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" Gij hebt mij bedrogen
za laffelijk belogen ...
ik had v zo Iief, Sonny Boy.
I

Sonny

Bo3r t

rr

een vrouw

- twee kleine jongens - marcelrhaar man

egp*t , zj-jn vriend
vrouwen en mannen.

antwerpenrkort na de bevrijd,ing.
een schaars gemeubileerd.e huiskamer met een houtkachel.
een stuk van een straatrwaar de kasseien van zijn opgebroken en
tot een barrikade bijeen gelegd.
wat verderopreen haastig tot café geschikte keuken.een braakliggend
terrein met wat puinrplassen en nattige grond.

een

de mannen

1.
schemerlng.enkele donkere gestalten in het schaa::se licht.van

ver wegrklinkt

muzi-ek.

.het, is avond.
in het café zitten twee mannen met elkaar te praterrrze drlnken

bierrtwee mars.
dg ene ma4j ZíJ daar.Hij heeft ze Leren kennen in Duitsland.
Toen hij in het kanp zat.Het schijnt dat zíj er hem heeft uitgehaald.En d.at er een dode is gevallenrhaar broerrgeloof ik.0f
haar vader.Ze spreekt ni-et.Misschien dat ze stom isrzeggen ze.
0f dat ze niet wil.Enfinrdat zeggen ze.

hij zwijgt.d.e andere man staat op.zoekt i-n zijn zakken.Iegt het
ge1d" dat hij vind.t op het tafeltje.
hij ki jkt even rlaar de hdl aan de toog.
knikt vaagrneemt een gelakt houten koffertje op dat aan zijn voeten stond en loopt naar bulten.
de H*:

Mercirmeneer.

2.
de man

blijft onder'fl& Urrtaarn staan en kijkt rond.iemand loopt
voorbij.hij trekt z:-jn jasje dichter aàyrrlegt ztjn hoed op de
grondrwat verderren maakt het koffertje open.
hij neemt er een concertino ultrprobeert een paar maten.blaast en
trappelt net ztjn voeten.
dan speelt hij rstille nachtf.
het begint te druilregenen.

3.
een vrouw ln hemdrkomt d,e huiskamer irt.ze steekt een peertje
aan onder een groen metal-en kapje.gaat met een hand. door haar
haar.

2

ze geeuwt en giet wat koffie uit een pot op d.e kachel in een
kopje uit.ze houdt het met beide handen vast en drinkt.
zet }ret kopje op de tafel neer.maakt het luikje van d.e kachel
open.ki-jkt naar de stervende vlamrpookt hem op.bl-aast.
ze loopt de kamer weer uit.trekt in het voorbijgaan een peignoir aanrdie aan een spijker in de muur hangt.met bloemen.

4.

het is ochtendrmaar het 1s niet J-ichter gewordenralleen wat
grij zer.
de 4an onder de lantaarn heeft zijn concertino opgeborgen en is
Àrf ol/ahAur
in b fufuahJwbab wegger{iandeld.met ztjn schoud,er omhoogrhand,en in
d.e zakken.
a

van ver komen twee mannen aanrvan wie er een druk gebaart.d.ie
heeft een bruinrmet donker schaapswol gevoerd vest aan en op
zrjn hoofd een alpino.de ander draagt een somber pak met een sjaal

over zrjn borst gekruist.
de d4gkke_4a4:_ Een paar sigaretten en wat 'rchewing gum".'Chewing gum"rdat we1.Dj-e verkopen ze met hele eamions.Maar wij
hebben kolen nodig.Gij hebt kolen nodig en 1k heb kolen nodÍg.
Ied,ereen heeft kolen nodig.Maar er zijn er geen.Er zijn er geel1.
de andere:

(in

Oe J-ucht.) Ja.

de d.rukke man: Ja.Er zijn er geen.Simpelweg.
een stilte.ze

de drukke

z1-Jn

man:

voor het café blijven staan.aarzelen.

Ze hebben eenv""roeu"e

gezi-en?

de andere:

Ik moet rlaar huis.

