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.1.i l..af lpru^l

t. .iY. a^ --dL< *l,q\ vv - 
*,rt 1o.kr1.rl*.

rkest d
een dronkeman bij de ta chter st van stads
endste Era nmakers.het is r,es

de trompetter:
Acht i-n pacht.

de trombonist:
Zevenrnooit alleen gebleven.

d e viol-ist :
Er staat hier d.at er voor de eerste keer vrouwen meedoen aan d"e 0-
J-ympische Spelen.In Amsterdam.

de trombonist: 1-.1j^*-+L\,ir,*,-o.{ F '\ ,t**^,'t cL.

Ge zoudt voor d.e mannen moeten zíjnrtegenwoordigi lu^n"*^^n^ aLoc*

de saxofonist:
Uw bÍer smaakt gelijk mijn grootmoeder onder haar armenrBert.

tfr?4lEz t "LHet komt van bij de colffeurrook.

de viol-ist:
Er staat hierrdat gij rwonderschoonr krint zingen.

de trombonist:
Dat is waar.

d,e vio]-ist:
Er staat hier ...

henri:
Ge hebt aI hond"erd.

d.e tromboni-st:
Zeg,Rikske,hoe krijgt Siilruw streep zo recbtrqlW@LLWf

d""q;àrpetter:
Hij legt z:-jn kop op de kassei,r*en hij wacht tot er een tram voorbij-
komt.

ir.-..- 1.,,{rt'i''-'t' henri:
i'-B.irrrr"rrxorï,Ee ik lóp ffii*iér. \v"rd. tlt "'ac'L'-( 

u";'-"''-L-+''-zt

\{:l:ï*'* sv{'*

d.e tromboni-st : l6''r.íL r"L&-L-t--

ZegrRi-kskerwaarom vlnden d.e vrouwen u zo knap?

et

'n/ .-'o'

tr*\:,Y

$;

tbii d,lklb hóffi,t.henri en enkele ve.n r,iln eo-lle.o*ts



a.l?-

de saxofonist:
0mdat hij zo knap aan de piano zit.

Wilz iv'J'*
De pianist heeft altijd,lgeluk fi; de vrouwen.

Lrr
't " ; .. d'e trombonist:

BierrB.ert! En houd $_garbuiten.
-- de trompetter:

x U nemen a1J-e vrouwen tochnvoor Land.ru.
N

d"e violist:
x Er staat hierrdat er in Brussel een Amerikaan is aangekomenrdj-e

tweeënzeventig uur piano wiI spelen zonder stoppen.fs d"ie dan we-
reJ-d.kampioen?

de trompetter:
De grootste kl-ingelaar van d.e wereld.

de saxofonist:
De grootste klungelaar van de wereld.

de trombonist:
Dat is ons Ri-kske.

Whfr: i*'L-
lees het eens voor.

dx "Bi j zi jry,aankomst ,nu PWffilv"rkrr*rd e George leslie Fitzpatrick,
eJ-ke WWVAïffi-e pianist tot de strijd te d.agen.tr'itzpatrick &bb*à,,.&r,*.et

..t,t,tr*aening {,6&frdat bij het recordpianospelen tweeënzeventig - hoogstens
.rÈï' tachtig - uurrde droomgrens uitmaken.Kenners van deze sporttak z:-jn
';" van oordeelrdat het Amerikaanse Energiewonder N ín Md&1é weinig

seriguze concurrenten za1- aantreffen.tt :1t"1'{)*a

henri is met de trompetter en de trombonist beqinnen zwartepieten.
@_Euzfu

de trompetter:
Rikkierhoe J-ang kunt gij het?

qrw henri:
Wat doen we{zwartepieten of vuile moppen vertellen?

de trompetter:
Hoe lang kunt gij,Rikkie?

henri:
Zo Lang a1s Rudolf Valentino.



?"\)

d.e trombonist:
Dat zou wat, geven!

de vio]-Íst:
Henri Jacobs overwint de Amerikaanse hlonderman.

de saxofonist:
Bel-acheli jk !

- t,.L-r-''t'-.\'""-,..* d.e trompetter:
De Kauwgum Wond.erman.

i\'1L r p

Wi'P* 3 Sltt'trÀ í**
Dat hij naar huis gaat ,rU à44n Vri jheidsbeel-d #fipjsfu.-,

de trombonist:
BierrBert! En laat oLZe Rikkie d.enken.

een pauze.

de saxofonist:
Dat zou ik niet ged,aan hebbenrRikkiermet die koningin.

l*-f u- L-c,l'-
henrí: Í.s 6,L.s€.** w*q_ .1"

Droomgrens van tachtig ttur .Wpzns.fliblc lachen -Se*-+i-e+s+rrk, Bert, met
\ 2/'

,. 
l'

,4rr'1 .3t}-ti i 
''lr

frieten.Ik W. naar W**9W,4 t'*.r"*-1
!É'



:Ëï*-

"5§

7).

@ffir'dàeoatlr aan het k]-avier en traint.bert staat achter de toog.een

{ o.i"!

,-f llaarom slaat hij 
ff'

Het is lastig te verd.ragenrmaar het is
trekken.

een pauze.

' 't'v*P 
t 1'

- \.'\P\t &*o' 'l'W fonske :
/, Gaat hij er nooit mee stoppen?

nodig.Gelijk een tand laten

d*Hij oefentrvoor eeïr

een pauze.

1,.4..'-'--"'t-' t't'1

getegerdrdid.Al zesentwintig uur.
@t
grote

fonske:
Voor die kunstenaars werkt ge
gasflidie ]ran doodvallen.

&-blt

u het hemd van uw lijf.En de stam-

Het is een vriendrFons.En als hij
s.azet &a Wfft.

\=r,*-t
fonske: t 6-w*aL ; ^--l* t-yMaar ik wil het niet horen.Hij speelt\al1es in mijn kop tot yild.

Mijn kop zit vo1 wind..Ziermijn oren vallen af .Hulp! Huuulpl &&&,
help mij! ï,{ijn oren valJ-en af.Houd mi-jn oren vastrBert.Help uw
stamgastralstublieft! Ik kan niet meer! Nu is het gedaan.Houd me
vastr.Bertrhoud. me vast! Weg met die piano!!

bert:
Hier! Fonsrblijf hier! Ge loopt in uw ongeluk.

fonske eooit henri jaeobs een slas bier in het Eezicht en va]-t voor
zÍ jn voeten neer.henri gl-imlaeht . st j-l .

bert:
Dat moest er van komenrFons.Ge ztji hj-er uw langste tijd stamgast
geweest.Nu zql- ik u pijn moeten doen.

v-

henri:
Mij kon het niet vee]- @&.

-*

.<r^ t^g^--f
ffiftrdan staat het in de

turk*iï
n*-*'J.*f



nrjl'ï

bert a l*"jHet zou een slecht teken zLjr: geweest.{[o in het begin.

henri:
Ik voeJ- iets hard in mijn
keJ-ijke fuL\ energie heb.Ik
heeft.fk moet. aar. vijanden

À/t
I}.,;r oc-* 

:

e.íÀo
kop zittenrBert.Ik geloof dat j-kWerschrik-
geloof dat ik iets hebrdat niet al-leman
@ffi. U<»ata--6-z

". !í/'u



4 ' {'ï&"'*'
henrl jacobs zijn gemeubelde kamer in deurne.aan de muur.d,e Ëdds-
@p zegektans.henri e\ wi,]-1y iaeobs zitten op de canapé.op d.e tafel
staat een ha]-f leeggedronken fles .ienever met twee glazen.

henri-:
Welrhoe voelt gij urmet een broer d,ie wereldkampioen i-s?

wi1Iy:
Henri,ge weet het,voor mij zuJ.t gij altijd dezelfde blijven.

à"''i.'* I'ls,.t{J'renr}'iÍ"r "- i
Dezelfde,dat ík,ghe.N_os*ï;s *rí'il.h" Jacobs van de tachtig,nu ben
ik de Jacobs van de zesëïnegentig en bi-nnen een
schien de Jacobs van de duÍzend .En zo vepfurren

t'yrg,l"{'

*c,--t wi11y:
Altijd veea*e.r?

l/t gvt

En ik vi4.&e

paar jaar ben ik mi-s-
v,ffi*àr .. .

ix

henri_:
En d.anrop een dagrkomt Pietje de Dood langsren die slaat de piano op
ni jn vi-ngers dicht .ZoyeeT- is zeker.

wi1ly:
Gaat ge dan nooit terug Ín een orkest spelen?

henri:
Ge hadt er in Den Haan bij moeten ztJyL.In Hotel rTer Duinr.Dj-e zaaT-,
dat was een zee van lampions.En boven de pianoreen plakkaat.Drie op
d,rie ri,k zweer het! Henri Jacobsrhet Belgische Energiewonder.En er was
een dienster.Zo dik! Die vroeg altijd: Wel ,gaat het nog &LW*ti*Z nn
Ík: Ik ben W*ur" Jacobs.Om Ie tàöËen.Dat Éunt gij ooÉ. ,e'ggén,Wi11y.
Na zesennegentig uur ben i-k er mee gestopt.Dat was toch aI het wereld-
record,.De honderd,daar maak ik iets speciaal van.Neertr{i11yrnee.Een
orkestrdat benauwt.Alles wat 4a ploeg is,benauwt.

'. ,l Utl
, tep_ é"

wil1y i ..ï,L
Vader dacht altijdrtoen gij met pianospelen begonrhij zag zi.ei'at
zttt,en,i-n de konsertzaal op de eerste rij en gij d,aarbovenrhelemaal
a11een aan de pianoren duizend mensen die n'aar u luisterden.

henrj-: i {.&a*,fk heb eigenlijk altijd voor dokter willeni studerenren gi j §&$àa{t',tst*
sehilder word-en.

t,

& ki!*tss '1i

wi11y:
schilder worden.

henri:
Ge hebt schone dingen gemaakt.Dorpenrzorb:-j de rivier.



wi11y; ..
x Ge zíjt eens aan een boekfuvan

was dat hÍeer? Y:
lrir

h,e:tri-:. _,
Ik weet het niet mee*.Gdhebt'

.-.1

wil1Y:
Aan d.e piano.

@ety*c lbegorrne4, in de herfst.Wanneer: ,,. ,-

t . { r.r"-.t
i ,^ 

.' 
l,t: r dr \ar+<- 

" 
( ..,r'+

''" i '''" 1".-.-r-l*e,*L- t

^. ( , +a-1'
. .lmi jJ ook eens geschilderd.

henri ! \6;.+.=t..,>r.

Wilt gij dan voor al-ti7d, W.aor blijven,Wi11y.

wi11y:
OchrHenri! Ik ben uw oudste broer.Wanneer wordt gij eens verstandig?

henri: .
Dat is een van d.ie .bgroepenrwaarrge :uzel-,f niet d*, ktsnt uitleven.De
mens in u Í*#kw:-jnt'fie mensen komenrde mensen gaan.En gij blijftren
ge |edient en fhdient.
pauze.

*.*,r-4ee.Ai.Lor4 
^_*gi11y 

z ;{ L*L *,'"f" fi
Ik ,§0,ey, het p&t4dft *It ,w irk wíÀ.-v. 'dl.d*g1së.;!e*e",,vragen, Henri .

henri:
Vraag het maarrWilly.

wi1Iy:
Als het uw vaste wi1 i-sren uw voornemen van door te gaan net die re-
cord.-affairerd,an sluit ik #d e6,§t bijit.,a.anren d,an gaan we samen.

henrl:
Maar hoe? Hoe dan?

Ik had gedaeht: ik
gfj nu ergens een

wi11Y: .-t 1L\++'

ben kiè\lxlxren gij werkt in drankgelegenheden.Als
record haaltrdan kom ik mee en ik speel

lrgir.t'e*+ WsWur vragen ze a]-ti jd.

,o-Y

henri 3 \^---r*
Dat kan toch geen mens van u qdfrfuird.at gij uw leven weggeeft voor

;1".i het mi jne.

{b-,u+";f wi11Y:
Gij ríaafr\t d.atrHenri.Ik ben uw oudste broer.Niemand heeft ogen op zijn
rug.Wat weet gij dat er$§ebeureii, kadrLn zorn zaal.Gij ztt d.aar en ge
kijkt naar uw toetsen.Met mij hebt-§e twee ogen bii.Op uw rug.

pal7ze.



henri:
Van wanneer zien wi-j mekaar zo gr:aagrWilly?

wi1ly:

í

"*#.fl-tÀ
&vr" I

,-al^W'

" Niet meer :voor

/^ - \--iUcn:lHenra.

ons I

wi11y:

henri:
Voilà.Nu zou het moeten beginnen regenen.

wi11y:
Dat zotr ze wegjagen.

