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omer / ]-.ear

ka^nleI., ztjn, broer
edmond

victoor
enua

angèIe1 zLJre kinderen
arula, ziJrt vrouw haar schim

alphonse, de man van emma

louis, de nan van angèIe

eea stll CB opGn Lantloehap.bct aou GGn duin kuaaen zlJn of
cca sttrk heldc.
1n èc verte eca nlet gcheel rolkenlosc doch ssroao avond-

hencl.
cnkele Jarea gcl.cdca.de zoner loopt tea cladc.



een vergezichten

ras fJ-lcs to ranton boys ...r



1.

(een tiJd1a4g stlJ.terecn beetJc wLnd..e€n zrÍoG1e vooravond met aog

wat late zonnestra'len.
oruer en anaargeamdrkomen in de vertc aangerandeJ-drgJ.imlaehcad en

keuvelead,ronverstaanbaar.omer ls in hendsmourenrbreteJ.s eu draagt
een d.onkerbrtrlnerribfJ,uwelen broek.àDrr& een gcJ.e jurk net bJ.oomen,

die haar flguur Daur onsl.ult.halve mouren, eea nogal- oud.eryets mo-

deJ.rzonder vereleringrdat haar erg slank maakt,
op d.e voorgroad,ral.s toeva11lg ln het zon1lcht rzLt vlctoor.ineenge-
d.okenrhiJ verbergt zich.ook hiJ draagt alleen hemd. en broekreen
mouwloze trul daarboven.
wanneer omer en anna nader komearwordt het duldellJkrdat hiJ hen

besplcdt. )

anna3

(ze neurlet.)
Iatitl, tatitatltl, tatitttlta . . .

Het ls weer om te dan6en.

omer:
fs Zondags is het al.tijd rreer om te dansen.

(zlJ aeurlet verd.er.danst even. )

anna:

Hij vertelt zot\ d.Lagen al.tijd aan tafel.
(ze g1ln].acht.)
tenriJJ. ge zlt te eten.

(ze procst.hlj lacht ookronwilllg eerst,zlj vleit zLch tegen hem

sanrkijkt naar hen op en knlpoogt.)

&nng3

(ftuistert. )
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YcntJc.

(gc gLttraeht rGGr.dan neent oner haar lu ziJn aruon ea kust haar.
ztJ s1ult haar ogen.de oahelztng gaat over ln cen trage daas.)

oEeri
(clegaat. )

Jrattcadral
Ic Jour et Ia ault,
Jrattcadral touJours
tou retour.

(a,nna aenrLct zaeht BGCozc he3.t achtcroverrhiJ probccrt haar la do

bal.s tc zoeaea.)

OECTS

(onvaet. )

Ànna,.Ik zlc u gr:aag.

(hiJ stnrlkeltrkort.herstcl-l zLcb.zlJ geeft zLeh. ovcr. )

2.

(victoor sprlngt te voorschlJn.hiJ hourlt cen dlktse kei I.n ziJa
hand gekJ.cnd, )

vietoor:
(baret uit.)
Oncr !

(anna etr oECr schrikken oprrlJkea uLt elkaar.oacr r11 lets z,cgger,
na,a"kt ecn gebaar met ziJn hand.op d.at moncnt gooit vlctoor d,c

stcen hard naar ziJn hoofö.)



vietoor:
0mcr.

(oner wordt getroffenrgrlJpt net zijn beide handen naar zijn ogen.
er sijpelt rat bloed J.angs zíjn neus.victoor vlucht weg.)

anna:
(nar"a. )
Het ls nlets.

(ze loopt victoor achterna.oo€r le pa1 bliJven staar.met ziJn han-
d.en nog rroor zLja ogenren a1 zÍ-Jra krach.ten bal-l-cndrhuilt hiJ.)

omerS

Hler.

(aUeen.d,an is het of zlJn woede van hem afvalt.krermend en strom-
pelend.,zoekt hij een ultreg.gebukt,gebroken. )

omer:
(haal.t ziJn sc.nouders op.als eea clownrhulpeloos.)
MiJn ogen.

(ni5 verdrlJnt.de zon is achter een no1k gekropen.)

3.

(stennen.edmoncl en louls komen aargeslenterd.belden la hencl en das.

op louis zíJn hemd zlt een wiJnvlek.)

edmond:

(gestlculeert. )

na de oorlog is hlJ er mee gestopt.Eet bracht uog op eaar er ras te

7
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vco]- concurrGatlt van het bultenland.

(ze zLJd bJ-iJven staan. )

].oul.e:
(nat. )
§a de oorlog kra,n a1les uLt het buLtenland.

ed.mond,:

AIIecu d.r vrouren hler rarea goed geaoeg.

loula:
lat.

edaond.:

(nonke1t. )

Yoor èe eo].àatea.

(touts kont verd,er.sIlkt. )

louÍs:
Ja.

(Ufj teert op ziJn passea terrrg.haalt een dooeJe stgaartJes u1t
zLJn broeksak.presentecrt . )

Iouls:
§i,gaar.

edpoad:
(eteekt ceu hand ult.)
§ee.Ja.
(nrJ ae*t ns.neemt er een.)
ZLta het er d,urc.



(ze steken beiden op.louis
rond.kucht even. )

edmond,:

(gebaart. )

VolIà.

Louis:
Ja.

rookt rblaast.edmond

(hf J rookt reer.luldmchtig.edmond tipt de aspnnt af.zriJgt.)

4.

louLs:
(l-uchtlg. )

Ea Suza:aac.

ednoad:
(geuooa. )

Ze bleef llever thrÉerblj
(aentt. )

Ze kont niet graag rtr€€ r

(een gl1m1ach.)
Ze beeft nooit iets oEI aa.rr

]-ouis:
( stlI. )

Zo ziJn ze al.J-emaal..

edmond:

(heeft hem niet verstaan. )

tIat.

5

kljkt bedachtzaan

öe klnderen.

te doen, zegt ze.En d.e kast hangt vol.
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louis:
(voor zich.)
Zo zijr- ze allemaal-.

ed.mond:

Zeg tiat wel-.

(weer een lange stilte.ze roken.)

5.

(alphonscrkenrig en verzorgd 1a coJ.bert.)

ed,mond.:

(zLet hen het ecrst.)
BonJorrr.

(atphonse antroordt net een hoofd,knlk.onr6nnl-gra1s dacht hU aarl
lete geheel aad.ers.hiJ kont naar hea toerJ.angzaam.)

alphoaser
(zlJn hoofd schuin.)
llLeae.

Iouis:
(na een tiJd.)
Is er lctg.

alphoase:
§ee.

(hiJ bliJft evea verrcler staan.reifel-t.)
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alphoaae: '

EnfLa.
(ui-1 racht. )

Ik ril dlaarstraks naa,r d.s bestckanerrea d.c dcur Ís op slot.Ik k3.op

sa er antroordt alenaad..
Saar l.k hoor leuand. adcmea.

louis:
Iepenè adeaea,

alphoaec:
(v].ug. )

EiJgen.ElgcnllJk ras het Beer hlJgen.

ednoad:
(v:oJ.lJk. )
?'LJt ge zeker.

(hlJ laeht.l-ou1s laeht Bee.)

alphoasc:
(eragtlg. )

Ik heb er alete van gezegd.

(eea laage stllte.alphonsc bed.uued.. )

ednoad:
(à propos.)
laar bllJvea zc.

alphonse:
( sBlts. )

Ik zou het nlet r6tea.
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6.

(ednoudrdriftig haastrgooit zíjr- sigaartJe weg en driJft het net
zljn hieJ. 1n het zarLd. aan zíjn voeten.louis rookt verd.errzond.er
verplnken. )

louis;
(na een tijd.d.romerig. )

BiJ het J-eger hebben ïe eens ienand dood gevonden in d.e latrines.
Hij had er noolt goed uit gezlenrhij was te mageri
Maar doodrdat had nienand gedacht"
(nr5 knf lpt zíjn ogen dicht. )

Eet kont a].s men het niet versacht.
AJ.s een dief la de nachtrleerden wij vroeger.
(een detail.)
HiJ zag helemaal blauw.

7.

(etllte.edmond loopt heen Blr r€errl.ouis gaat ln zlJn broekzat.)

Loul-s:
Een slgaar.

alphoase:
(reigert. )
IIerei.

(ednond keert zLch on.kLJkt Daar hen.)

ednond:
(zoad,eraeer. )
Oe uoogt gaaJo. zltteu.
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alphonse:
hlat zegt ge.

(edmoad. kijkt hen aaJx.lacht louis verholen toe.)

edmond.:

Un broek zal er niet van kreuken.

alphonse:
(kort. )

ïk bliJf liever staan"

(hiJ loopt wat rond.doelloos.)

g.

(vietoor kont a4ngerend..valt haast.hij houd.t iets 1n ziJa haad ge-
kJ.emd, en lacht.hij loopt tot bij louisrprobeert zLch" achter hen te
verbergea. )

louis:
( zuur. )

Pas op.Ík zegrpas op.I{ela.