M,lt

de drukke
een

man:

Voor wat?

sti]-te.

de drukke

Ge zoudt meer moeten buitenkomen.Elke nacht in
en overd.ag in uw bed.Zo ziet ge niets van de wereld.

man:

die fabriek

Yroeger was het toelt anders.
§

de andere:

Vroeger? Wanneer vroeger.

(trekt z:-jn schouders op. ) *qF.Ik
de drukke man:
ben nog
sol-daat geweestrin het begin.l{aar het was rap gedaan.fk heb a]-leen van ver kanonnen gehoord.Van heel ver.Ze kwamen altijd
zeggen dat we ons moesten terugtrekken.En toen we ons veertien
dagen hadden teruggetrokkenrwas de oorlog ged.aan.
de andere:

To<:n

I

pas.

de drukke man: (hij denkt na.) Toen was hij gedaan.De oorlog.
ze hebben allebei hun rugzakjerbijna hetzelfderneergezet.ze hebben het koud.stampen af en toe met hun voeten op de grond..hun
adem i-s zichtbaar als ze spreken.
de drukke manl (roept plots.kwaad.) Ze zul-l-en het weJ- zeggerr,
de mannen van de politiek.
de andere man neemt z:-.jn rugzakje weer op en maakt aanstalten
te vertrekken.

om

ma4! Die hebben dat gedaan.En op onze rug hebbeyl ze
zie}: vetgemest.0p onze rug.Terwijl ztj in l,onden zaten.Hlln vin-

de 4fUbi<e

gers te te1len.

hij begint hard te hoesten.dan weer stil-te.
de andere:

Ge moet

u daar all-emaal- nj-et

mee bezj-g houden.

4

de drukke man: I{eet ge wat? (hij wacht even.) Yoor d,e oorlog,
toen zegd.en ze d.at we moesten vechten voor de nieuwe wereldrdat

het voor

beschaving was.Ze zegden dat a11emaa1.En nu.Ge
moet eens rondzien .Zie maar eens goed rond u. (fnj hoest weer.
Het is al.J.emaal- hetzel-fd,e gebleven.0f nog erger.
ot)"ze

)

de andere man haal-t zLJn schouders op en loopt zonder een woord
ï^reg. d.e drukke ma:r kijkt hem nijdig na.
de drukke

man:

(

stil . ) 0f nog erger.

(

pauze . ) Zeg d.at,

Ík het

u gezegd heb!
t--

@ntj stapt

kwaad.

weg.dieht

bij het braakland kiikt hii nog eens

en struikeJ-t.valt languit voorover in de mod.d,er.
hij staat zwijgend rechtrkijkt even om zich heen.mompelt wat.
houdt de pijpen van zi-jn broek met twee vingers oprschudt er de
modd.er van af .
gooit zi-jn rugzakje ffeer over zrjn schoud,er rz:uc}:t mistroostig
en verd.wi jnt.
om

het is lichter

geword.en.

5.

de vrouw komt de kamer binnen met twee bijna naakte kind.eren.
het oudste houdt ze bij de hand rhet jongste zít op haar arm.ze
slapen nog.
ze trekt een stoel van onder de tafel uitrzet het jongste daar
op recht.het oudste blijft er naast staan.
ze neemt bi-j het aanrecht wat water op een washandjergeen zeep.
ze wast het gezieht van de twee kinderen.hun oren en hals.hu.n
handen.d,roogt ze af ,
ze kleedt hen aan.met flarden eigenlijkrer bl-j-jft weinig van hun
kleding over.het jongste d"raagt een petje.
de kl-eren lagen op een klein ijzeren bedrbezijden.daarboven is
een provisiekastjerwaar ze een homp donker brood en een kJ-ein
stuk chokol-ade uit neemt.ze geeft het aan de oudsterd,ie het verdeelt.d.e twee klnderen eten hun portie vJ-ug op.

dan rennen ze Íresrzonder afscheid.
de vrouw kijkt hen even na.gaat d"an op een stoel bij de tafel

zttten.kijkt

voor zteh uit.

