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.1.. Pieme, een jo::gemr;r

zijn moeder

zijn vader

Jearu:e, een meisje

WiïLy, een gom).3ntebediende

Henri, nog een gerrrsentebediende.

2, een schrale jo"rgen net bmi-n pielöaar

een vrouhr bij 3.e tramhal.t^'

een zweter:de man

de noeder .ran ,eanine

een diensi;er

een jonge man 1ie frit':s bakl:.

3. enkele passanï )n

omstanders.
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1. (waarin pierre zich herj:mert.
de lvoonkamer, thuis, een vijftar jaren voorheen. Hetzelfde interj-eur
I-a|,er, op enkere dei,aiL.s na - er s'baan m:inder bibelots op de schoor-
sNeenrnantel, aan de muur ontbreekt een lijst en een paar neubelstukk,
staan op een andere plaats.
van de canapé is een geï:nproviseerd ziekbed gemaakt, waar de vader
van pierre in te rustcn 1igt, gebed in kussens van a-llerfei aard., hj.
draagt een pyama met strepen, zijn ogen zijn clicht, zijn handen ligg
stj-l boven op het dek. Lr-ij ademt %Naar, hoest bij tijden en brengt
dan zijn hand naar zijn borst.
naast de canapé staat een stoel nret op hel zitvrak een groot aantal

a].s

2,

nedicijnflesjes, ampullen, een stel. i-nJectienaal-den net een spuit, o,r
asbakje, een bril, een voJ. glas v,rater en een e:emplaar van tde postt
:l-n wanorde dooreen. ov€r de l-euning hangt een grove handdoek met don .

kere vlekken in.

========. '-==-::===================-==--=-==-=--=================================::=

er brandt, in een hoek van de salon, aïLeen een staande Lanp. in de

l;cu'-l:en brandt het vo]Ie licht, scheI, pierre en zijn moeder zitten aan

rte keulcntafel, voor grote,. witte soepkororeílo za eten, traag en zrrri-j-
gend, darpenle groentebouill-on.

piez'rets vader krijgt een hoestbui en pierre en zijn moeder bekijken
elkaar, kort. dan staat de moed.er opr. neemt in de keul«:nkast een \
zelfde soepkom, een leper en een schenkblad en schept net een soeple,-
pel wat van de bouilJon, die jn een grote pan op het fornuis staat t;
pruttelen, in de kom. ze schikb aÏles op het schenlcblad en loopt de

salon in.

3. bij de canapé btíjft ze staan en l.aat haar bJ.ik over de zieke gaan,

lang en haast zcnder uitdrultking. na een tijd sJ.aat hij zijn ogen op,

kreunt stit.)

moeder (nog steeds onbewogen. )

Hier, daL ,za1 u goed doen. Het j-s bouj-l-lon.
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(ze ruimt n'et haar ene hsnd l{at praats op het zitvlak van de stoe},
ze|. er dan het presenteerblad op neer. hij probeert zich een beetje
recl--lter te zetten in dc kussens, heeft daar zichtbaar moeite mee.
hi-; hoest weer, gri^jpt naar de hancrdoek en drukt er zijn gelaat i-n.
H.l':t dan op, angst:-g. )

va(_er

Het is kanker. ïk zal niet lang meer neegaan, ik
voe]. het.

(on-lertussen heeft zij hem bij een ann gegrellen en helpt hem opzitte:r.
hij ademt onregelnra.ig en luidruchtig. )

mo..;dsy (niet bazig. )

Ge hebt nooit wil]-en 'luisteren.

va<ier (huiJ.erig bijna. )

Krijg ik een sigaret? (kr:ij probeert haar aan te kij,ren)
De laatste voor vardaag, ik beloof het.

(zij gaat op de vensterbank een pakje rode belga halen, reikt er hem

een van aarr. hij ne.:mt zet zLJ geeft hem vuur uret een }cleing, ciï-n-
dervormige benzine-aansteker. hij haalt gutzig de rook in, kolclra-lst. )

mo,:der

Gij moet het weten.

(zc legt de sigaretten en de aansteker terug op de vensterbank
loopt naar de keuken door, draait zich halfweg om. )

mo;dcr (r:rat en onbestemd. )

Ver.cruysse zegt, dat het een gezweJ- is in r.pu borst.

-===============-=======:==:1=:=:--==================================.:=

vader
(roept. )

Het is kanler. Ik ben eraan, €ielijk mijn vader.
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(fri5 froest vervaarlÍjk, drukt zijn gezicht in d.e doek, zodat het ge-
luid min of meer wordt verstj-lct. er volgt een lange stilte. de moedei.
is tenrg aan tafel gaan zitten, Iepelt haar soep'apr pierre heeft af-
gegeten, bektjkt haar. )

moeder

(een J.epe1 naar haar mond^ brengend. )
Doet het pijn als ge hoest?
(er komt geen antwoord.. tot piere. )
llij is in slaap gevalJen.

=========:=====================================================================-:=

5' (pierre staat noga-l plots op en gooit aJ.s bij toeval d.e soepkom qn,
die op het tafel-blad blijft rondtollen. zonder onkijken gaat hij bij de
deur staan, die toegang geeft tot de tujlj'. kijkt door heÈ elas, zijn
handen in zijn broekzalcl<en. zijn moed.er haast zich de kom recht te
zetten - de scherven op te rapen. zij kijlct hem niet aan. een rrreemd.,

stil moment.)

==============- ==

6, (picrre en zijn moed.er staan, dicht bij clkaar, voor de tujndeur. 7s
kijken naar buitcn, het j-s een donkere dag en liet licht brandt nog
steeds. ze praten erg stil. op de taíel, de lege soepkornrnen met de
lepels er slordig naast. )

moeder

Hij zei dat, hct sl:j-Laan cp zijn ejnde 1oopt. Dat dc
hocst erger en erger zal- word,en als hij blijft ro_
ken en dat de zielcbe zijn longen zal opvreten,

(er volgt een lange sti-Lte. ze kijken el-kaar nog steeds niet aan. ir
de salon hoort rnen de vad"er hoesten, ged.ernpt. )

pierre
Ze gaan naar Lourdes met de borrd.. ïk zou kr:nnen mee-
gaan, het is goedkoop.
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moeder

(n;r een tijd. )

Toen ik jong was, heb Ík in het station een treln
veur Lourdes zien terugkornen. Het was in de zomor. Er
was een pater die vcorbad, aILe vensters stonden o-
pen en in aI de wagons antnoord.den de mgnsen ërr zoÍr-
gon lAve Marial.
(ze schudt even haar hoofd. wacht.)
tAve lvlariar. t)e tranen sprongon in mijn ogen. Het was

zo plechtig.

(zc kijkt pierrc kort van terzijde aan, schichtig. dan lijkt het of
ze rru-iver"b, ze vrijft haar aïynen over e3.kaar en draait zich een halve

slag om, van pierre weg. )

moeder

(stil. )

Denkt ge dat het helpt?

pierre
Itreu zou isrrmen

--- 
lE

7. (p:er"rets moeder loopt naar de tafeli zet een soepkwr jn de andere,

grjst de lepeIs Ítce en zet afies bij errlg ander vaatxerk op hot aan-

ree.ht biJ de kraan,. loopt naar het fornuis, neemt or de ketol af,
vult hem biJ de kraan en plaatst hem op het vLurrr)

pierro
Ze wagen zich zeker af waar lk bliJf,

moeder

. Wle?

pierre
0-r het werk.

(tri; traaft, een hand door zijn haar, ktjkb over zijn schouder nÀar

zijn nooder, die voor hot imur staat, werkeloos, arïren over elkaar, "

lBltFt EFrE -'arFl- tEtrtaÉrtrt|r'l|§tnt-F*É==t!e=EEtcFE EFEtFtFEEllttE.EltElEIIII|lBrrBLFELÉEE!tlrÉÈ':=r.
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(op straat, voor d.e d.eur van het huj-s. het is erg vroeg op de morgeï:,,

het is geheel stil, er komen geen voertuigen voorbij en i-n de hele
straat is nog gcen rTrens wakker.

de deur gaat open en pÍerre koÍÈ naar bui-ten, gevolgd door zijn moe-

der in een donkere ;iurk.
hij draagt een gevLil-de rugzak en wat voor reÍsiireding moet doorgaan"
een grove broek over Zr,va.r€ bottines, een hcrd, aan de hals dichtge-
knoopt en een pull.een dunne jas. een goedkoop fo+.oapparaat over zi;',r
ene schouder.

hij wendt zich naar zijn moeder om en omhelst ]:aar. zonder vee]. ver*
toon haalí zíj een zakdoek boven uit een klejn opgestikt zakje op

haar jrrk en brengt hem bij haar ogen.

h:ij loopt over het tuinpad weg, kijkl om en wirift naar haar met een

wijds gebaar. )

(de woonkamcr, even later naar men rreg verondersteïLen. pi-errels moe -
der staatr no8 steeds in de donkere jurk, bij het voetenejnd van het.

divanbed, haar gelaat afgewerrl. zij houdt haar armen voor haar borst
gekruist en staart naar de muur, onbevrceglijk. dan laat ze traag een

hand over haar har"en gaan.

pierrels vader ligt achterover jn de kussens. in zijn ene krand houd"

hij nog de tranddoek, waar enkel-e vl-ekken op zijn bijgekomen. zLjn
ogen en zijn morrd staan wijd open. er l<leeft een straaltje speeksel

aan zijn kjn en ook wal bIoed. )

De morgen.

(dinsdagochtend, een dag in november. het is erg korid., t s nachts
vriest het graden onder nuI" )

IO. (de kaner van pierre: een klein venster nret vj-trage en kraast }cl-eur-

loze gordljnen; vergeeld behang met ruitjes in rood en groeni een

ondoorzichtige, grijsr,rtitte glazen luchter met maruprtekenÍng.

een bed met gewatteerde qprei; een ]deerkast; in een hoek, afgezet
met namaak tegeltjes-papÍ-er., een kleine, vierkante lavabo met een

koudnrater kraan. in de lavabo staat een dofwitte waskom, waar i-n
blaur l«ersen op staan getekend.

o
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over de ler:ning van een stoel biJ het bed liggen, netjes gevorÍcen,

een wit hen'd en een bmj-ne broek rnet strepen. soldren en wit, wijd-
mazi-g ondergoed: een broekje en een mouoloos lijfje. het vest, dat

bij de broek hoort, hangt over een haak aan de deur.

op het nachtkastje: een gouden uunuerk met een ïretalen band; een

ring met de l«lrstj-g ingewerl.cbe initia1-en p.a. ! een groen elazen
asbakje; een zaldranrnetje in étui; een pakje royal tigra sigaretten
met daar bovenop een doosje lucifers; thet zr^larte leven .ran mabtrp

bat, een davidsfondsboek van e.p.a. verreet met een gekarteld rond

bibliotheeketi-ket en een rei*reldcertier det op 7.03 staat en dat ne.L

is afgelopen.

op het bed, in een pyama met strepen, zit pierre, z5-jn benen gesprei-d.

hij haalt zijn Lranden door zijn haar en kljlcb voor zich uit door he1;

raaln, waar een van de gordijnen weggeschoven is.
de bovenste la:oop van het pyamavest staat open, pierr"e steelcU er

zijn hand in en krabt iraag - zonder geeu/íen - over zijn borst. stokb

dan en kijlct aandachtig naar de enkele traren, die zichtbaar z3-jn ge-

worden.

hij probeert er een uit te treldcen. bevoelt een tepe1, rraakb het vest
verder open en kijkt er naar, dutrt. bevochtigt zijn wijsringer uret

een beetje spulJgsel. en wrijÍt het over de tepel. masseelt. haalt er

dan zijn vJ.aldce hand over.

hi-j kijkt weer door het raam, fluit stil. er komt een tram door een

straat gereden, veraf" dan is het even stil. )

11. zonder van het bed op te staan, tr"elct pierxe zijn pyanu.broek uit.
ki;kt íngetogen in zijn kruis, een mqnent, neemt dan het broekje

van de stoelleuning en trekt het op dezelfde wijze aanr

hij grijpt naar de sokken, doet ze a.an en staat opr onv^Jennig. vor.urL

de bzuj-ne broek voorzichiig open en steekt er, de pijpen angstval-

1ig van de grond afhoudend, zijn benen j.::. trekt haar op.
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hij loopt naar de }cleerkast, opent ze en neemt een broeksriem van

het koozd., waar riemen, dassen en een paar bretels ree aan de bin-
nenzijde van de deur zi-jn bevestigd.

h-ij haalt de riem door de bartd van zijn broek en J-aat hem open

staan. ten^rij1 hij zichzelf aandachtig bekijlcb in de spi-ege1 boven

de conunocle, trekt hij het pyan'Lavest uit, neeutt, de spiegel niet
uit het oog verliezend, het, lijfje van de stoel en steel<t er hoofd

en aïïrtsn door. gooit het vest op het bed bij de broek. hij heft zijr
aïriten en kijkb beurtelings naar het kr,aar onder zijn oksels.

T3, loopt naar de deur en blijft, de krr:k i-n de hand, staa.n. luistert, c, :

deur op een kler.
beneden wordt eni-g gestorrnel hoorbaar. hij slaagt er nog * 1"rqg bia-

nen te glippen voor hij geroepen word,t. )

moeder

(van bened.en, onzichtbaar.)

Pierre? Pierre.

=============================================================================== 
a=

14. (aIsof hij haar niet hoorde, loopt pierre naar de kraan en laat het

wasbeldcen volJ-open net koud water, tot ongeveer een centi-meter van

de rand, heel precies,

men hoort stappen op de trap. pi-erre schenkt er niet de nrinste aan-

dacht aan. dan wordt er zachL op de der:r geklopt. kr-ij kijkt ni-et op

en neemt een washandje van het houten droogrekje, dat naast de com-

mode aan de muur hangt.)

moeder

(onzichtbaar, van achter de d.eur. )
Pieme?

Ik heb water opgezet, dan i«mt ge u wassen.

pierre
(recht voor zich uit kijkend, op een toon.)
Ik ben mij a1 aan het ÍÍa.ss€Rr
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moeder

Ge zult nog iets opdoen, met ciie koul

pierre
UIet koud water wassen is beter voor het bloed, zeg-

gen ze.

moeder

ge zuJ.t iets opdoen, Pierre.

pierre
(zacht)

Iaat me gerrrst.

moeder

Wat?

pierre
Niets. Ik moet geen warlrr water hebben.

(IvIen hoort haar weggaan, een van de treden kraalcL, onbeweeglijk

hoort pierre toe.
hij doopt, wanneer zij de keukendeur achter zich heeft dichtgetrok-
ken, het Lrandje in het water, schriicb zichtbaar van de koude maar

trekt niet terug. opent de zeepdoos, die op het, raamkozi-jn staat bi;
de lavabo en zeept in. hij aarzelt tveer, wast dan, met trage ge-

baren zijn gelaat en zijn ha1s. spoelt af.
hij wri-ngt het hardje uitgebreid om, zeept vueer in en wast amen en

schouders, okseJ.s, spoelt af, wringt het handjc om en hangt het wee:,

over het droogrek. neemt er een handdoek in teergroen met grote, wi.

te ruiten af en wrijft zi.ch in dezeLfde volgorrle droog. hangt de

handdoek weg.

hij haalt het kaxnrptje van het nachtlo.stje, J.egt het étu:i op het

blad en doopl de kam in het water in de kom. ke.rnL met behulp van zí.
hand door zijn haar. poogt het op de k"ruin tevergeefs te bemeeste-

ren. wanneer Lr-1j tevreden is met het resultaat, voelt hij met zijn
beide Lranden aan zijn kapsel, spoelt het kanrnetje in het water en

droogt het aan de doek af. hij stopt het tenrg irr het étuj- en gaat

het weer op het nachtkastje leggen.
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hij keert de kon om in de lavabo, §poelt het, vrdJ.o wat€r weg en ver-
vangb het door een lclei.nere hoeveelleid nieuyr gctapt. noemt een td.n-

nen schoteltje, scheerzeep en een scheerappar"aat 'ran het marnerbJ.ad

onder het venster en ntaalct rnet lvat water zeep aan in het schoteltje.
hij wrijft zijn ki:r j.:: uret de laarast, kijlcb daarbij naurrlett€nd in
de splegelo scÏrcert zich ret sierlijle; Sed:reven ha1en. spoelt zijn
gelaat nret hct zuivene water, dopt het af net de harddoek. bergl
het scheergerei op, het apparaatje uitgezonder.rl, dat hij op het bi-ad

laat liggen.
hij neemt weer water irr een pJ-a.stieken bel<erÈje zonder oor uit, maaló

een tube tandpasta open en spneidt er op een trrrdenborsteL wat van uLt.
poetst methodisch zljn tanden, spoelt daarna zijn mond. rnaalsb voor de

splegeJ. enlel-e gr{massen om de smaak en de wltheid in zljn moni te
beproeven

hij l«eerb de waskom nogmaa-ls om, na rnet z5-jn hard.en de resten zeep

op de randen te hebben weggesp€ld. rret de doek veegt hij het rrenster-

blad en de lavaborarui schoon. legl het was- en poetsgerief op de oor*

spronkellJle plaats tenrg.

hlj gaat nog eens over zijn haarp betast zijn gelaat voor de spiegeJ..

dan verstart z5-Jn b}lk en er parelt wat koud znteet op zijn voortroofd.

hij hiJgt en leunt %tuaat voonover, ziJn handen op de comnode ge-

sterrrr:l. hij reemt het scheerrapparaatje weer op, viJst de kop eraf,
zishzelf nog a.f en toe een blik toemerpend in de spi-egel. rÉj haa-lt

het rns$e enrit, houdt lrct in ziJn ttard. geheven.

hij hultt biJna, fJ-uit farrivederci r.onal.)

