lnrsluit de deur niet.hij
even wcgrdan spoelt het tollct door.hlJ kont terug zj.tten.

fiebt ge een bad genomen.
albert:
maurlce: IIet was nodlg.Hct watet zag zwatt.Vart gisteren.

bllJft
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aLbert:
maurlce:

albert:

Hebt ge

iets van thuls

gehoord.?

Nee.

Eet was zlJr: verjaardag.Van Reqy.

(kijtt op. ) Dat was ik helemaal vergeten.ïk vergeet het
altijd.En het 1s zotÍt goede Jongen.Echtrlk ben het vergetcn.

maurice:

albert:

Ge zou

er aan moeten d.enken.Wc kunnen bloemen sturen.

maurice: Daar zal hlj b}1J nee zijn.hle sturen het geld a]-.I,aat
toch gerustrgeen nj-euws is goed nleurs.
albert:
Dat begrijp ik nlet van u.Dat ge d.aar zo hard, ln kunt

?,e

zijn.Iíet zj-jn uw klndereÍro
maurlce: En nlet die

van urmijnheer de wi-jsneus.li'at

verstaat gij

van kind.ercn?

albert:
maurlce:
albert:
ngltrice:

Het Ls aI goedrLk zcg nÍets mecr.

Ik kan geen klnderen uitstaal.
(plaast.) Volgende maand, ls het JetJe haar beurt.
Hijnheer de rlJsneus.

ze lachen.

gIlgIIi_ Dat zuJ.J.en re). rozen wordon.Van die mct grotc doornon.
maurice: ?1krpik.
hlj knljpt al-bert in d,e kulten.
al_bert: Auw.
een stilte.ze d.rlnken a].lebei..
tíat doet ge morgen.
albert:
maurlce: Dat weet ik nict.Nlets zekcrrwaarom?
albert:
Floet ge niet naar uw salon?
mqurice: Plerre houdt alLcs 1n de gaten.Daar betaal lk hem voor.
En on d.e klandLzte op te vrlJen.Illadame Vercchtrge moet maar wi-lIen.
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hfJ knlpoogt naar albertrkoket.dan gaat htJ aohterover zitten
en glluJ.acht.

naurlce: Ik

heb naar u verlangd.

h1J voeLt aan zlJn haar.albert gLlnLacht terug.wl1 een beweging
uaken lna,ar

stoot

zLJr..

glas oa.over zLtre broek.hiJ sohrikt.

2.
een 1tanralleen.zLt aan een bul.sbarrop een krukJe.alles in
bauboermet roocl gevlantl plastiek fineer op.
hiJ clraagt een gekleed pak.en een negertragkerrmet grote wltte
tanden.

Het le zo.
natuurLiJk

cle neeer:

Het

is

mljn uoecler gewoest.
Ik weet het nog:
stond gebogen over cle was
en ze verteLde
van een oowboy met rooil haar.
ZLtn naatr was Jlumy.
IÍfJ reocl te paartl en hlJ lachte.
HÍJ gooLde zLJa Iasso.
?,e

-

En sou§
zong hiJ dat de indianen
het hoorden,
hoog la de bergen.
Als hlJ doreÈ had,
sneed hlJ een oactus open
en hiJ dronk van het vocbt.
Er was ook een hond ...
Sous etonclen er tekeningen
ln cle wolken.
HalLualuat Lee . HaLLuc lnat ie e .
Zo heette clat.

hl-'t lecht.clsnkt rI8.

6

Ik

heb ook eens geclrooucl.
Dat ze thuis
alLeraaal dood waren.
Vermoorcl door gangeters.
Ze lagen uttrurrt
bleek en bloeclencl
ln de stoelen van cle eetkamer.
A1s poppen.
En plots kliramea ze uit cle kelder
err ze lachten niJ uit
en zegclen:
we zLJn niet cloocl.
irre hadclen ons

verstopt.

5

zltten aan eon tulntafeltJerdicht biJ elkaar.Kolbertpakken on ilassen.KiJken ln dezelfde richttng.Max drlnkt tb.ee,
Maurlts rooH een fiJn slgaartJe.HlJ zueht af en toe.
Max en lvlaurits

Uax

Wat 1s er? Carnaval?

gggg!}-g

(voelt aan ziin das.) Cisterennlddag gekocht.ïk

ben

niet gaan eten.
Itcr

Hij staat u nletrvod,devent.

gauuiS.§,

na.) Het j-s een lang stuk.ïedereen heeft er
bij het cierde bedrijf a1 genoeg van.Ze gapenrdat
voel Je.En in het laatste zltten za te hoesten en
te laehen.Was er iets op televisie?

&T

Een fiLmr gedubcl

sgX$g

ElgenllJk zoutlert ze lLever clrie bedrlJven pauze
hebben en een spelenrtussendoor.Ilet is overal zorín

(AenXt

,

Ï,onilen.
MgT

Ik

voncl de laatste keer cle Ostrovski wat onnozsL.
Met die bouonrwaar was het voor nodlg?

UggE{3,§, Nlets vau gesnapt.
(tta* drtnH van ziJn thee.verbranclt blJua ziJn mond.morst.
gar

(boos.) Dat zal het zLJn.

gggglt§"

lie noesten ile trein halen.

UCI

Hebben we genistrook.

)
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fggE$g

Die bonenrdat was de natuur.

ger

(steckt zLta tong ult.) nen Je nog blj Ï,ou gowcest?

Ugg$3g

Voor een pintJe.Nlet vee1.

Itgx

ChLn chln.

(nf 1

clrlnkt

hem

toerze lachen.)

l,Ianrlts

Mlchel is gcvallenrheb ik gehoord.Op een van
eerste repatltie§.

4al

Die

l,IauËits

Yolgoacl week-encl PariJs.

Itax

Crest Ia vle.

wiI

ook

alttJd

zLJre

best doen.
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