6.
I,'ii.,.',L-I

de ene man i-s nog altijd de eni-ge klant in het café .d"e ffi*
staat verveeld tegen de toogrkijkt naar bulten.dan fluit ze
amerikaans liedje.bij het refrein stokt ze en zucht.

een

de ene man: (gaat voort.) lui-sterr zegt lnij tegen haar.Als ge
rf,e nog één keer zo bekijktrals ge me niet gerust kunt latenrdan
sl-a ik u dood,.En hij doet het.Hij doet z:-Jn vest uit,hij J-egt
ztjn bril- weg en hij sl-aat en stampt haar tot ze bIi-jft liggen.
Dat heb i-k gezien.

hij drinkt wat van ztjn bj-er.d,e bazin bekijkt

bloed uit haar ooy.Ze ztjn haar direct
komen weghalen.lvlaar ik heb d,at gezien.
d.e ene

man: Er

hem.

de lIil:

kr+am wat

hlanneer was dat.

de ene man: Bij ons vroeger.lang geleden.In de stad z:u.:--t ge
zoiets nj-et gauw tegenkomen.Daar zijfe mensen hier te beleefd
voor.Mijn gedacht.
de tW:
ren.En haar

]-)ie
man

van in de straat hebben ze gi-steren kaal geschoin het leeuwenkot gestoken.Het zal ze 1eren.

de ene man: Het ztja er de tijden naar.
de IHI:

Het komt door di-e bommenrgeloof ik.De mensen weten
niet goed, wat ze doen.Als ze dat gefluit horen.Daar wordt ge zot
van.0f die andererdJ-e ge niet kunt horen.Niets.En dan opeens
de s1ag.I)an zi.trn ze verwonderd.

de ene man: fk kom er niet tussen,dat is zeker.
de di-enster herneemt haar liedje.fluit
heen en rreer.glimlacht.
de dienster: - (pIots.) Wat zegt

stilrwiegt op het ritme

ge?

de ene man: ïk heb niets gezegd. (hij denkt na.) Nietsrheb ik
gezegd.

de dj-enster:
ze

voelt

fk dacht dat gij iets gezegd had.

aan }eaar

coiffure.duwt het van achteren wat op.

de ene man: (blijft zitten. ) Ik moet maar eens opstappen.Albert
zal wel terug ztjn van het werk en hij wacht nlet graag op zijn
eten.Hij zal terug zr-jn van het werk.

hi-j zoekt in zijn jasje naar sigaretten.haalt er twee boven.presenteert.
de ene man: Een vui-l-e tr"Íihrer?
de dienster komt bij z:-jn tafeltje

staan.

de dienster: - (neent de sigaret aan.koket.) l{erci.

de ene man: Merci wie?
de dienster:

Merci meneer.

de ene man: Merci Romain.
de dienster:

Merci meneer Romain.

romain haalt nog een l-ucifer en een strijkkantje uit z:-jn jaszak.steekt de sigaretten aan.eerst d"e zítrne.ze roken.

7

de ene man: Het zijn er nog die ik gespaaro had.Binnen kort
ztjn er nieuwe.Belgars.Mijn broer heeft er van de Amerikanen gekregen.rflueky Striketrrheten ze.l'tÍaar ze zijn niet lekker.Ze smaken zo zltttr.GeJ-ijk peperkoek.

z,ij is bij

hem

blijven staan en hij heeftrachteloosreen arm om

haar middel gelegd.

lie_d-ienStgf: - Gelijk peperkoek?
d,e ene

man: (met een brok in de keel.)

Ge

zíjt een

schoon

meisje.Een schoon meisje.

zLj kj-jkt naar

hem en

glimJ-aeht.danrin de verterhet geloei van

een sirene.daarna niets meer.
romain heeft d.e dienster losgelaten en probeert onder de tafel te

schuilen.
d.e

d

j-ensterr

(l-uistert.)