(hij kan op het nlppertje zLjn evenricht bewarea.)

angè1e:
(onzlchtbaar. )

Kom hier"

(victoor laat lou:ls l.os en kiJkt b.aastig rond.t{anneer angè1e ver-
schijntrhurkt hij neer en verbergt ziJn hoofd in zijn armen,.zijn
ogen dichtrwacht hij af.
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angèJ-crhlJgead van het lopenrreadt voor hen nlet te zLen. ze gaat
op J.ouls af ,è1e nog staat aa te trappelen.klJkt hen i.n de ogen. )

angèlo:
(utJst hen aan. )
GIJ reet het.

].ouLs:
(aerreue. )
Yat.

angèle:
(Íntteert hen.)
lat.
(stll. )

laoht tot re thuis ziJa.

(louts gJ,rlnlacht.angèIe lalteert b,em reer.
d.an kfikt ue aaar eènoad,rd.le genellJk katpoogt en Baar vLotoor ge-
baart.d.ie hsudt zieh st11.)

angèIe:
(droog. )

Àle alenand het reetrga fi ternrg.

(vemoaderail steekt victsor ziJn hoofd op. )

ed,aond:

(ernstlg. )

Vlctoor.§ehel ult.

9.

(angèIe stort zLcb. kraatead, op de Jongea.)
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angèle:
&rlp.Ik heb u.

(ze goolt hen ourrer.zc worsteleurbuÍtelen over d.e grond..hlJ kan
oatkonenrangèIe gaat hen achterna.grÍ.Jpt hen reer vast.)

vietoor:
(sneekt. )
§ee.Sec.

engèle:
(spottend. )

Ík zaJ- u geen ptJa d,oea.

(traag. )

VictoortJe.

(ze biJt la ziJa oor.vlctoor beglat te laehea.angèle fluiEtert hen

iets toe.eèaond zueht ea klJkt 3.ouls drelgead aan.)

ednond:
(set eea hoofdknik.)
zeg,.

].ouis:
(te st1l. )
ÀngèIc.

victoor:
(bat'g.1

Ik heb ze ni-et meer.Ik heb ze opgegeten.

angèIe:
(eulzre" )

Dan zit ze ln uw bulkje.
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(ze steekt een hand. ond.er zíjn hemd,.kietelt.bij lacht 1uidkeels.)

10.

(aan word.t het stil.
emma is bijgekomen.ze draagt een schentblad met een grotermet bloe-
men versierd,e thermoskan oprkopjesrbordJes, een nelkkannetje, een
suikerpotJe en d,essertlepeltJes.
voor ze bet plateau - omzlchtig - neerzet 1n het zand,rbllJft ze
staan en d.roomt voor zích. uit.zonder iemand aan te kijken.)

enma 3

He had.d,en beter kunnen afwassen.

eclmond:

(pLots. )

Victoor . God.verrclomm€ .

1ouls:
(fi3aa tegeliJkertiJd. )

Angè1e.ïraat hem gerust.

("ngèIe staat oprbrengt haar kleding in orde.haar blouserdie ver
open staat.vj.etoor stopt zijn hend. Ln zijn broek.)

11.

edmond:

(nlJdig. )

Moest dat za layl^g duren.
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victoor:
(uara. )
Roep op uzelf.

(een stilte.da,a gJ-tn]acht ednond. )

edmoad:

Pas naar oprof ge loopt tegea nlJn hand.

angèIe:
Eebt ge ze [osr

vlctoor:
(are pruilt.)
flee.Ik rcet het nlet.

Louls:
Uat.

angèIel
(vIug. )

§lets.Een foto van Fredd.y.

].ouls:
Ïroopt ge daar nu trog mee rond.

angèlc:
(stl1. )
rs §achts l.eg ik ze op nlJn hart.

(eea stllte.zc bekLJken elkaar.Ylctoor lacht. )

cmlla3

(voor zicb. )

EIJ kan niet tneer tegea het laraal.
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(ze schenkt tn stllte koffle ult voor ledereenrvictoor hurkt neer
en suikert de zlJne.alphonse klJkt rond.)

alphonse:
Ied.ereen nelk en suikel.

(nt3 racht. )

louie:
Nlet alJ.enaal- tegeJ.lJk.

(victoor drlnkt vaa de kofflerblaast.Iouig en alphonse staaurdrln-
ken mee.eruna 1s op de d,eken bltJven zltten.een stlIte. )

12.

ome?!

(van ver. )
BliJf met ur handen van nlJn kop.Ik zaJ- er alet van sterren.

(Ui3 verschljntrctlchter daa op d.e voet gevolgd door kam{cl'röle ale
een schaàuw aan hem kleeft.
omer loopt noelllJk.houdt zljn handen voor zLjd ogen,op zLJn voor-
hoofdrbiJ de neuswortelreen bloedtge kretsuur.
soms sankelt hl-J. )

gmma:

(toonloos. )
Vader.

[aml-eI:
(gretig. )
Gevalleurzegt hlJ.Iu het rcrmet zíJr: kop tegen de buLs.
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enEa !
(kouel. )

Doet het pija.

(ze gaat op hen toe.de anderen beregen nÍet.wachten af.biJ d.e Eer-
ste kreet ts oner bliJven staaJtr.hlJ schutlt ziJn hoofd.)

edmond.:

Doe zija hend 1os.

onerS

(stiI. )

Eet ls de aoelte nLet.

(nieaand bereegt.o&€r riadt zlch oprdanst blJna.schudt zLJn hoofd.)

olner:

Eet 1s de noeite niet.
(roept. )
Ik ben oudrmaar tk zal er ulet vanr sternen.

kanie]-:
(zacht. )
Dat hebt ge aI gezegdrnonkel.

(Ui5 aeent omer blJ de hand en leidt hem naar de deken.Laat hem

aeerzitten.
oaer kfikt niet oprzlJn hoofd 1s nog altijd gebogea.ka^nlel- blfift
in zljn nabiJhelè.)

13.

(al-Ien kl jken naar orrrerren waehten. )
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086r!
(tturstert bl,Jna. )
lngàlc.
(raeht. )

Ik noet rater hebbca.

(nngàJ.e keert zi.ch ou.ver'clrlJnt.vlctoor sJ-rrÍ.pt haast op zl.Ja va-
der toc.aarze].t.)

vlctoor:
(eteekt een hanè utt.)
Er Ls bloed aaJo.

oBer:
(vemoeLd. )
§iet rlJzcn.

(vletoor trekt zlJn hand tenrg.loopt bet paril op.)

rictoor:
(k$kt aehteroa.roept. )

fk ga AngèIe helpcn.

edaond:
(roeBt. )
rar haar rokkea Sangcnrrilt ge zcggon.

(hr3 beht.victoor Ls nlet Eeer te zicn.ecn etlltc. )

14.

IouLs:
(tuia. )
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Het zLet er serleus ult.

oBerS

(stil.. )

Eet ras eea oageluk.Ik ben gostnrlkeld..

eduond.:

Gestnrikeld,.

eBnaS

Ge moet oppassearvader.

(omer heft zlJa hoofd naar haar op.)

EEIIla3

(gaat cloor. )
0p uw J.eeftiJd.

0B6r:
Ik had noetea oppassen de dag dat ik u maakte.

(kamíe]. lacht.te Iuld.. )

alphoase:
Er ie aog koffi.e .
(ki3tt naar erna. )
fk dacht.

(ur3 zrugt. )

15.

(omer laat zijn handeu i.n ziJn schoot valleuropent zijn ogen en
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staart Ía de verte.hlJ zucht.)

omer3

ohhb.
(pJ-ots. )
Àngèle.Angèle.
(dramatlsch. )

Ze íe niJ vergeten.
(bang.;
Ik noet water hebbenrvoor nlJa hoofd.Ik ben gestrulkeld..

kanLel:
(ttJd.zaan. )

Ik reet het.

olaer:
(antroorrlt nlet. )

I{lenand. reetrrat ik heb afgezien.Uat lk afzie.Eier.
(hU riJst aaar ziJn hoofd..daa naar ziJn boret.)
En hÍer.

kanlel:
(ftuistert. )

Eet ls Ële and.ere kant.

omer:
(a1s opschrikkenö.)
Yat.

kanlel:
Ur hart.

oner3
(kwaad.. )

lfat weet giJ daarvan.
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kam{ el:
Ik ben ur broer.

í6.

(angèle komt terug net ia haar hand.en een telltje water en over
haar reehterarm een doek.van victoorrgeen spoor. )

angè1e:
(zonder overgang.)
ïk heb u tot in hui.s horen tleren.

(ze kaielt bfj omer neerrdoopt een punt van de d.oek ln het lrater.
ze wiJ- de wond,e afbettenrhij grijpt haar hand..)

omer:
(tranerig. )

Ge moet mij verzorgea.WÍIt ge mij verzorgenrAngè1e.

angèle:
(kort. )

AJ.s ge mijn hand l-oslaat.

omer!
(stilIer. )

U heb ik altljd het liefste gezien.Ge zijt zo goed. voor mij.
(ui3 snikt. )

En zij ook.Ze was goed voor ruij.Ik kan haar alet vergeten.
(kwaad weer.)
Ík zal haar niet vergeten.