Weet ge wat de tijden brengen? ldiets dan politiek.Die staat t:qssen
lr-vader en4róoederrtussen bhan en#trrouw en ook tussenítbroeder end%roe-
der.Wi-j mgi!*en d.aar een ultzonderingg
gaangrm in arfr' op de drlizend af . i

henri:
Wil1yrals ge dat echt meentrdan klinkt het
0ostend e : d j-e van Jacobs r d.ie houd en het !

wiI1y:
Da,ar d"rinken we oprïïenri.

i(ryVeq@ van het een of het and"er.

lenrí:/%l 1. u,*o'.! r-aar** '^-^o. LA1s ge beroemd zijt, rw-w&tget*a*ituMstrDo.y.

een pauze.ze gaan bij het venEter staan efr-Èijte" ""ar n"iten.

wi11y:
Het wordt al vroeg avond.

henri:
AJ-tijd. in d.it seizoen.

wiI1y:
Zi-e, muggen !

henri-:
Ieder jaar hetzelfde.

Ge bedoeltrhetzelfde
wi1ly:

1i-ed" je.

henri:

op ztjn.we b1i jven o1f ::*:gi*"
'ti:)

(

iWtaaealsau)i van'l.arIen tot



t\\'{ -

henri:
Het heeft in d.eze tijd" van het jaar nog nooit geregend.Ifog nooit,
sindsl$ hier woon.

f
wi11y:

Maar na de regen komen ze terug.En m_aar vliegen!

henri:
pí wat gebeurt er a1s gij rr,ilt trouwen?

wi1Iy:
Met wie zou tk trouwen?

henri i d46 q^,.:.t

Een of andere blonde.&eLaqts vragen ze veel.

wi11y:
Dan neem tk ze mee.

henri:
Tk zou willenrdat vader ons kon horen.

níIlyI
Ïíe zulIen het venster maar d,ichtd.oen.

wi11y I tr.i*a,fu,4
Doet ge het echt alJ-een (maar) voor d,e .taaa,rHenri?

fu^ b*.rr,<-*{ à W--I-PS-- , rf I
henri:

Waar zou ik het and,ers voor doen?

wiJ.1y z L,t<)t*"
Dus wij ... en a1les wij waren te gering voor u?

henri:
Dat hangt er van afrhoe ge het alJ-emaal wil-t bekijken.

rÍve" wil1Y:
Wu-waar beki jkt gij het?

henri:
Van bi j de dui-zend.

wil1y:
En wat ztet ge van d,aar boven?

henri:
Ik zte mijren al-lemaal mensen.En ik ben juist zestÍg uur aan het
spelen.En a1 die mensenrdie hebben zo iets in hun ogen.ïn ieder van
hwr zit een dier en dat dier wachtrtot Ík van mijn stoel val.i'ïaar



ik blijf zitten en ik word dat dier d"e baas.

. wi-11y: 
nOchrHenrj-.Mijn klelnf broer\e,,



5.

x 'l oq= . café 'astrid' in Ë#lrliklaas.namid.d"ar,. ti id. voor het vieruur--

operettenme]-odfeëL

de kelner:
Riekt ge hetrhoe di-e oud.e dozen stinken?

wil1y:
Ieder z:-jn +i€en reuk.

ke]-ner:
Gi j riekt naar me*akoffie,r^-f t'^^"'Ll*

wi1Iy:
Dat komt misschi-en van mijn werk.fn het leven riek Ík niet.Hoogstens
wat naar mÍjn sigaretten.

kelner:
Waar riekt uw broer naar?

wil1y:
Tafel vijf wil- afrekenen.

kelner:
Die moet toch zweten gelijk een pastoor.

wi11yi t
t{ijn broer is altijil kurkdroog.En zeker op zorn belacine1ijk/ Srti,j
van achtenveertig uurrgelijk hj-er.De vijf is voor u. / '-.:^--

ke:rnegil C.' i*r*t-"*i {-^** u"*"u-( fl nGii zult hem we1 overal- bepoederen. t í +4J4.; :

hij gaat naar tafel vijf .een d.ikke d.ame komt naar wj-]-].y.

d.e dikke dame:
x Zoudt u de piani-st wi-Llen vragenrvoor mij I...

te spelen.Mijn naaJïI is Ada Yanbeeck.

ny wi11Y:
Dat kuntif, hem ook zelf vragenrmadame.

d.ikke dame:
Die spaarpot op de piano,is dat voor geld?

rk denk dat mene"= ,i:**{i'""^ln*i{Írr< geaaarlniet kwali jk zou ne-
men. l;;;{ 

l

de dikke dame gaat naar henri.will:r bedient verder.de kelner komt
tsrug-



s)z

X I ...

(ztngt mee. )
I

4 aaa

henri:

kelner:

voor Ada Verbeeck uit Nie1.

Wat denkt gij er vanrvan het Plan?

Welk plan?
wi1ly:

kelner:
Van de Arbeid..Zijt ge er voor of er tegen?

r- wil1Y ' !*-'-" lsl' k''cL
i.T,; Wii zijn bij de Internationale ArtistenWc.

kelner:
Jaja.Kunstenaars.Xen paar jonge nonnenrkijk.

r.riI1y:
Dat ztjn kinderzusters.

lottl vanhoof .1ater lotti .iacobs.kornt met een colleEa en twee kinde-
ren het café binnen.ze Eaan aan een tafeltje zittenrdicht bj-j henri
jacobs.

de colJ-ega I bn
Zo.Ert nu drinken hre schoon een @tfic koffieren rre kijken naar die
meneer d.aar.

Ik wil- cacao.
het ene kind:

het andere kind:
Zeg.Ik wil geen eacao.

l-otti:
Dat kan toeh niet.Dat is toch een bed.rÍeger . . .

colJ.ega:
Spreek wat stiller.

lotti:
Wat d.oet hij dan a1s hij pipi moet?

willy:
In dat geval staat het reglement van de Internationale Artiste
bepaalde rustpauzes toe.Wat mag het zijn?



t,ti.r-'. col_Iega:
Twee;koffie, twee @", een cacao en

irw*- Ít;.**-d,*a.t

lotti:
Hoe oud, zou die man zijn?

Drj-eënd ertig. 
nenri :

coJ-lega:
Ztet gerhij hoort al-les.

,..,i henri:
\, i Maar' dat heb ik jtoch niet gehoord..- ra

^ ',"§ \l ---'/
,L 'u I 1"-- wÍI1y brengt het bestelde.

wiI1y:
I{ag ik geJ-ijk ontvangen.Ze lossen mij

k-tt lotti:
Gii Wïbt op mekaarlfiale kin.

'É"^.e.'* d 1í willy:
!Nu-S_".-+"" 

frank vi j ft ig.

een kreem met veel kleuren.

af.

r.*,Lg" "eL o-b /È-ÀI-{.o^ hgnri :
e,Éó+ij k#t Wil*q-r*"1*

Waar?

Overal.

]-otti:

henri:

l-otti:
Plezante.

wil-Ii heeft zijn witte kelners.iasje ui-tEetrokken.is bii henri- aan
de piano komen staan.

l-otti:
Kent ge t...

wi1Iy:
Ge noogt meneer Jacobs niet voor u alleen houden.Meneer Jacobs is
hier voor hee]. het café.

l,le1 ,u*.l**oelt r" leffir"terz

Ja,ik voer- me beter.ilt;ï;,t"o"Jaxoelt sij u beter?



i\t{

henri:
Ja,ik voeJ- mij ook beter.

,i 1ott1:
ïed,er heeft zt jn eigen beroep.

wi11y:
Mijn broer heeft een beroep geIÍjk

lotti:
AIs gij z:-jn broer zijt,rdan ben ik

tuè*. henri;
Dat zou wat ils?àanrzustet',tt

een and.er.

zi1n moeder.



6.

een lege ba]-zaai-,nacht.ver achterin, twee d,euren de toiletten
flauw lichtsehiinsel va].t door de ronde troe ruiten. tussen
de deuren,een of verlicht uurvrerk van .opzi.i. en-
e1e hoge vensters.henri zit midOenin aan de piano.s kt

nae lotti slaapt.warm in ee re winter.ias.Ltaar en in haar
sehoot.willy zit het verst af .hÍ.i spreekt stil voor zich uit.soms
zakt z\in kin op zí)n borst.hi,i draagt een trui ondel-za.iL-ig.Ll9-...

6.1

henri-:
Ilebt gij ook altijd. het gevoelrdat mensen gelijk trij nergens op hun
plaats zí1n?

willy:
En dat de d.ingen boven uw hoofd" weg gebeurenrdat 61e niet meer weet
rfaarom ge hier z:-jtrlienri ja.i,faar dat vind ik niet ergreigenlijk.
Dan kunnen wij ons met een gerust hart wegsteken en nadenken over de
d-ingen van het 1even.

een stilte.

henri:
Alles beweegt en alles stroomt.Denkt ge dat elke beweging een oor-
zaak heeft?

wi11y:
0f zou er Íets zljnrdat ïan zetf beweegt\.

henri:
Iets dat vanzelf beweegt en dat voor a.ltijd in beweging blijft,

wiI1y:
Dat is tegen we wet van Newton.

henri:
De wet van wie?

wil1y:
I{acht een momentrwaeht "Een lichaam blijft in den toestand van
rust of van eenparig" ... "lichaam blijft in den toestano van rust
of van eenparig rechtlijnige beweging" .. . "rechtlijnige beweging
tenzij er een uitwend.ige oorzttak op in'werkt.r'Voilà,ik ken het ook
in het latijn.



q
lo

een selaEkamer j-n willebroek. jacobs aan de pj-ano.er boven,een bordirhier vestiEt wereldkampioen jacobs een nieuw record.: d.e 100 uren!r
wÍl1i dient rond".lotti jacobs.Eeboren vanhoof.zit wat opzij en be-
kiikt de klanten.nos tien minuten tot een nieuw rrereld.record.

Ël eerste klant:
Er moetv-olie in uw ídlrlrëttlsos.

hij siet een el-as bierme-e4r *
wiIIy:

Zouö.t SAat willen laten, alstublieft .

tweede klant:
Gar gon ràl@ nog và-if*-ste}I*L+, en rap .

y' i,"vttr*tJ'''"'{ "r' "r- '1'c*.J\
wi-11y:

fk heb ook maar twee handen.

derde klant:
Ge zoudt misschien liever bij uw broer zittenrom
jes vast te houd,en?

eerste klant p.. ,oL it'
Hij heeft hem niet meer nodig.Wtgaat erValJ-een

S1aapwe1, broed.er

Ge ztjt a1lemaa1

ztJn slappe hand-

"'t.. c;L ,.e:.!(,(-t' - . -, i ...o(-í.,

aanróp het gemak.

r-\
ii

d,erde klant:
Jacobs.

zí1n vrouw:
jaloers.Gij ook.

derde klant:
líat weet gij daar vanrwat daar achter steekt.

ztjn vrouw:
Maar hij is van Llillebroek.

eerste k]-aht:
Ge moet nog eens tanken.

irlj siet een gtas bj-erffilTHïö1lreerL
de vrouw'.

Ochrlieve Godrhi j kan niet meer.Kijk nu toch eensrki jk!

eerste klant
Broed.er Jacobsrwe horen .èe-"-rtel:o*!s niet meer. L^-a-,t Vrrr*



7tz

x
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wiIIy t a*gAtMijn broer speelt het Koor hX e Gevangenen uit rNabuccor van
Verd i.

d*u' tweed,e klant:
Het koor \rMlÀa vangers ui-t rNabuktuf van Bruno laatmaarhangen uit
Kortenberg,Nog Írijruel*z*r'u. \^r*"É,L^'"\ {...-L- .r{," "-.\.,' ."rt I

Narbukt u
eerste klant:

Jacobs !