Ge moet geen

schri-k hebben.Het is te

Vef hleg.

romain: Met die dingen weet ge nooit.
hij komt rechtstaanrdicht bfj haar.wil- haar kussenronhandig.
romain:

(iiees.) Ge ztTt een schoon lief meisje.

ze weert hem

rur af.loopt naar haar plaats bij de toog.

de dienster: - Laat gij me gerust.

haar sigaret is op de tafel blijven liggen.hij gaat terug zi-tten,
dooft ze en stopt het peukje zorgvuldig in ztjn jaszak.rookt ver-

derralsof er nlets was gebeurd.
een enorme slagrverafrdoet de hele buurt daveren.een ruit val-t aan
scherven.romain maakt een afwerend gebaar met ztjn armen.d,e dienster kijkt zonder verpinken toe.het geluid sterft weg.

8

romain:

(Uf:.jft zitten.) Enfin.fk moet maar eens opstappen.

7.
een draaibel rinkelt in de kamer.
de vrouw schrikt en gaat de voordeur open maken.die geeft in de
kamer uit en veel van het houten kad.er er rond. Ís weggebroken.
er voor staat de man net het koffertje.
d.e man:

(frij tni-kt.) Is het hier bij

Vermeerssche?

de vrouwrna een tj-jd wachtenrknikt terug.
d.e

man: ZÍjt gij zijn

vrouw?

de vrouw beweegt niet,?,e wachtrkijkt de beozker aan zonder een
spoor van uj-tdrukking op haar gezicht.

de man: (t<ijat rond,.) 0f gij z,.jn vroulr ztjt?
ze knikt.gli-mlacht naar hemrvriendeJ-ijk.
de man: Is Marcel thuis? Maree].Is Marcel thuis.
de vrouw schudt haar hoofd.ze wll iets zeggenrmaar ze zwíjgt.

de man: Verstaat ge wat ik zeg? @offir@(.
ze knikt lÍeer.
de man: En gij? Kunt gij spreken?

ze zwijgt.kijkt

hem weer aan.

de man: Kunt ge i-ets zeggerr aan Marcel? Een boodschap. (hfj
kijkt rond.spreekt still-er.) Dat er iemand is geweestrzijn
vriend.Polo.HiJ zal }rret we1 rreten.Dat PoJ-o is langsgekomen en

dat hij vanmiddag zal terugkomen.
ze heeft geluisterdrzwijgend en het hoofd lichtjes gebogen.
d,e

man: (1uider.) Z;tilt ge d,at onthouden.Polordat Polo is ge-

weest.Zitrn vriend.
de vrouw trekt zich van de d.eur terug en sluit ze.d.e manrpolo,
verdwijnt over de kasseiweg.

8.

in het café staat romain oprhaalt uit een bruinerversleten portefeuille een bankbiljet en gaat betalen bij de dj-enster.
romain: Hoeveel maakt dat?
de dienster: - (rekent eerst.) Dat
ge niet kJ-einer.

romain: Nee.KJ-ein geldrd.at

is drle frank en half.Hebt

maken ze

niet bij ons.

ze gaat in haar schortrdiept wisselgeld op.geeft terug.hij
h'aar hand vast.knijpt.

neemt

romain: Voelt ge hetrschoon poesje.
hfj J.aat haar l-os.steekt het geld rreg en vertrekt.slaat de deur
hard achter zietr di-cht.
de dienster:

(gedienstlg.) Merci meneeer

Romain.

o

in de straat kruisen polo en de somber geklede
is verwonderlijk dat ze mekaar niet herkennen.