(hij huiltrmet zijn hand.en voor ziJn ogen.schokt.angèIe ziet toe,
haar hand nog steed.s ln de zi jne. )
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| [.

edmond.:

(zueht 
" )

Het zal hem goed doen"

louis:
(probeert. )

We zíjn hler on te helpen.

omer3

(snauwt. )

Niemand kan mÍJ Ï:.e1pen.

( snlkt. )

ïk konrÀnna.0ver eën paar dagen ben ik biJ u..

kamiel:
( onnoaeJ.. )

llie weet.

ouer:
(saat door.dronken. )

ïk heb haar ontnoet op de pÍ.nksterkermis in BrusseL.Ze stond bij
het schietkraamo
(uriJ. )

Ze iachte.En toen ik j-n de roos getrootrpinkte ze naat mij"
(hij zoekt in zljn zakken. )
fk heb het kaartje nog.
(hij denkt na.gespaïulen. )

i(issehienrzat er iets in haar oog.
(hij roept. )

Uw moed.er was fatsoenlljk"
Een fatsoenlijke vrouw.
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18.

(de opwind.ing valt van hem af.hij zakt ln elkaar.wordt de haad
van angèIe gewaar.)

omer:
( sentlnenteel. )

Ge hebt dezelfde hand.en.De hand.en vayr ulr moeder.

(fri3 streelt haar handrhaar am.brengt haar hand near zijn mond

en kust ze.versehrikt trekt angè1e tenrg en stoot daarblj het
telltje om.het water stroomt over ziJn voeten.)

omer:
(s"nhopig. )

Eet water.

(hij knlel-t bij de natte vlekrdoopt zijn handen 1n het nul.l.e zand.

en probeert er zíjn ogen mee te betten.barst dan in laehen uit")

omer:

IIet water.Het water.

(tamiet beglnt ook te lachen.dan snlkt omer, zakt langzaam achter-
over en beweegt niet meer.)

19.

(een stilte.)

etrura 3

(rustig. )

Zoudt ge niet beter rat gaan slapen.



22

alphonse:
Ge hebt rust nod,ig.

ed.moad:

(bot. )

Yad.er.

(omer bJ.lJft voor d.ood liggen. )

louLs:
(vlue. )
Voor ons wordt het trouwens ook tiJd,.

(weer een stilte.)

eInIIIa:

(lutder. )

ÍIe gaan allemaa1 weg.

angèIe:
(nerveus. )

Elj slaapt.

edmond.:

(ernstig. )

ïk reet niet.
(nr5 uetijkt omer.fronst. )

Hlj ligt zo stiJ..

emmaS

(net een gebaar.koud.)
Yader.Vaöer.
(ze port hem aan, )

Hij is d.ood.rgeloof ik.
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(ze heeft zaeht gesprokea.vlak.al-len snakken naar adem.even. )

20.

Louis:
(UaaefrJk. )

fk heb aog gezegd dat het er serleus ultzag.

CENAS

(kraaa.1

le hebbea het gehoord.

LouLE:
(uerttg. )

Gehoord, Ja.l{aar hebt ge geJ.ulgtet{..

(eea stll.te.kanieI kuleJ.t blJ oaer neerrlegt zlJa oor aan d.ieus

borst te ].uleter.)

angèIe:
(trtet. )

Eoort ge lets.

kanLe].:

str.]..stLL.

(UiJ feet smere hand tegen zlJn raag.voeJ.t.dan vertrekt alJa ge-
laat la eea grJ.Jns.

hU opent ziJn ogea.klJkt rond.e€n gespannen st1lte.)

kanlel:
(tranerlg. )

ZLJu hand Ís koud..
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21 .

louis:
(gelooft het niet.)
Eet 1s alet te geloven.

ka.nleL:
(plots. )

Yat zegt ge.

alphonec:
Krrnnea re lete doen.

louLs:
(gaat door. )

Zo kort op€ëDo

cdmond:

(nouehalant. )
Een naar blnnea brengen ea in zLJn bed. J-eggen.
(uiJ ae*t na.)
Dat zaJ. het beste zLJa.

alphonse:
Zoudt ge dcrÈea.

qngèIc:

Yader.

(ze snlkt.probeert ln tranen rÉt te bareten.snikt uognaal.a.haalt
een zatd.oekJe ult haar nour.dopt voorziehtig haar ogea. )

loul.s:
(zucht. )
Eet le niet te geloven.
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(hf j kucht.kiJkt naar angèIe.rÍacht.
kanlel zlt aog steeds blJ het lnssngedoken ].ichaam van omer.hiJ
trekt zLjlc_ Jasje uLt en werpt het over hem heen.dan kÍJkt hj.J rond.
en glinlacht")

22.

(een stilte.het word.t nu geheel donker.de nacht is gevallen,)



op rels
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23.

(net azuurbLauw van d.e herael heeft plaats genrimd voor een doffe,
griJze schemering.nacht.
alsof er geen tiJd sas verlopeno
anna gehurkt biJ het lichaan van omerrhaar Jurk is opgeschort tot
even. boven de knie.ze houdt haar handea in haar schoot.geeft Ilcht
af.kamj.el op een kleine afstandrJ-lggend net zijn handen achter
ziju hoofd. )

anna 3

Psst.Slaapt hiJ.

(taniet kljkt naar haar omrschudt dan traag zí3n hoofd..)

anna:

Ge ziet het versehil nletrik ken dat.Eet is eend.errof ze slapen
of ze

(ze denkt na.)
of ze slapen of ze zijn.
(ze denkt weer na.stiI.)
Mijn tong wi1 niet.

(een lange stilte.ze kljkt voor zLch dtrtuit haar lippen"ri.lt.)

anna3

Vroeger d.ansten re I s avonds.Als het mooi weer was kwa"men we hier
dansen ln het donker"Dicht bijeen.
(zachter. )

Maar later mocht lk hem niet Eeer aanraken.
(herlnnert zieht.)
Het ging nlet meer al-s ik hem aanraakterhet wlld.e niet meer komen.

En het moest vlug gaallrerop en erover.
(ze ril-t weer.)
Erop en erover.
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(ze glimJ.acht.kiJkt d.an oprals geroepen.wandelt rrrstig wegrhaar
armen gekmist voor haar borst. )

24.

(tamiet is lngedornneld rzljn adentraling.emma stapt kouwelijk rond,
langzaam eerst. €€o lange stllte. )

ernmaS

It Is avond geworden.

Iouis:
Dat i-s raar.Dat ge zoiets meemaakt.
(uiJ r:"jkt rond.)
En ge voelt er niets van.Ge weet zelfs niet dat het gebeurd is.

alphonse:
Het noet zijn tj-jd, hebben.

e[una 3

(op dezelfde toon.)
It ïs avond geworden.

25.

(angèJ.e hurkt neer blj karniel,stopt een hand 1n een van zijn
broekspijpea.miauwt.probeert hem wakker te ma^keu. )

kamie]-:
(plots opschietend. )

ïs me d.at verschieten.
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(gtlIIer. )

Ik heb gedroond.

(UrJ eeeurt.)

ed.mond,:

Eet doet one plezier.

louis:
ïaarover.

kanlel:
(racht cvca. )

Over eeu oud,c nan.ElJ ras heel rlJk.En hlJ roonde Ln' een ver land..
(UiJ aentt na.tc Ia'g. )

Dat reet lk nog.
(rutder. )
Ea Ledereen dLe lets durfde zeggen rerd zlJn tong uitgetrokten.

angè1e:
(g1im] acht. )

Eoe.

kanlel:
(ia verrarrÍ.ng. )

Geroonrultgetrokkea,Of zLJn ogenrik bea het vergeten.
. (aeart aa. )
En op het eiade brak zíJr- hart.Kr&L.

(Uf3 taehtrbeduusd.angèle lacht ook. )

26.

victoorr
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(van heel ver.haagt onzichtbaar.)
Vad,er.Vad.er.

(h1j naakt een ouregrverd.riJnt evea.rolt plots van een hel11ng.
hiJ kont naast oner terechtrblj dtens hoofd.houdt met een hand.

het zLjne vast.hlJ heeft zlch bezeerdrliJkt veL.)

vlctoor:
(eIlm. )

fk heb al-l-ee gezien.

aagèIe:
GiJ zíet altlJal alIes.

(vietoor lacht.wiJst naar omer.)

victoor:
(ttutstert. )

ZíJn vest bereegt.VaJo hler zíet ge het.

(Uf3 U3kt gespa"aen naar d.e borst vaa oner.houd.t er zlJn hanà

boven.geeft de bereging aan.spltst d.e oren. )

vl-ctoor:
(eea vaststelllag.)
Ik hoor bem ad.emen.

alphonse:
Yictoor.

vlctoor:
(afs een klad.. )
Vlctoor.

elnna:
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EU ls doodgeval.J.en.

27.