:-*1. d erde klant :
h"vh"* plat.

de vrouw:
Zterzterzíe! Hij valt!

wi11y:
Volhoud enrHenri- .Nog zes minuten.

eerste klant:
Zes minuten te veel!

derde kl-ant:
We zingen hem plat !

tweed.e klant:
Plat zlngen we hem: rBroeder JacobsrBroed.er Jaeobsrslaapt gij nog?
Slaapt gij nog? Hoor de klokken luidenrhoor de kl-okken J-uid.en.Ding,
dang, dong.Ding, dang, d ong. I

wilJ-y:
'No65 vi jf minutenrHenri.

eerste klant:
Vijf minuten te vee1.

derde klant:
Vooruitrallemaal-! rBroeder JacobsrBroeder Jacobsrslaapt gij nog?
Slaapt gij nog? I{oor de kl-okken J.uid.enrhoor de klokken luiden.Ding,
d ang, dong.DÍng, dang, dong. I

'. n :

;!/
v

tí\,,\,Í ,"r

'N '\

]-otti:
Dames en heren! Dames en heren! Da! is mijn manrdie gij hier af-

q4,-_ Ee.e{-maakt.
I r i ioor d

.iloi ire"it ,rào, die prestatie een
.f*t jaar geoefend.Ik ben niet met hem getrouwd om hem door u te laten

afmaken.Gij betaalt een paaïU.centiemen meer voor ur,r bierren ge krijgt
er een ni-euw wereldrecord" ffir.Maar wijrwat krijgen wij van u?Ik
he'b het hem nog gezegd: in uw geboortestadrdoe het niet rdaar zLeyl ze
allemaa1 groen van nijd..Maar hijrmet ztjn energie,hij heeft gezegd.:
jawelrï,ottirik maak d,e hond,erd rond in Willebroek.En nu zit }.:.j daar,

a'i^ {,,..ffr.d***;a"d" ,'a*"o&4' r.t r{^ ,'Ísc ti{lr'tí,.

*]t"
,.J,^
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opgesloten bij de rriiap -luesten.fk ben kind,erzuster geweestrdames
ui.-h"""rrren iË heba*tnffogen gekeken.fk heb nog stoute kinderen in
hrrn ogen gekeken.te knarsten met hun tanden,omdat ze niet wisten
wat goed. Voor hun was.Maar zo stout a1s gijrwaren ze niet.Zo eTgrzo
kwaadaardig, zo bruutrzo onbeleefdrzo Jrl+ag ...k

wi]1y, H.'" . ó.&t-
Nog drie minuten,HenrÍ! Lotti,kom & Ét*Azttten!

]-otti:
Beesten, ztjt gerkinderachtige beesten.Ge I'iilt hern kapot makenrvoor
hij nog maar goed begonnen is.

de klanten ziin stil 8e'worden.

eerste klant:
Ik doe ztjn tank nog eens vol-.

hi'i eiet een nlas bierl,in de pianoi leegl

tweed.e klant:
Laat hem doenrtoe.Laat hem doen.

eerste klant:
i{ee.Nu is het er mee gedaan.

eerstg klant:
Te veel familie. \..v. L,,- lo_;L.- í\***,(v

wiI1y:
Nog een mj-nuutrHenri.

stilte.

eerste klant:
Nog vijfenveertj-g second.enrHenri.

de waard:
Uloet er champagne zLin voor iemand?

eerste klant:

I r L,-,tà.* *

Nog veertig secondenrHenri.

de eerste klant

hi i tikt tesen het deksel Van--d-e lotti
henrits vinqers.en houdt het vast.

lotti ki.ikt
het koor d.e Eev

recht in de ogen.meqè
uit t

ee]-t

^c t9"

eerste klant:
sta aehter u.Kalm aanrHenri,Ik



lotti:
Nog d.ertÍg secondenrHenri.

eerste klant I

, u' \. Dertig seconden te vee1.
.j'\',i'...-'ir'r hij trekt henri jacobs zijn stoel weg.die valt op d.e grond.maar houdt,\4

" nog een hand aan oe toetsen.wil-ly en de eerste klant vechten om de
stoel.lotti houd"t het deksel vast.henri zit op de srond en sneelt door.

op: applaus.

[olao.-* lotti:
Ge hebt kret kba-ar *.speel+, Henri !

/tno.--. -r..\n*,-*.-- henri, l::..'**c(í'u"'
Er w*efuà1ï-wts nog harde jare*,lotti.

lotti en wil]-y brengen henri- naar een vrii staande tafe1.

lotti t
Voilà.En breng ons nu eens een lekkere fles champagnerlr/iI1y.
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er zijn veel mensen,enkele mannen in het uniform van de zwarte bri-
et niet veel .er zíjn ook kirnstenaars.

een schild.er:
Er j-s een oude man geweestrdie gezegd heeftrdat we het venster moes-
ten dichtdoen.

een schrijver:
Er is een oud venster gelreestrdat gezegd heeftrd"at hre d.e oude man
moesten d,ichtdoen.

lotti,breng de

Ge hoort hier
zegd. heeft,dat

fk geloofrdat
jaard,ag.

henri:
champagne.

een toneelspeler:
niet anders d.an dat er
we het venster modten

lotti:
ge de mensen best iets

een oude pslg;geweésï Í§rdie ge-
d,ichtd,oen.

zoudt aanbied.en voor uhr ver-

henri:
Drinken! Bier voor iedereen.

l{at zít b.ii zo te
)É )É
)í )e
Jt rf

En hij speelt nog

een oud.e man komt

henri:
Mijne dames en heren! fk ben vannacht
Juist even oud a1s onze tijd.En daarom
Op onze ti-jd en op mijn lang leven.

de schrijver:
o Straks val-t hij uit het venster.
lF ri.
'' )Étr de schrijver: rHij verdient ado: el-k

i!,/t'
L-l-C \, ,**í' 't.

{

d,e toneelspeler:
roepen? Heeft hij het wereldrecord. gebroken?

de schilder:
maar van gisteren.

bi-nnen.

d.e oude man:
Als ge niet gelijk ophoudt met dat getokkel,of ge doet het venster
dichtrdan roep ik de politie.

d.e oude man gaat weg.

eenenYeertig jaar geworden.
, ht+ -ik-al , me t mi j t e drinken .
"*.\+ u\- wy}

I i'+,.-+1v*l

\- '0 '*"r
1l zi",t L-t -r+-

g1as,&[t ís-afir;""\
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henri staat recht.in zijn ene hand een g].as bier.met de andere speelt
hi.i rfang zaL ln;..i leven ... t.

henri:
ÀIs ik u mag \rerzoeken op de toekomst van het
Prosit! Wi11y,kom bij ons staart.

recoröpj-u.ro*p"1f

de toneelspeler:
: repiteerqt-
,,Deze nacht is de droom ontstaan
l'van het stormende jonge geslacht:
{ De nieuwe soldaten ztin opgestaan;
\f"S uw hand op mijn kloppend hart.

d"e oude man komt binnen met twee agenten.

de oud.e man:
Hier.Ze mogen kiezenrd-i-e piano of het venster.

de agent:
Waar j-s de baas? Hebt ge daar toelating voor van de autoriteiten?

d.e waard"in:
Ja.

de andere agent:
Ge maakt nog te veel lawaai.

d.e waardin:
Tk zal- het venster dichtdoen.

d.e agent:
We zullen buiten eens gaar: horen.

d.e twee asenten Eaan met d.e oude man buiten.

een beeldhouwer:
Er was eens een oud,e manrdie z:-jn oude verjaardag bij het venster
wild.e vieren.

de twee nten komen met de oude man te

de
Nog te veel lawaaj-.

and-ere agent:

de oude man:
Het moet maar geoaan zLJYL"

d,e schi]-d.er:
Tut tut tut.Die man hierris geëngageerd
u,aar ophoudenlgaat niet.

,(-t
d-e beeldhouwer:

En dat all-emaal- omdat er een doofstomme

t

voor 250 uren pianospe:-,Zo-

niet kan slapen.
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de oude man:
Ik ben niet doofstom, ik heb gevoelige zenuhren.

de agent:
Ge moogt doofstom ztjnrzo veeJ- ge wi1t.A1s ge er l-ast van hebtrdan
is dat verstori-ng van de openbare ord.e.En clie gaat niet.

de andere agent:
En als ge niet rap ztitrmoogt ge meekomen.

. de schi-lder:
Zeg ook eens iets.

wi1Iy! , L^, i..,^r-
À1s de poritie ftbit wil,dan Ë{Àri6 wd'hatuurriik ó'[Ëï :i

lotti:
Het is ons beroepren we moeten er later ook nog van leven.

de andere agent:
Dan is a1les in orde.Voilàrge kunt rustig naar bed gaan.
u.r*--A( L
UÀJrcia. komt er aan.gevolgd door een mej-s.ie en een .ioneen in rtra--
ditionele t klederdracht.

*-*o.*{ L
Eà€avm':

Waarom speelt hij niet meer?

de toneelspeler:
De politie heeft het verboden.

q."*o{ L
TLlle'§/ffl . :

Gij speelt voortren de politie gaat rraar huis.

de agent:
Zo simpel is dat niet.

t",o-"--r! {.t ,-"''*d4
zo simner- is dat *"rH-iàitr"<tïds het niet zo
beli ói"" lni$Ë^n"gierungspraíiapnt*,Reeder op/nn at

,*Li"r{

belt orLze Regierunsspraííàf;n}-qRg:d er op/nn, t*"
1a simpel niet isrdan trekt onze tÀffi'Ë-'z:-Jn ves{'uit.En

., l\ hetemaal simneli/

d.e agent : ,,,s:,.!

Kom Jef .Voor dat soort praat zLJn wel'ïriet op -onze plaats.

twee aEenten

simpel isrdan
het dan rrog zo
dan is het

la.$Lr l*-

- I o '"'--\

En ik?

Kom in mijn armen.

d,e oude

f",or,,-al I.
ïËi'1e8\-x0..:

".-'ile..t
I
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hij omhelst de oude man.d.j-e bed"uusd wegloopt.

de -tonee]-speler:
Hoera! Hoera! Onze WiSfuLeeft, àe politie weggejaagd".Hoera!

ftdqg1P' z *^'&-<l-í'*
Bent u d.e heer Jacobs? fk heb veel over u horen spreken.Speel
gerust verder.En dit is uw vrouw? En daar uw broeder? Ik ireet \,/}S,C,-
En hoe heet gij?

Wi-1ly.

En gij?

lotti.

En gij?

Hendrik.

wilIy:

wies m.:

lotti:

wies m.:

henri:

wies ,,I. 3 [L.-.,e..,- nfrr'-**''' è
Daar drinken we op! Vooruit! .eaàï ae wi;nvil onze g7-azen doÏÍh:tden!

henri speelt l-uider.er neuriën enkele mannen mee.dan wordt er l-uid-
keels gezongen.

]-otti-:
Hebt ge het gehoord.? Hij heeft 'gij' tegen ons gezegd".
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een lege balzaal.nacht.

henri:
Dus, zogezegd., er kan een beweging bestaanrdie'eenparig voortduurt*
a1s er geen'uitwendige oorzaaknd.ie beweging verstoort.

wiJ.l-y:
Ja.Dat kan zeker.In theorj-e.I{aar proefondervindelijk kunnen }re op
orLze planeet geen bewegi-ng aanwi j zenrd.ie zonder uitwendige oorzaak
bestaat.

henri:
Nee?

wi1ly:
Denk alleen maar eens aan de weerstand. van de lucht.



6.1

een lege ba]-zaal.naeht.

henri:
Ilaar in princi-pe moet ge toch toegeven dat elk lichaam, eens j_n

beweging gebrachtruit zichzeT-f in beweging zou kunnen blijven.

wi1ly:
Dat geef ik met plez:-er toe.

henri:
Dat zal wel-.

wiI1y:
Denkt ge nog aan die f zelfbewegingr.

henri:
De rzelfbewegingr!

een pauze.

wi11y: ., 1^"\u
Ge kunt d.aar al-le kanten mee uit.Die tzelfbewegingr kaïi'ook [qskaan
in dingen d.ie niet echt ïriÀn dÍe.,ge nj-et }@erl.

iní.I "{\*o[.r,.*i[',,',*
Ïrenri:

In onze zteT- en in ons verstand,rln ons hart en in onze hersens.

wi11y ! ÉdooIk weet waar ge naartoe wj-lt.Naar d& zelfbeweging in de mensen.
7t
''*'"e
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e verte hoort men met
tussenpozen bommen inslaan.eerst het gef].uit.dan even niets en daar-
na een doffe s].ae*die al1es doet trillen.
henri jacobs zit op een houten tweedeks britsrzijn ru&gekromd.eet
een boterham zwart brood.wi-Ily zit wat verder op een stoel.hii hand-

ri-mitiev die een radi-o in werking houdt een ook
het licht.houdt met de andere hanct een boek vast.op de radiormuziek
van benny goodman.veel- gekraak en nu en dan een mededeling in het
engels..