(sneI en door zijn lorieën buLgend, tnekt h-ij zijn broek en orrierbroek
naar beneden. griJpt met zijn vingers jn zijn lcnris, waar ren ziJn
roede vermoedt. l<eert zj-ch hal.f om en gaat op het bed zitten.
hlj houdt lret nesje nog altijd vast. bltjft een t5-jd zitten, nauhle-

lijks nog ademhal.end.

lost lret rnesje en heft zijn hoofd op, kiJlcb door het rèamr lange

tiJd rrerloopt. )

T5.

16.

r7,
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(rrrJ fluit even, bulgt voorover om het nesje t,e zoeken, onder het
bed. walrrreer hÍj het gevonden heeft, staat hij op en legt het op de
vensterbank bij de rest van het apparaat.
tenrg bij de stoel, tr.elcb hij zijn overhend aan, stopt het Ín ziJn
br^oek, sruit deze en maalct ook de riem dicht, waarbij tÉj even zljn
adem ophoudt. gaat in de kast een das haren en loroopt hem voor de

spJ.egel dicht, te narrc.

hii kijl<È de kamer rond, tenadjr hiJ de imopen van ziJn trcrdsmourren

dichtrnaalct.

onier de stoel vindt tr-1j ziJn schoenen, tr.eló z,e aan en lcaoopt de

veters gelcrÍ.eld dicht.

19. h.ij neemt de weldcer van het nachtkastje en winít hem heel onrstandig
op. doet zijn horloge en de ring aan. tiló een sÍgaret uit het palcje,
haa-lt 60 er net de lippen uit. steelcb opr rookt, stopt de lucifer tenrg
in lret doosJe en gl[nr-]-acht, even. .

hlJ loopt op de deur af, neemt het vest van de haak en trekt het aan.
gaat de sigaret uit het asbakje halen en steeicb het kanoretje in ziJn
vestza"lc. dan treló hij het bed open, schilct de pya:na er anders op en

btlift, uit het venster star"end, nog wat staan roken. neuriet larive-
derci romal.

hiJ stolö en gaat resohnrt de deur utt.

======== ===================== ============= ================ ============== =========

2f,). (pieme kont behoedzaam zijn l<anrer ult, sluit d.e deur met een hand op

de lsírk. op de overloop geven twee deuren uit: die van plemets kanrer

en die van zijn moeders lcarrer. de laatste staat haJ.f open, wanneer

piere voorbij kornt. men vangt een gJ-inp op van een beslapen bed en

oen openstaand raarn, voor de verluchtS-ng waarschiJr*lJk.
hij blLjft even voor de der:r staan, denlcb na. geeft ze dan een tik,
zodat ze verd.er open valt en lÉjlcb de kenrer 1n. )

========================================== =======================================

2L. (frfj foopt langzaam, pLechtig haast. naar het opengeslagen bed, be-
roert lret dek r,let ziJn vJ.ald<e Lrand, strelsnd. lorielt en brrengt ziJn
hoofd btJ lrct lalen. ïuikt er omstandig amr s:ulft.
hlJ gaat even op zijn buik op het bed liggen, arrrren en benen gesprsid,

adeuÈoos. wriJft een wang tegen het 3-alcn. )
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(dan staat hij op, plots, en brengt zijn ldeding op orde.)22.

u.

(pierre konrt rolend de trap af, het vest over zijn arm. het is nog

donker en er brandt alleen op de overloop licht. nTet de trap omhoog-

gaarrd, hangen aan de somber bel<lede muur enlceJ.e geschïLderde verge-
zichten in pastellcleuren op goudgele achter.,rond. )

(in ae keuken, die door een openstaande dubbeld.eur npt giasn:-itjes
van de woonkaripr ls gescheiden. de rreu'oel.s zrjn bruingevemlst en

hebben doorschijnend rose glazen handvatten in }oropvorm.

de l«eulcntafel staat gedelct voor het ontbijt: blauue, namaak-chine-

se kopjes, bordjes en, bijhorcd, een nelldcannetje en een suilerpot-
je. een honp boter op een hd, cen iJzer"en brooddoos. op een schenk-

bLad, corÉitur"en van het merk Royals en een slordig schaa-ltje zelfge-
maakte bosbessenjam.

er is geen licht in de woonkamer, bt rol-l-uik voor het venster is
nog dicht. in het duister J-icht a'l]een het kicsbord. op van de radlo,
die weeÍge, onlerkenbare ochterdnu.rziek l-aat horen.

voor een urIll^rit, geëmeuiïLeerd ureta-len fornuis, staat pier=els moeder

een roerei te baldren in een z'rartn koelcepan. ze draagt een bozdeaux

satijnen ocirtendjas boven een sJ-aaplcleed met bloenentrosjes. aan haar

voeten een paar grijsv.roJ-len soldcen en helrode pantoffels net J-auré-

versierÍ-ng.
op de andere rruren staan een ldeine tobbe warrn water enr oF een as-

bestpla.at, een rolende retal-en koffiepot. er brandt een kolenkachel.

pierre kontb langs de woorrlcarer de keulen bjmen. hij loopt door naar

de tafel, kan zijn sigar"et nergens lq/\id-jt. ldj keert zich om en kiJlcb

naar de rug van zijn moeder.)

pLer"re

De koffie koolct weer.

(hij wacht haar antwoord niet af, gaat aclrter in de woonlcamer een

wltkristalfen asbakje ha-len, hurlcb bij de radio neer en regelt
het toestel naurokeuriger af. komL Ce iculaen weer in en zet het asbak-

je op de tafel neer, naast het schenkblad.)

25.
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2b. moeder

Ge zoudt ls mor6;ens niet mocten rolenr. vcor ge eet,.

Dat is ongezonJ..

pÍerne

Jd?

(hfj frurrgt het vest over de leunirg van zi-jn stoel. gaat dan zitten
en roolcb verder, net lcre gebaren. )

moeder

ïk heb er ergens over geJ-ezen.

(zij haalt de koffiepot van lret vuur cir plaatst, hem op een onderleg-
ger op de tafe1.. Licht het deksel van de srilrcrpot, kiest en goolt
t*uee lclontjes in pierrets kop. schenlct koffie jn vcor hen beLden.

pierr.e reemt nBIk uit het karuretje, )

moeder

Ik doe het cm hem warm te hourlen,

pierr"e

(kijl* niet op, vla& )
Wat?

rtoeder

De koffie op het rrurur zetten.

(ze bltJft aan een hoek van de tafel sta,an koffie drinken. gaat blj
het fornuis het gas onder lret ei uitdraaien. )

27. moeder

Mret er vlees biJ?

pie:re
Ei is genoeg.
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(rrrj anr*t de sigaret in c1e asbak uit, drinl* van de koffie. zijn
rnoeder komt aan de tafel- zitten met dc koel<epan, zet haar op een

onderregger nccr, neemt vi-er sneden broocl uit cls doos en ber"eid.t

b,vee dubbeL-e i.oterharn"nen met ei. )

moeder

(tci;tt hem aan)

1\,vee?

pierre
Ja.

(hij grijpt achter zich in zijn veslzak rr,ar het pakje sigaretten.
tikè er oryleraan tegen net zijn uinger en tneict er uet de lippen
een sigaret uit. steekt het pakje temg i.:r zijir zak, neemt 1 lur,
steelcb de IucÍfer tenrg in het doosje, ademt diep fui. roolcb, )
(nroeder bltjft hem aankijhn, hij ziet haar n-ict. ze drinkt even van

de koffi-e, denlcb na.)

moeder

Vader roolcte ook teveel. Vee]. teveel.

(ze staat op en loopt naar cLe leulaenkast, tr"elcb één van de laden o-
peno neernt er een broodzak uit, een plastiekzak, eon elrstiek en,

hoger in de kast, een n-iddelgrote thermoskan.

komt weer aan tafel zitten en pakt de boterharu:ren in de twee za.ldcen

in, wi}<}c:It het el-astiek er opr staat op om de koffie uit de kan op

tafel beter jn cie thermoskan over te lcrrr::ren gieten. dnrló de stop op

de kan, schrrceft het bekertje gast. lcgt brood en koffie bij elkaar op

een hoek van de tafeI.
pierre heeft zich ondertussen eon tweede kop koffie ingeschonlen met

meJ.k en suiker, drinl<t. )

pi.er:re

Ik zal weer rnogen uit4aldcen.

moeder

Dat is om beter te bevÍaren.
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pierre
Eén zak is toch genoego Ik }criJe het eJ.}ae rtiddag

te honen,

rnoeder

(slim. )

Maar gj hebt de verse boterhanrcren.

(Ze taat het pak op de tafel liggen, loopt wcer naar de keulcenkast,

trekt ze open. ze steelcb haar hoofd achter c1e deur rÉt. )

moeder

llet banaarr? 0f franrboos?

pierre
(hij was aan het drinken, kop voor zijn rnord. )
Banaan.

(ziJ komt tenrg en stopt een reàep chokol"acre uet ba,nran onder het
eLastiek gaat weer zitten. )

pÍerne
(t*rnrijf hij de sigar"et uitdn:]ó. )
llet is tijd, geloof 5.k.

moeder

(ze kijtct, rÉet op. )
Ja.

?É. (pierre staat op, loopt dc deur uit, lc1.eine bergkamer opzij in, komt

terrrg rnet een bruin-Ledenen, versleten boelcntas met dnrksloten en een

tutàtÍ) winterjas. hj-j blijft, voor ci.e te'fr,.J. staan, LegL ze over ziJn
stoel en loopi door naar de iooonlemer, waar hi-j jrr het dorrl«:r een

daar op tafel kJ-a.arliggend pak gaat halen, een vers gestreken stof-
jas. hÍj blijft in het deurgat staan, bekijkt ,:1e jas met aandacht.

hor:Ct henr voor zich uitjn het licht. )
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29. Fierre

(strak. )
Wat is dat?

Moeder

Wat?

pierre
(steelct hct pak vooruit in ]rc,:r richting. )
H:ier, er is een vJ.ek op.

Moeder

Ge }cr:nt het bijna niet zien en j.k dacht.

pierrne

(zacht. )
Gij denkt nraar mij l,rchen ze uit.

moeder

(gcnrststellend)
Ge ziet het versclr-ïL n:ict.

pÍ-erre
(tcoud. )

Bijna. Bijna níet.
(ni; tontU op haar af, too:,t.)
Hier is het lichtgrijs ea d.aar donkergrijs.
Maar gij ziet het ver"schi-L niet.

moeder

Ik dacht.

pierr"e

Ge moet beter uit r.ru ogen zien.
(frij aoet no6 een stap voonr5-t, Ioraed. )

llÍer. Dat is lichtgd.js en dat i.s donlcer.
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(Zíj zegí nicts llteer, kijkt hem slechts verÍ^rczen aaÍIt ].aat dan haar
hoofd zald(en en behljkt haar handcn. pierre t s geJ-a,at verkrampè, hij
loopt om haar heen, buigt voorover en bren5;t zijn hc,oid dicht bÍj
het hare,)

pierre
(heel zacht.)
Mama.

============ ======================= == ========== == ==== == ==========================

3r. (de gang. de cLeur van de salon staat open en tcgen het heïLe Iicht,
dat daarvandaan de gang instroorirt, staat pi-erz'els noeder nr:t in haar
ene hand dc bockentas, met de andere houdt ze de ochtendjas dicht.
pierre staat voor hr:t oplichtende deurgat, ecir dod«:rbruine winterjas
met grote la:open aan te trcld<en bov-en het vcst. vóór hij hem cticht-
Imoopt, kmist h:i-j een wolJ-en sjaal net grrcte ruiten op zijn borst,
iraalt de jaspandeh orovero hij bevoelt zijn iraarr nog even, kijló naar
zijn moeder, dic hem de tas aanreikt. neernt hem over. )

moeder

Ik moei naar ïri.sa

pierr"e

(verveeJd)

11< weet het niet.

van::iddag. Grat ge turnen?

noeder

Ge zoudt u moeten ontwildrelen, jongen. Ge hebt oefen-
ing nodÍg, bekijk u eens.

pierre
llet komb door die jas. Daar j-s iede:reen dik uee.

moeder

Ge zijt nlet dik, ge hebt niet genoeg spierkraclrt.

(het gesprek irriteert p5-erre duidelijk. fLi-j lceert zich om en loopt
in de richting van de deur,)
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moeder

(hen achterna.)
Ge raoet al-leen mear wi-l-len, vuiïLen is genoeg.

==================================== =============================================

)) t (buiten, het is nog erg clonicer, de stra,:.b-,rerl-j-chtinÍ.: tekent lfge-
scheiden ciri<ers op het trottoir voor iret huis. picrye trekt de

huisdeur open en verschijnt j.i: het Ceurgat, op dc drerny;I blijft
hij staan, dc tns Ín zijn hand, besldtcloos. vanrrlt de scliemering
komt zijn moeder nad.er, dc peignoir ciichter r:r,l zicn heen trekkend.
zc omhelzen elkaar, pierre kijkt haar iriet aan. )

noeder

Anders staat het huis Iee.;, aIs ge thuiskomt.

(pierru is vnn haar af 6;aan staan, kijkt dle straat op. )

(;eanne komt voorbij, een meisje uit de buurt, in een lange bl-oei:r:n-
jurk ret dr.r.rboven een haast geJ-e rr:genjas in doek. cen béret, te
schuin op haar hccfd, zi-j draagt kousr:n :net een naacl en schoenen

met dildce hakLi:rn. haast onrnerkbaar kjjl<t ze op Ín de richting van

het huis. stapt dan verder. onder haar i-'.rre houct ze ecn leren map.)

= =============== ================== === =========== === === ==== =======

)i
)t* o

t.(pierre in Ceaclf.le houding. ook zijn mo:d<;r kijlcb nu de straat op,
jear:ne na, lijict wel. )

rnoeder

(stjJ-. )

Kent ge haar?

pierne

Yan op de bond. Ze turnt bij de vrouwen.

moeder

Hoe heet ze?
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pierre
ïk weet het niet.

moeder

(steekb een hand naar hen uit, lacherig.)
H':bt ge trcl nog ni-ct durver: vragen?

pieme
(ldjkb haar acn. )
Het worrlt kcud voor u, hierbuiten.

(hi5 wenat zich van haar af, trekt zijn schouiiers op en stapt zonder

omkijken weg. Hij vcrdrtrijnt in dezelfde ricirting al.s jeanne.

zijn moeder blijft j-n de deuropening staan. Ze denicL na, droomt en

staart in de vcrte. dan wordt ze zicl: van Ce }cou beunrst, wrijft lang-
zaam haar amen over elkaar, blaast.)

35. (in ae straat. pierr"e stapt vriort, zijn bocl<entas in zijn hand. v3Ír

achteren komt een jongen hem voorbij gelopen. een schrale jongen, met

bnrin pielchaar ën een rnager gezicht. zijn lcleren zijn hem te groot.

hij draagt een speelgoecl geweer. jn lct v..rorbijkonen, draait hij zijn
hcofcl in pierre ! s richting. )

de schra1.e jongen

(roept, ls^raad. )

SncerJ.ap. Dilczak.

(hij r"ent weg, kijkb nog Èens achterom en schiet met heb geweer, dat
enlsel een droog geluid 1-aat horen. )
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?)..