(beregtng onder het JasJe vaa kanLer.oen z:rate hoeetbulopro€§-
tend kont oner rechtop zittcu, zLJn haar ln de rar.er kleeft aog
rat bloed aa:r ziJn voorhoofd.)

victoor:
(aa eea stilte.)
Eet b.eeft d.aarstraks ged.onderd,.

erlna3

(v1ak. )
le haddea het kunnen reten.
( ze bUt. )
ts l![orgens een triestlg gezleht ea ,s avoads.

edmond.:

(kraad. )
re Avonds de mensen voor de zot houdca.
(ti3tt rond.. )

ZLJa eigen fanil:le.

oEcr:
(UerUaaft.st1].. )

ZLJr fan1lLe.

kaqle]-:
(slln. )

ZLJa eaig bezit op aarde.ZlJn kÍnd.eren.

angè3.c:

(vriendel-lJk. )
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Moet ik het afrasseurYader.

(urJ mJkt haar aan.)

omer:
(kont tot zichze]-ve.)
Ik dacht dat lk dood was.Ik heb ur moeder geziea.
(tutdop. )

Ge hebt al.lemaal de groetea.

(tamiet kont zLJt JaeJe tenrgnenen.trekt het aaa. )

ftamiel!
(a:-cnt bi j hen. )
Heeft ze rog iets gezegd,.

28.

omers

(antroordt niet.)
Ik ben flauw gevalleu.
(Uf3 voelt aan de pijnJ.lJke plek op zlJa voorhoofd.klJkt naar

het bloed. aa:r zLJn hanrd.ea.traag.veegt zlJn hand aan zlJn hend

schoon. )

fk had er aan kunnen zíJa.
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(frr; roept. )

De kommer va,n jareard.e last en het serk.
(erg zaeht.)
Ze laten u kreveren al.s een hoop oud. vui1.

29.

(nij racht.veert plots op ea komt voor e&na staa"a.ziJa gezicht
blJ het hare.kaniel is hem van dlehtbiJ gevolgd.)

omer:

Ik heb u genaa"kt.

(nij Ueft zLJn handrril haar sLaan.ziJ reert afrbang.)

oBer3

(tnrft. )

À1 rat in u zLt heb ik gemaa.kt.

(m; HSkt haar aan.laat ztJn. hand al zakken.dan springt ed,nond,

op hen af en overmeestert hen met vluggerzekere gebaren.houdt hem,
rechtstaand,in eea rnrggreep. )

ed.mond.:

(sist. )

Dat 1s J.ang geleden.

(nrj arutt.oner sna"kt Iuld. naar aden.)

louls:
(angstig. )

EiJ krljgt Lets.
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ed,nond.:

(ttegt. )

Ik houd hep a11een vast.

kamie].:
(eptJttg. )

EU Ls oud..

(UiJ naaft een beweging. )

angèle I
(au* kamiel verrËler. )
Ed.mond.

(enna kont dtchter blJ omer staan.raakt zLJn gezicht aan met een
handrof toch bijna.hlJ kiJkt angstlg road.)

emmaS

De nacht itat ze stierf hebt ge aog ltggen kuchen en brazen.

(ednond laat hen los.oner stapt van hem w€greakele paseea.blUft
aet een haad in zlJn broekzak staan.)

omer!
(sti]- rrokkend.)
GiJ.Ge hebt noolt gedeu6d..

54.

(hlJ haalt net trage gebaren een zakdoek boven en veegt het B,&rI-

gekoekte bl-oed zo goed. en zo kwaad. nogeS-ljk van zijn gezi.cht.
snuit zijn neus en kiJkt naar het spoor 1n ile zakd.oek"

kljkt voor zi-ch, uit.oud.op zijn voorhoofdrdicht biJ de neuswortel,
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ls een stervomige wond.e zichtbaar gebleven.nog wat bloed.)

kaniel:
(zorgelljk. )

Ge moet u niet zo opwinden.Dat is nergens goed voor.

(een lange stilte.)

omer:
(frufft plots. )

Ïíle zljn hand opheft tegen zijn, vader.

(nij teert zich. om naar ed.mond rzltrn armen slaan door d,e lucht
zonder iets te raken"hij blaastrbriest.
dan neemt hij een besluitrd,raait ziclo- resoluut om en J.oopt ln de

rlchtlag van het huis.
zond.er onkiJken verdwi jnt hi j over het pad.kamiel vergezelt hem.

ïanneer ze bei-den biJna uit het gezicht zJ-Jnrgaat victoor hen
achterna. )

51 .

angèIe:
(zonder opkljken.)
Oe zlJt sterk.

louLs:
(à propos.tegen alphonse. )

IÍeet gerd.ie Fred,dy.
(alphonse klJkt hen kort aan. )
Dat Ls een zeemaa.Een Dultserrdle ÀngèIe een paar jaar ge)-edcn

kend.e.
(urj uSkt rond,.)
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Hij stuurt nog kaartjesrsomso
(luider.hiJ zweet. )

Laatst nog eea uit Caleutta.fn ïnd.ië.
Gute Naehtrstond. er op.Schlaf zacht.
(voor zlch. )
Zoveel- Duits ken ik ook nog weJ-.

72.

(a1phoaee kucht evenreteekt beLèe handea ln zlJn broekza.kkea oa

randeLt rond.bJ.{ft staan.flult tuseen zlJn taadea.)

alphonsc:
EtJ hatl gedronkeargeloof 1k.

angèle:
§iet veol.Eet zlJa de Jaren.

1ouÍs:
(donreg. )

"::* 
verdrl,ot nlssehL":.

eeEas

( zacht. ) iu

Ik kreeg reer schrlk.Soen t.lj wlJ-de slaan.
(ze lacht.)
Het wezd he].emaal ïarm varbturea.
Gelljk vroegerrtoen rre aa^rr de manler waarop hlJ brood at konden

zien dat hiJ rtrzle zochl.
(ze kljkt op" )
Met smakken.

edmond:

Hij heeft eens een bord met erwtjes tegen de muur gesmeten.
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angèIe:
(vlug. )
En een zetel.

edmond:

Uanneer was dat.

eEma:

(als een antwoord..)
Ied.ereen wist het.Die van Yerhaegen had.den het gehoord.

(eea stilte.J.ouls loopt wat onwennig heen en weer.)

5r.

aJ-phonsc:
(rura. )

Zolets kont overal- voor.

louis:
(vro1iJk. )

ÀIs ik aan nlJu vader d.enk,Die haè ziJa vaste d,agen.

angèIe:
(koud. )

Dat ras aleechLea omdat hiJ ur moeder kende.

(stlJ.te.louJ.s kfJkt haar treurlg aan.)

alphonee:
Ik heb niJa vad,er noolt gekend.

enma 3

Alphonse zlja vader.
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alphonse:
(roept. )
Hacht.

(Uij Uuat zich.maakt een van zLJn sehoenveters J.os en knoopt hen
dan weer d.lcht.een hele inspanniag.)

alphonse:
(kont recht.)
0p een dag 1s hiJ net d.e flets aaar zíJn werk vertrokken en nlet
meer teruggekonsn.
Vemist.0f het kanaal ingered.en.
(hU denkt na. )
Ze hebben hem aooit gevond.en.

(een stlJ-te.hlj kljkt naar ziJn handen.kucht.)

alphonse:
HIJ ras eea week getround.

ed,moad:

(verwonderd. )

Dat hoor Lk voor het eerst.

angèLe:
(koket. )
tíle zou dat gectacht hebben.

emmaS

( ettUer. )

Alphonse vertelt er alet graag ov€rr

alphonse:
(d.of . )

Het kan me alet schelen.Ge hebt het ne nooLt gevraagd.
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,4.

ed.mond:

(p].oap. )

Ik ben uLtgecLroogd.

louis:
Van d.e rarate daaretraks.fk ook.

ednond:

Ik dacht dat Lk gtng stikken toen re achter de auto llepen.
(voor zieh. )
En op het kerkhof ras het nog erger.Eet water J.iep oader mlJn

armen ult.

angèIe:
Er is mlsschlen aog nat rlJn.

(ze keert zj.ch oa,rzet het op een lopen.stokt.)

aagè1e:
(omklJkend. )

Eomt ge meerÀJ-phoase.Dan kunt ge dragea.

(ze kntpoogt.hiJ kljkt aaar enmarkucht kort en gaat dan aehter
haar aan.kiJkt nog eena om. )

55.

edmond:
,-. . . \(Ir-Jz1g. /
Die twee zuJ.J-en hun weg reJ. vind.en in het d.onker.
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louis:
(d,on. )
Zo vet le het niet.

cd.mond.:

(aiJtt aaar emna.)

Dat hangt er valr af.

louis:
(Iacht. )

Ja.
(zaehter. )

Sons denk lk dat ze ni.J te Joag is,

ed.moad.:

(moeilUk. )

lÍat zegt ge.

]-ouls:
(kopplg. )
Dat ze te Jong Ls.
(sti[er. )

De dag ctat lk haar vroeg en dat ze ja zeLretond ni-Ja hart biJna
sti]..
fk koa het met moelte geJ.oven.