Weet ge wat

Waar heb ge

Gevond en.Íh

wi11y:
Faust zegt,,op het einde?

henri:
d.at boek van?

wÍI1y:
kTdnetletd"e.ns,.-ren 91echt papier.Weet ge wat hij zegt?

x

\ 'ri i7'tl
\, *"'*ouu 

een zlJn'

\

een pauze.henri kauwt duchti&_r/9El

Dat wil zegge:nrdat
Dat rrél: " onsterfelijk

wi11y: '
a1s ge geleefd hebtrdat er iets van u overblijft.
ztjtr4,o, goed a1.s God.Dat d.e werkelijkheid en lrd,t

-*P &L-

henri:
zegt me niet veel.

wi11y:
(tí

Een en al-Ieen.Het
l-:>-

Ge hebt het algemene en het bijzondere.I,laar ge kunt alleen langs het
bijzond,ere tot het algemene komen.

r henri:
Hoe kunt Sy4ot het bijzond,ere komen?

willy:
Doorietsted.oen.ffiDoorietstedoenvanuituwbinnenste.Van-
ui-t ur^ro innerli jk.

!\

i.,,,r, henri:
Vanuit uw zÍe1 eigenlijk.

wi1Iy:
Ge hebt het verstaan.

een lange pauze.ze denken na.

lql.}ens wi1ly het wie]- lost van de dynamo,vallen licht en rad"io uit.

::-:,Na1q^ oJ rU-tt-ra,r Z\

§

Irl
I

J;
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henri i ku
IIu heb ik het! De i-d,eeönrd.ie bouwen de wereld op.En de mensr/rícht
zicït ín zijn d.ad.en naar de id.eeën , '

wi-3.J-y:
Door de ideeën krijgen we konkreet vat op ons bestaan.Zij zijn het
scheppendJ. princiep. Zeg maar God.

henri-:
En die doet "" ï3f*lr*Ïraarom.



Yan -bem--over.

11.

het buffet van het zuidstation in antweroen 1Q4o.wilfy en henri
acobs zitn er kelner.lotti

no

wi1ly:
Ge moet niet zoveel ineens nemenrHenri.

henri:
Die zítten hÍer maar bier te drinken. rs Morgensrom eIf uur.

].otti:
Het bier is goedkoop.

sik
eI .

/'"
/ o,-

lo"
\,u 

Er,.

'u i' ' wi]lY,:
meesten hebben iets \tervergeten.

henri:
op mijn J-ege maag bier drinkrdan schiet het z:u:ur in mijn

wi11y:
ge voelt er u een moment vanrof ge zat ztjt.

henri:
Gevoelensrdat interesseert mij niet.

lotti:
Komaan! Daar achter zitten ze a7- te

. een oud paar komt bi.i d,e tapkast staan.

de oude man:
Is er a1leen bier?

lotti:
lnt",-*^l, Ze dri-nken a1lemaal bier.

de oud.e man:
i{ijn vrouw en ik wilden in de gauwte een tas koffie drinken.

]-otti:
Koffie is d.uur.

d"e oude man!
De trein blijft niet op ons staan wachtenrnamelijk.

lotti:
0p niemand.rulaar meestal zi jn ze over ti jd,.

n-YP
ft9ILruT9rL



,'i

de oude man:
Daar kan men niet op rekenen.Weet u mj-sschien nieuws over de ver-
kiezing morgen?

ztjn vroulr! 1Ër.e'r-
Wii niet namelijk.L\tÀ uJ.I-':r"'x ,oLot ui- ::a':L L'-'-'ë\i1 -t-"- *

I

]-otti:
Dat vraagt ge *!EÀ best aan mijn schoonbroerrd.aar.

de oude man:
We wilden wetenrnamelijkrof men er ztch kan van af makenrgezien om-
standigheden.

willy komt bij de tapkast staan.

lotti:
Iioe zit het met die verkj-ezing morgen? Is d"at verplicht?

wilIy:
Ge raoet al een serieuze red"en hebben.

de oud.e man:
Wij hebben een serieuze redenrwe moeten op de dag van de verkiezing
in Tienen zijn.

wi11y r
Dat is niet genoeg.

d"e oud.e man:
Het j-s een bel-angrijke reden van persoonlijke aard.

]-otti:
Ik geloof dat het gelijk is,welke reden,Wi11y.

wi11y:
NeerLotti.Tienen is níet genoeg.

henri komt bij de tapkast staan.

de oude man:
Het is d.e eerste keerrd.at we mekaar rrenllstnds d.e a4^ (ftutstert)
W oorlog. U

\^ a*f r^a+ r*+,c(ue...r henri:
»eqWooy*igl is allesrlvoor }:ret eerst.

l*//rr/de oud"e man:
l4ijn ond.erwi jzer van vroeger heeft al ztjn oud-leerlingen geïnvi-
teerdrmet hun vrouwen.

wi1ly:



wil-1y:
Ik geloof nÍet dat ge daarvoor een polj-tieke gebeurtenis moogt
overslaan.

de oude vrouw:
Mijn man is ook onderwijzer.

de oude man:
Kom.We zul-len *rfu maa::^ gaayL.

ze vertrekken.

j - i..-- lotti:

f..- ',-'i:.. r.:.* *"'r {r* henfi:
Zet mijn plateau eens helemaal volrLotti.

wi11y:
Niet overdri jven, Henri .Alstublieft !

henri:
Nog drie bijrlotti.

wi11y:. l*
AlstublieftrHenri.Bij mij is dat iets anders.Tk ben il& gewoon.

henri:
Met de gewoonterdaar begin ik mee.Vo11à,en nu op de hand.Hoe doet
ge datrWilly.Met uw vingers uit nekaarrof wat?

wil1y:
En op de weg lettenrniet op wat ge draagt!

henri:
Af !!

henri rent d.oor de nauwe d.oorgangen tussen de tafels.

wi11y:
Ik zie het aJ- aankomenrtrotti.Henrirkijk waar ge loopt.Met die tafel
voor ztjn buik.Kijk waar ge loopt! Lottirhet gaat niet.loop er naar-
toerlotti.lottirloop! Nu is het ged,aan.Pas op,pas op hij herpakt
zidn.ZterhtT is er twee kwijt.Nog d.rie te vee)-.Hij moet niet zo rap
gaanrLotti.Zeg dat hij zo rap niet moet gaan.Waarom staat die recht?
Wat gaat di-e daar doen? Die dikkeriotti.Die dikke moet daar weg! Hé,
uit de wegrGrote l4aat ! Daar komt een botsing van.Daar komt een ...
Wachtrhij wijkt uitrhij gaat ... Ja! Nee.Gedaan.

henri is tegen een d,ikke man opgebotst.hij is, achteruit)sevall-en en
; heeft all-es gebroken.

tt ll
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de gerant:
Dat zaT noo:-t gaanrmet uw broer,meneer Jacobs.Als ge hem dat wilt
zegger:,Er btt'?,&. er genoeg zond.er werk.

\''

I
r , i. tiL"

:i q+i,.1$
_1 !-1'

ri{ I le-rt *2
wilIy neemt twee vol1e blad en o'p en lodpt neen.

lotti z | 14arsretr.,
Wat zoud t ge wiIlen rda..4ag-+6vrura:adaa6'.

de dikke man!
Het was pure zelfmoord..

henri:
-a-f sgsn wis zegt ge het.

lotti:
Ga maar wat ztttenrpappieren wacht tot we gedaan hebben.

d.e d.ikke manl
Mag Ík u een glas bier aanbieden.

een sti-Ite.

henri:
Ik ken u nietrdenk ik.Maar

de dikke man:
Ik kom u bekend, voor?

een stilte.

de dikke man3
ïk ben Joris De Waalruit Hooglede.Ik geef pianoles.

henri:
Willyrbedien ons ook eensrals ge wi1t.

wi11y:
lk zal hem nog wat helpenrmenee-ln"aaug"noots.

I

wi11y:
Dat is niets voor urHenrirgargon z:-jn.

Ge ztjt van goede

Tochrge hraart hem

Hij heeft het met

de dikke man komt

]-otti:
wilrmaar ge hebt er de handen niet voor.

wi11y:
bi jna voorbi- j.

henri: .- .,,,." ".i
opzet, gedaani[tIet was ] sabotage.

YLaàT d e tankast.



n 'p.ri+^rt Wjoris d.e waal:
Verstaat gerlÀëb wasYoorlog.i{aar voor de oorlog
kaan verslagen.Toen hras ik er nog niet bij.ïn .

zien.En ik ben naar mijn leerlingen gegaanren
zegdrbij pianospel-en i-s niet al1een het gevoel
dingen: de techniekrhet W en de volharding.

f+*"*'+d'
U+fV Urengt twee g

.d-f henri:
Dat al1emaa1 "rrutrrygeeftdnog;-niets. ,stilte. tr
Het komt op de tijd aanrof "de tijd{É.e rijp ?ijie--

joris d"e waal:
Die d.rie tezamen zouden ons een onverwoestbaar fluidum verschaffen.

henri:
I{aar tk ztt hierrnat en a11een.

joris de waal:
Wat zoudt gij antwoordenrals ze v vroegen: Ivieneer Jacobsrwaar zou u
meer aan gelegen zijnrde kracht te vind.en rroor hond,erd- uren of de
ware uitdrukking voor een J-ied van Peter Benoit?

henri:
Daarzouikvanmoetengeeu}Ien.Lotti,komhier,W

,àWm4. \p tA-a-s,t 1}*J r-* r^k--\r^ L anr-l:-dt* ( c*t-.-y I
Y

joris d,e waal:
Maar als men de twee zou kunnen yerenigen.De deugdelijkheid en d.e
d.uurzaamheid .Dan roud""r, Kultuur ontstaanrdie orróv"rrinlijk ware en

-.-'-'-")
al,hadtigiJ die Ameri-

Brugge heb ik u dan ge-
ik heb hun vl-akaf ge-
van belangrmaar drie

rJ"
{t'

,;* n

[a I í,t

tJ'

boven a1le W* .W* verheven.4S Uren van d,e allerschoonste Benoit!
L*I*"*-l^lrt

henrl:
Gij ztjt een pianoleraarrmet
een mislukte lÍlétlfiefr.Zoudt ge

,l«ÈF*.

hart en zíel.fut tU ben een artiestren
dan echt in mij W geloven?

een stilte
joris de waal:

Tot in 44 ging ik regelmatig naar de opera.

henri:
Wat hebt ge in d"e oorlog gedaan?

o,! joris de waal:
ïk lijdVrru,* kindsbeen af aan asthma.Àchrdie heerli jkerkrachtige stem-
men! Die bedwelmingrhaast zonder eind.Maar dan viel het doek.Xn wan-
neer de artiesterl rlaar voren traden,om ons applaus in ontvangst te
nemenrdan moest ik altijd aan u denken.Hoe gij daar zatrin Brugge.En
hoe langer ge speelderdes te groter en groter gij voor me werd.Ter-

ià1h,Hffiperazangers,hoe 
meer ze hun rug kromd.en,me M,6 frh kleiner



en kleÍner voork*rr"rr.'

henri:
Naar de opera ben ik nooit geweest.

l. 4., 1..ui* ", '" joris de waal:
Gij zijt bi jna een hal-fgod.

henri:
Mijn vad,er zou gewil-d hebbenrdat ik concertpianist werd.

L,,* n, ,ladl{ fu*i )oris de waal:
WMdar.Daó 7466 lyr"gdMMrdat a1]es we1 weer in orde zou komen.Dat
de mensen terug zouden stromen naar de opetaza1enrnaar d.e theaters
en de concertgebouwen. ... .En dan wilde ik u vragenrof ge bij mij
pianoles zoudt wi1len volgen.

'- {u:* i '
henri i 6otul;wF'

Breng nog eens tweg dMVWEÉ,Wil}y!
l.''

lM W4jorts de waal-:
Ik maak vanliU-een W halfgod.

\q_,sa^A--

een stilte.

henri:
Weet gij hoe het juist zLtrmet die verkteztngrmorgen?

j oris de waal , hrr- ,*Het z:-Jr: parlementsverkiezingen.En mj-sschien bffi -cer later een re-
ferendum.

henri:
Een referend,um.

joris de waal:
A1s Eyskens verkozen wordt.Van de CVP.

henri:
Och.

wi1ly brengt twee glazen bier.

henri-:
Wie zaT }eet zeggenrof de hel-e tbAk*dxsaboE-' nog terug op gang komt.

À^ -".{ d* L.*.^.---q-
joris de waal:

lIe moeten al1een wi]-l-en"

een stilte.



henri:

Wat is er ons toch overkomenrmeneer De WaaJ-?

u.... í.-.o- 

" 
.

Hoe is dat toeh alJ-emaal- kunnen gebeuren.fk zli".hi.ef r,e*- y
€§p.atsà. Lottir 6iaat ver{ïe§-f""p li:t lrrit.ly, aie@S,§f*1h ae

- 'ï?
\--------l

,-tÈ tl1

zaal fii7à.