(een straatlroek bij een halte van rfe buitenstar-",stram. een vlucht-
he'.rvel tussen twee ouderrnretse, gietijzeren licl:rbakens. aan de over-
zijde van cle straat, een beetje verder: een iclentieke kreuvel met

enkele rpnsen die wachten.

een dubbelrijtuig stopt bij de ha-tte, nokvol. rpnsen stappen moej--

lijk trit. andelen, dic a1 een tijdje bijeen viar€n gaan staan, dringen
naar de ingangsdeuren achteraarr. zij pror:eren ;ich tot op de ba1-

cons van Ce bcirle vragens te hijsen, hehben d.::arbij last van boeken-

tassen, jasser: cn palaetten alJ-erhan'1e.

jeanne komt aangelopen, elogant. mei: ntaalct pJ-i,lats voor haar en zij
kan zicir nog tussen de drr:rnrende lijven wri:ri,eir, voor de deuren

stroef di-chtgaan. haar bleek gelaat is zj-chtbaar achter de nritjes
van lret portier, wanneer de tram lvegrijdt.
pierre zent, de tas onder zijn arm gelaneld, cio viuchtheuvel op. hij
kan het voertuig alJ-een nog nawijzen npt een iruLteloos geba&Í, de

tas val-t op de gronrl.

hij buigt voorover, raapt hem op en lclemt hem terug onder zi-jn arm.

kij}ct dan voorzichtig rond, hijet na. beden)cb zi-ch, haalt de ta.s on-

der zijn arm uit en drllct hem tussen zijn lcrieën.

hij rea.lct de bovenste laroop van zi,jn jas open, steelcb er zijn hand

diep Ín en kai: net enige moeite het étui uit zijn bi-ru:enzak opdie-

pen, h:ij begint omstandÍ"g zijn haar te kanrrcn iret het étui in zijn
hanl. blaast over het kam'letje wanneer hij }claar is en steekt het weg

in zijn vest.

(fri; U::engt de boekentas lveer ond.er zrJir arm, kijlct op zijn horloge

en trelct zijn wenkbrauwen op. een vrouÍv aan de overkant kijkt lrera

strak aan, drrcmerig. hij r,lerlcb het. laxikt. zLi i,,Í€ndt zich af en pierre
zegt,, te Iaat.,.)

pierre
Hij is 1-aat vandaag.

(tri; tci;tcU rond, herstelt zich. maakt de onderste lcropen van zijn
overjas openr steekt, een hand in zijn vestzak en haal-t er de si-
gar"etten en de lucifers uiè. hij tilcb tegen het pakje, brengt het

aan zijn :"nond en trekt de sigan:t er net zijn lippen uit. steekt
op en roolrt, bedachtzaanu

an
)(c
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een paar ÍEnsen lopen langs hem heen, vorrten een groepje bij een

van de uiteinden van de vluchtheuvel. enkelen l;iezen erg naur^rge-

zet een gur:stig geachte plaats uit, gedrang.

pierre j-s een van de laatsten om de tram tc zj-en aankomen. hij
nijpt haastig de sigaret uit, blaast op iet peukje en steekt het
in zijn jaszak.

bij het instappen wordt hlj erg gehird.erd door zijn tas, die tus-
sen cle deur blijft steken wanneer ze dicliti<lapt. de tram rijdt
weg, stopt even verder. de deur gaat open en de tas verdvuijnt.

i ============ ======== == ======== ===

38. (in ae tpèfl. pierre is tot i-n de micldengang gcraakt, staat daar
tussen de vrouo, die hem aankeek en een nors uitzíende, zwetende

man. hij kj-jkt door de :rriten.

=================================

39. het landschap: d.e voorstad. hj.er en daar braal'-iand rnaar neestal
arbeiders- en modr:-lewoningen. bescheiden villals met naren als
tmon désir!, trocarnbolel en rchez nousl gecaïLigrafeerd. boven de

brievenbus, enkele 1ege, natte weiden. )

================= ===================== === ========

lO. (er zijn nog mensen bijgekonren in hct voertuig. in het bleelqgele

licht staat pierre tegen de vrouo aang;ednrlct. stijf naast zijn
l-ichaam houdt hij cle tas in de hard.
de tram houdt stiJ- bij een halteo trlel1 z,i-et dr:o:: de ruit enkele
vermoeide gezi-ehten naar de ingangsdeuren toelopen.
in de nlddengang heasten rcizigers zich naar de uitgang. z€ dll-
wen pierre nog vaster tegen de vrouw aan. zijn gelaat verstral<t,
hij kijkt, lxrar van terzijde aan, adent diep i:r.
hij met zich in al-lerlei bochten urringen om cle tas van de ene

hand in de andere over te brengen. de urarr naast hem kijlcb verstoord
op')

piere (trijtt om, stiJ-. )
Pardon.

(ae man kijlct star d.oor het raam. pierre staat nu ret zijn vrije
aml tegen de vrou,rr aaJi.

= ====É=== = ========== ======== ==Ë =========-==Íi===!B====E == = ====== ===
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(zijn ogen worden vochtig en er trelct j.ets door zijn gelaat. hij
l-ikt rBt zijn tong over zijn lippen. het lij:{t we1 of hij gljrn-
lacht, zijn moncl staat opcn. )

(de gezichtcn naast elkaar. d.e vrourar ktjlrt uj-t o-rrer het land.schapr

ze droomt. tcrwijl het zneet op pierrcls voorhoofcl parelt, komt er
een vege glin1-ach o-,rer haar geJ-aat.

pierre kijirt haar aan, zi-j wcnrlt hcl hoofd. hij kijkt schi-e1i-jk weg.

zij gljÍÈacht dom, er is Íets vertwijfelds in ru,h.ar blik gekonrcn.

pierre ]cijló naar beneclen, naar haar bcnen. pxobcert dan haar te fi-
rleren. zij kijkt, niet reer op, bijt zenurvach.tig haar lippen.)

=== == ============ == ==============

(ae man naast pi.errc clringt achter dicns rug door naar voren, om bij
dc volgende ktalte uit te stappcn. clcor Ïret geclrang komt picrre haast
frontaal tegenover de vrouni te staan. ht':r bliicicn lsuj-sen, hij legt
heel sneJ- - een vulgair gebaar - zijn haiid op ]r,:ar borst en voelt.
zij wi1 iets zeggen, opent haar mond. picrre rne"akt een beschennend

gebaar met zijn arm.

de tran stopt met een schok. pierre vrringt zi-cii naar de uitgang, de

tas tegen zijn borst gedrulcb. hij kijkÈ actrierom.

de vroual heeft cen passagier aangesprol<en, ze i<ljken hem, beiden na. )

)+2.

ta4). (een tramhal-te in een kal.e buurt. enkele lctijke, oude huizen. eerr

natgeregende steermeg. reclameborden net, aífiches, de meeste ver-
scheurd.

de tram is bij de halte bU-jven

blik lang gebeurt er niets. dan

uit en wandelt weg.

pierre zeJ.f sprlngt naar buiten,
i-s niet het geva-l. toch rent h:lj
hoek om.

staatr, o.e deuren staan open. een ogen-

stapt ienanci, de buurman van pierre,

a1s zat ire;:. hem op de hielen. dat

zonl-er omkijken Ce straat uit, de

de trardeuren slaan dlcht, lrt voertuig glijdt w,.:g. )
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(een }c].eln en sierlijk wachthuisje vc;or trarreizj-gers op het trot-
toir -v-an een clruk bcr":dcn steenweg. de vioer j-s met witte en awarte
tegels belegd. tegen één van de zijmuurtjes staat pierrets boeken-
tas, als neergegooÍd.

in dc ochtencl,scliemcr staat pierrr: zijn ha::r tc kanmen met lret zak-
karmrctje. hij hecft een sigaret trrsson zijn lippen, de rook prik-
keJ-t zijn ogen en hlj moet rrcermaal.s het hoofcl aÍ\uenden.

het motregent en cr rijdt cen trarn voor lpt ws.chthuisje door. dan

steeló pierre het kan,retje weg, kijirb rrcncl. en spw.l"b vlak voor zich
uit op de grcnd. )

1,5. (een straat. d.e muur van een officiëeI u-itzÍend. gebouw, va.n het tr.ot-
toir gescheiden door een dr:r:ne str"eek vergaan groen en arrartge-
scitllclerd tral-iewerk, waar allerlei platen en affiches a.€ln zijn be-
vestigd m.:t recJ-ane.

pierre stapt langs iret traliewerk naar de inga::g van het gebouo, hraar

een versierd fronton boverr is i-ngemetseld. hij loopt een dubbele,
openstaande irouten deur binnen en venl,vijnt in een gang met glanzende

tegels. )

b6. (het bevolkingsr"egister. een langc, ouilerwets bru:ingeverniste houten
balie meN cen klapclcur, scheidt de publiekc ruimte van het eigenlij-
ke kantoor.

de pubJ.icksmjmte is niet meer derr ocil gang in de breedte van het
3-okaal r waar r,an de muur cen bord mct berichtcn jn is opgehangen en

een geërnaiJ-leerd plaatje met lvc;rb&en tc rool«en - Cófense d.e funr:rt
oP.

aan de muur tegenover de balie irr hel ka.r'rtoor, erg hoog, Lrangen de

porbretten va,n de koning en Ce koni:1gin. <i.e nurur is bruin met boven-

aan een brede v.riitc strook.
onmidde'llijk veJt een reus.chtig rck op'/íaar, in dubbele rijen, even

grote registervolumes in staan gerangschilc-b. cl-e oud.ste kaften zijn
van net gernarnerd papier belcleed karton, de meer recente zijn zwaro.

te stofomsl-a.gen. op de ruggen zijn ter herkenn-ing etiietten aange-

bracht met jaarta'l'lr;i1 gn cijfers.
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veïdcr bcstaat het neubiLair er uit eeir kakigr@ne, ijze::en gesloten
bureeiukast nct dubbele deurenl een open rekl«:nicast voor al-Lerlei for.-
mulierenl een houten en twee i-jzer"en schrijftr.fels; dc bijhorencle

stoeLen; cen lager tafeitje met een schrijf:racl:j-::e op ecn vilten on-

derleggeri i:en }:outen draaj-stoe1 op wieltjes :rc-t ecn gekrorde leu-
ning; een opvallend. modernc staande kapstok.

pierre zit aa;r een van de ijzoren tafels, geboge:.r otr'er een stapel
papicren. voor hem, open op tafeI, Ii;;t cen vai: iie registervoh.ures.
daar schrijft hij gegevens uit over.
de thermos koffie sL:.at i.:e een hal.f uiiectrold<en J.ade van het ixi-
reau, de boterilanmen liggen ernaast. de boei<entas staat slap tegen

een pool van het neubel. pierrrrts jas hangt aan.re kapstok,

naast sen modeme, beige stofjas.
op Ce tafel verder nog enkele mirr of irx:er georclencie stapeltjes pa-
pier, een ra:tndje voor cle post en het geëigende bureaumateriëeI:

cIips, een nietjesapparaat, een Ij-reaal, eIast5-ekjes j:r een bakje,
een agerrda op staander etc.
op elk ven de Crie tafels staat een licht asbakje uit aluninium mr>t

een merlsraa.m op. overe-l dezelfde benodigdheden en clezelfde orCelij-
ke wanorde, ook jn de kasten.

een bureau, het houten, is nret rnier zorg gescLrikt, c1e stoel staat er
netjes onder geschoven. de andere staa.t bij uc zih,;rlcleurige
ve n^rarmi::g s radiator.
het gehele J.okaal- is in het veel te schrilJ-c J.lcirb gedoupeld van

tr,vee witnr:tal-on Tï--bakken npt een ruitjesre"ster.

ln*t, pierre neurict larcivederci romar. rr3, eerr tijci. hout.t hij net schrijven
op, ki-jlcb even rond en schroeft traag de dop op zijn rrulpen, legt ze

behoedzaam op hct papier neer. gaat achterovcr ziiten vn zucht, het
hoofd een bectje schuin. irij denlcb na, hceft blijkbaar moeite met

iets. neurÍet ïíeer en strÍjkt de plooien uit zijn stofjas - de riem

heeft hij uitgelaten.
hij tnekb de dwarslarie in zijn tafel open, ';/a,:.r naast een inlcbpot,

een latjcr nog meer elastiek, cen doos nietjes cn een ha-Lf opgegeten

stuk nelkchocolade, ook eon cpen pakjc sigaretten e:: lucifers in-
1-iggen.



24.

hij neemt het pakjc uit de 1ade, tilct ertcgen ell ]ua-It cr met zijn
lippeir een sigaret uit. stcck* op en lr3.aast uit, Irlj neemt do siga-
ret niel u-it zijn rnond, J.aat zi-jn stoel archtero-,rer ireJ*lcn, J-egt bci-
de handen op dc uithoelien "ran zljn bureilu en roolcl. )

Lr). (het gelaat vaa: pierre. de mond met :l.e sÍ-gare'r, '"Lc trek om de lippen
en de ogeil, die voor zich uit kijkeir nr.-,,ar nÍet staren, nat. )

l+9. (een tijd later. pi-erre zit irog steeds aan zij:r bureau te schrijven.
er staat nu cen br:lertje nelickoffie voor hem op hci tafelblad, half
1eeg. twee peukjcs en wat as j.n hct asbakjc,

de ronde, elektrische irlok boven de jrrgargsieur geeft 9,O2 u. aan. cle

deur gaat open en v,rllly steelÉ zÍjn hoofd. binrren, tguitigt.)

wSILy

Blijf maar zitten, dj zijrr het.

(gelach achter de deur, die verder opengaatr nu vcrschijnt ook henri,
de chef de bureau. beiden hcbben boekentassen bij ziclt, henri ecn at-
taché-case. krij begeeft zicli onm5-ddellijk naar zíjn tafcl, wiïLy komt

hem achterna.)

henri
(weer opnerend. )

Dus, hÍj komt van rlc trap uet dic... madarl...

(frij tcijtct wiJ-ly e;;n, z@ kijken beiden naar pierre,)
En hij roept van boven rraar Loui.s, llouis, ge hebt

geliJk, uar lvlarie dr.pt tpt betcrl I

(ze barsten aïLebei Ín lachen s{t. ryi]]y met uit}raIen,
henri gerescrr/ecrd, hij heeft zijn tas opengcmaakb op het bureau en

neemt er enkel-e fardes uj-t, sclri.lcb die in een egaa-l hoopje. sluit dan

omzichtig dc tas en zet hem naast de tafel oo€f,r met een kort gebaar

tr"ekt hij zijn jas uit en gaat lrem aan cle k-r,pstok Lrengen. schuÍft zijn
stoel weg, strclct even zijn annen voor zich err gaat zitten, zijn han-

den voor zijn gezieht gckruist.
wiïLy lacht nog stecds. hij trekt zijn jas uit, hangt hem weg, tr"ekf

========-=::=::::=:Ï::=::=:::::=:::::::=:ï:]================================



n.
5O. (fri; i:f:-Jft bij het venster sLaan en ki-jl:t naar buiten. irij keert zich

plots om, hct J.iji.t we1 of hij ergens l.raraad onr is. )

willy
Waf, een ureer. &c zoudt gcerr honC op straat zetten.

(iri; wacht cea reactie af, kijH naar hcnri. die zit voor zich uit te
droren, geeu,rt,. h-ij neemt een van de fardes van het stapeltje, slaat
ze open en begint, de kin i-:: de hand, te iczen.
wiïLy lcijliÈ nognaals door het raatn, lnrcndt zicl-i r;i,'.n tot pierre.)

wiïLy
InspectÍe.

(niJ roopt op een rare manier tot bij ctc str:el- "ran piere, blijft er
achter staan en kijkt over zijn schouder heul. )

wiILy
Zo zo, Aerts. Wel ue1. -trrlecr hard aan hct werk zie ik.

(plerre kijkt niet rran zijn papicïen op, werkt onverstoord verrlcr.
wiïLy weit i:u met een hand door zijn haar. )

henri
(suggestief , laeipoogt noar. wiJJry.)

Hebt gij nog tijd voox. i:,ts andcrs? 0f interesseert
dat u nict?

(pier"re tr+;lcb zijn hoofC weg en kijl,:L kierÍ aanr )

pierre
(tarm. )

Iraat m,.., genrst,

wiïLy (ftuistert, dicht bij pierrels oor.)
I,iadam"

(trij tcijtct om naar henri" gJÍmJ.acht. henri gJ.jflLetcht ook. wiJJy kcrot

bij hem staan, zegf, wab in zijn cor. ze lachen bciden. pi-crre werlst

===========:::::::::=::::::]=====--=-=======-===================================



?4.