(nr; aentt aa. )

Elr nu D,oso

AIs lk haar zle J-openrda.tt denk ik some.

(ur3 wordt rood.)
Dan vraag ik aiJ af.

edmond,:

(afs eehertsend.)
Ze zal met u getrourd zLJd voor uw ge1d.
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loule:
(gebaart. )
Zeker zíJt ge nooÍ.t.

(urJ uaart een za.kdoek bovenrveegt er ziJn voorhoofd. en zJ.Ja

hand,en mee schooa.)

56.

(u:.3 areatelt nog rat rond..trekt aau een van zlJa vingera.stopt
de zatseloek reg.een pauze.)

EEEA:

(fade. )

Geld eaakt aLet ge1ulcktg rtseggea ae.

ecluond,:

(sllp. )

Dat kuat ge a1leea retcu a3.s ge er hebt.

].ouis:
(ra uet iJre.)
Ik voeJ. ae alet goed.

(Utj voelt aan ziJa buik.Ioopt heea en teer.btJaa tegea alphoa-
se op. )

17.

alphonse:
(overbodig. )

ïk ben terug.
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(nij Uffjft staanr.j.n de warrbliJkbaar.hij draagt een oud. nod.eI

platenspeler op batteriJen"een bijna rond koffertJerafgererkt
net grijs en rood. plastiek.)

edmoad.:

(afs streng.)
Veeg dÍe lippenstlft van uw wangen.

(alphonse schrikt.brengt een hand naar zLja linkerwang.stokt en

kijkt naar euura.

edmond. barst in lachen uit.aJ.phonse laeht meerzuulr.emma zwiJgt.)

alphonse:
(om iets te zeggen" )

fk ben vooruit gekomen.Ze kon de rest alJ-een dragenrzeí ze.Ík
moest alJ.een dit meebrengen.

(nf 3 toont de plateaspeler, zet hem voorzichti-g neer.veegt wat stof
van zijn Jasje.)

emma:

(kijkt naar hem on.)
Wat ls ze daar mee zinneng.

(ni5 tfSkt haar aan.haalt kort zljr- schouders op.)

58,

(vanult d,e verte kltnkt gerl.nkeJ..de stem vaa aagèIe.)

angèIe:
(roept. )

Een glas kapot.
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(ze kont d,ichter.ond,er haar rechterarnreen fJ.es rod.e rlJa.ze
draagt ook vier dikke keukeaglazen.)

angèIe:
Ík zaL wel ult de fles drlnken.
(tegea ed.nond,.in het voorblJgaaa. )
0f zljt ge d,aar vles varr.

(Ui3 geeft haar een tik op haar achterste.?,e kljkt omrlacht.
hurkt D€€rrzet fles en glazea 1n het zand en beglnt aan het Lood-
kapseJ- te pmtsen. )

1ouls:
Eebt ge de kurketrekker ueegebracht.

alphonse:
(vJ.ug.sehlet ln zijn broekza.k.)
Ik heb een tue§.

(rrf3 Uaaft een za.lmes boven.vount er het J.emaer ult en maa.kt,

niet zonder enlge moeiterd.e wÍ.Jnfles open. )

EEItsA3

(een stil verwiJt.)
Pas op voor un kleren.

alphonse:
(staat op.glundert.)
Yollà.

(hf5 Uergt het nesJe op.gllnJ-acht.)

louis:
Kuat ge daar uw nagel§ &ee knlppen.
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,9.

(angèIe schenkt wlJn la.brengt Leder zLjn gJ.as.komt recht met
de f].es la haar ha.ad.)

aagèle:
0p rle d,rlnkea re.

].ouie:
(u:-iJ. )
0p nd.e liefdeE.

(ze drlaken.eduond drlnkt zlJn glas Ieeg.laat zlch weer inschen-
ken.kiJkt angèIe daarblj aan.drLnkt reer. )

40.

emma:

(net een hoofdknlk. )
Iiebt ge nog iets gehoord.

angèIe:
Er brandde 3.icht op de kamer.

(ze knielt neer bij de platenspelerrmaakt hem open.in een uit-
vouwbaar eompartiment van het deksel- zitten enkele platen.met
zotg kiest ze er een uitraeuriet een paar maten voor.stelt de

pick-up in werking.staat op. )

41 .

(te fu:.a ea heeJ. scherp - met veeJ. genris - ztngt lenand. tclao
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elao bambinor.
angèlerd.romerigrwlegt heen en reer op de maat van de muzlek.ze
probeert telkens het refrelnrwaar ze d.e woord.en bJ.lJkbaar vaa
zoek iermee te zingen. )

42.

(wrnlss3 het lied tea eínde isrbliJft de plaat nog een tljd
draaienrkrakead. en met een d.offe slag.angèIe danst verder.
in de stilte kont vlctoor aaagelopenrheel vlug.hlj is buiten
adem en spreekt hortend,ropgeronden. )

vÍctoor:
(net weidse gebaren.)
Hij kont.

(Ufj wif reglopen.denkt nog aan lets.)

victoor:
StiJ..Ge moogt nlets zeegea.
(tutaer. )

Niets zeggeln aJ.s ge hem zlet.

(hlj draait zlch om.vlucht a1s een haas.verclrijnt.)

45.

louLs:
(m ae lucht. )

llat ls er.
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(vlctoor le a]. reg.een stilte.)

edmond:

DrLnken re nog iete.

(U:.3 gaat zieh een glas wlJn inschenkenrdat hij terstoad !Íeer
haJ-fleeg drinkt. oadertussen. )

EIIBE:

(a].s hoorde ze wat.)
stlL.

(tedereen ]-uistert.)

ElilINA:

(opgel-ueht. )

Ik dacht dat lk lets hoorde,

louls:
(paraat. )
Het za1 de wiad geweest ziJa.

44.

(af" om hem tegen te sprekenrversehijnt oner op de kam van het
hoogste d.uln.even later kamlel.
op het voorhoofd. van o&erreen onhand.ig verband van gaas en hecht-
pleister. 1n zi jn rechterhand., een verrÍeerde, zwartlederen school-
tae.hiJ draagt een versletenrblauwe negenjas en bottlnes.heeft
zijn haar met water gekamd en naakt een erg zindelijkerwat armoe-

ttige ind.ruk.
kamLel heeft zijn colbertjas aarlrals vroeg€rrdaarond.er een sport-
hemd net open kraag.eerr brormie-box toestel over eea schouder. )
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omer:
(zond.en overgang. )

tíie zijn hand opheft tegen zijn vader.
(tegen ed.mond. )

Hebt ge d.at geboord.

(een stilte.hij wankeltrkort.herstelt zich .)

45.

(omer kont naar beneden.hlJ spreckt erg stLlrblJna onverstaan-
baar.besllstrd.och met lange Banzes.ka.mlel Ls op het duln bIlJ-
ven staan.)

omerS

Ik kon zeggenrdat lk reg ga.
(rrij ti-jkt ronà.)
Ik heb hier niets meer verlorearnu uy moeder i.s gestorven.

(uiJ etokt.overlegt net zLebzelf.blnnensmonds. )

omerS

En het huls ls te groot voor nij en Ka.mle1.

( een 1d.ec. )

Eet tocht 1n de gargr

(hiJ epreekt alleea nog voor zicbzel!.gesticuleert. )

ornerS

Ie ver afgeJ.egearmoet ge denken.
(ruider. )

fk geloof niet dat ik terugkom.
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46.

(hiJ zr{gtrals beschaaud.lamleJ.rdle ond.ertuseen ziJn fototoEs-
te1 heeft bovengehaaldrspriagt naar voren.fotografeert hen net
flitsU.cht. )

kanLel:
(vJ.rrg. )

Een souvenlr.ïk zal de foto opstnren.

(oner schrlkt bultenmaterwJ.Jkt achtenrlt.valt 1n het zand.)

omer:
(roept. )
God.veld.omme.

(frfj m:.Jtt zLJn ogea.knJ.ppert tegea d.e verblinding.)

kanie].:
(vrolLJk. )
le gaan regrur vader ea lk.

(UtJ auwt het lampJe uit het toestelrbergt d,e canera reg.lacht.)

47.

edmond:

(verbourereerrc[. )

En rJ.J.
(naar omer. )
Eebt gc aan oas gedacht.

(hU staat voor o&errd.le J.angzaa'ar. zLJn hoofd heft en hem aa"nclach-
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tig beklJkt aet een hand boven zíJa ogen.)

OBGT 3

Aan rlc.

ednond.:

(net aadmk. )
aan ong.

(oner k{kt nog steed,s naar hen op.knippert.)

omer3

(verbaasd.. )

Ik ken u niet.
(aentt aa. )
Ik heb u nooLt gezl,en.Vroeger n1sschlca.

eutsa:

(tegen kamiel. )

En SU .ZLit giJ alet verstaJrdlger,
(tegea omer.)
Haar gaat ge vau eten.

(oner rrenöt traag zija hoofd.heft het tasJe op.)

oEerS

Ik heb aL1es btJ.