Begin 44 hö.ilLn wi j i:";:"Ëï "ïZ"liy'à"run geslacht.En de reldgen-
darmeri-e kwam het te weten.Ivlijn vri-enÈirr van toenrhad ons haar wo-
ning ter beschikking gesteld,.Yoor sluikslachting werd ge gedeporteerd-.
Mijn asthma heeft me gered. - vraag me niet hoe.'

henri r
Lotti! Lotti! Kom eens hier.Waar zaten wij,begin 44? Híj zegt dat ge
voor sluikslachting werd- ged.eporteerd,.

lotti:
Zotn dingen hoort ge nu overal vertel-len.

henri:
Mij hebberr ze zotrt di-ngen nooit verteld.hlaar zaten wij toen toehrLot-
ti? Zeg kret mij,toe.

lotti:
Mijn man heeft altijd en eeuwig gespeeld.

henri:
Verte]- alstublieft verder over dat varken.

lotti:
Voor vanavond heb ik gedaan.

fL
henri i -,r nqg-';oÉfi/Ë

Kom gezellig bij ons z:-ttenrlotti.ivleneer De Waal verteltfflwat eriÍs
$§weflÍ&.

Ik zou er last

Maar ...

joris de waal:
mee krrnnen kri-jgen.

henri:

joris de waal:
ïk zal u nu maar gerust laten.Goeiedag.

hi.i gaat weg.

henri:
Joris! lieve Jorisrgij wilde mij toch pianoles geven!

í'"' lotti:
Een rare ,*rr)izo vo1 gevo elrfud&/.
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henri:
Waar is Wi11y?

]-otti:
Die helpt bij de afwas

henri:
Wat zegt ge?

lotti:
Tegenwoordig moet ge van a1les doen.

een sti]-te.

henri:
Jarmet de oorlog. o) v:Èffi*\
ery eevalz,',g:{}n'i',r^ri'*

En(in Korea begint het ook ?1'-te stj-nken.

een stilte. 
a-:'v L^+:! c*"' *,rt"' p'"-'l u'-1''--

lotti:
Wat gaan we nu doenrpappie?

henri:
Denkt ge dat het aJ- di-e moeite waard. isrclat spelen?

l_Otti Z Lt<++e*--ec=
We hebben een goed leven gehad".l,Ie hebben b*?aflgnàJke mensen l-eren
kennen.En we moeten .Hebt ge zijn adres ge-
vraagd.? v\e'Et^ À^;cq-.-ou-d L-J*( 

\-
henri:

Een ad"res zal hrj wel niet hebben.Toen gij binnenkwam in d.e 'Astridr
met uw vriend,inrdie ...

Zuster Bertha 
otti:

henri:
It{et die Bertha en die twee kind,eren.

tlv l-otti:
Itiax en ïtL*gWg.

henri t 1,.,À
Hebt ge dan ooit gedacht,daar zit d.e man dÍe ik mijn heel Aevenl zà7-
W hebben. ,

lotti:
Wind u ffWt niet zo oprpappie.Dat beetje bi-errdat is toch het ei-nde
van cle were]-d. niet?



r\ lÍ

henri:
0f hebt ge het eerst l-ater gedaeht?

].otti:
Wanneer hebben wij de tijd om na te denken.

henri:
0f hebt ge het nooit gedacht?

]-otti:
Jawel.Ik heb het gedacht.Plaar tk zeg het u niet.
pauze.

henri 2 L'- cÀ^4*"'- t-'r- - * '-*', ,

WfaV*ff-ffit4WW**Wb'tHEb. &\ "/e \Èe v^iQ^-\

pauze.het oude paar komt terug.

lotti:
Daar hebt ge ze weer. '

de oude man:
We hebben er eens over nagedacht.hle gaan op het eÍnd.e van volgende
week.Morgen gaan we kiezenren einde van volgend"e week re|zen vÍe naar
TÍenen. Ïíe]- bedankt .

fY henri:
Hebt gevvolgende week vroeg dienst?

lotti:
Veertien dagen vroeg en veertien dagen laat.

d,a-§-u-.-'rb^,/- henri I
Over d-e liefd.e.Ik wi1 al-l-eerr zeggen ...

lotti:
Ochrpappi-e.laat maar . . .

henri: I u,u@kY
Maar lottirhet is heel sinpel.Denk u eens tr,.Wéfr ,*,à(Uij ons nooit yeu
Xót,/ kín&enew gekomen .Wdfr zonerlren dochters

lotti:
Iilat heeft dat met de liefde te zienrpappie?

henri:
Neerlotti.Serieus ...

lotti:
En nu zit ge hreer d e 1es te spellen.
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wÍ11y:
Ik ben er mee klaar.Gaan we naar huis?

henri:
Ik zeg het nog tegen lottirliíil1y.Of we niet iets helemaal anders
zouden moeten beginnenrnu alles in stukken ligtren kapot.

]-otti:
Zo kapot" kan het toch niet ztJrrrallemaal.

wil1y:
fk heb het ook gedachtrin de keuken.Of we niet een tijdje uj-t me-
kaar zouden gaan.

henri-:
Oeh, WiJ.ly.Geen ftrauwekul, alstublieft .
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lotti.henri en willy jacobs zj-tten in de wachtkamer van professor
alfons schrieckx. ontleedkund.ige aan de rijksuniversiteit van gent.

wi11y:
laat dat scherm toch gerustrHenri.Ziet gerhet 1ag er bijna.

henrl:
Ik voel datrals het kantelt.

lotti:
Mi-sschien is het iets heel kl-ein.Een klein stukje zer:nrwrdat ver-
keerd 1igt.

wi11y:
Denkt ge dat de andere mensen gelijk hun been verkopen,als ze n:-et
meer krrnnen zwemmen?

]-otti:
anze Henrj- is geen tandere mensenr.Hebt ge het a1 eens gevoeld-rdat
kJ-ei-n stukje zenuw?

willy:
Dat zal wel.Anders zoud,en we hier ni-et zítten,

henri: l err.ir
Ik weet het eigenlijk niet.Als ik d,enk dat het\komt,en dat het
groot wordtrdan is het terug weg.Dan denk ik altijdrdat het za iets
wasrdat ge hebt als ge vergeet te ademen.Het is groter dan een
stukje zerluwrbijna gelijk een ei.En het voelt4klef aatL.

w,,frwiIly:
Al-s Henri speeltrdan voelt hij dingen die wij ons niet kunnen voor-
stellenr lotti-.

henri:
Zou h,.1 ons iets geven,denkt ge?

l-ott i :
Dat zou ik geloven.En dan éIaan Ïre op vacantie.ÏÍij twee.

henri:
0p vacantie? hiaar naartoerlotti?

lotti:
Bfj mijn zusterrin Vlissingen, vogeltje zoet.

wi1ly:
In Holland? En. ge denktrdat er geen toekomst meer is in het reöord-
pianospelen?



r3.ti i

henri:
Ik moet daar IneeI op antwoorden,Willy.Ronduit Ineet

professor sehrieckx komt binnen.

Meneer

Dat is

Jaeobs?
I

oe Julsre

prof. schrieckx:

lotti:

prof. schrieekx:
U zou uw lichaam willen verkopen aan de afdeling anatomierGent?

henri:
Niet heel mijn lichaamrmijnheer d.e professor.Alleen de kop.Mijn
ballekeskop.

prof. sehrieckx:
U bent recordpianist?

tJ.Ë.rl wilIy:
Hij ís deVkarapioen.

prof. schrieckx:
Bestaat dat?

henri:
Dan kunt ge uitvinden waar bij mij de energie vandaan komt.

lotti:
Het is waarschijnlijk alleen een kleinrkrom stukje zern;rw.

prof. schrieckx:
Goed.We zullen te gepaster tijd een sehriftelijke overdracht op-
maken.

henri:
Hoeveel brengt dat eigenJ-ijk op rzo'n kop?

lotti:
We had,den op een voorschot gerekend.

prof. schrieckx:
En wie verzekert onsrdat u qlprlijdt in een voor ons berej-kbare om-
gevi-ng.Of rl.rt u niet sterftrlöh'öèt uw schedel onder een tram rrordt
verpletterdrof u een rotsblokrÉen l-awine of een granaat op het hoofd
valt? Wie verzekert ons datz /' ir,ln

henri:
Dat kunnen hre in het contract zetten.

-' c.Ès *1dt *-
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P^" -f

t ^""*t lotti:
We passen zon@a oprals we kunnenrmeneer de professor.

prof. schrieckx:
En dan val-t u nog ergens een onweer op uw dak.Dat is slecht zaken
doen.

Gi.'tr*r*.f" wi11y:
.n4ei+-lran ook te voorzichtrg zi.1n.

prof. schrieckx:
Trouwensrr^raarom wil u uw hoofd verkopen? Uberhaupt.

henri:
!/e moeten toch iets verkopen.

prof. schrieckx:
Verkoopt u dan iets and.ers.Iets wat iedereen verkoopt.Mijn studen-
ten waehten.Als het zo \rer isrkunnen uhr vrouw of uw broer zích nog
aanbied.en.

lotti:
Nee.Dat zou ik niet kunnen.Nooit.

d.e 'professor gaat weg.

henri:
Nu ligt hij er!

hii smijt het scherm neer.

Rechtstaan en ffir;;r::a
niJ-J-y:

Ik heb van mi- jn d.rinkgeld. gespaard.Dan kunt ge toch op vacantie
gaan.

lotti:
Uw drinkgeld is uw drinkgeld..Pappie en i-krwe reLzen naar Vli-ssingen.
En d.an zlen we welrmet mijn zuster

r',. .henri+ * *- --.... t
fk wil (wete{ van geen Vlissingen en geen drinkgelaïWe gaan terug
geld verïíénen !
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een Wa&Zët*4 w&tftfu{4. @@e tussen w:-jnranken van p]-astíek.een fota
van van acker,een op
lamiralr.de waal ligt op d"e sofa.met enkel een zwembroek aan.henri
jacobs zit aan de piano.waar een eonstructie boven is aangebracht.die
d.e derd.e vinger van zijn rechterhand omhoog'houd"t.hi.j oefent de ru-

waal eet een eervelaatworst.

de waal:
Ge moet kampen tegen die losgeslagen vlolen.De strijddrift van uw
gave verlangt naar d-ie radio.i{aar denkt uw familierdat ge nu ztjt?

henri:
I4et een impressario aan het spreken.

d"e waal:
De harid van Schumann is er stijf van geworden.In de lente van 1812.

\-{ -^ï'L L*.,.-\ [ henri: /
De artj-est in l-evende lijve /gestorveyrrzogezegd.

d.e waal:
Gij streelt over de toetsen.Ge streelt en ge aait.Aanslag,noemt men
dat.Gi j ki jkt er de noten uit.Breng u d.e kin van Beethoven voor d.e
geest.Daar moet ge de handen voor uit de mouwen steken!

henri-:
Ik moet er van afgerakenrvan die recordtechniek.

de naa]-:
Het is 'ni-et a1 goudrwat blinkt rzegt de ekster.

henri:
Maar het doet zeer! Schumann!

d,e waal:
Paganini !

henri:
De hand van Schurnann .. .

de waal!
Hij beschikte niet over uw energie.

henrl:
Het was misschien toch d.e vierde.

de waal:
Neenee .De d erde .De derd.e .0m de vierd.e zelfstandig te maken.De vinger-



l).,i- lL

I(."#

" ' L.-ttL^I*
zetting van de Toccata spreekt wat dat betreftrklare taal.ïk zal-
wat verband ronC het touw doen.Speel gerust verder.Zordan snijdt
het mj-nd,er.Ul,rr Ë,ffil$doek is bijna droog 55ebleven.Ge zweet mind"er.Het
Ís bedrukt weerren ge zweet mÍnder.Gisteren kon ik hem uitwringen
en het regende.Als uw broer ons nu kon zien!

henrÍ:
Tk zal het hem binnenkort zeggen.

d.e waal:
Diep in zíjn binnensterwraakt hi-j uw genie.

henrÍ:
Hi j is al-ti jd gargon geweest.

de waal:
De zieL van een slaaf ! Ge zouo,t hem van u af moeten stoten.

henri:
De gargon missehienrniet de broer.Mijn vierd.e trekt of hij er af
scheur?rty'.

d.e waal:
Uw vrouwrdat is wat anders. .

henri. L ",--t' 1'-'f +"o/ '-' --'-O(-

GzlN ae*"vàet -x.a'a;c-Eqle+-nUs::c-he}Èía].s.-€§_Jiail"\gj-jn -@ .
ïIet is niet meer te houden.

de waal:
Door uw broerE"e;!S*tg]9'U13i!! ge van de_wa] ir.*F sloot geraakt.
Ge scheerde toppen van orÍsëhul-d, absoluut^.10nsehul-d.\'rwerdomme .