man

elkaar.het

,/;^

/'Ào'\

\.7de

1

0

binnen.de vrouwrdie terug aan tafel was gaan zltten,
begroet hem.ze 7-egt een hand. op een van de revers van zijn jasje.
hij neemt aIleen zitrn sjaal afrzonder op haar te letten,haast.
hangt hem over een kant van het j-jzeren bed.
hij gaat er op zl-ttenrterwijl zij hem gad.eslaat.trekt z:-jn schoenen en kousen uit.d,an zijn vest.faat het a1les nogal ordeloos op
het bed. Ii-ggen .ztjn rugzak je heeft hi j op de tafel gezet.
hij trekt ztjn broek uit en kruipt ond.er de dekens.draait zieh om
op een zi-jrvan haar weg.
zij is bij de tafel het rugzakje beginnen uÍtpakken.ze spoelt bij
het aanrecht de drinkbus om,legt het papier van de boterhammen in
man komt

d.e tafe]-lad

e.

schikt de kleren van de man op een van d.e stoel-en.de schoenen
zet ze onder het bed rmet d,e kousen 1n.
ze kijkt naar hemrgaat dan weer aan tafel zittenrmet haar rug
z,e

naar hem toe.
een stilte.1ang.
danrmoeizaamrkeert hij zLeh naar }raar toerz:-jn haar j-s verward.
men zou zeggenrdat hij a1 geslapen heeft.hij steult met een elJ-eboog op het matras.kijkt naar haar.

de man: fk heb iemand gezien in de straat.Het wasrof hij
hier vandaan.fs er iemand geweest.

kwam

de vrouw droomtrluistert niet.
d,e man:

Slaapt ge? Ik vraag of er iemand is geweest.

hij steekt ztjn arm uitrom haar op de schouder te tikkenrmaar
verliest zitrn evenwicht.hij trekt haar peignoir los.één van haar
schoud.ers is bloot.zij kj-jkt hem aan.
de man:

Is er iemand geweest?

ze zít daar maar.hij streelt over haar sehouder.
de man:

Wilt ge niet bij mij in bed

komen?

(fri; wacht.)

Toe.

11

Kon

bij mijrtoe.

de vrouw staat op.maakt de peignoir losrtrekt hem uit.maar het
hemd, eronder houdt ze aan.hij kijkt d.e hele tj-jd naar haar.als
betoverd..

ze komt in het bed liggenrop haar rug.d.icht tegen hem aan.hij
heeft plaats gemaaktrleunt nog altijd, op een arm.ztjn gez:.cht is
dicht bij het hare.
de man: Gij zijt van nij.Een vogeltjereen muisje.Mijn klein

muisjerdat zijt gij.

hij trekt de deken op.streelt haar.legt een van z:-jn benen over
d.e hare.wiJ- haar kussen.kijkt dan op.
de man: We z:-jn het l-icht vergeten.

hij b1i-jft noés even liggen.kruipt d,an over haar uit het bed en
gaat bij de deur d.e lichtknop omdraaien.
lt&'httfu
het wordt niet veel donkerder.buitenlicht dringt door net tfueYW voor het venster heen.

hij kruipt tertrgrover haarrin het
ut-s

.) tu ter.Die
,tr 1

eninb

bed..

b 1k van
.Ze vrijen

I'Mi-jn 1ie
mond
beneden
hij kust
zte 11 gràag.fr De vrgd.w
oor:'" frlagerr lage.r.tt Err

.\
een basstem.
)-'...

rritTi-

gehoo-rd.

de man kuét

de
il

hij

zegt

jn

graag."

hij lachtrsti1. in het donker.d.an lacht zij ook.men hoort het
kleine bed, pi-epen.
dan volgt weer een lange stiJ-te.men hoort hen ademen.
na enige tj-jd komt hij boven op haar li-ggen.

z
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10.
poJ-o komt

het eafé bj-nnen.er rinkelt een kleln belletje aan de
deur.hij went even aan de warmterslaat ztjn armen over elkaar.
zet zijn koffertje neer bij een van de tafel-tjes.
d,e dienster zit ergens bij d.e toog brood te eten.kijkt daar even
van op.

polo gaat zittenrals voorheen.kijkt hoe ze eet.een ti-jd.
Fo o:

Ik zou ook een boterham willen.lt{et reuzel.

de dienster: _ (kauwt.) Dat is d"uur.

polo:

Geld heb ik.

ze maakt bij de toog een boterham met reuzel klaar.komt hem bed ienen.glimJ.acht .
d.e dienster:

Echte reuzel.Van bij de boeren.Die hebben nog
eten genoeg.En na de oorlog word,en ze d.aar alIemaal rentenier,
van^ díe pianots.
wT

polo:
d.e

Komt

dienster:

polo:

Waar

gij van de buiten?
Van Oud-Turnhout.

is dat?

ze antwoordt niet.hij begint zt jn boterham op te eten.smaakt iedere hap in zijn mond.
de dienster:

polo:

(

Hoe komt iemand

sti1. ) Dat zi jn

mi

geJ-ijk gij aan geld?

jn zaken.

dienster kont terug bij de toog staan..polo haalt een sigaret
uit ztjn zak.strijkt op een kantje een lucifer aan.rookt.
d"e

polo:

Hebt ge nog een export.

a2
t)

de dienster:

polo:

(afwezig. ) Wat zegt ge?

Nog een export.

hij knÍpoogt naar haar.
d,e

dienster:

(schokschoudert. ) Och gij.

ze schenkt het bier in uit een flesjerbrengt het

polo: Kent gij llW
zen

hem,

een zekeye Vermeerssche? Van een

paar hui-

verder.Hij woont 1n d,e straat.

de clienster:

rr

,o"rr.F$rs van gisteren avond..

hij drinkt van ztjn bier.zij gaat bij de deur staanrmaakt
open en kijkt even naar buiten.

ze

ienster:

In het begin van de oorlog had ik een vriendin.
Die woonde nog bij T:e.,ar ouders.Toen ze hoordenrdat de Duitsers
kwamenrzijn ze gevlucht.Eerst naar de Westhoek en dan wilden ze
proberen j-n Frankrijk te geraken. (ze d,enkt na.) Het is een heel
eind,rtot in Frankrijk.Te voet.
Het waren mensen die nooit buitenkwamen.Ge zaagt ze nooit op
straat, of a1s er ba1rY$ t<ermiÈ' was.Ge zaagt ze nooi-t.
Maar toen z7-Jn ze gevlucht.AlJ-es wat ze haddenrverd.eelden ze in
drie pakken en ieder d.roegölt tQ e&n van.i{et drie grote pakken
ztjn ze r,raar.Frankrijk gevlucht.
d'e'
En dan z:-Jrr &t vliegtuigen gekomenrlangs de weg.De stukats.En ze
d.e

d

hebben ze doodgeschoten.

ze wr-jkt terug.sluit d.e deur.bU-jft er in de buurt van staanrmet
haar armen voor haar borst gekruist.
de dienster:

Niet alIedrie.Alleen mijn vriendin.

ze draait *ttl omrwandelt traag naar de toog en bekÍjkt zich i-n
een van de spÍegels.wrÍjft met een vinger over kraay lippen.hapt

14

met haar mond.dan

haalt ze :u:-t haar schort een zakdoek op en

snuit uj-tvoerig haar
de

neus.

d,ienster: Dat ge hier de hele dag ztt, opgesloten.

11.

romain en albertrde d.mkke manrkomen bij het café aan.albert
houdt z:_jn'bïoer' tegenral-s die wi1 bj-nnengaan.

albert:

Een momentrmeneer Romain.Hebt

romain:

(aentt na. ) En gij?

gij geld

om

te bètalen.

ïk heb geld voor mijn verteer.En wie er niet voor gewerkt heeftrmoet niet drinken.
albert:

romain: Dat is het toppunt.
albert:

Wat

romain:

Dan

is het toppunt?

kunt ge in het vervolg zelf koken en ulr eigen hemden wassenrmeneer Albert.En ur+ bed opmakenrvoor ge er in kmipt,
als ge thuiskont.Gelijk een beest in zijn hol-.

albert en romaln bekijken elkaarrlange tijd.
albert:

Het was om te lachenrdat j-s a1les.

ze gaarr samen het café binnen.

12.

vanuit de schemeri-ng in de voorkamer van het huis, fluistert
man

d.e