5Ï., (willy staat vccht voor zijn bulrar.'- .rr, ""f"t ert de post: een rrijftal
brieven. h-ij l-eest de adressen zorgvuld:ig na en kóert de omslagen in
zijn hand om. spreeki orrdcrtussei:., )

wiJly
... hij neenÈ de bc,f- en ;'Éj loopt naer voor. Maar dan

komt c-i.e van bnrgg: aanilcl-cpen en J-egt hcrn neer.
(ltij wacht, bckj-jkb een atlres.)
Verhaege, die is aJ. fioee jcar g;epcnsioneerd..

(hij gooit de bnief bij <ie andere.)
Pena-lly eigerÈi-jk, maar hij l.aat ze gewoon doorspelen.

Nj-ets gezien, ni:ts gel:oord.

(frij tcijtcU van de tafol weg. )

Verhaege, zegí u dat niets?
(er komt geen antwoord.. )

Die altijd een hoed op irad. Die heeft hler toch ge-

werlct? 0f zit hij boven?

(hij neemt de br'.r-cf tenrg ter hand, kijkt er aardach-

tig naar, weegt hem af. gooit hem weer op het hoopje, )
Och, het is al.tijcl hetzelfde. Ze moeten maar leren
schrijven.

52. een jongeman ret een grijze winterjas - ÍEn zj-ct al-Leen zijn rug -
verlaat hct ksl:tooro

53. pierre drinl<t van de koffii: in het beke:rtje. de thermos staat er
geopend naast op het bureau, de boterhamren]i6gen op dc verpaklcing

uitgestaldo vatrr een erarai:r is de helft weg, opgegeten naar aILe waa,r-

schijnltjldreid.
pierre zet hct beicertje neer en gaat Ín zijn brookzak, neemt er een

zakdoek uit en snuit omstandig zijn neus.

verderop zit wiJJry oen appel ix t€ sch:il-lcn parten te verdelen op

een bnrjn boleïhaÍmenzakje, dat l-eeg is. hlj J.cgt er zich op toe de

stuldren gplijk te snijden en j-n een haal- tc schÏLlen. stopt ze dan

met beitulp van zijn zaknes in zijn nond en kawt nad:ruldce1ijk.



29.

henrj- schrijÍt nr':t sicr]-i-jke gr:baren actes uit. af en toe kijkt hij
van zijn wcrk op, nadenkcnd. soffs kijld; hij nr.rar zíjn nagels of naar
het gouden kettingetjc om zijn po1s.

pierre steekt de zakloek weg en f1ult, oru:adenkend, tarivederci romal.
na een tijd v:t].t wi]-l;, in, zingt de eerstc rege].s van het lied. dan

kijlcb hÍj va"n zÍjn appel opr zijn b3.ik oirtnoet die van pierre.)

pi_erre

(zacht, mct een gUmlach. )

Ik weet ni-et rnlat het is, hct zit .'il- de Lrr:Ie morgen

in rri-jn kop.

henri
(t<i;tt op. )

In de tijd dansten we daarop.

(het wordt stj-J-. pier::e denkt ru1, neemt eern boterham in zijn hand en

bijt. katxnlt, zonder no,Cmk. )

======== == === ====== ===== == = === ========== ===== ======== ==== === == ===

De ni-ddag.

(wiïLy neurj-et tarrivederci rornal, hcnri sclrrijft en piertc kauwt.

en terwijl ldj kar-u,vt, onmerkbaar, worrlt h.'.t nr-ilclag.)
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9.
(een café in de nabijheid van het geneentehuis, middaguur, houten

tafels en stoelen, vernis overal. de nrr:.ren zijr: net houten panelen

bei<leed, de banken overtrokken net si:nil-i.
pien'e zit aan een tafeJ. bij het re.r-i, di:,t ovcr een park nret cen

eendenvijver uiticijkb. een dun laagje ijs beclc}É liet water, de een-

den zitten in idej-ne groepjes bijeen.
op Ce tafel, beircvcns vochtcirkcls en ecn ste,iei: asbak waar lnerti-
nir op staat, een hal-f ieeg glas bier - pÍ-Ls - op een karton en

r:en koffi:kop, wa,ar aI-een bnrinc randen in ovcrirlijven. een ge-

bnrik* bord. en couvert. voor pierre slechts ccn karton.

t: ,: in het d:iffusc licht van een lamp ret een grocnrntal-en kap, siaan

henri en wiII.y, rie laatste :ret een sigaret i;: zijn mond, over een

biljart gebogen. Lenri net de keu j-n aansJ.a,g.

twee nannen sta"an bij het biljart, keu jn dc hand. zij praten. henri
stoot, wiJ-ly kj-jkt gespannen toe. leverb comnentaar, die in het a1-

gemene rurnoer verd.rinlct.

henri trel<t zich vari bij het biljarb terug, ceil van de andere rnn-
nen loopt naer de tafel en bekijicb de tc,estand, keurt en brengt

de keu in aarrsJ.ag.

henri en wi1§ praten, henri kfjld j:: de rici:trrg van pier::e. willy
loopt op het tafeltje af, blijfl ervoor staan en drinlct langzaam

het glas bier leeg, terwijl hij naar het biJ-jerrtspel kijk:t.
henrj- speelt nret ie keu, J.aat het rubberen dopje aar: het uiteinde
beurtelings op zj-jn sciroentoppen neerkomen en tcrugspringen. de

nar aan het biJ.jart stoct en slaat zich on*Ln:idde3lijk daarop hand

voor het hoofC. kijl<t a1s verontwaardigo naar ]renri.

57.

willy g1i:n-lacht, loopt naar het puntenkastje bij dc toog en tekent

de punten aan. cie rvaard. vraagt blijkbaar icts cn i^rilJ-y giimlacht. )

(fret t<antoor in hei geueentehuis. willy zit op een hoek van het bu-

reau v.ln henri, d.i-c breeduit achterovcr zit.. zc .oraten stil, ret he-

vigo gebarorrr ;-ris1'rc zit schrijvencL aan zijn tafeI, zijn hoofd schuin

ret dt: richting van dc bewegilg nec. de tirernosfJ-es en de papiewer-
pakking zijn wcg. - plots stokt zijn ira.nC cn hij staart voor zich
rrit - hij kijict nict op...)



58.
3L-

(op het bevolki-ngsregister. wi-ïLy is weg. henri zit een krant te Iczen.
op zijn stoel. picrre ligtr het hoofd. afgcwcnd op zijn arlnt voorover
op zijn bur€au. de pen is op heN papier blijven iiggen.)

henri
(van achter de krant, Hj tilct cr tcgen. )
VoiJà, hier staat hct: kelnur slaat vrj-end dood met

asbak te Ànderlecht. Ge rncct het lezen om het te ge-
lolren,
(fri5 steeló zijn hoofd van acl:ter <le krarrt uit. )
Slaapt ge? Àerts, zíjb ge in sI..ap gevaïLen?

pierre
(bowcegt zijn hoofd, even.)
Nee.

henri
(g*t verder. )

I{et een rnatril:ren asbakje.
(Lr-lj geeuwb., kort. bnengt eea hand. voor zijn mond. )
Zijn inticme vrj-end, staat er.

(tt3 tretcU veelbetekenend zij:r wenkbraunren opr vCIrst de krant ret een

zucht dicht en bergt ze met zorg in zijn a^lcl,otas ogr" hij staat op,
loopt naar de balie, legt er zijn beicle handen op en bu:tgt enkele ma-

len door zijn arnren bij wijzc van ocfening. brijft dan, naar de deur
starend, voor zich uitkijken. toldrelt rrrt zijn vingers op het hout. )

henri-

(neu:riet. )

Pon pom, pom pi poriro r o

======== ===== === ======== =============== ======================== ======= ==E=É======

(er wcrdt op de dour gelclopf," henri roept tbjxfl.;nl en wiJ-ly, stil- Ia-
chend, komt hct kantoor in. hÍj wi1 voor de ba-lie d.oorlopen, henri
houdt hem tx;gen. )

henri
Mogen rve nce-t-achen?

(C
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(willy kijkt hem aan, vertr"ekt plots zijn gericht in een angstige
grÍ-jns. w:ijst op een van henri zijn revers, )

wiJJy
Wat is dat?

honri
(wantrounrig. )

trriaar?

wiJJy
(auiat aan. )

Hier,

(hcnri kijh, l<an het anders. wiïLy laclrt cn stoelcb zijn wijsvinger
opwaarts in het rechteroog van zijn co1-lega, Cie schrilcb. ze lachen

a']'leLxrir monkelen nog wat na, dan kijlct 1vi']'ly ovcr henrits schouder

in de richting van pierr"e, stoot henri :ret zijn clleboog aan en liiikt
met zijn h.ocfd. henri kijkt achterrra. )

========= == ====== == ==== ============= ============= === ========= === =

gj. (het bevolkinllsrr:gisler. wi-J-1y, henri en pierue zitten aan hun res-
pectieve tafels tc schrijven. pierre rookb met korte halen ecn si-
garet. vcor henri staat cen asbakje ra:t een uitgedoofd sJ-gaartje.

het is nogal donker jn het lokaa1 en j-cman<1 hceÍt het licht opge-

stoken. het is er erg rlstig, na'n-iddagsterming.

er word.t zacht op de dcr:r gelc1opt. )

henri
(zonder opkijken.)
Ja,

(hi3 steekt ccn hand naar het
gaat i-n zijn l-estzak en haal.t

kijkt evcn naar dc deur, gaat

eens op dc deur gekJ-opt. )

sigaartjc uii;, ir.:rkt dat het uit is,
*ï' een .e.anstekcr tt.it. steekt op, rookt.
dan verder net sch:'ijven. er word.t i:og

henri
(zonder opkijkcn, luider. )

Ja,
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33,

(de cieur gaat langzea.rn openr oen vrouvÍ steekt hgar hoofd binnen, van

do mannen lctjk* rÉenernd op. zij komt aarzelend het]ckaal fu, sluit
behoeclzaar:r cl.e cl;rrr en doet oen paar stappen, naar de balie toe. bIÍjft
daar staan en rvacht.

ze zicï er op een vreende wijze bedrukt uii. drocf bijna, rnaar niet
tranerig, ze Ís HJoi, wat passée, en is opvaill::.'l smaakvol en rijk ge-

lcleed. gcen jur,lelen, ;nisschien een ]deinc, ronde hoed.

zij legt een hand op de brlie. hrcht nieL, trci:t op geen enlcelc wij-
ze de aandacht.

-)Lo willy lorcht even, kiikt achteror:L naar h,:nrj- en barst dan in een trel-

se hoestbui los. henri staat op, zuehtend, sluit het cahier en loopt

elegant ita.ar de balie. bliift met zijn beidc harrden op het blad ge-

steuncl voor cle vrouvÍ staan, kiikb. )

. henri
(zlin hoofd schlrÍ11. )

I,hiiame?

(de vrouor schilcU iets aan haar lclcding, kijkL hem onzeker aan. daII

maal<t ze haar harrdtas open, neerat cr icts uit cn schuift het over

de balie naar henri. dic treem! het i:T zijn h:ide handen, bekijkt het

met wei.::ig aend.acht. dan pas spnocló cle vrowÍ. )

de vrounl

Je mtappelle Debnryne. Clest

rition. !t61 fi 1 1 s, JearrÍre , a

henri
(gereserveenl. )
Pardon.

(tri3 t«rcfrt evcn in z,ijn hand, draait z.ich on

aangezi-cht. ze lachen, henri draait ret zi-jn
hoestr:n. stilt haast van het lachen. )

hcnri-

lterts. Het is voor u.

au sujct cltune dispa-

disparu.

en staart in willytg
ogen. wiJ-Iy moet weer erg
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(pierre kijlrb op van zijn werk, J.egt de pen neer. staat op, schuift de

stoel onder cle tafc1, 1-egt dc papieren op orde cn kont naar de balie

too. henri ovcrhandigt Ïrein de foto, looi:t naar zijn plaats tcnrg, niet
zc,nder daarbij wïL1y enkcle vcelzcggenrlc bl-iicircir toe te werpen. hii
gaat wcer zitten, lacht sti1.)

====================================================== ===========

63. dc vrorxnr

(stil, z,.r fluistert lu:ast. )
Clcst au sujct dlune disparition.

(zc kijkt pi-crre aan, die zwijgend de foto bekijlcb. hij ziet er erg

afwezig uit, i::cens, ingetogen lraast, ldi voelt iraar blik en kijló op,

zonder uitdruklcing, rnat. )

de vrourrr

(cringender. )

Ctest ma fiIle, Jeani-:re. El-le a Cispanr.

(pÍerr.e hecft een i:and over de foto geJ-cgd en staat vart de vrol&Í af-
gewenC, icijkt langs haar heen. op zijn gelaat is geen het rrinste spoor

van emotie te bekeÍIrlorr. or volgt een lange stj-Ite.
men hcort vailfy opstaen. hij gaat een brief zitten tiklen op de

schrijftraclalne, pierre kiikt aciiteroii, l'íanneer hij opstaat. )

de vroru
(op ecn toon.)
El-Lc était si beïLe.

(pierre draaj-t zich met een'ruk van h:,ar af , grist ond.ertussen de

foto raoe en steekt hen, nog tijdens "le bevueging, noeilijk in de zak

van zijn stofjas.

r== ==== ========== ============= ===a============ == ================ ==

6\,. (zij maakt nog een gebaar nret haar luncl, voor zij kan spreken, keert

pierre zi.cir qn. )
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pierre
(gBheel onber,uogen weor. )

ÀCressez-vous :i 1a police.

(de vroirw l€xiicb kort, dradt zÍch on en vcrl-aat hr. t lcantoor. )

i:i-orrc
(zij houcit de lcnrk in lraar ha.::d. )

C test au fond du couloir. A gauche.

(zij is verdlvenen. )

i=

65. (Pierre loopt haastig naar zijn burreau, gaat iint zijn hoofd in zijn
hand gesteu::d z,itten. h5.j probeert de ander"en nict aan t,c kijlcen.

een tijd verloopt.)

henri
(zonder op tË kijken. )
Rijk of niet rijk. iLIs ze weglopen zijt ge ?.e h^riit.

wlïLy
(nier-uosgierig. )
Wat was hct?

henrl-

Een verrltr'rijning. 'rlleggolope.i, zeker. 0p óie leeftijd
Iopen ze ,:-lti-jd weg.

wiïLy
0f ze worden ontvoerd en verkoclrt in Parijs.

henri
(verstrooi<i, schrijft r+eer. )

Parijs?

vuiJ-§

(nadniidcelijk )

In Frankrijk.
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(henri kijid h;n vennrijtenci aan. w.-jer l-crJ-ocpt ccr: tijcl. dan staat
pierre cnrzichlig op en loopt naar de deur. hij horxi.t, zijn hand nog

steeds in de zak tret rle foto. hij kijlct nie+, aclrteron, maaló de deur
openr lrat haar op een }cier staan en loopt de gang in. hot lijlcU weI
een vlucht.)

wiILy
(Jor:wcg, )

Iiij lrcft kranrpen.

(trij tiji<t g3oedlachs oln naar henri, ,lj-e onvcrstoorbaar verder werlcb.

kijl<t clan wecr voor zich uit, droont. rust. )

(in ae toiletten van het gemeontehuis, Ce her';nafd"eling. gele, gJ-anzen-

de tegels bek-Ieden de muren tot op eer: hoogte van palcareg 2 m. van

daar aÍ ztjn ze wit, het, plsfond irrbcgrepen.

naast elkaar aan de nruur rechts, een drietal lavabols i:ret toebehoren:

een handdoek op een droogrol, een hengselva.atje vloei-bare zeep, een

spiegel. boven elke si:iegel brandt een meJ.lcglaze:r J-ichtbo1.

er zijn ook nog drie r:rinoirs en tpuee houten cl-euren rr:t een tbezet-

occupér-sJ-ot op, waar de besternning ,luiCeJ.ijk van is.
Ce middelste van de deuren staat opei-Io ::ren hoo:'t hct geluid van stro-
mend water, cr is pas doorgetroidcen.

pieme staat bij de meest rechtsc J-avebo, zij:r rug tegen de meest

J-inksc deur g;eleurd. hij zweet en voelt zich zichtbaar niet op zÍjn
genak. hij houdt een witte zakdoek in zijn hand.,

hij leunt vooro"\rcr en grijpt ecn dikly'azen dri.nkgJ.as vast, dat op dc

rand van. de vrastaÍ'cI staat. hij vult lrcrt ret koucl. water, Crinlcb even

terwijl LrÍ.j zícttzelf in de spiegel bekijlcb. gi.roit wat cr aan water

overblijft in de lavabo weg. zeL k*t, g1a"s terug.
hij 3.eurt nog mcer vclorover, sterxrt net zijn beidc hEr.nden op de lava-
borand en J-aat zijn hr:ofd tegen cle spicgel vallen. hi-j gJ-im).acht moei--

Iijk, tast in z:,jn zak naar de foto, hourl.t haar naast zijn gezicht

tegen de spiegel.