\g/
.henrÍ rukt het apparaat van zi.in vinger,staat recht.l-oopt heen en
@g

henri:
Ge moet mijn broer niet altijd op z:-jn }<op zitten.Doe mij liever
een wedstrijd aan de hand.Ptrbl.iek! Lucht! Overal zLJn ze met deyop-
bouw bezrg en j-k zit hier bij urd,e Rubenscantate te spelen! !

-tL't''

. t;,ato$F
'il"rtïP'
I 0[È

"Ë\t
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eetl f eéae b:;Lzaal. ir:;cht .

henr-i :
lloen mij eens een n;]nier van cienkenrctie het l-evcn v'-ln cie rliens echt
bestemd heeft.

wi1lY:
tr{at er óchter het leven ligtrdat

henri:
fets anders.

moeten we terugvind.en.

wi11y:
I{et levenrdat is de chaos.}.{aar daar onder brandt een zaeht vuur.

henri:
Wie heeft dat weer gezegd? Wach.t

wi11y:
Hij had. gelijk.

henri:
De dingen zijn samenrWiJ.ly.Ze ztjn een.Dat is hetro.e eenheid van
oe mensrvan alle mensenrvan de natuur en van de dingen.

wi1ly:
Misschien moeten we leren van al1es uit één sta"nd,punt te bezien.

henri:
Nu is alles in stulikenrgeli-jk in duizend scherven geva11en.

ze denken beiden na.

vri11y:
De mythe ! Alleen in d"e mythe zit wat oorspronkelijk is.En alleen
wat oorspronkelijk isrkan de verwoestingrdie ons kiJ- verstand aan-
richtrtegenhouden.De mytherdie J-igt achter de werkelijkheid van
de dingen.All-een de mythe kan de mens verzoenen met d.e harmonie van
het universum.Hij is het uit het niets gescltapene,het onbezoed.elde,
het reinerwaar ge niet aan kunt veranderen.

henri-:
Het enige dat duurt.
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§rrïr,.Yr, lotti,henri en wirl-íw"q6oy",r*"'
.,krN- À^-0l, .'-lf U U

\p.\$r},/"$ 
henri draast een rok.hj-i zit aan een concertvl-euseI.

Een geluk d"at .Dan was het niets geweestrmet
a1 uw zwarte kleren.

lotti:
Het is toch ons programma? 0f niet?

farci?eel1oràí'q4-:
Ochrwat is van wie?

]-otti:
Zou het niet mogelijk zrjn om regelmatig zotrt progrannna te hebben?

l/^/ %:UL showrom de vier o$ zes wekenrbijvoorbeeld.

,"#"*rrr"*, 
' 

;\.Yff'1
Maar eens afwachten hoe we/\d.e eerste keer d+*@)Vrouwtjelief .

lrV
henri-:

Een keer is geen keer.

, NcLuL, a^ \ry*"

uren i:s
I.rÀL"^

lotti ! rrea,
Waarom heeft ons prograruna zotït lffi

ld6*dbofluear:
Dat is goed.Die titel bliify de mensen

vW

henrl:
Treden er buiten ons nog beroemd,e zan.gers op?

]-otti:
Wij kennen namelijk veel beroemde zangersrin persoon.

I(iik,ik had gedacht,in het begin zrt1ttr hier alleen,meneer Jacobs.

].ott i :
Hoe moet dat nurmet ons geJ_d.?

*AQre.ba::rer.?
Uw geld? Kostenrdrie keer SreË€ÉeÏ' en terug.

t^-r*
lotti:

Worden wij niet betaald? 0f is dat normaal-.

LddehLrdywerz

titel? t@t.

hurr hoofd hangen.

De mensen zouden beter eerst een toestel kopen.Van dÍe paar ki-jk-

rArrfbÈWslqw
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kasten in-beginnen?

mï:ï='ï:

d.e cafés ,rii"" we niet gauhr vet worden.l"ln kunnen we nu
Ze geven ons de studio niet YOor eeuwi-g en drie dagen.Dus,

r eerst alleenrmeneer Jacobs.U krijgt lichtren dan begint
spelen ...

henri:
ïk speel -.Daar heb ik mijn vrouw mee le-
r"r, Ler',.r,.en, in @.M-r'v

Líx*V&tutu:
ïn orde.En dan kont uit het donker ...

henri:
Ik had het mij helemaal anders voorgesteld.

l@{M{&u«*rz
Dan komt meneer Jacobs op uit het d,onker 6$ gaat achter uhr broer
staan en legt een hand op z1-Jn schouder.Al's oat gebeurd. isrverschijnt
mevroui^i Jacobs.ltet de rijstpap.U knÍelt voor uw man en4begint hem
te voederen.Op dat moment P

henri:
I4oet het all-emaal zo plezant' ztTn?

L,&affirtk@t:
U gelooft misschien dat de mensen gr"aag naar een begrafenis zttten
kijkenrals ze varL hun werk komen.Op dat moment begi-nnen de wiJzers
van d"it prachtige uurwerk op vo11e toeren te draaien ...

henri:
l{aarom?

v*reds@.
On het onzeglijk aantal- uren/.1te Ye?beelden,Aie;i$ gewoonlijk speelt.

í;(
henri-:

Aha.

k*#&ríèd*<az
Dan legt u het servet op uw broer ztJn voorhoofdrmeneer Jacobsrom
hem af te koelenrzogezegd.En dan kom ik er biiren dan zeg rk zoj-ets
en dan vraag ik: rEn wat j-s dan ul'r lieveJ-ingsmelod.iermeneer Jacobs?r
En d,an antwoordtq;iztHet Koor der Gevangenen uit d"e opera'rNabucco"
van Verd.ir ... ol

henri:
}Ioe weet gij dat?

De televisie weet a11es.Dan zeg tk weer: tEn nurplaats voor Jacobs
en Verdit.En oan speelt u dat gedoe.En dan val1en de rDrie Susirsr



$,t

in.Dat ztJn d,ie drie
[4 eTr niet meer hoort,

is het gedaan.

. .. ^rn/rr4ilr!42h4" d'aar,die
wat ffia. zegt.Die

0,

henrl:

zo hard staan
zingen d,an stj-l-

te kletsen,dat
meerzo.En dan

Is dat dan alles?

tffi&ó&aqz
Dat is a11es.En nu gaan we het eens doen, o op antertrte't @.
henrj- gaat aan de vleugel zitten.lotti en wilIv trekken zich wat te:
rug.het licht gaat uit.dan valt er een schrille straal op henri.hij

x gpeelt I .willy komt achter hem staan en
legl een hand op zíjn schouder.dan komt lottÍ met de riistpap.ze
knielt voor hem neer en geeft hem te eten.de r,rijzers van d.e grote
klok draaien nu zeer snel.wi]-ly legt zi-jn broer een servet op het

Itd{tffir'ihíz
En daar zrjn ze danrde Jacobs-en uit Deurne bij Antwerpen! Henri
Jacobsrde wereldkampioen pianospelen.

henri:
Moet ik altijd voortspelen?

\r,,, 5$','Yo'la&ffiAnq,
Nr,ituurlijk! frtffy rzijn standvasiige broer en lotti rz:-jn trouwhartige

, .*trà. ectrtgenote.Doörvoederen ! I4et recht rkunnen zij samen zeggonz M»dx
.n*Yn,.,Wj!WatmeneerJacobsdoet,a1shemeenofandere

'*,,nW' menselijke behoefte overvalt rzullen we ni-et verklappen! En voor lot-
otr tird"ie orLze held. trouwens leerd.e kennenrterwijl hij het lied speelde

dat we nu te horen kri-jgenrz:-jn huwelijk en beroep hetzelfde.We \ïTa-
gen hem nu evenrwat ztJn lievelingsmelodie is.l.feneer Jaeobsrwat is
uw I-ieveli-ngsmelodie?

henri:
IIet Koor d.er Gevangenen uit de opera 'rNabuccorr van Verdi.

"@anlsar@42En nurplaats voor Jacobs en Verdi!

henri speelt het koor der gevangenen,terwijl lotti hem onafgebroken
te eten eeeft,wiUytd.rie susitsr ÍLaar voren tred.en en de mel-odi-e meeneuriën.

-1 r.:" s t o ;] r gaq,l e t' r
Prima! Prima!
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fotors in een album.henri doet de vaat in de keuken er naast.een piano-
concert o,p oe rad. j-o.

wi11y:
Dat het weer zo goed zou begi-nnen gaarr met Henrirhad gij dat gedaeht?

l-ottÍ:
Bijna terug gelijk vdor de oorlog.

wi1ly:

ï::-* 
de televisie,begin volgend Jaar naar de Congo.En dat intervj-ew

lotti:
Ik heb het eens nagerekend.We ztjn van het jaar al meer d,an twintig
keer opgetreden.

wÍIIy:
En zt jn wereldrecord nemen ze hem ook zo gauw niet af.

lotti: {..f
In Amerika hebben ze al auto's die ge niet(rieWtN.

willy:
Zo lang a1s er naftfabrieken ztJn,* *& ffi W ffi.

moet ge dat niet geloven.

lotti:
Gij wilt altijd a1Ies beter weten.

í,k uit.
].otti:

I{ebt ge *bry al eens e04 nagedachtrwaarom gij altijd met ons optrekt?

willy:
En gÍj?

l-otti:
Pappie en ikrwij ztjn voor nekaar geboren.

wi1Iy:
Gelijk Petoetje en ?etatje.Henri en ikrwij ook.

lotti:
Ulaar gij ztjt een man.

iriIly I
Ik heb het een keer gewild".Ilaar toen wilde hij ook,.@ Í.gË8 Uen ik ge-

r,lil-Iv: /
eczeem aan uw vingerZ,%r* er

bleven.



Ittr -

l-otti:
Wat wÍ1de hij?

tri1ly:
Er een punt achter zetten.

lotti:
Waar zat ik danrop dat moment?

wil1y:
Gfj sliep.

lotti:
IIoe d at?

wi11y:
0p een naeht.In de rJavat in Roeselare.

lotti:
Zeg eens.Toe, zeg eens.

wi11y:
Ik spreek daar niet graag oYer.

lotti:
Hij za\ het mij toch zelf eens moeten vertel-len.

wi11y:
Eigenlijk is dat al1een tussen onsrtussen mij en mijn broer.

henri:
.roep.t.
Zet d.e rr:di-o eens wat sti-l-ler.

wiJ.J-y:
Het was d-e ergste nacht van zijn Ieven.

fotti:
Het was de ergste nacht \rL\n z)-jn leven ! Dert zal i-k zel-f we1 weten,
wat de ergste naeht was van z:-jn leven.Gij maakt het V@ dikwijls
groter d.an het isrWi-lJ-y.

willy:
Bon.Ik za1- het u vertellen.

lotti:
Ochrik wil- het eigenlijk niet horen.

wilJ.y:
!{acht maar.Luister eerst.fk had er een paar dagen over nagedachtrom
hem gewoon te zeggen: Henrj-rluisterrdat gaat nLetrzo en zo.Dat wou ik
zeggen.Gij hebt uw levenren ik dat van mijrzou ik denken.En altijd.
met zotrv witte vest lopenrmerci!1 A1s &e gargon @r,W wilt ge op een

1Í* \ou*c.-*r *-:L r\ *** ,*Lo,-. *\.
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schone dag aehter uw'àigun toog staan.Trouwensrik heb van piano-
spelen altijd fr0, een ander gedacht gehad.

henri_:

wil1y:
En ik maaï op de klok zien.Weet ése nogrin die zaal van d.e rJavar,
daar hing zotrt grote klokrgelijk in een statj-on.En toen het twaalf
uur was gewordenrdacht ik de heJ-e tijd"rorn tr'ree uur moet ge het zeg-
gen.Gi-j lag a1 in bed.Het wordt een uurrik zeg niets.Half tweerik
zeg niets.Twee uurri.k zeg nog al-ti-jd niets.0ro kwart na twee,begint
hÍj over k&.ïk zeg niets en ik l-uister.Om half d.rie,doe Ik Wrtil-,
Nlèdor op zijn handen.Tk l"rilde het hem claarna zeggen.Dan komt er t
iemand vàn de nachtbewaking binnenrd.ie zegt: het riekt hj-er naar */rU
ÉWgW.En ik zeg I^reer niets.Vanaf tien voor drierkijk i-k naar d.e gr6te
wLizer van de klokren ik denkrals @op twaalf staatrdan moet ge
het hem zeggen.Henri speelt ...
Als het juist drie uur isrsta ik rechtrik ga riaar hem en hij zegt:
Willyrhaal mij eens een boterham met confituur.ïk denk ri-k zak door

maar ik ga naar de keuken het brood zoeken.Alles dicht.