(ten overvloede naa"kt hiJ het openrtoont cle Lnhoud.€€B drÍnkbus
ult a].unlnlun ea vLer wltte boterhammea met kaas.)

48.

(toute lachtreen oprisping.er volgt eea lange etlIte.
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otser slult zlJrr tasJe reer.gtaat noelzaarn op.klopt het zand ult
zLJa kleren.zond.er onkljkea stapt hiJ weg.kanlel achter zLch aan. )

49.

(attea klJken hen zwlJgend na.
plotsrwlJzend, met een vlngerrroept edmond hen na.)

edmond.:

(raast. )

Ge moet niet öenken clat er een reg tenr6 ie.

(hlJ wacht.er komt geen antnoord,.
dan keert hlj zích on.steekt zLjn hand.en ia zlJu haar.laat er
zíJn vlngers d.oor g11Jd,en.

schopt rat zand op voor zi-ja voetea.kraad.)

50.

(U ae verte rommelt d.e dond,er.een luide slag.er steekt wind op

en het ls donkerd,er gerÍorden. )
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51 .

(verder op de heide.nagenoeg hetzelfd.e landschap.er is tj-Jd
verlopea, nÍ.sschien jaren 

"

het grauw van de komende ochtend haagt in d.e lueht.er is nist
gevalleu.in de verte trekt een onweer voorbijrmet af ea toe
een harde dond.erslag.een bll"ksenflits"
heetr ver naar achterenrop een d.rrintop ln d.e sehaarserh.eel
difflrse griJsheid.rzitten kamiel en aRna.

zLi zetten een lang en afmattend. nachteiijk gesprek voort. )

anna 3

(heel zacht, )

Hij kwam er blj 1J-ggenrzei hij.P5-jn 5.n zijn buik.
(ze gIlm].acht.)
Kolieken.Van het konljn van gisterea.
(ze denkt na. )

En hij begon te klagen"

(ze stokt.lange tijd.ka-miel staat oprrekt zícb zo groot moge-

J-ljk en schouwt de horizon af.komt terug zitten,nerveus.)

aru1a:

(op gei-ijke toon")
Elke keerrd.at ik schreeuwderschreeuwde hij rrre€r

(ze beweegt haar hand.en" )

Gelijk d.e echorin de bergen.
(een vage herlnnering. )

ïk schreeuwd.e en hlj schreeurd.e terug.

(ze lacht neer.kamiel kijkt ongedurig road.l:.ij wacht op lets.
zit net zJ.jn hoofd afgewend.
voor ze weer begint te prateurraakt anna zíjn gezlcht aartrze

dwingt hem haar aan te kiJken. )
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annaS

(aog zachter. )

Buiteu kwa"m het licht a1 op.

(kamlel staat oprkiJkt rond en komt bijna ormiddelJ.lJk tenrg
zltten. )

anna:
Ii[a een tiJdrrras hi.J aÍJ vergeten.
Ik denk dat hij sJ.lep.

(ze bllJft zittenronbewogea.etr het ls rof ze van blnnea huilt.ze
heeft haar hand.en ln haar schoot.
ze raekt kaniel evea &&n.eeu strellng over zljn haar.d.an staat
ze op.rand,eJ-t reg. )

kanle].:
(naar achterna.)
Hebt ge veel afgezLen.

(ze kfikt on.gllnlacht.en verdriJnt. )

52.

(op de terugreg loopt ze langs onerrdie haar alet echiJnt te
zlen.d,an 1s ze reg. )

omer:
(van ver. )
Ik weet rat ge rtJ.t zeggen.
(dichter. )

Ue waren beter thuls gebl-even.
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(Uf1 tont blJ kamÍ"el..

ziet er oud en haveloos uitrhoereJ. zLJn kledíngrnoeh zLJa utt-
zLeb,t enlge zlchtbare rlJzlgtag heeft ond.erg&&no

ze staan naast elkaar op de ka,n. )

omer3

(m1m naar de sterren.)
Ik heb nagedacht.
(uuJrt kqkea. )

Daarstraks.lloen we door het veld, J.iepea.
(ui1 waeht. )
Dat ge reinig te kiezea hebt 1n uw leven.En dat de dingea ge-
lfik vanzelf gebeurcn.

(ze staan nu beid.ea naar de heae]. te starea.met geheven hoofd.)

omer:
(drars. )

Eet rae Eaar een gedaeht.

(ze bJ.ljven zo lange tficl staanronbereegliJk.d.an J.egt omer zLJn

hand op de sehouder van kamieL.zonder een roord.rverd,wLJaen zlJ
ln bet ctonker. )

c?

(Ctaasnuziek welt op.r1e plus beau tango du nondet bvb. angèle

danst met louie.edmond zit iu een gemakkeliJkerlederen elub-
fauteuilrin bet lieht van een versehoten staande lanp.
emma staat er verrÍezen biirklJkt ln d.e leegte.alphonse is weg.)

edmond.:

(arintt van een glas wijn.)
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lat hebt ge.

elBna t

Iiliets.
(ze r1It. )

De kou d.enk ik.

(ze kiJkt naar d.e dansers.rÍrlJft haar arnen.)

louls:
(onder het dansen. )

Eet is niet koud..Eet ls fris.

(angèIe 3.aat hem J,os.bJ.ijft in de boudlng staan.kLjkt naar beae-
den.froast. )

angèle:
( traag. )

Ge staat op uiJn voeten.

(J.outs riJkt teng.ze hervattea d.e d,ans.)

edmoad:
(ujzig. )

Ge doet het verkeerril.

(toute haalt ziJo, echouders op.ze daageu verriles.angèle k$kt
naar ed.mond,.alphonse 1s bljgekonea. )

edmond:

(traag. )

Ge da^nst uLt de maat.

(hij aeurlet.sl-aat net de haad een Baar naten nee.drinkt.louis
danet vlugger.)
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alphonse:
(na een tiJd.)
§lets te zlen.T,ovet het oog reikt.

angèle:
(vroliJk. )
EU zal reJ. terugkomen.

ed.mond:

(zaeht. )

fenrgkomen.
(tegen louÍs.harril. )

Ge werkt op nLJn zenuten.

(Uf3 springt oprmorst rriJn.rriJft over de vJ.ek op ziJn broek.
trekt louLs nrr achtenrit eu neemt angèle van hem over. )

ednoad,:

Ik zal het u laten zLeD,.

(UiJ aanst net angè1erd.1e g1ln1acht en een arm over zLJn schou-
der legtoe€rr 1.ang momeat.)

54.

(net dnrllregeat.ond.er d.e ontoereikend,e beschutting van omer

zíjn regenJasrzitten hij ea kan1.eL een boterhan te etea.nu en

d.an neent otser de drlnkbus ult zíjn tas en drinkt.passeert.ze
kauwea, zwijgend. )

otser3

(nond voI. )
Eet snaa^kt.
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(hi3 veegt zLJn mond af.kl-opt de krulnels van ziJn kleren en
pal* rat van het brood. overbLiJft zorgnrldlg terug in het pa-
pierrd,an la d.e tas.kanlel kaurt verd.er.)

omer:
(traaerig. )

Ze hebben al.Ies afgeaonen.
(Ujtt opziJ.racbt. )

Waarom ziJt ge &eegekomen.

kamie].:
(etend. )
Omdat ik uw broer ben.

omerS

Is dat a]Ies.

(ze kijken beid.en voor zicln ult.zitten lange tijd stil.kaniel
stopt d,e laatste hap brood in zijn mond.slikt.geeuwt.)

kamielr
(a]-s terloops.)
Er waren twee bed,eJ-aar§.Ze zwlerven langs de wegenrzond.er te
weten ï{aar naartoe.
(hi j denkt na. )

De ene was bIlnd en de and.ere doof.
En op een dag kwamen ze mekaar tegen"langs het water"
(rri j t<i jxt op.snuift. )

De d.ove en d"e blinde.
(ni5 mi3pt zi jn ogen saren. )

Ze kwamen mekaar tegen en de dove zei, rgiJ zijt mija orenr en



56

de bllnder tgiJ zíJt nlJn gezi.chtt.

(hlJ zriJgt.een pauze.hiJ geeurt rÍeer,neent het verhaal niet
terrrg op. )

omerS

(verwond.enl. )

l{aarom vertelt ge dat.

56.

(tret regent aiet meer.ka.mlel komt orra"" a" jas vandaan.staat
oprrekt zich ult.omer bliJft zittenrJ.aat de jae liggenreen vor-
neloze hoop. )

ka^nleI:
Er kont iemand,.

(victoor kont aangereaè.hLJ heeft hen gezochtrhlJgt na.ziju
hemà hangt ult zLJa broek. )

vlctoorr
Ik heb u gezoch.t.

omerS

( sttl. )

Uat is €r.

victoor:
(aenft aa,danrom lets te zeggea. )
Ed.noad is kraad.EiJ heeft veel ged.ronken.