66.

/-nuír
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dan lcijlct hij zichzcl-f strak aan, trÉt zijn Ii:pcn en adenrt op

h;t spiegelvlo.k. houdt zijn hoofd keurend achteru-lt.
hij sJ.ul-r zijn ogen crn icr:st gulzig c1e nond cp de foto. )

pierrc
(fluistcrt, hees.)
Jeanine?

(fri; speelt tegcn de foto, tcgen zijn si-ic54eJ-bcc1d, het lijkt of hÍj
z:.cinze1^f niet meer l:crl<ent. er tril-t eei-r gli:r-lach om zijn mond. )

pieme
Zijt ge weggelopen van huis? 0f verkocht?

(zijn mond vertrekt.)
ïn Parijs.
(opgewond.en plots. )
iIw moeder is ongenrst, Jeanine. Do tranen stonden

in haar ogen.

(frij traaft een mouw over ce spiegef, blijít er voor staan en lacht.
stopt de foto in zijn zak weg, bedenlct zích, uacht mct zijn hand ha-If

in zijn za.k.

hij J-ocpt naar Ce deur van lret vertrck, luistcrL aandachtig. het gc-

ruis van hei lvater is gestopt. van de straatkant van het geboutt koat

misschicn wat geruis, ríLaar verder hoort mcn nlots.
pi-err<,' konrt weer voor de lavabo staan, dicpt d-c fr:io op santen rnet een

doosje lucifcrs, dat hij na eni-g zoeken in een broekzak vindt.
hij strijkt ee:n lucifer op het 1-oopvJ.ak aan, houdt de vlam bij een

hclek van de foto, die vuur vat. waru:Iccr de vk;:r zÍjn vingers haast

raaló, J.att ir:i-j haar jn de waskom vaiJ-en, waàr ze gehecl opbrandt.

met een hand r,mift ijij het beetjc rook, dirt bovcn de lavabo hangt,

wcg. hij plei de kru1- as r,rct zijn virtgcrs tot cr haast niets vart

ovcrblijft en spoelt all-es rn:t ttat water weg.

daarna wast hij omstanCi-g zijn handen, maakÈ neerrnaals gcbnrik van

het zeepvaatje boven de lavabo. bj-j het afdrogen bekijlct hij de

Lranddoek mct aar:daclrt, tr:eicb hem cerst Coor.

69.
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hii bekiikL zijn nageJ-s, zijn geziclrt in de spiegel en loopt naar
de deur. kcmt tenrg, inspecteert &: i,vasicom. beicijkt zíjn gezícht, be-
tast het kort. spoelt zijn Lranden nog eens net koul water. trelct weer
aan de handdoek en droogt z,e af ,

hii bliift een ogenblilc met zi-jn Lrand.en, opgehe';en, in de doek staan
en denkt na.)

== ========== ============== === === ======= ============= ======== === ======= ===========

59. (tret uevolkingsregister, enige tijd later. het ]-ichb brarrit niet
Ilxeer en het j-s vrij dui-ster in het J.okaal. henri sn yyil]y zijn ver-
dwenen. de asbakjcs staan nog op hr:n bureau en ook hun tassen zijn
er nog. de papier"en op wiïLyls tafel J.iggen orci.eloos door elkaar.
pierne staat bij het raarn, naast, de kapstok, waar al-leen zijn jas
aanlnngt. hlj kijkt, cloor het glas over de straat ui.t, volgt het ver-
lceer, een trann die voorbijrijdt.
zijn gelaat staat onbestend, lusteJ.oos en inat. iets maa.lcb zi-jn aarr
daeht gaande. net zijn beide handen op dc vcnsterbank, staart tr-ij nu

werkelijk door de nriten.
hij neuriet tarrivederci rorat, op een drÍngende toon.)

=================================

?0. (op straat bij het gen'eentehuls. een groot iiulrktplein, belegd met

blaunlige, lcleine kassoi. cen sier.l.ijk en nogai ourlerrnrets wachtpavi-l-
joentje voor tramneizigers van donlcrgroen bescid}ledr op somnlge

pl-aatsen weggevreten hout, bÍnnenin bchangen rnet allerlei affiches
en waar een vleugeJ- van a1s lseintenkiosk dj_cnst doet.
jeanne loopt voor hr:t pavÍljoentje voorbi.j, lnasti-g. ze groet ienrand.

en glimla.cht, stapt weg, haar harrden in dc zaklen van haar jas gednrló.

===== ============= == == ====== ==== ========= ===== =É========= ========

7I. (op straat, even 1ater. het is d.onkertler geworrlen. de straatverlich-
ting is nog nict aangestoken rnaar er kont een auto voorbij me',,

brandende koplarnpen, ook varwege de dnr:ilerige regen die nu va-Lt.

men ziet weinig ÍEnsen en, op de auto na, geen berreging.

pierr"e leunt tegen de bakotr:nen muur in een kJcÍ-ne, dooClopende

inham tussen t'.,ree huizen. achier hern, tegen een 1aag, r,rrit wa'l'letjer
staat een afgedanlrb gasfornuis en vrat afval.
pierre irceft de kraag van zi-jn jas op6nzet, de sjaal is naur orn zijn
hals dichtgelmoopt. hij horxit zijn beicle }umden in Ce zal<l<en van

zijn jas.
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er zit een sigaret tussen zijn lippen gel.llerad. nu en dan steekt hij
mond en kin voonrit en trelcL. dan licht de brandende prxrt even op

en dooft weer uit.)

====================== =================== ===================== ======= === =========

l<. (de straat, weer even later. pierrc kornt van ircr aangestapt over irct
trottoir. hij loopt dicht tegen de hr:-izenrarrd cn houdt zijn Lranden

nog stecds in zijn zakken gedrulct. dc sÍgaret is weg.

hij kijkt niet rond, bt lijkt wel of h:ij vrect waar hij heen gaat.
toch staat zijn gezi-cht onbestemd en vaag, o'o dezelfd.e nanj-er uit-
dnikkÍngsloos a1s tevozen.

73. hij komt bij de hoek van een straat die tocgang geeft tot een lclei-
ne bnrg over een spoorvíeg. betorurcn treden, afgez.;t nr:t verroeste ij-
zer€n borstr,rerjng, leiden naar de eigerr-lijke i:sg, c'l.ie uitzicht geeft
op een nogal troosteloos }cruispunt van rai.]-s en clcctrische draden,
het geheei ziet er jl het schaarse dagllcht, dat nog overblijft, re-
J-ijk r:-it en versl-eten.
pierre slentert een tijdje rond bij de c'.:nnc L,etorueen pijlcrs, die
het bour,"vierk stutten. dan loopt hij naar hci eerste trapje, vat de

leun:ilg en icLimt langzaan naar boverr,

================== =======-=E=================================== ==================

nl(t*o hij steekt de bn-rg over, blijft er in het, :iridden van staan maar kijlcb
niet naar beneden.

zijn rug tegen de borstr^Jering geler:nd, clie tot op oogiroogte doo::-

loopt, staart hij voor zich uit en bekijlcb zijn ade:n, ,lie zichtbaar
wordt i:: de schererkor.rcle. rnlsschien hoort nr:n een trein fluiten,
heeJ. ver en schril. )

75. '(de etalagenrit en irrgangsdeur trra^n een frituur -in ccr doodse, rais-
tige straat nabij een dmk bereden steenweg. van het opscLrrift op

de ruit blijven alleen de letters lfritut over, jn een sierlijke
halve boog. achter hct raarn trangt ni-ets, wat het inzj-cht zou l«:rnen
belenrneren,
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de muren zijn belcleed riet nogal dnrk bchang nct grote motieven, die
de eetrrrimte nog kleiner en benaunrder lijken te maicen dan ze aI
is. achterin cen dubbeld.:ur ret glazen panelen, waar licht achter
brandt. op de deurlijst zit een plaatje, waar ie:rnnd met een stift
tcour - privét op heeft gecalligrafeerd.
een assortirrtent tafeltjes en stoelen met metalcn huispoten uit mct
plastieken fineer beschern'd hardboard. c1e toog is beslagen met Ii-
noleum tegen het vet van de grote, wit goën"eillcerde vetlatels er
achter, dj-e ivolken blanrurige rook naar d.e netaallcleurige d.anpkappen

doen oplaaien.

=

76. aan de muren hangen enkele beslagen ornaircnten3 een kalend.er van een
autorerk, een tuiltje plastiekbl-oemen, cen baronpler d.ie er a1s een

sclieepsstuumad uit ziet en een prijslijsL, waar haast aILe prijzen
op zijn doorgehaa-ld of overplaki en verandeld.
in het herle ].icht van twee buis].ar:rpen hocg aan let prafond, zitten
twee or:duideJ-ijk uj-tzj-ende gasten aan aparte taÍe}'bjes te eten. de

ene, cie zijn jas heeft aangehouden, omelet. de andere kip met s1a.
aan een tafeltje Ín de verste hoek zit een vrourí de leant te Iezen.
op dat tafertje ligt een }<leed met ecn kleine vaas op. de vrou,v

draagt een wi-t schort. ze rookt een siga:ret, óie ze af en toe tegen
een blikkr.:n asbakje aftiiri. soms kijkt ze even op en bijt op haar
J-ip. da".r vertrelcb haar heJ.e gelaat.
ze LegL de sigaret neer en zcgt, icts tegen de jongc rnan, die aan

de ketels frik:s baicb nr:t wijdse, afgelijn:is 5:bar"en. hij kijkt even
achtercm, antwoordt kort en gaat door net zijn ,,.trerk.

zij kijkt ontevreden voor zickr ui-|, grijpt naa,r een enomÉ thermos-
kan ret ricten omhu1se1, die voor haar op tafer staat. schenlct kof-
fie uit in een reeds gebruikie, vuitte kop net 'ulaur,re doppen en
drinlcb. neemt dan de krant weer op uit haar schoot en leest.

== ===== ============================== === ==== = =========================== =========

rT-1
I l. in het Iicht, dat vanuj-t de frituur op hert trottoir val-t, verschijnt

piere. zonder aarzerirrg openl hij de deur en kcnt biru:en. hij
lmoopt zijn jas 1os, loopt naar het eni.ge hoekbafertje dat nog vrij
is. hij trekb zijn jas en sjaar uj-t, hangt ze aan een a}:rainium kap-
stok aan de muur bij het tafeltje en gaat zitton. haatt een tnnd
door zijn ha.ar.
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de dienster is bij de tafel- komen staan nct een notaboekje en een

lclein potlood i-n aanslag. )

dienster
(met ecn accent, lacherig.)
I{eneer Pierre. lletzelfde?

pierre
(opkijkend, wrijft in zijn Lrancien. )
Met chanpignons. En een tas koffj-e.

(zij schrijft vlug i-ets op en stapt weg. pieme blsast in zijn han-

den, kijlcb ha,ar na. schuifelt wat hecn en víeer op zijn stoel. )

78, (datzelfde ogenbli-k. voor een groot, over cle straat uitziend raain,

waar geplisseerdc vilrage vocrhangt en zware, Í'lulreIen gord.ijnen

voor zijn wcggeschoven cn mct gordijnkoorC aan een koper"en sier-
kram vastgchaakt.

pierrers raocder zit in een ouderwetse, houten fauteuiJ- nrrt bewerlcte

anrF en rugJeunÍngen. zij gl-i^rlk.cht evcn voor zich uit, werdt dan

haar hoofd en kijkt lange tijd naar buiten, zucht, kort, haar handen

rust€n op de leuningen v,:n de stoeJ.. )

moeder

(ze blijft na.ar buiten kijken. )

Ik weet het, Lisa. Hr:t is geen sle chte jongen, hij
Irceft cen Lr.art van gcud. J.'jaar soms denk ik dat er
i-ets rnet hem is.
(ze neentb een kopje Nhee van het nabijstaande, J-age

(salontafeltje, nipt er aan en zet hct weer neer. )
Dat er iets scheelt. On'dat hij zo ,leinÍg zegí. Ge

hoort a1les pas Iater, a1s het vr:orbij is.
Misschien hceft hlj a,:n nrj-j niet genoeg en mist hij
zijn vader. Maar ik dc:rk hct niet, ik zou het weten.

Ik ben zi-jn rnoeder.

(zc denkt Éivcn na, pJ.rrlct aan haar lwar, steeló het ret
(een kort gebaar op. kljkt weer naar bui-ten.)
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Soms zj-t hij zo stil, dat ik denlr dat hij slaapt.
Àls ik dan iets zeg, dan schrilct hij.
0p zijn kamer mag ik niet kqnen, zelfs niet voor het
bed. Hij maalcb zijn bed zeJ.f op, zegt hi-j.
(zc spreelcb zacht en eenlonig. buigt voorover, denlcb

(na en kom! weer rechtop z5-tten. )

Iiet zijn verl-oofde was het ook zo. 0p een dag lorram

hij met een fcto birueen. ïk vroeg wie het was en

hij werd helemaa-1- rood.
(ze glinnlacht. )
Hij denlcb dat ik die dingen niet zie.
tïk bcn verloofd, moederl, zeL irij. Ik ben verloofd,
dat was al I es. En hoe ze heet, -weet ik nog niet. Het

portrnet staat er nog altijd, op de schouvÍ.

(ze glinl.acht weer, .lenlct ns.. raakt cven haar wang aan. )
En ze ree naar huis brengen, doet hij ook niet. Ik
hcb het hen aJ. zo dilo,vi-jls gevraagd. Het is er nog

t,e vroeg voor, zegt hij.
(ze kijkt nu voor het eerst in J.i-sa haar richtingrLacht)
0f rrisschicn wÍJ- hlj niet trouuren en a-]]een maar

wat plezier maken.

(stiïLer, )

Zo was zijn vader ook, r\Ileen rutj heeft hij graag

gezien.

(ze kijkl recht voor zicli uit, d.enlct l-ang na. dan,
(frui-terlg en plots. )

Het is zo allcen in huis, a1s Pierr"c weg is, Lisa,

=================================================

79, (in 0e frituur, even daarns. d.e jonge man is bij c1e dienster aan de

tafel kon'en zitten en drinkt koffi-e mee in eenzeJ.fde kop. ze voeren

een lusteloos gesprek, dat overstemd wordt door een van die voorà-
vorrllljke radioprograrmals, die voor hct merendeel uit orchestrale
versies van vr\oegene successen bestaa^n.

van de onbelende gasten is er een verrlv,,enen. zÍjn bord, met mes en

vork er gekmist in, staat nog cp Lret tafeltjr;, samen rpt een bordje
boter, een haaf verorberde boterh.e,m etl een asbakje.

=== E É========== =======================E==========
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pi-errc eet me:t wcinig enthousiaslix, vsn een orplet met char,q:ignons.

op zijn tafeltje staan ver<ler nog een ricten r:randje rnct dunne sne-

den wit brood, eer: bordje npt wat boL.:r en een bijna geheel leegge-
dronken kop iaeJ.ickorfie. na elke h,i-."p ei, steekt hij wat van het gebo-

terde br"ood in zÍjn i;rond, kaunrt, en drink$ ,.:en sJ-ok koffie na. af en

toe kijlcb hij door het raam naar buj-ten, l^r;isr Ce scheirr:ring is inge-
valIen.

de jonge man neemt een sigaret uit het pakje, &t voor d.; dienster
op tafeJ- 1i-gt en steekt ze op. hij rookt even, staat dan op cn ver-
J-aat dc eetzaal- langs de deur vtaar tprivéÍ op staat. de dienster
kijl.ó hem. na, staat eveneens op, loopl naar dc toog, ondertussen haar

rok en schr:rt gladstrijkend. bij de toog blijft ze staan, haar ar-
men voor haar borst gekruist. met cen l',f-eine heupslag zeL ze zLch

telkens van de rend af en kijkt dromcrig door Ïtet glas van de deur

over de straat uit.
pierre hoest kcrt, tilcL nr:t zijn r.ork tegen de rand. van zi-jn bord

om haar aandacl:t te treld<en. zij draait l:sar hoofd in zijn riclr-
ting, kijkt hem vragencl aan en lacht breed.)

de dienster
Koffie?

p5.eme

(terzctfdeàti-jd. )

l{og een tas koffie.