, íbttt. henri:
fLottirpas op voor !trilly a1s hij zo stiJ- spreekt.

rrrilly:
En opeens denk ikrhet trekt hier.En ik bekijk d"e vensters nog een
keer.En terwijl Ik zo naar de vensters ki jkrhet een na het ander rb.$u
{At*" ik dat ik van de boterham met honing aan het eten ben.llij het
l-aatste vensterrweet ge nogrer was er zo een hoog en smalrdaar in
Roeselarervoel ik d.e r+ind heel erg.fk d,uw op de rechterkantrniets,
potdicht.fk ouw op d"e linkerkantren d.ie gaat open.Ik steek de laatste
beet in mijn mondren ik kijk naar buiten.Die zaal daar j-n R.oeselare,
die lag op de bel-étagerLottirherinnert 61e u oat nog? En daar bene-
den ligt Eenrí,met z:-jn voet in ztjn handen,en Ïrij ioept lt*W,hee1
stil ffi? n1lIilJ-y 'r.AJ-ti jd voort x l.triI1y il.Ik roep naar beneden: Í t t rs
a1 goedrHenririk kom. t Ik ga de zaal uitrlangs de etchterd-eur naar de
hof.En daar 1Ígt hijrin de vergeet-mij-nÍetjesrmet zLJn linkervoet
omgeslagen.Hi-j r,ras al helemaal dik.Tk zeg:"Toerï{enri.Ik zaT u mee naar
boven helpen en een natte handooek rond uw voet doen." Zegt hijrik
zal het nooit vergeten, t'Ik kan uw hulpvaardigheid niet langer aanne-

Henri zit in de zaalrik kan hem met z:- jn vuist op de piano horen
h+J.il,-fr7zutt.Ik zoek ruaar het brood i-n de keuken.Als ik de kast vind. rwa,ar ze- het eten voor tl&glgary zettenris het stil in de zaaT.Enfinrik denk,

hij doet zeker ffim'C&- zijn vingers en ik vind een snee wit brood en
een pot honing.Als ik de honÍng op het brooo. smeerris het nog altijd
stil i-n de zaal.Geen noot piano.fk neem het brood. met honingrik ga
kijken en hij is er niet meer.ïk laat de boterham met honing ; nliggen op de piano en ik ga in het toilet kijken.J3ij de herenr'bij de
damesrgeen IIenri.ïk ga naar d.e zaaT- terug en ik kijk :naar alle ven-
sters.Nietsralles dicht ...

W§\t\"

beW
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men zonder u, er iets',rào, terug te 61even.'r Íin ik zegriik zweer het,
ik heb het zo gezegd: I'l{eem maarrï{enriri-k zeg het u uit het diepste
van mijn hartrneem maar.il i,Ie hebben gesprgkql gelijk in een boek in
clie tui-n i.l&f.i)e mussen begonnen al te ffiffin.Ik leg een van zLjn
armen rond nijn schouders.En met ztjn rechtervoetrhinkt hij die paar
trappen naar omhoog.Terr,rijl ik af nadenk of we het kwartierro,at het
geduurd, hadrbi j rrustpauzet raoeten sghri jven of i-ri j t ortsroorziene ge-
beurtenissenr.fk heb hem terug aan de 'oiano gezet en hem een natte
hand"doek uit het damestoilet rond ztjn voet ged.aan.Het was twintig
voor vi-erren nu hao ik nog niet gezegdrdat ik er mee niloe stoppen.
Iiii w?ËfLl terug aan het spelen.Frisser dan4hij van d"e hele week @E
geweest.De d.d .

Wr*W *L
Ik heb maar niets meer gezegd.En van s-inds [g-n i!tl-gi"g!"p.-tUS-p;-eezggd-.
En sind,sdien besft_hi; ogk n_iets-meeJ geAqgg,geen woord..Alleen d"j-e
ene keerrweet ge nog TrottÍrtoen we daar vorig jaar in Turnhout zo
l-ang moesten wachten.Gij zat op het !{C en nij in d.e wachtzaal en op-
eens kijkt hij van zt-jn biefstuk op en hij zegt:'rHaoden wij toen een
biefstuk gehadrtoen we mekaar d-ie poets w&l"ilea-ba.khenrdat zou wat
geteven hebben.'r Ik geloof nog altijdrdat lrij daar de fJavar mee be-
d"oeId. heeft . ,l*rlrlrou. leholr{.*U

henri:
komt uit de keuken.
Ik heb gedaan.

lotti:
Kom er bij zittenrpappie.Kom.
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leopoldstad loqS.henri .iacobs maakt een tournee d,oor belgisch-congo.
hii speelt die avond voor een publ-iek van pl-a.nters en ri-ike naid,den-
qlg44_!ëghlgr hem Ís een terras zichtbaar,verder de congostroom.el
kom
the shoulderr.

een planter:
In Bvazza vieren ze feest.En hier zaT het, ook niet lang meer duren.
Daar.Die daarraan dat tafeltje met die vier oud,e mannenrmet die doen
ze lnet al-lemaal.Getround. of niet.Die is niet helemaal

een jongeman:
Kunt u d.aar van levenrvan dat pi-anospelen?

henri:
Waar een wi1 is, d,aar is een weg !

de jongeman:
Dat zeggen ze ln:-ey al1emaal-.

o.e planter:
Haar vader welrdie kwam uit Dendermond.e.Wij haciden thuis ook een
piano.triat doen ze daay eigenlÍjkri-n Brussel? Ztjn ze \Ía:n plan ons te
laten stikken? Ze hebben het gemakkelljk.i'iij moeten hier a11es uit
de grond stampen en zij knippendcoupons en worden rijk.

-La'
zLJn vrouw:

lïog een geluk dat lqe cie tVriendsehapsboder hebbenren af en toe een
soiréerals er bezoek is.

*,t'lf-,f_ i" Oe Jongeman:
Kunt u het liedv spelen tra*Zabqk:*eZ

Waar een wÍI is .. .

... Daar is een r+eg!

henri:

de jongeman:

d i-e van d end.ertronde:
Gij hebt schone handen.

henri:
AlIe pianisten hebben schone handen.Omdat ze hun vingers altijd be-
wegen.

die van dendermonde:
En omd,at alles uit uw hoofd uirect naar ulr handen stroomt. Snellopers
hebben schone voeten.
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henri:
Kent gij er?

clie van d end ermond e:
ïk houd van schone handen en voeten.Als ik van j-ets houdrdan ken ik
het dlh.

henri speelt ti can't ,qÍve you anything but lovet.men danst.

henri:
Kent gij veel dingen?

die van dendermonde:
ï(ennen niet rmaar ik weet veeJ- dingen,

henri:
Ik ben wereldkampioen.

die van dendermonde:
Natuurlijk.

henri 2 wgt&^ et.+u"ra* qle l;, k<.'uc5
Ik speel eigenlijk niet om de mensen te o.oen dansen.

die van dendermonde:
Dat heeft geen belang.Als het u maar rustig maakt.

henri:
Weet Sij hoeveel ton ik Ty,ar beneden moet duwenrnr.ls ik zo speel? Dat
hebben ze vöör d"e oorlog eens uitgerekend.

die van dend.ermond e:
I{et zulIen er we1 veel ztjn.En toeh hebt gfj schone rzachte hancien.

vijfenveertig. 
nenri:

die van dendermonde:
Niet waar.

henri:
JawelrweJ- vÍaar.Dat hebben ze uitgerekend..Heel juist.Als ge een
gewicht van twintig gram op een van de toetsen legtrd.an gaat hij
naar beneden maar hij slaat niet aarL.Slaat nÍet aan.De hamer sl-aat
niet aan.Dus? I'taar dat is niet a1J.es.fk maak al-s ik speel per
seconde zo ongeveer tien aanslagen met alletwee mijn handen.Reken
het maar eens na.En eJ-ke toets gaat twee centimeter naar beneden.
Dat is puur kunstenaarschap!

die van dendermonde:
ïs met 6én naLnO spelen ook toegelaten? Leg uw reehterhand gerust op
mijn arm.Zo.Kalm.Uw vingers bewegen nog.lieem hem maar goed vast.
Rustig.Ur,r vingers trillen nog altijd.Zo is het beter.Jarzo is het
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goed.Nu voel i-k uw h;# als een hand op een arm.Het is eer\ zwaTe
hand nu.

henri-:
Wat hebt gij dan aan zotrr hand.

ctie van dendermond"e:
Ik heb een schonerrustige hand op mijn arm.

henri:
Zoudt ge graag hebbenrdat ik het met de and.ere ook doe?

die van dendermond.e:
Neenee.

henri:
Moet ik nog lang alleen met de l-inker spelen?

d-ie van dend"ermonde:
Nog een ogenblik.

henri:
Zo is het prachtig

d.ie van d end,ermond,e:
Jarhet j-s prachtig.

e.g+ stilte.

d ie van dendemond.e :
Waar denkt ge aan?

henri:
Nu ben ik rust en bewegÍn65 (sanen).

die van d end,ermond e:
Nu zijt ge een planistrdie maar met een hand speelt.

henri:
Denkt ge dat Ík niets anders kan dan pianospelen?

dle van dendermonde:
Nee.Ik geloof u.
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henri i:,rcobs bii een nieuwe record'poging op het radio- en televisie-
salon in antwerpen.zijn vrouw Eeeft liem een schotel biefstuk-frites
.

rle wsel -w'illrr is in smnkinrr-hi i is nrr q.iin hroers seeretnris-er s*nen

cw -d/

enkele belansstellenden rond het kleine podium.

een d.ame met een accent:
Klassieke muziekrspeelt u dat ookrmeneer?

henri:
Dat mag ik niet spelen.Dat ma61.ik niet! Van die
s1aap.Én d"e staaprAat ts ffirote vijand,.Daar
fu*"t is dikwijJ-s een hard-e strijd".

muziek val ik in
vecht ik hier tegen.

n^ .,t lotti:
Weet u wat y\ij ftiÉe doet arls hij speeltrof HF nu voor vijfhonderd
uur isrvoor zeshonderd.rvoor zevenhonderd oflrnog meer: hij wast ztjn
vingers nooit.ÏIel- ztjn vl-akke hand en d.e vi-ngerkootjes.Die wel.I{aar
de toppen van ztjn vi-ngers niet.I[eerdie niet.Ze hebben in d.e gazet
wel eens geschreven: bladfiespeelde vingers ...

henri:
Vui1- was hetren niets anders

lotti:
Jarpappi-erwe weten het! Ztet gerhet vuil- houdt alles vast.Het vuil
is een bescherming.Hij heeft nooÍt gewonde vingersrdaarna.

iemand roept:
I4eneer Jacobs, telefoon !

henri:
Kunt gij eens gaanrWiJ-J-y?

vand.en bosch:
Aan niemand zeggenrRikskerdat er een ba.ndopnemer onder urÍ stoeltje
staat.

henri:
TheorSuzy ... d,at o.oet me plezi-er.

vanden bosch:
Moet ik een fles champagne laten komen?

henri, *,^n, \e,L/dAr
Theo tochrTheo.Gij zult frb&t al-tijd dle goeie ouwe Theo bli-jven.

lotti:
fk welrTheo.Suzy en ikrwe zouden er goed tegen kunnenrtegen een glas
champagne.

..É

\*{
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suzy marleen:
Och, ik weet niet , mardame Jacobs .

vanden bosch:
Hoe J-ang ztjt ge aI aan het spelenrRikske?

lotti:
HÍj is nog maar pas begonnen.

henri:
Van ze\rerL uur vzrnavond.

vanden bosch:
En voor hoe 1a.ng speelt ge? De winter door,tot volgend.e lente.En ur,r
vacantie valt er weer tussen uit.

henri:
Nog wat ged"uldrTheo.0p een schone dag zitten we allemaal samen op
I,la]-]-orea tt

ff-V 
* 

vanden bosch:

/ f//t":r*"ï:.komt broeder Jacobs.IIoe later op d.e avond,hoe schoner WL€

henri:
Itfijn broer kent ge tochrTheo.Ilier,dat ztjn Theo Vanden Bosch en Suzy
Iriarleen.