(kanie3. griJpt hen biJ ziJn haar.trekt zacht.hiJ g1ÍnJ.acht.)
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kaniel:
Ge moet nlet bang zLJn.

victoor:
(kopptg. )
Ik r11 hLer bllJvea.

kaniel:
Eoort ge datrnonkel.

(oner k{kt oprals verd.waasd.ziJn gezicht vertrekt.hlJ ie bangr
lUkt reL. )

oEer3
(op vletoor.)
Uie ls daar.

q,.7
/1.

(d.ansmuziekrbing crosby 'straight from the shoulderr.edmond en

angèle dansen nog steeds.emma is in de zetel 5-n slaap geva1Iea,

bleek en afgemat.
louls zit op een armleunlng van de fauteuilreen hand i"n zijn
broekaak"kijkt naar d.e dansers.af en toe zakt zijn hoofd op zijn
borst,dan schrÍkt hij.
alphonse staat acbter hemrnipt bedaehtzaam van een glas wijn. )

louls:
(plots. )

Zo i-s het gemakkelljk.

(Ui3 domrns]1 reer in.angèIe en ed.mond. dansen dichten bij elkaar.)
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atrphonse:

Ge moet al.leen op de naat letten.

(lt3 vemacht antroord.e€n lange stlJ-te.het gezang houdt op.
angère haast ztc}r. een and.ere plaat op te leggen.eea duits anrm-

mer, rïaxrlmr .ïanneer ze voorblJ de zetel kontrhoud.t 1ouls haar
blj haar am tegen.niet erg resoluutrechter.)

louls:
lfe gaan naar huls.
( opklJkend,. )

Mljn ogen val.Ien toe.

(Uf1 taat haar los.zonder hem aaa te zlenrneemt ze alphonse
het gJ-as uit ziJn hand.d,rinkt.geeft het hen terrrg ea nestelt
zích reer ln d.e armea van ed.mond,.neurl,et de tekst mee.)

angè1el
(speels. )

ZLJt ge verlegen.

ed.nond.:

Uaarom.

(ze dansen steeds dichter bij eLkaar.augèIe heeft haar beièe
antren on zlJn schouders.streelt het haar ln zljn nek.Louis zLt
er Yerwezen biJ.)

angèle:
(ttutstert. )

Eet ls nlJa lieveJ.lngsJ.ledJe.
(à propos.)
lÍaarom, zi.ngt hiJ.tíaaron zlJt ge ïreggegaan.

edmond.:
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(onzeker. )

fk weet het nLet.

angè1e:
(op dezelfde toon.)
ïk heb u nodig.

(ze dringt nog meer tegea hem aan.hiJ verlegt zljn handrd.uwt

ritniseh haar heup tegen d.e ziJne.
louls kuehtrnenreua naar zoader nadrrrk.kljkt naar enmard,an naar
alphoase. )

lou1s:
Ze ís 1n elaap gevallen.

alphonse:
(nat. )

.fa.

(J.ouls praat al.J.een aog voor zLcb,zeLf.in de leegte.alphonse klJkt
beJ.eefö.d.rÍnkt rat wiJa. )

louis:
Eet nas er daarstraks aI aan te zíet.
Dat ze moe rÍaÉ,.

(hee]- sti].. )

De ].ast vaa het eten ma.ken.Het laraaL en d.e drtrkte.
(hU denkt na.heel la,ng. )

Dat houdt geen mens ult.

(Urj zit daarrhaalt zljn schouders op en zucht.de d.ansersrel-
kaar omstrengelead, rzLJa hem vergeten.angèle kust ed,mond Ln de

hals.hij zoekt haar nond.)
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58.

(ae Uetae.victoorrka^uolel en omer steken 1n het schemerd.uleter
een zachte glooiïng over.onor tussen de beide anderen in.p]-ots
zakt hij door zLJn knleën in het zand.)

kanlel:
(noe. )
Ge moet meekomearnonkeJ..

(urJ en victoor pogea omer op te trekken.d.ie werkt alet meerhet
lijkt of hiJ ter plaatse wi1 sterven.
h1J kiJkt verbetea voor zLch uit. )

omer:

Eet zijn d.e knleën.
(hiJ 1acht.)
Mijn vader had het ook.Ea zíjn vad.er.
(constateert. )

Ver]-amrning la d,e benen.

(Uet wordt sttl.victoor gJ-rmlaehtrkont bij omer zltten.kamieJ.,
zonder eea roord.rvemlJd.ert zleh. )

orler3
(emstlg, )

fk kan niet meer.
(tr3rt op. )
MiJn aèem 1e op.

(Ui3 enulft.legt een hand op ziJn borst.aclemt dlep ia en ult.)

victoor:
(eJ.inJ.acht. )

Yad.er.
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(nfJ fegt otrers arn over zíja eehoud.er.trekt hem recht.ze staa,n.)

orDer3

(nonkel-t. )

Ka.mle1.

(Ui3 hangt zra;8!t over de rug vaa vLctoor.racht op antroor"d.ka-
nlel is uLt het gezlcht verdrenen.reg.)

omer3

(sti].. )

Ik heb het al-tlJd. gereteu.
(lacht. )

Dat ge verJ.lefct op haar raart.
(aentt na. )
ïk heb n zlen klJken.Die avoad. clat ge blJ ons zlJt gebleven.
BfJ ons thuLe.
(razig. )

Er lag sneeur op urÍ sehoud.erg.

(victoor trekt hena veriler.hlJ praat tussend.oorrlaat zLch gaa!.
dan bllJft de Jongea staan.kLJkt rondoa.)

victoor:
(onnozel. )

Er ls geea ficht.

(fange tiJd kfikt omer in verwond.erlng rond,hiJ zueht.hun ge-
zlchten zlJn dlcht biJ elkaar.)

oBer3
(Uf jna luchtig. )

Er is geen Ilcht.

(ze etronpelen de nacht Ln.word.ea opgeslokt.)
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59.

(de schenerlamp ls uit.enma elaapt nog steed.s in d.e zeteL.ook
louls isrzittend, tegen d.e azrLeunlngrond.emit gezakt.nu en d.aa
snurkt hiJreen haaI.
op de platenspeler Ls een plaat briJvea öraaien.net d.of getok.
op eaige afstaJxd van d.e slapeadearnaureliJks zj-chtbaar ia het
vale ochtendllchtrliggen angè1e ea ednoad.op d.e grond,.
zU ligt op haar mgrhiJ op een ztJ rangs haar.haar jurk staat
openreen van haar schoudere b1oot.
hiJ etreelt haar borstearhaar buik.hlJ hiJgt.ziJ rerktrzonder
geluld. )

angèIe:
(koua. )

Ge hebt nij altijd rlLJ.en hebben.
(ze lacht.)
Ík zag het aan uw ogenrvroeger.

(rr:-j ar:-ngt tegen haar op.probeert een haad onder haar rok te
stekenrmoeLzaam.zLj spreidt haar beaenrrlcht.dan wll hiJ boven
op haar konen.)

50.

(beweging in de zetelo€nmà schud,t haar hoofd.rrakker.ze rriJft
ln haar ogenrkucht.wacht. )

eluna3

(ttutstert. )

Àlphonse.

(angèIe en edmond storen er zich nlet aan.ml§schlen hebben ze
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het nl,et gehoord.
dan steekt euna de schenerlamp aan.ze kijken beld.en op.d.oen

reinlg moelte om het moment te redden.
ed.mond, komt traag op ziJn hleën zlttenrsteekt ziJn hend. ln ziJn
broek.angèle komt al.J.eea recht.mooLrwat vertraaid. )

edaoad:
(eÉtlg. )

Eoe laat le het.

(hlJ lacht niet.beklJkt angèJ.erdaa emmardie haast onbereegllJk
ls bliJven zittea.)

orma:
(uare. )

Ge wlst dat hlj hler l-ag.Aaa ur voetea.
(trJm nerar J.ouLson&ar aagèle.)
Kmlp er laeens boven op.

(angèJ.e gooÍ.t haar hoofd naar achter ea lacht.luLdren echt gea-
museerd.edmond staat achter haarrziet toe.)

angè1e:
(zacbt.pJ-ots. )
Ge zÍ-jt jal-oere.

emnaS

(niJdlg. )
Ik krab un ogen uit.

(ze wi1 opstaan.steekt een hand ult.maar bl§ft zittea.)

angèIe:
(a]-s vanzeLf.)
Ge zlJt jaloersrdat 1s alIes.
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(ze staat oprtrekt haar jurk recht maar knoopt hem ai-et d.Lcht.
loopt om de zetel heenrnaar d.e pick-up.trekt rat loshangend haar
achtemit en seleeteert een plaat:r judast van luclenne d.e1111e.

zingt stiJ. mee.)

angè}e:
(op louis.)
Ge krijgt hen met geen paarden ra.kker.
(stl1. )

Ik ken dat.

(edmond kijkt ite andere kant ult.fluit oarlllekeurig het liedJe
Bee.er 1s niets gebeurd.louis sJ-aaptremma geeuwt.bleek. )

61 .