(ze gaat ret een ongewiJ-d vcrveelde uitdnrkicjng op haar gezicht een

rieten thermoslcan ha1en, ontwijkt hier en daar een tafeltje of een

stoel en kornt bij pierr"e, s ta.feI aan.

(ze vijst de kan open, schenkL koffie i:: cie -]':ge kop. pierre probeert

haar niet aan te kijken, wendt zijn hoofd af. )

de di-enster

Me]-k?
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pierre
(kort opkijkcnd.)
En sullcer.

(zij gli.rnlacht hern toe, }a:ikt. dan draait ze :ricl-r om cn rvand.elt weer
r,rreg in de richting van de toog. )

de dicnster
(terwi;f ze weggaat. )
Ik hcet Simone.

picrre
(tegen haar rlg. )
T\,{ee.

(de dienster kijlt nog eens om, lacht en gaat achter de toog br,ree

)clontjes zuj-ker en een kannetje nrelk hal-en. konrt terug en bedient
pieme. het lijkt of ze met opzet naar hen o'rerleunt. ze br.engt haar
gelaat dicht bij het zijwt, kijkt hem aan, tspeels!.)

pierre
(op cle meIk.)
Dat is genoeg.

=--======= ====== ==Ë ===== == == = =====

83. (ze blijft voor het tafeltje staan, ht kannetje in rte hancl. pierre
wil vercler eten, neerat nES en vork die over clc reild van zijn bord

liggen weer op, de vork valt op de grond.

hii bul,rb zLch, zij zeí het kannetje neer en hurkb teraelfdertijd
ncer. hij vinrit de vork, zij grijpt naar zijn lund. hjij staarb haar
dom aan. )

dc di-enster
(icripoogt. )

ïk hi,et Sinone.

(ze kcht, haïd.

=============================================================== ==================
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(ze komt weer recht en wandelt tot bij dc vitri:re . neemt weer net
dezelfde pose lan als daarvoor en kijlct naar btriten. een tijd verloopt.
dan komt pierc naast haar staan, ncn/eus. hij is zijn jas nog aan

het aantrekken en houdt ondertussen zijn i;as onder de arn. in zijn
hand houct tiij een iclein bedrag in bankbricfjes en een stuk.
hii kijkb haar bijna verrlrietig aan, steelcL het geJc voor"urj-t. zonder
opkijl<en neemt zij aan, stopt hct zonder tel-l-en iir de bui-delzak,
vooraan op haar schort.)

cle dienster
Merci meneer Pierre,

(rrii t<ijt<t haar aan, i«:oopt zijn jas slortlig o1,"er dc sjaar d.icirt en

begeeft zich haastÍg naar de der:r. )

U). (een straat, d:lcht in de buurt. het is nu lreLemeal donker geworden,

de straatverrichti::g branlt en er is a"rondnevel gevarlen. het weg-
dek en de trottoÍrs zien er in het schaarse licht klam en nattig
uit.
een zhrar€, dubbele poort, waar een helft van op cen kier sta.:,t en een

dunne streep licht doorlaat. pi-err: staat tegen rlc andere he}ít ge-

l-eurd en dekt een bord af, waar a]]cen nog de letters tljke enigÍ:rgt
van te l-ezen zi.jn,
hij rookt een sigaret zonder ze uit zijn mord te nemen, kijkt af en

toe schi-chtig i:r het rond. hij probeert ie flrriten, br"ee}:t de melodi.e

haast ogenblildrelljk weer af. steekt zijn henden in de zaklen varr

zijn jas. hij wacht.

n'en hoort stappen naderen, een gederpt geryrek, t'wee rïiaruren in winter-
jassen konen pÍerre voorbi-j, ze hebken alJ-ebei een draagzak met een

koord over een schouder hangen.

pierrtr haikt t &r ze groeten niet tezugo za du,ren zonder aarzelen de

deur open en verdvvijnen er achter.
kort daarrcp komt er ielaand van de andere l<ant biJ de deur aan. hlj
draagt een geinrlde boekentas. stapt zonder pierre aan t€ kijlan naar
binnen en duwt Cc deur zcÍ\rer tenrij ïoL ze bijna jrr het sJ-ot valt.
pierre haa-It de sigaret van tussen zijn Llppen, J.aat ze op de grond

valLen en trapt ze uit. dan kijkt hij op, rren hoort weer stappen na-
der ko:ren. hij probeert ccn onversshil]ig gezicht te zetten, hoest
kort in zijn vuist. wacht.
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jearne dwt de deur open en wi3. birrnengaar:. ze heeft pierr"e srechts
kort aangekelaen, m:isschien geknilrt. hij hordt haar aan. )

pierre
(hees. )
Juffrownl.

(Seanre hoort hem niet en verdrrj.jnt ín het der:rgat. hij steekÈ ziJn
hoofd naar bÍnnen.)

piere
Juffrory,

(zij kont weer naar buiten, kijt{t hem verr,,ronlerd. aan en lacht. hij
vÍndt geen woorden, kijló naar haar. z,!j blijft staan, drentelt...
onder haar arm draagt ze een br:ndeltje.

=

86. pierre
Ik heb u vaÍmorgen gezien. Ge waarb voor mij biJ
de trarn. ïk lreb moeten waclÈen.

(ze bekijkt hem nog steed.s ry;t belarrgstellÍng, glimlacht. hij praat
opgevlonlen en xtiJ-, werrlt zijn ogen af , zíjn I'ug nog tegen de deur
geleurrl. tranden in zijn za}<icen. )

pierre
En vanr.riddag,

Icn en cr wes

ïaarn. Ik werk

op het pleí::. Ge naarb aan het wande-

iemanil die ri kende, Ik storrl bij het
op hct gemeentehu-1s, claar r^echtover.

(ze staan beid.en stj-I en zv'rijgencl, wachterr. iqnard }oopt achter de

rug van jeanne door naar bjnnen. men hoort een korte groet, jear':rre

ktJlct over haar schor:der heen, grrcet tenrg;, ldagl. zíj kiJkt pierre
aan, lacht aJ-s beschaand.. )

jeanne

Ik moet naa.r bj-nnen, anders is rneneer DrÍes h^Iaad.
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87. (zij keert zich van hem af om naar bjnnen te gaan, aarzelt. ldjkt
hem toch weer rnct een glinlach aan. )

plerre:
(dringend, stia. )
ïk wilde vragen of ge }«.rrt zeggerr ilat ik nÍet za\
komen, vanavondo

(frij tcijtcU weg, bJ-aast in zijn handen. )
ïk heb nog werk te doen.

jeanne

(stïL en traag.)
Thuis?

píerre
(sneïLer, onverschillíg, schi-jnbaar. )

Ja, thuis. Moeder blijft vreg tot vanavond en daar wj.J.

ik van profiteren. ïk heb vam. e.l]srs te doen.

(weer stil]err hij kijkt naar de grorrl.)
Ze heeft u gezien, vanncrgen.

jeanne

Wie?

pi.erre

Mijn moeder, aan de deur. Ze vraagt dilooijJ.s naar u,
hoe ge heet. Ik zeg altijd dat ik het niet weet. Ge

moet eens langs kcmen, zegf,, ze, 0p een avorrd.

(een lange sti-Ite. ze staan dicht bij elicaar, hrxr hoofden raken na-
genoeg. zij kiJkt el/en op, sla.at dan lraar ogen neer, lippen voorr.rJ.t. )

jeanne

Ik zou vanavond kr:nrren kornen.

(ze kiJlcb voor zich uit, onberalogen lijl<t het. )
Ik heet Jeanne,

pierre (donweg. )

Ja.

=========================== ======================================================
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(ze kijken elkaar nict aan, staan beiden tegei: d.e cleur gereund, pier-
re met zijn rug, jearure met haar rechterschouder. zre zeggen niets
meer, de nacht is geva"l'l en. )

============= === ============ == ============= ===== === ==== = ==== ====== = ======== ======

De avoni.

(ze kijlaen erkaar niet aan, staan beicLen tegen de deur geler:nd, pier"-
re ret zijn n:g, jeanne met haar rechterschoude:r. ze zeggen niets
neer, de nacht is gevaIlen. )

Bg. (voor het hr:-is van pierre, omstreeks zes uur ,]ie avoni. het is nacht-
donler, de straatverlichtÍng brardt. geer] van Llc vensters in het
huis is verU-cht. in cic straat is geen levende zi-eI te ontwaren. nen

hoort niets dlu: een dof genris, van het verkeer in de aarrpal.erde

straten, )

================ ====== ===========a=========== ================== ==================

90. (i-n rret huis, d.c woonlcamer. een straatl,:rrtaara r,verpt bIe,;k liclrt op

de salontafel en een ]roek van het divanbed. een rveldrer tilcb op de

schoorsteenmantel, de lvijzerplaat licht cp in het donker. onderaan

de gaskachel, de iclejne v1.ek licht van een lvaakl.lam.

misschien ziet men twee schaduren oyer i:et tuinpad naar het huis
toekornen. na cen tijd hoort men geslomnrer i:ij cie voordeur, gerinlcel
van sleute1s, Ce gcdempte sten van i:ierre. iret onuraaien varr een

lichtiarop. hct ganglicht dringt door ;1c spleten van de woonkanen-

deur.
even daarna word.t oper:gedaan Coor jeanne, die :net ge bogen hoofd i_n

het J.age deurgat verschijnt. achter 5larr ir: hct scI:eILe Iicht, sluj-t
pierr"e de buitendeur.

hij kijkb nnrar biru:en door de open c1eur, tast naar de lichtlarop bo-
venaan }et trapje dat naar bencclen Ieidt,. hij staat daarbij een mÈ
nenl lang tegen jearure aangedrukt, )

pierre
(rtuistert)
P,'--ird.on.
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(Iictrt. pierre gaat verder van jeanne wegstaan, spiedt kort de gang

in, nerveus lijkt het. zij lcrippert even rpt cie ogen varríege de licht-
inval, gaat een paar treden lager staan, haar hoofd nog a-ltiid gebo-

gen. kijkb gr"etig rond.

pierre volgt haar, lcript het J.icht uit jx de gang en sluit onzictr

tig de schuifdeur. terrtrijl hij het trapje afloopt, laat hij steels

een blik over haar }5-chaam, haar benen ga€1:.

== ========================= == ===================== ===============

OT (ze is doorgelopen naar de schoorsteenmantel, bekijlcb er de bibelots

en fotots: een duur portr"et van tante f isa, een ordere man, pierrels
vader toen hij jong was en traree lachende kjrdc::en van ongeliJlce

1-eeftijd. de laatste is duidelijk een schoolfoto'

er i-s ook nog een gefuneerd. portret van een jonge vrouÍ^I met belende

trelcken in een georneerde, verzilvercle lijst. jearure neemt let even

vast, draai-t het in haar tranden om en zet het terug.

(pi-erre staat bij de divan zijn jas uit te treldcen. hij probeerè te

glimlachen. )

PÍerÏ€
Ge moogt r-unr jas uitdoen.

jeanne

Het is te koud. Straks missch-Len.

(pierre schllct zijn sjaal en jas over e€n hoek van de divan, loopt

het vertrek door en hurkt bij de kachel roerr werpt een blik op

jeanrrels benen, waruleer ze hem voorbij loopt en de rad:lo op de cor
modekast aapzet en afstemt op een }cleurloos lÍ,edjesprogralnta.

hij draait het gas hoger, komt recht en gaat in de andere hoek van

de kamer de staanrle l-anp ontsteken. )

pierre
(ondertussen. )
Ik heb het vuur aangezet.

92.
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(fr:-j trijtcU even rond, tast in de zal<}<en van zijn vest naar de siga-
retten en J-ucil'ers, }:gt ze op het tafeltje bi-j cie larp. loopL om de

salontafel heen terug naar het trapje. lmipt lict grote licht uj-t,
keert zich om en glirnlacht jeanne toe. )

pieme
Dat is gezeSJ-iger.

(3eanne hoort hem niet, probeert al een tijd met samengelorepen ogen

de keuken bi.:rnen te kijlen. )

jearu:e

Wat is daar?

pierre
(nog op hct trapje, stolcL, )

D; keuken en de hof.

(het lijkt of hij even nadenld. hij blijft onbeweegl-ijk staan en

kijk* haar aan. komt dan naar beneden. trelct de gord:ijnen dicht, )

93. piere
(sti-L voor zich rrit spr"ei«end.)

Vroeger hadden we een irond. Ilare, een geworle horrl. Wit

met zwarte vlekken. Hij i,vas niet mooi maar ge hadt

er veel vriendschap van.

(nij gfinfacht, a1s aÍïvezig. )

Dan lcaram hij zijn rratte ncus tegen uw handen wrij-
ven. En teïLen kon hij ook.

jeanne

lirlat Ís er mee gebeurd?

pierre
(pJ.ots maar niet tuider.)
IJij is gestorven. Een sigaret?

(hij neent het pakje tigra op het ta,feltjo, horrdt het haar voor. zij
aarzelL, neemt een sigarrt tussen twee vingers, kijlrt hem aan. )
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jearure

Vurrr?

(fret auurt even voor irij zijn blik afvuendt. hii tikt voor zichzelf
een sigaret uj-t het pakje. geeft haar en zícl's'elf lruur. ze roken,

bekijken elkaar.

(hij nrakt zj-c;r noeilijk van haar }os, gaat bij cie di
van zijn Las oprapen, die hij daar bii het birurcnkqnen tegen aan

heeft gezeL. gaat de keuken in, ontsteekt het tlcht.)

pierre
(achteron'kijkend. )
Een moment.

(fri3 pai<b zijn tas op Ce keukentafel ujit met grole zor8, legt het

netjes opgevowen boterhannenpapier op een bestemde plaats bij de

rand van de tafel, gaat de thermos omspoeLen bij de kraan' brengt hem

terug mee en zet hem op de tafel, naast 1:et papier. legt de sigaret

op een asbak op de schoorstpen:rnntr:I, rookt in het vr:orbijkcrnen.

ordertussen heeft jeanne haar mantel uitgetr.ok;cen en over de rug-

leuning van de zetr,t- il de hoek bij de staancle J-anp gelegd. zij
kij}ct om zich hoen, roolct. )

jeanne

(voor zich ult.)
tlebt ge nj-ets om te lezon.

pi-erre
(tezie. )

Beneden aan de zeteI. Voor de vrouwen, mijn moeder

koopt het iedere week.

( Searl:e kijkb en vinclt een }cleine krantrenstandaard ,:rderaa^rr het ta-
feltje. zoekb even tussen de verschiÏLende numnrers van :tpanoramal'

neemt er een u5-t, bladert er'lustclo,rs in, gaat uitten. ze kijlct
vooral naar c1e fotots, leesi de onderscirriften. tik'b nu en dan haar

sigaret af tegen <le rand van de asbak op het tafeltje.

9L,
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pierre komt uit rie keuken mct de boekentas, zeL he:n op zi-jn vaste

plaats bezijoen hot divanbed. kijkt even cm naar jeanne, die zonder

oplcljl<en verder J-eest.

tenrg in de keuken, i:eent pierre de lrctel van k;L fornuis, gaat hem

bij de kraan vurJ.len, steekt er vuur onder aan. komt dan in het deur-
gat staan, zíjn ene schouder nr.er jea;ini: toc tegen de lijst geleund,

kijlcb over haar schouder naar het magaz,ine, glirnIacht. ftuit tussen

zijn tarulen, larrivedercj- romat, heeJ- sti1.)

pierre
Kent ge dat?

(irij wacht vergeefs op antrnroorC, )

Het is Italiaans. Ze spelen het soms op de radio,
maar ik ben de titel vergeten.

(zij kijkt hem zijdelings aan en geer.r,,,rb. hj-j fluit het nog eens, lui-
der. komt dj.chter bij de zetel slaan en staart n€rar ilaar achterhoofd,

haar katrlsel, droorat.

zij teest nog even door, dmkt dan haar sigaret uit en gooit het ma-

gazine terug in de standaard, ze wordL ztch van zijn bJ-ik bewust,

J.ijl.cL het en gaat anders zitten, rfleer vooraan op het lo:.ssen, haar

borrenlichaanr in zijn richting gedraaid.)

jear:ne

(sti]'. )

trtlat is er?

pierre
(cIsoí hij haar niet gehoord had,)

ïk heb water opgezet. Als moeder thulskomt, drÍnken

vÍe ttree.

95. (zij staat op, slaat haar armen over elkaar en prrrbeert zj-ch warm

te wrijven bij de kachel.)

jeanne

(orrler het wrijven door, )

Wie is dat?
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(ze kijkt, naar lret portret van de jonge vrou!{ op de schoorsteenman-

te1. pÍ-erre d.raait zich orn en gaat het licirt uitlcrippen j-n de keuken.

hij blijft in iret donker bij de lichth:op staa-a, ,:ren. )

jeanne

(nerweus, kijkt achterom. )
I{ier. l{ie is dat?

(frij tcmt de salon in, traag. kijkrb bedachtzaan jrr de richting van

het venster. blijft ter hoogte van cle salontafel, m:iddcn in de kamer

staan, hij zrnleei van opwind.ing. )

pierre
f .-. .. \
\moeLJt_JK. /
Een nicht. De <lochter van tante Lisa. Ze Ís rriJf
jaar geledea gestonren, een on;eluk. I4et de auto

van een berg gereden, Cenk ik,
(tri; tci;lt haar aan. )

Ik weet het niet rÍ3er.

(jeanr:e lacht otil, giechelt. pierre tr^ek;b zijn colbert uit, legt het
zorgvuJdig bij de jas op de divan. b1:ijft ter hoogte v'an de keukerr-

deur staan en kijlct weer naar jearuce. )

pÍ-erre

Ilc zie u dilarijls voorbij komen, ls rnorgens.

96. (ze gaat bij het raarn staan, draait cc voha-neh:op van het rad.i-o-

tor:ste1 hoger, neuriet een van de melodieër: inee, kort. kijló naar

buiten, over de straat. )

jearu:e

(voor zich uit. )

Ik hoor graag nmziek. Ik heb nog zanglessen wil-len
volgen, vroeger.

pierre
(onhandig. )

Ge hebt een mooie sf;em,
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jearure

Toen ik twaalf jaar was, koclrt m-ijn vader cen ac-
c<-lrdeon. ïk hsb er nooit op lererr spelen, het was

veeJ- te zwaar. Ik kon het met ,nccite wer nrijn
schoudcr krijgen.

(ze neurÍet weer, luidcr. kijló naar pierre on eïi gliralacht. gaat op

hem af, fluistert haast, koket. )

jeanne

Gij lrcet Pierr^e. Dat weet ik,

pierr.e
(onnozeI. )
En gij Jeanne,

(ze dra;rit beirendig on hem heen, toopt hen voorbij en J-aat zich bij
de staanCe 1a:np jn de zetel va.]Ien. hij '"roIgt eIlc van haar bewegir
gen, komt Cichterbij staan. )

jeanne

Ik heb lrct gevraagd op de bonC..

97. (ze lacht, hardop. picrre keert haar zi;ln rug toe, konrt bij de schorr'r

staan, rlurft haar niet aankiji<en.)

pierre
(a1s voor zichzelf. zijn 'li1.p6;n voomit.)
Ik ga niet graag.

(hij wacht, aarzelt. )

ïk weet wab ze: vcrtellen. Ze zeggcn dat ik nlet kan

springen, ciat ik allijd blijf harigcn.

(hi3 aenrc na, ernstig.)
Maer ik doe nrijn bust niet, dat i-s alles. Dat is al-
'l aa

jeanne

(ze verstaat hem nÍet. )
Wat zegt ge?
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(n:-; teert zich om, loopt vcor hailr door na:ir cLc keuken. men ziet hen

nog net tegen het deurglas afgetekerrl staan, Hj lcijkt de tuin in. )

jeanne

(plots en zacht. een bckentenis ::llsschien. )
ilet i.s niot erg. Gij zijt du enige, clie ik sympathiek

vind. Gij en meneer Dries.
(ze kijlcb naar haor hander:. )

Maar die is te oud.

pierre
(1ui<1er, van achter. )
Het is dcnker in de hof. Ge

ogen. i{ebt ge rt nog koud?

jearu:e

(mct plezier. )

Ik bevries.

ziet er geen hand voor

O(.\ (:n ae keuJcen, het licht is aan. pi-erre en jearrne zitten aan tafeI,
pierre op clezeJ-fde plaats aJ-s dio oclrtend, jearrne tegenover hem. in
hun rai-dden staat een pot thee met t:en liptonls builtje, een kanne-

tje ne1k, een sulkerpot en een schoteltje meN schÍjfjes citroen.
pierre en jeanr:e drinken van cle hote thee, oe }<op voor hun mond. dan

ktj]<t pierre <;p, icijkt jearnrre aan, denkt na. zct de kop niet neer ten-

wij1- hij sprcelcb. )

pierne

IIebt ge tt nog kot:d?

jeanne

(ernstiger. on\rerschjJl-lg. )

Ik berries.

(pierre slaat zijn ogen niet neer, dri:r.lcb zijrr kop leeg. zei" z'e op

het schoteltje, grijpt onraiddelJ-ijk naar de theepot en schenkb zich
een volger:Ce kop in. neemt suil«er en citroen, twee schiifies.)
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I00. (de salon, h.ter op de avond.

op de radio is een non-stop densnruziekprogralnra, te horen, meesta-).

tongo:s jn jnslrumentaie versie. nu en r"ian traag gczang.

jcanne staat onderaan het trapje bij hr:t vunstor, liijkt naar buitenr
verstrcoi-d. zc heeft een sigaret tussen hae"r vrngers, rooicb niet. ze

tuit haar Iip?en met tussenpozen, wa,cht. )

==================================== = ============================

IOI. (de saIon, later die avoruf. in de keuken is hut liciri blijven bran-
den. op de tafel nog altijd de pot thee, ue gebruilcbe kopjes, J-epeJ.-

tjes etc. de stoelen staan op zekere afstancl va:: Le tafel, schecf.
pierre en jeanne zittend op de cU-van, beiden in iret m:ldden en nog-

aI vooraan op de zitting, toch lijkt het of ze i:iet bij elkaar ho-

ren, er blijft een afstand tussen hen j-n.

de radio speelt nog, al1een de staandc larnp veriicht de kamer, het
gas J.aat een stil- geruis horen. )

jearu:e

(v.riegt heen en rnteer op de r,nrziek. droont. )
Kunl gÍj dansen?

pierre
(heeft haar niet verstaan. )
Wat zegt ge?

jearu:e

(tcijt<t hem aan, )

0f ge }§-mt dansen.

pierre
(eerliJk. )
Ik weet het ni-et.

jeanne

i{et is gemakkelijk. Ge zet de ene voet voor de ande-

r€ 3n dan tezug de eerstr:. AIs ge nadenld, lflrnt ge het

direct. Er is n:Lets aan.

(insisteert. hij kijkrb voor zich.)
Mae.r ge moet dulen.
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(ze staat op, d.anst alleen cloor de karner, stopt bij de keukerríeur en
ler:nt er tegen in een erg onnatuurliji«: pose. ioch bIÍjft ze ernstig
en kijkt pi-errr:, clroef haast, aan. Ze heeft hear hoofcl schuin op de

arm gelegd, "t^íaar ze mee tegen de deurlijst ster:nt. er staan t3alen
in tra.ar ogen. ze sni-kt, kort. één keer, )

=

Ío2. (even Iater. jearrre zittend in ce zetel bij de s'baande lamp. pierre
op bijna dezeUde plaats a1-s jeanne, even tevoren. i:ij kijicL over
haar heen. zijn gezieht staat ges,loten, al.s in zLchzelf gekeer.d.

soms glimJ-aclrt hij. hij reageert niet op v,iat jearme ''rerteld heeft of
nog vertelt.
zij bcslu-it een verhaal. in de stenmring is iets droevigs, :naar ook

gevaarlijks gesJ.open. een gespatlnen stilte. )

jeanne

,.. hij heette },laurice. ft: ik heb hen nooit meer

weergezien. Zc hebben ,rrij vertrcJd, dat hij nu met ie-
marrd anrlers uitgaat.
(ze kijk;b naar ha.ar kraruLen in haar schoot. )
Met Andrée, nijn beste vriendin.

(zc glimlacht, tegen aJ-J.e verwachtingen in, err stoa.t op.

============ =============7============ ===========

r03. (ze strijlcb haar kleecl glad, draait zich om en wiI cie keu@n in gaan.

stuit op pierrr:, die zicLr van haar aa.i:rrrezighcicl nlet ber^nrst Iijkt.
ze kijlcL hem aan, een onmogelijk lang monrent. dan glimlaeht hij en

fluit larrivederci romat siiJ. tussen zijn tanden.)

jcanne

(tranerig. )

Wat is er?

(ze J.egt haar hend op zijn arm. )

Pierre?

pierre
(stil voor zich uit.)
Ik ben niet goed. Ik ben ziek.
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(hi; gaat net de rug van zijn hand over zijn voor-
hocfd, i<ljlcb of er zweet aan lclecft. )

Er zit iets in mijn hoofd.

(tri3 tci;tct h"rar ae.n, onzclcer. zij probcert te 5!-j-n1achen, kÍjkb naar
hem op. ze staai: beiden j-n het deurgat, irar*st tegenover elkaar. hun

gelaten raken nagenoeg.

ï04. (dan, heel traag, laat jeanne haar hoofcL naar crchteren herlen, sruit
haar ogen en wacht. ze wacht.)

IO5. (ze staan bcj-den in het deurgat, haas! tegenover elkaar. jeanne wacht
met haar ogen dicht, haar hoofcl naar achter.
pÍ-erre brengt aarzelend, langzaarn, een ir:nd iraar haar kee1. stneelt
[et veI, de glooiÍng van de spier"en. hij j.aat zijn hand over haar keel
Semr liefkozend en net veel tederhej-d. ondertussen J-ijkt het of hij
over haar heen kijkt, afriezi,g.

de streJ-i-ng word'b dri-ngender. hij brengt zijn andere hand naar haar

borsten, lo:ijpt. zij opent ha.ar ogen, wiI bewegen, iets zeggen. dan

vertrekb haar gelaat van pijn. hj-j lmijpt harci in haar borsten, zijn
vingers }oaeJ-J.e:r om haar kee1.

er vertrekt geen spier in zijn gelaat. hij kijict nog d.tijd net over
haar hoofd hcen, drulcb haar net zijn ene }tancl -beger: de deurlijst en

knijpt }rae.r keeJ- dÍcht. met de aridere bcvoeli; nij iraar I5-chaam, voor-
aI de borsten, luar di-jen en de wekc piek tussen haar benen.

de pijn en ook het gpnot van de streling sn'e1tei: tot een geforceerde
glimJ-ach sarïten op haar gelaat. zij lacirt, sti1, maar kan geen woord,

geen klank meer uilbrengen. zij icijL-b her nog aai:, a1s geluklcig.

dan opent ze iraar mond, r.rii schreeut"íen, te laat.
hij drmtt zijn }c:i-e tussen haar dijen, clrult lurar op di-e nnanier nog

vaster tegen cic deur'lijst aan. gebruik-b nu zijn tr,vee henden oin haar

tegen het hout te wurgen,

dan, plots, zijn beide handen oc hai"r nck, schurlt hij haar door el-
kaar, brutaof-. Ïrij brengt haar geaicht, v,raar al-le uitdrukiclng haast

van is verdwenen, dichi bij het zijne. schrecrnvt. )



pierre
Er zrt iets irr
Ik kan er niert

59.

mijn kop , Jearu'rc. En in uÉjn harden.

aaxr doen. ïk moet,

(irij truift mct grote uithalcn rnaar hr:udt hElar acg st*eds vast. zLi

is bijna dood. iraar J.icir,ram hangt sJ.ap en i'vak 1n zijn greep,

IUu. (j3 aen nLk sleurt hij haar over de grond naar r,,; diven toe. gooit

haar schuln over de zi-tting, r,et hcar bei-pn ilog op clc grond, gaat

met zijn benen gespr^eícl ovcr haar ircen staalt ':n druicL. zij ligt
nogal laagr iist stelt hem zichtbaar voor moeí'liiickreden.

hij stapl: ret een been over hear hecn en Imieli op <1e divan, ong,e-

veer ter hoogle van haar hocfd. hij houdt zijn ha'nden nog een tijd
1ang, om haar in1.s, nÉrar drukb niet nper.

r07. (fr:-3 tretcU zijn handen even terlgr nj-et vr;r e;: i<ijkÈ haar aan' zij is
dood, haar ogen staren naar nergens on hiler tcng steekt ret de punt

uit haar mond.. zi j is lelijk zo, e'n sti1. óén ven haar schoenen is op

het tapijt bii rle rlivan blijven liggen. )

r08. (Jearu:e ligt op de divan, dood. pierre zit niiast he"ar, kiikt voor zich

uit. het lijlct, we1 of hij llct koud hecff,' hij ileeft zijn vest dicht

om zicn heen Élctroi<lcen en di.lrut zijn ru.'-n'len, to'l, vuisten gt:bald, diep

in zijn zakken. hij huilt niet ne.:i'." rï]rr.ar rn ziln ogen sta.an nog tra-
nen. ds radio speelt niet me;er. )

I,J9. (;eanne ligt op cie oivan. pierre zit naast ha.ar, één been op de grorll,

het ,:ndere, geptooid., de voet ondcr zijrr zitvl-ak. hij kijl<l haar aan

met Íets wat, op teclcrheid liikt, streelt, o-vc-:r lle,ar haar, haar gelaat

Iigt afgewend, opzij.
hij steetcb eel] vjilger in haar oor, strselt i:aar l:,als on kijkb. zijn
gezicht staat vrierulelijk en zacht, onbesten'd-. )
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pierre
(sti1, bijna flui-sterenrt. )
poes, poesje?

(hij elÍnÈacht. )

Ge zijt zo stil?

(zijn hand glijclt v,'rn haar hal-s naar rle welving -rsn haar irorsten,
hij steekt zijn vingers onder de ranci vrn haar }cleed., strerend en

niet erg diep. licht hct décol-Ieté even op,)

pi-erre

En hier? Irtlat zit hieronder?

(fr:i; trcfU zijn hand terug, schr:rlt even zijn hooÍd en denlcb na.

==== ===== ================= ======== === ===== == = == ========== = == ==== == === ====== == ====

IIO. (kiikt clan op zijn horloge. staaÈ op, haalt een hand door zijn Ïr.rar,

tr^elct rreclrtsteand zijn vest uit. gooit het over de leuning van de

Civan,

hij roJ-t cnrstarxli"g zijn hendsnorÍ^ren op, probeert eIlce sJ.ag in de

stof geUjk te plooien. lctjkt jeanne nog eens aan, schattend, en

verrfwijnt in de richting van Ce keuke::,.

al-lerJ-ei onbesterde geluj-den. een kast vrordt opengemaakt, dan een

geluid rran steen op steen. water loopt in een wiisbeld<en.

pierre komt terag bij de Civan ÍEt ,)oil witporseleinen wasbeldren met

gplcleurde versiering, bloeirentrosjes bijiioorbeeld, het j-s tot bijna
aan de r,m<l met water 6evu1d. in de holte van zijn arra, draagt lÉj
ook nog een plastieken z,cepdoos en een ,",rashandjc. over zijn ander.e

ann een harridor,k, de beide in bijhorende pastelicleur net grove, witte
ruiten. Ldj lceieJ.t voor de divan ncrer, zet narast jearure t s voeten het
beld<en op de grond, schikt de ander.e i:rrnodigheden keu:.ig op Lret ta-
pijt. verdoijr:t dan in de ri-chting varr het trapje, dat naar de gang

Ieidt"
men hoort c1c deur openschuiven, enkcLe stapt:en op de trap naar bo-

ven. een tijd nicts dan onherkenbaar 6qcstcrulel, het vage open- en

Cichtgaan van nog een deur. dan weer stappen, hct geluid van cie sa-
londeur, dj-e wordt dichtgetroldcen.
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(pierre kont weer bij jeame, hurll ncer en lcgt h:t zakkamrrretje, dat
hij bovcn is gaa:: haIen, naast de anrlere utcrrsiliën cp de grond.. hij
la:iel-t net beide }o:ieön bij jearurers benen nccrr
hij schikt ze rvecirtcr, nalmgez,et, rnincLer ver riitccn. licht een van

haar voeten op - clie zor:der schoen - kijkt ro.nll. strelcb zijn arm

uit naar de schocn, die even verdcr I.'r-gt. Iichl haar ander been op,
trelcb <lc andere schoen uit ..,ln zet hem bij de eerste, dichtbij onder
de divan.
hij schort hae"r rok een weinig op, 1.aat zijn handen over haar be-
nen glijden, over ce kousen. hij pnrtst een beetje aan de jarreters,
opent ze. trelcU de kousen over haar irctren uit, de jarretièr"e. hij
v«:urnrb het a'11..:s nctjes op, ].egt het op een iroopje bij de schoenen.