(een geluLd.rat later word.t het hoofd van victoor zlchtbaar.hiJ
probeert d,e aand.acht van aagè1e te trekkeu. )

victoor:
(gebaart. )

Angè1e.

(ze kijkt aiet op.zingt aog.)

victoor:
(wanhopig. )

Àngè1e.

(edmond heeft zíeh ongekeerd.kiJkt hem aan.victoor staart v€r-
schrlkt terug.bJ-l jft zitten. )

ednond:
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(triJrett. )

Vlctoor.

(ae jongen kont te voorschlJnromziehtlg.bliJft ver van ednond
staan.zeaurachtig.klJkt niet op. )

vietoor:
(in eea adem.prevelt.)
fk noet vragen of hij *ag komea.
Hlj heeft kou, zegt hij.En honger.zijn voeten ziJn bevroren.
(stil-. )

Àlstublieft.

(ednoad wacht evea.komt daa op hem af, zLJn hand nog steeds la
zíJn broekzak.blljft voor hem staan.victoor krlupt.)

edmond:

(bars. )

Hie.

(urj uaart ultr$il vletoor een draai om zLJn oren geven.d.e jon-
gea wlJkt bfitiJd.s achterllt en vlucht haJ.s over kop reg. )

62.

(ednond ri1 hen achtenrarstuit op oner.
d"le ziet er oud ultrvull en verdraasd.de Jas hangt hem om het
llJf.hij d.raagt zrachters ora ziJa voetenrd,ie biJ elke stap over
de grond sJ-epea.ziJn ogen sebLtteren etr op zlJn gelaat heeft
de aacht Bporen achtergelaten.
vlctoor bllJft ln zlJn schad,ur staan. )

ed,nonds
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(op vlctoor.)
Ik zal u kriJgen.

omerS

(heeft aÍets gehoord.)
De wLnd en d,e r€§€Do
(racht. )

fk heb de hel-e nacht gelopea.
(ae*t na. )
In niJa hoofd.

(nr3 raa"kt het arnrkomt een stap verd.er.aIIen kiJkeu naar hera.

er hangt iets ln d.e Iucht. )

oBerS

(breed. )

Ge ziJt al.lenaa1 vergeven.
ïk vergeet aLles.Voor een bed. en rat soep.
En ge noogt bLer bllJvea wonen.
(zond.er overgarng. )

Er ls wind in niJn hoofd..

(Ufj strompelt naar d.e lege zetrel.gaat zitten.hlJ maakt het
schooltasje openrd.at hij aog steeds blJ zLeb, heeft en haalt er
het oversehot van het brood uit.vourrt het papLer open op ztJn
knieëa en begint te eten.)

omer!
(taurt. )

Ik ben thul.s.

(vletoor ls hen gevolgcl.bleef zor,et uogeliJk blJ ed.mond. vand,aa:r.

kont op de arnleuni-ag zltten.lacht.het d.ond,ert.)
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65.

(cdnond ls achter o&er aan gesJ.open.zlJn rug gekrond, als een tU-
ger.zlJa bllk ultztnalg.h{ kont achter de zetel staanrklJkt aeer
op ztjn vad,er.sltkt van woedo.)

edmond:

(stottert. )

Ge zlJt thuls.

(UfJ erfJpt hen btJ tle haren.nriJft het brood hard en traag op

ziJn gezicht 1n knrlnels.omer versl.lkt zlchrhoest.spurt een stuk
boterhan ult.
victoor loopt verschrikt regrgaat zícb la bet duin versehuilea.)

ednoad:
(trttteatl van vreugd.e. )
Ge zlJt thulsrJa.

(UiJ Ueft oners gelaat op aaa,r het zlJaerspreekt dicht blJ dlens
gezicht. )

eclnond,:

§Íaar ge nflt het nlet neemakea.
(utJ tacht.)
Ge zu]-t het niet zlen.

64.

(louis Ís wakker geschrlkt.staat oprdromend nog.bJ.ijft bij de

zetel staan en kijkt toe.
angè1e er. emma zíJn diehterbiJ gekomen"ze kijken naar omerrzijn
gelaat vol. vuil en kruimels.voL angst ook.
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ednoud laat omer zijn hoofd los.d.ie bJ.{ft star zLtten.hij grlJpt
zLJt vaders belde arnenrtrekt zc bnrtaa]. naar achter en houd.t hem

zo neergedrnkt Ln d,e fauteull,hlJgt. )

omer3

(bang.kljkt rond. )
Uat le er.tÍat heb lk gedaan.

edaoad:
(bars.tegen J.ouis. )
Eou hen vast.

(sprakeloos en bJ-eekrneent Louls van hem over.houctt omer ln be-
d.rang.

eànond loopt rond de zetel.knielt biJ de gl,azer neerrzoekt er een

ul't en slaat het tegen d.e haJ-s van de uiJafles stuk. )

ed.mond,:

( tussendoor.monpeJ.t . )
Ge uult het alet meer zLet.

(eea stll-tc.hiJ keurt een groterpuntige scherf.staat op.komt voor
omer staan.raeht. )

65.

(hiJ werpt zLct.' op de oude nanrdringt de glasscherf dtep ln dlens
rechteroo§.oorr kreet.
eea bJ.oed.erlge vJ.ek ln omers gezicht.bloed. ook aan d.e vlngera va^rt

ed,mond..

eea Bonent.clan d.urt enna haar broer opzlJ.)

e&ma!

(raur. )
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Zijn ene oog lacht net het ander.

(sane3r. aet angèrervalt ze r,aar omers gezicht uj-t.een kreet.
er vloeit weinig bloed..twee hollerbruinrode gaten waar eens omers
ogen zaten. )

66.

(aIlea ntjkea terug.
onerrziJa mond rlJd open van piJn en ontzettlagrblUft sti.r z1*-
ten.weggedrukt 1n d.e kussens al.s een benauwd. d.ier.
sprakeJ-oos en bl-ind. )

oít

(ze laten al1en hun armen zakken.louls heeft omer losgelaten.
i.n d.e stilte komt victoor nader.ze wijken nogriaten hem d.oor"hij
steekt een hand. uitrdurft omer niet aanraken.
de oude man streelt over zijn haar.
d.aarmoeiU-Jkrhijst vietoor hem bij een arm uit d.e zetel.neemt hem

op zi.jn rug.
sleept hem voort.ze verd,wiJnen uit het gezíeht. )

69.

(J.ouis hoestr€rg 1uid.ze ki-Jken hem aIlen aan.d.an loopt angèle
het pad oprzonder een woord.)

ed.mond.:
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(na een tljd.)
ïaar J-oopt ge naartoe.

angèIe:
(m1m oa.luohtlg. )

Ik r11 naar hule.

(louls gaat haar achternao€EEa ea ed.noad volgea.grlnnlg en zrlJ-
geniloe6rl ]angcrloge stlIte. )

69..

(Uet schelle zonJ.lcht van d.e d,ageraad beechlJnt do kaloroDher-
bergzane vlakte.
er fluiten vogels.het onreer ls gereken.rlnd.
nen hoort het gerrrls rran d.e zee.
van achter de kLnrkout vlctoor aangeetroapeld.de onde Ea:n op zlja
nrg.dlens voetenrtn ztaehtels Bogrslepea over èe grond..hi.J hondt
zlJa hoofd rechtop.
vLctoor tlraagt hen naar ele top va:o het hoogste d.rd.n.ze laten
een duldellJE spoor na Ln het zand.)

oBer3
(van ver. )

Ik zle.
fk zÍe a].les.

' De zon d.le opkort.

(hlj roept als tegen een d,ove.houdt zl,Ja hoofd schula om te luls-
terea.bcreegt hetrals keek hiJ rerkeltJk roncl.
lang€ tLJd zegt hlJ ntets.vlctoor zroegt verder.steunend,.hlJgt.)

omcr:
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(ranhoplg. )

Er is geen e1nd. aÉuÍI.

(UrJ aentt na.zucht.
vletoor stnrikelt biJna.herstelt zicb.
k].lnt verrter. )

omer3

(vaag. )

Ze hebben geen hart.
(hU zucht. )
obhh.

(ze staalx op de duinka"m.

victoor blaast.komt op aèem.

de oud.e marr weadt zLJn hoofd..lulstert.)

oEterS

(uuJ. )

fs dat èe zee.

(Uf3 laat vlctoor loo.J,oopt op elgen benen.
wa"nkelt maar sJ.aagt erla een paar pasaea te d.oen.staat.
hiJ slaat zLJa arnen ult.haalt diep adem.

g1l m] acht .
en plots ls het of er lets breektrbinnen la hem.

hij slaat ziJa armen roadrals vlerken.
stulkt laeen.ston.
hlJ rolt van de he11tng.bl{ft er aan d.e voet van Ilggea.
een vor&eloze hoop.)
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70.

(victoorrrLld., stulft naar benodoa.

hiJ kont te laat.naalt eea buLteltng.
sonder nog naar omer te klJkenrzlJn hoofd een beetJe schuin,
ha^alt hf J zlJn sehoud.ers op en reent.
a].s een klad.)

Jd 1975
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