h-ij Èrclcb ook, zoncler de ro§ verdcr op te Ii-chten, Lr.:,ar brcekje r.uit,
laat zijn Lrand bij erkc beweglng over }:aar beneo gc,arr maar i-nsis-
teert nict. h.ij volbrengt elke hardoling mct een lustelozc pr^ecisie,
een vervceJ-de juistheid.
hij neernt het ,,vashandje, steel:t cr zijn hand i-ii, doopt het in het wa-
ter cn zecpt in. zorgrnrldigl er valJ-en gcen druppels op de grond.

hij wa.sbhaar voeten cn haar benen maar gaat nict verder dan de loiie.
hij doopt het handje weer Ín het water, lvri-ngt lrct uit en spoelt.
ontvouwt de iranddoek en droogt voeten en benen af, legt ze, na elke
beweging zaci;rU terrrg.
bekijlrb, ziji: hoofd achtemit, kort zijn werl<. staat op en droogt zijn
handen aan de doek. J.eat hem. naast hc:t bekkcn op ii,: grond vaïLen. )

TÍ2. (h-i; vcrtwÍ-jrit en lconrt terr.rg m.rt een brancierrdc slgaret. nookt en denlÈ

na. kornL di:.n rrteer op ha:lr ai', Iegt c1e siga"ret op een asbak op het Ia-
ge salontafeltje en gaat, een woJ.k rool< uj-tblazend, verd.er.

hij bulcb zícln, neemt voorzichtig haar lceide berren bij rlc enkels
vast en verlcgt hrar, languit over de divanzitting. draait haar
hoofd naar de binnenzijde, afgewenci. schikt haar ro:ip on armi:n i_::

een bijna nistig te noemen houdÍng.
hij draait zich om en trekt asn de sj-garet, blaast dc rook uit,
J.egt ze terug in de hoi.rder op de asbak. lsrielt bij jearure neer,
schuift een hand onder haar rug en ritst Ce sl-uiting van haar
jurk net enige rcoeite open, trelrb het over de schor:ders, aan de ene

lcant lager darr aan de andele.
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dan wast hij haar ncnd, he,,ar lrels en haar schouiars met Cezelfde
pr"eciese, haast strelende gcbaren. v'ooraI brj haar hals gaat hij
rnet de gn>otst"e omzichtigheiC te werk. hi-j i.rrin;;t l:et hardje uit
boven het vrasbekken, spoelt na .rn d.roogt hae.r met dc dock af.

============ =====================================

IÏ3. (rrij t<ijt<t haar even aan, trelcb dan het lcleed Jengzaam on slechts
aan één kant naar beneden. ncerrb ecn bcslui-+u2 zeL haar half recht-
op en trekt het hele bo-rrenstuk van haar kleed over haar armen uit.
hij legt haar beho:clzaam ncer op haar nrg, vleit i:aar hoofd weer

tegen de J.euning van de divan en trekt het lcleed hcJ-emaal. uit
over haar heupcn en benen. ze ligt heel stil op, de zitting, aIleen
een r,vi-tte onrlerjurk omhult haar nog. men'rnerkt dat ze geen bh draagt.
pierre staat.op, steekt een hand naar de sigaret uit, die in de as-
bak is opgebrand. hij lcan zijn ogen moei'lijk alfivenden, verdwijnt
toch even, komt rpt e<;n rokende sigaret in zijn nrond terug, bckiJlct
haar, lang. rooict en blaast uit. hij kijlct op zijn horloge en lsri.eIt
weer bij haar neer.

hij doopt de km in het water, licht haar hoofd op cn legt het in
de pa^Im van zijn hand te nrste. hij kaÍnt, met grote i:aJ.en haar haar.
door het water hangt hst er vlug irr natte, ord.el,:zc ltlissen biJ.
het iiraakt haar dode gezicht nog J-e1ijker.
hij legt de karn n3er, probeert hcl r',et z:-jn hat:den gla{i te strij-
ken of te ord.enen. neemt dc sigaret uit zijn rnond en legt ze op de

asbak. hij kijlcb J.ang naar haar, staat recht en roolct, een hand in '',
zijn broekzak.

r14-. (dan zct hij zich v«ror hecr op de zitting 'ran-r c1e zetel- neer, ongeveer

ter iroogte van haar beldcen en vleit zich tegen haar aan, zijn wang

tegcn haar rvang. zijn voeten blijven op de grond. hij houdt de siga-
ret i-n zijn mond en larippert not zijn ogen veïr,^íege de rook. hij
huilt weer, al-s vertederd.. )
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(even Later. l:let grote Licht 1s aan in de sa].on. jeanne ]-igt i:: een

roodbnrjne deken met gestileerde bloeratckening in lichtere lcleur

gehuld, als ecn soort rr*dlItrÍrle.

van haar líchaam is, door een s;:1eet tussetl de b',ree kanten van de

d.r::kenr r:og slechts wat i:aar, cen stuk van haar wang, hals en borst

zichtbaar.
een alrn nrisschien, C.ie uit dc deken is gevaIl3n eit slap naast haar

lichaam neerha:rgt. )

=============================-=========== =========== =============================

116. (weer even latern de kcuken, voo:' de buitendeur, die openstaat. één

helft en/an tenminste. tegen dc andere zit jeenne, rechtop in de

deken, een strarue houding.

even d.e r:uin Í.n, op hat koertje , zíï picrrc irr het van binnen ko-

mende licht bij het ronde deksel van een beerput. hij denkb na,

kijkt strak naar het deksel. waeht.

dan probee::i: hij, ret behulp van zijn handen, irct deksel op te lich:-

ten" slaagt er pas na enige tiid in^ wenj'Ieer irct er helemaa-l af is,
kijkt hij i-n cc put, voorz"ichtig. zet hei deksel :rechtop tegen de

houten wand van hei; turnse.huurt,je. vla.k naast hem'

onduidelijke bu-itengcluiden en het lichte geritsel van de pJastic-

ken ljnten, die voor iict deurgat van hci schuurtje hapger:, zijn
hoorbaar" de ed,c;rhaJ)ng" n*aal: naa: ntstig, va;r pi-erre"

hij s|aat op en kijkt dc tuin j-n. wacfut, veegt zijn hasden aan zijn
broek af" komt: de ireu.i<en in en bliift rroor ieannc staa3. een tijd,
een hand in zijn broekzak" dan bukt h,ij zich' g.rijpt de bundel zo

goed en zo lq^Iaad mr.tgelijk vast en sleept hem naar buíten tct bij
dc rand van dc put.

hij wikJrelt jeanne uÍt de dekerr, horr'1t ecn aÍm achter haar rug'

haar bleke schorxlers, ffit nog een ::and van de onclerjurk, haar,r SIap-

hangende hoofd. en arïBn worden zichtbaar. lati schuift de deken

een ejnd weg, r,r,:akt aanstaiten om haar jrr de put neer te laten" )
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(het benedenhuis, later. in de kculen Íulii picre de resten op van

de thee. hij verdwijnt telkens, spoeli bij dc isaan kopjes, I-epe1t-

jes, de theepct eruz. oÍ . droogt af bij het aanrecht raet een keuken-

doek, rangscirikt het alles weer in de kast en de laden. de thee- en

de suilaerpot en ook het bordje:net de sch"ijfjcs citroen, zet hij
bij elkaar op het tafeltje bij het fornui-s. hij veegt de tafel met

een vaatdoek. Lrat broodverpaldcing en tlrentosfles staan.

II8. (frij tomU de salon in. grÍjpt naar lret pakje sigaretten op het tafelt-
je bij de staar:,le J.anp, tilcb ertegen, steelcl: een sigaret op en rookt'
loopt naar Ce divan, Iceielt erbij neer,

eerst schilcb hij de }cussens. legt clan eJ-J.e toi-letbenodigheden bij
elkaar op <ie sal-ontafel on draagL ze naar de keuken. legt ze waar

ze thuishoren, hangt de handdoek aan et:n haakje bij het aanr.echt.

strijkt de zitting BfaCr schiicb zijn jas en sjaal a"nders.

de bezittingcn van jeanne, haar }cleed en dessous zoelct hii zorgvtÈ-

clig bijeen. hij m.lakt er een br.rdeltje van, sarïÉn met haar schoenen.

staat op, loopt tot bij de staande Janp err voegt er haar turnlcledíng

en haar jas bij, het kananelje.

TTOLL/a (hij draait zich orn. glÍmIacht. nu is cr niets nreer dat aan haar aa.n-

wezighi.:id heriru:crt. Lrij loopt rnet het pak naar het trapjc, draait
in het voorbijgcran de radi-o oDen. h:lj verdivijn'i,, na eon tijd wordt
een sl-echtc, orchestrale versie vani tarriveclerci romal hoorbaar.)

IAJ. (de salon. op de raCio is een korte sarrenvatling van het nieuws be-

zig Ín Lpt frans. daarna een progrÍlÍlrix inet veel 3epraat, soms onder-

broken door een necstal- gezongen wijsje, het is ff)gcn uur.
pi-erre Ligt,, ret zijn hoofd naar het trapje geleerd, l-anguJ-t op de

divan, zijn hoofd jn enkele }§lssens gebed. hij hceft zijn schoenen

voor bruinlccLcren slippers venrisselcl en 1igt, gonakkelijk, fu hemds-

mou^Ien tde postt te lezen, naast hem, op de salontafel, dicht bij de

rand, 15-ggen het pakje tro,'.al- tigrat en cie luciÍers. daarnaast een

asbakje met ee::i rok;nde sigar"et.
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pi-errc legt het tijdsciuift open op zijn borst, reikL naar de siga-
ret, tnekt en bltast rook ui-t. tiict as af , di: net naast het asbak-
je op de L:fel belandt.)

!2I. (even -l-ete r. pierre t s moccler staat bij de cliveu:, kijkt op pierre
neer, dic j-n slciep is g-..lval-len mct het, ',vcekb1i,,<i op zijn hrik, open-

gevouwen. zij irceft haar r:nantel nog em, c<:n ,J.cnkere, harige winten-
jas. ze dri"agt ook ';en iclej-ne hoed. lr:icr bt-.od.schappentas in sjmili
heeft ze op de tafe.l- gezet.

hij opent zijn ogen, gaat haast onn-lddeIlijk reclrter zitten, leunt
op een elJ-eboog, het blad val.t op de grond. zij kijlcL hern aan, vrien-

\
deLLJK. 

'
rnoeder

Daar zijt ge, jongcn?

(ze bulct zídn, gecft hem een kus op zijn wang. Ii.ij laat zlch doen, ge-

droee. ze tneirb haar jas ui-t bÍj het tafeltje, neernt rnet cen erg vrou-

welijk gebaar haar hoedje af.

ï22. in hr:t voorbijgaan nccrnt zc ook zijn jas en vest nee naar het achter-
karirertjo in c'l"c keuken. nen hocrt de deur open- en ciichbgaan.

zr: verschijnt, tenrg i-n de keuken, voclt rnct een krani aan haar kap-

sel. rrinJ.t op de tafcl dc brcodverpaldrÍ:r.g en de tlrcrmosfles. legt dc

verpakicing Íir de 1ade, de thermosflLes zet, ze eveneens op haar oor-

spronkelijlc plaats jn de }<eulcenkast terug. trckt aan haar rok.
pierrt: kornt i:r lrot cleurgat staan, zijn haar vcnviJ.derd. hii probeert

te gcerrren, zondcr resu-l-taat. zijn inoeder lci-j}íb lte:; J.ang aan, glira-

lacht. bekijkt haar gclaat in dc spiegcl aan C.e nuur bij de kast,)

noeder

(a1s toeva]-l i g. )
ZíjL gc gaan turncn?

pierre
(icort)

Nce.



66.

noeder

(voelt weer aan haar haar. )
Ik ben zo moe. Het is tocii cun hee]. ei.::d.

(zij draait zich naar hem on, kljlcb hem plots gespannen aan.)

moeder

(na een tijd.)
liw haar staat over 1lyu oren.

werken.

Zo }ilnt ge niet gaan

'f a.)J-É-). (de t<euten, rLaarna. op een hoek van de tafel J.igl een van die huis-

tondeuses, een kJ.ein apparaatjc met een kanmetje, waar tussen de

tanden van het snijblad van een rocsje ect: rregcknatige haarsnitr

ver:zekert. ook nog een kam.

pierre zit, hct hoofd voorover gebogen op een keu]<enstoel lussen

de schor.unr en de tafel. onder de stoel liggen krantcn uitgespreid
over de vloer. daarop aI en}<c1e kortc haarloldcen. schuin over pierre;ls

schouder ligt een keulendoek.

pierre I s moeder staat, ingesparuren rraar zijn achterhoo:fd turend, enke-

1e haren weg te lor:lppen rond zijn cor. zc val-l-en op de doek, onzicht--

baar herast. pierre kijkb ge&nree voor zich uit, een eÏLeboog op het

tafeJ-bJ.ad gesteurd. )

==- = ======== == == ==== ==== ===== == ======= ======= ========= ======== = ==================

rÉlt. (de saIon. het licht i-:n de keukon 1s uit' pierrc staat bij de radio,

pnrtst aan de afstelLing en stelt lre:n tenslotte buiten werkilg.
zijn moeder leest, in cl: zetel bii het licht van de staande 1amp, één

of ander goedkoop pocl<etboek. ze heeft een brjJ- opgezet en leest vart

pijnlijk dichtbij en met nogrJ vergaande concentrat'ie. zor dat haar

lippen soms geluidloos de woorden volÍËÍIe ze hecft de kaft van het

boekje omgeslagen.

haar tas staat nu voor haar, bij c1e kachel, open. nen orxlerscheidt een

tijdschrift - niet te zeggen hetwetle -, een brilledoos en br"ei-

werk, ze kijlcb plots op, pir.:rre drentelt nog steeds rond bij de commo-

dekast, werkcloos. tlij houdt een sigaret tussen zijn vingers. het pakie

en de lueifers in zijn hard..
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moeder

(ineens. )

Ge weet hoe het is bij Lisa. Ze irad weer van alles
te vertellen. Eo dan de bus.

(s1aat haar ogen neer.)
Ze heeft na,ar rrw verloofde gevraagd.

r25. (fret :-s of hij haar rriet hceft gehoord. hij staat daar, bij de schotrÍ,

zijn Lranclen in zijn broekzaidcen, en roolcL. neent de sigaret uit zijn
mord en gaat haar op de wang lnrssen zonder een woord. loopt naar het

trapje, verdvuijnt. ze kijicb hem na.)

moeder

Gaat ge naar boverr?

(frij antroor:cit niet. Cc schuifdeur gaat ::net v-cel lawaai open. zij
kijLÈ hem nog altijd na, iret iels si:ijtigs in h,ear bI:lk. Ce handen

in haar schoot, die lrct boek hebben losgclaten, bewegen zonder op-

hor:den. )

T,26. (in pierr"età kamer. de gordijnen zijn voor ]ret raam geschoven. voJ-

]icht, schel en wit.
voor pieme ls bed h-ggen de lclcrcn en ïret ondergoed van jeanne, in
een ordeloze hoop. er is i-:r ge.i,'roeld. pi-errels lclercn liggen netjes

over de stoel gevou^Ien. zijn slippers staan op het voetmatjc bii het

bed.

open op de gcwatteerde bedsprei, thet zrryarte leven van mabumbal.

een kussen staat rechtop tegen Ce nnrur, ingeza.kt en scheef. de siga-

retten, saron met de luci-fers op het nachtkasljc.
pierrc zit bevregingloos op het bed, r1e rand, i:r het nuidden ongeveer,

met zijn vocten op de nat naast de pantoffels. zijn nrj-sten, gebaJd,

ster:nen op het dek. hlj hecft zijn pyana aan, het vest geheel dicht -
gela:oopt. hij kijlcb voor zich uit.
beneden, geluid van de schuifdeur, stappen op c1e trap. de deur van

de kaner ernaast word.t geoperd, )
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moeder

(van br:iten. )

Pierrc? Doe het licht uit. Het is morgen vroeg

dag.

(frij reageert nietr kiikb aïLeen voor zich u:Lt, net: hoort haar bin-
nengaan, dan niets meer.

het wordt sti1. helernaa-l sti-I. en picrr.e zit op zijn bcd en denlcb.

met aÍrn zijn voeten de kleren van jeanne, die dood is. )
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