Broeder Jacobs,t,"oualï"3::"i::3ï;"r* *r: nos

wil1y:
Ze hebben op5;ebeld uit Le Havre.Bonbon heeft gehoord dat r,rij voor
het wereldrecord gaan.En.hij gaat ook.I{ij faat u cle vriendelijke groe-
ten doenren clat hij voor u niet zal stoppen.Ik moest zeggenrdat hij
voor u niet zal stoppenral- breekt er een nieuwe wereldoorlog uit.

vanoen bosch:
Bon soir | \,

henrl:
1,{e1we1 .Onze Bonbon.

d,e dame met het accent:
Wat gaat ge nu doenrmeneer Jacobs?

].otti:
Daar moet mijn man nog eens goed over nadenkenrwat hij gaat d,oen.
Ge moet u niet opwindenrpappie.

henri:
Ga Bonbon opbellenrWil-ly.lin zeg dat ik hem pJ-at speel.Neerwacht!
Zeg ook dat hij niet te veel slakken moet etenranders doet hij voor
de tijd an zljn broeh.

tt-,j

tj
!1
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"^n*oosch:We wi-nnen op Frankrijk$on brio! Kom Suzyrwe gaan een stukje eten.

henri:
Die tsonbon toch! Wie zou dat hebben gedacht.Een ti-jd geleden heeft
hÍj nog zijn eigen eafé open ged.aan.fk dacht het welrzo leven gelijk
een brave burgerrdat houdt ge niet lang lroJ-.

wil]-y komt terug.

henri:
fs er nog een boodschap?

r,"rJ-l1y:
Dat ge niet te veel moet rekenen op uw biefsteack met fritten.Fiaar
serieusrHenrirpas goed op.De mensen spreken er aI van.Dat wordt een
wedstrijo op leven en dood,.Hoe voelt g€ urHenri? Zeg WeV eens heel
eerJ.iJkrhoe voelt ge u?

lotti:
Uw broer heeft ztcTt nooit beter gevoeld.

henri! 
1

Vooruit lriil]-yrtelefoneren! Haal a1 de vriendeNhÍer.

iemand roept:
Meneer Jacobs, telefoon !

wj-lly gaat.

]-otti:
Daar komen brokken vanrpappie.Ge zuJ-t het zien.

henri:
I,loet ik er mee stoppenrnu oirect.Zeg het maar.Als ge d"at denktrzeg
het dan m::.ar.Denk toch eens/tnarlotti.0f ge voor of tegen d.ie hele
kermis z:-jt .i 'lw
d-6" lotti:

f"& oprpappierik wil alleen d.at ge goed oplet.fk ben akkoord. d.at
ge zoj"ets ooet met Robert.Ik ben akkoord..llaar zo ineensren op zotrr
rare manier.En Wi1ly de hele stad, rond,sturen.En da.t het op leven
en dood Ís.Ik vind dat alJ-emaal zo ... zo geyaarlijk.

willy komt terug.

wil1y:
fk moest u zeggenrdat hij nog fris ztt.En ztjn buÍk is hij kwijt,
zegt hij.Hij heeft getraind.

henri:
Ga het d"an m:ar in hee1- Antwerpen rondvertellenrWilly.fk heb nu
vriend,en nodig.
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henri:
lottirga daar in d"e hoek zii',ten en l-ees uw boek.Dat is een zaak
tussen mij en Robert.

ioris de wael komt er bij staan.dronken.

Rikk&c, Jacobs , n*kfed;"Ï3;: in.i.d, Jacobs, Rj-krÈ{€ Jacobs .Hoera !

henri:
Jorisrhoe komt gij hier? Hebt ge Wi1ly gezren? Heeft hij u gezegd
wat er gebeurt?

de wael:
x Geen Wil1y hei: ik gezienren geen Billy.Ze hadden u na d.e oorlog moe-

ten opslulten.

lotti:
Wat zegt ge nurmeneer De 'vlael.

henri:
De Joris heeft wat gedronkenrhij meent dat niet.

d.e wael:
Hij meent dafu,lverdomrne irel.FIet uw rammelkastrge had-t ons allemaaI
naar het OostYront gerammeld..Bijna!

ieraand. roept:
Meneer Jacobs, telefoon !

d.e rvael:
Ik kom!

henri-:
Oeharme, Joris .

x .henri .-iacobs speelt 
- 

.hij zingt
met oe melodie mee.de wael komt teruE.saat bij ja.cobs-ep dq taboeret
zitten,legt een arm om zijn schoud"er en valt in.ze zinsen het lied
helemaal uit

henri-:
Wie was het aan d.e telefoon?

de wael:
Niemand,.

henri:
A-ha !

de wael:
Een ver6lissing.
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Hoe weet gij clat?

Ge kunt het ri-eken.

pauze .

d.e wael: 1,,,-irl ''

Een vergissing met knoflook.Ik heb hem gezegd,d.at ik.iieteerr :naar
Frankri jk kwam. Ztjry Ywapmed.e piano i-n rnehaar trappen." 

f'dcv,o^aZmd"'
henri:

En hij? Wat heeft hij gezegd?

de wael:
Vlve la France!

iemancl roept:
Irieneer Jacobs, telefoon !

lotti:
Ik zal we1 gaan.

de wael:
fl-;cFranse varkensrmet hun telefoon.

Abt- henri:
Robertiis mijn vrlend.

d"e wael:
Wat gaan mij uw miezerige vrienden aan.En Bijrkleine miezerige ar-
tiestrmet uw klein miezerig getelefoneer.Wat gaat gij mij aanrmet
uw pudding van eon vrouw en uw puisterige broer! Ilebt gij bÍj mij
misschien iets verlorenrlné? fk schijt op u!

hÍi wankelt wefl.Iotti kont terugr
\ -' I r

t \. '\*t.r, L-",'!t . henri:/-
fDe Joris,die heeft het goed z:-tten a1s hij drinkt.

lotti- gaat in de hoek zitten.stilte.

henri:
Wat heeft Bonbon gezegd.?

l-otti:
Niets, enfln.Niets speciaal .

henri:
Nog iets om mee te lachen?

lotti:
Nee.Niets om mee te lachen.

henri:

cle wae]-:
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henri:
Waarom heeft hij dan opgebeld,?

lotti:
Speel voort en zaag niet zo vee1.

ioris de wael heeft in c1e zaal een s,pre_ekkoor georganiseerd,.steeds
luider k]-inkt het ...

spreekkoor:
x Eenrtweerdriervier -

Rikske r,rint op het klavier !

Vier, d-rie, twee, een -
Tegen Rikske wint geen een!

henri:
Anze Willy i-s d ood !

lotti:
weent.
Ja, ja, jarl,/i11y is dood.Tweehonderd meter van hier hebben ze lnem
overreden.Ge moet u niet opwindenrpappie.Hi-j was direct dood.Direct
dood.Dat heeft de politie we1 gezegd.raan de telefoon zelfs.Hij hras
d.irect oood.Ge gelooft me toehrze hebben het gezegd.Aan de telefoon
zelfs ...

! LL-Ë!.-. 1,,.. {..,_]' . 
ï" _,1 tr-.. w+,..ë{,í*.. d.e wael:

\ I'tru speelt de ware kunstenaay ttt*WëC.d.oo*ry\-
henri:

Bel naar Frankrijkrlotti.Ik geef het op.

henri iacobs staat op en g,,.at naar buiten.
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en: kransen.'orenten.bekers etc. een piano teEen een van de wanden.
henri zit op de canapé.bladert in een foto-album.het is kort na twee=
enrts mi-ddags.op de tafel staat een bord met etensrestenl roerei met

en aardappelt jes. daarnaast, een op een treeft. iacobs bl-adert

gint de piano tenslotte te demonteren.niet woedend".maar rustig en
met veel zors.deelt.ie na d,ee].t.-ie.het is niet makkeliik.telkens op-
nieuw beki.ikt hi.i met verbazing een of ander onderdeel.d.e piano valt
allenqs i-n een hoop oud.e rommel uiteen. jacobs neemt een snaar.spant
ze tussen het handvatsel van deur en yenster op en trekt er aan.een
andere snaar /ddQfiít hij stevig om d.e koekepan.waar het foto-album in

leest. luid op.

henri-:
t'Ge zult lnet dier d-e baas worden.Uw broed,er Wi11y."

henri gaat naar het venster,maakt het open.hij trekt een van zijn
schoenen uit.steekt er het brief.ie in en trekt d.e schoen weer aan.hij
komt terug in d,e kamer,blj-.ift er middenin staan.

i{ *1 henri:
Ik haal het'van de Fransen terug.De duizend"envijfti-g.
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touristencafé tbi'i sint-annekef on sint-anneke-1964-het is midden
Ín de irinter en het sneeuwt.men ziet de sneeuw val]-en door de haast
geheel glazen voorgevel.ook ziet men de sehelde en in de verterop-.
doemend, uit d.e mist.d.e kranen in de haven.een enkele boot glijdt

piano waa.r henri.iacobs aan zj-t.lotti iacobs dicht naast hem,ze breit.
iacobs heeft aan cle,oiano een p_lakliaat v;rstqemaakt.waar op te l-ezen
staat: "hier vestigt henri i_acobs van de 2lste 'ianuari- 1a64 tot de
5de maart 1964 een nieuw werelcirecord in pianospelen _"

lotti:
itreet ge het nogrdie millionair uit Welkenraedtrmet ztjn duizend
frank?

een pauze.

lotti:
l'/at zouCt ge zeggerrrmoest de cieur opengaan, en hi j komt hi-er binnen
gelijk vroegerrhij legt duizend frank op cie piano en hii zegt,:
"I'.ïonsieur JacobsrstiJ- rrous p1ait, jouez moi rf,es tri1as Bl-ancsrr'?

een pauze.

henri: &t- W'^i{ier komt geen mens binnen.Zelfs d.e baas niet rof [Hu klein fuM.

lotti:
nen beetje geduldrpappi-e.Een klein beetje geduld.

henri:
Ik zeg het urnu is het a.men en uj-t.

lotti:
Weet ge welke spreuk er bij ons in het kindertehuis aan de muur
hing?

henri-:
I'lang gewacht en stil gezÏÍe€lenrni-et gedacht en toch gekregen."

l-otti:
Dat is voor mi j W. a1,1^y "t* 7e 

tfu--*l-',/
een sti]-te

lotti:
We hebben ooit schone tijden beleefd.Iiet was een komen en gaan van
beroemde mannen en vrouwen.En ze bl-even zittenrtot vijf uur rs mor-
gens ...

henri:
Omdat ze waar i-k speelde niet moesten sluitenr ts nachts.
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l-otti:
Neerpappie.Nee.Ge moet uzelf niet kleineren.Dat staat u niet.Ze
hebben het mij dikwijls genoeg gezegdrdat er zo een geheimzinnige
kracht van u uitstraalt.

henri. ,àn \,,*rl;^").
Heeft ons misschien j-emand ooit voor] het etdt{ gevraagd?

lotti:
Neerdaar hebt ge gelijk in.In oie persoonlijke dingenrdaar bleven
ze op een afstand., ja.

lotti:
Maar ge moet wat geduld hebbenrpappiergeduld.Een mens zijn leven
duurt langren het is pas bij de laatste z:ucht gedaan.

henri:
fk ben niet goedrLotti.

lotti:
Ik zaT uw hemd open cloen.

henri-:
ï,ottirik voel- mij verschrikkelijk slecht.

í*t ".. r{. L.* u-,..*.'({, lotti:
Éde1e'W6e! Pappieruw hartt. Ik zal uw ceintuur open zetten.

henri:
Nog maar vijfhonderdtwintig uur en ik heb aI een crisis.We houden
het niet meerrLotti.Het is kapot!

C"*at * o* k.o,'. L*-*"t lotti:
Co€ui"€LSDdrpappie! Pappie.Ik za1 wat thee halen.

Ze loOpt !1aar de deur.henri gli.idt onderuit.l-otti iacobs komt terug
gelopen en hiist hem recht.neemt zi.in linkerhand vast en slaat eq
d.e toetsen nee aan.

lotti:
Och pappierliefste pappie.Als ik u nu maar kon vastbinden.

ze loopt door de zaal.vindt twee tafelkleden.knoopt ze samen en

geeft over op het klavier.

lotti:
Ocharmerocharme! Wat een ongeluk.

ze loopt buiten.
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henri:
l,lidden op de zeel Een mens
alleen. l'/eI, waav z1-Jn ze r:u?
vriend,en?

is heel al-leen.Eigenli-jk ben ik altijd
Waar ztjn ze al-lemaa1-rmijn beroemd.e

x te spelen.
telkens hi.i zich vergi-st.herhaal-t hi-j nauwgezet de passage in kwes-
tie.lotti komt terue met thee en een doei<.

henri:
1os, al-stublÍeft.

]-otti:
beter?

henri:
Ik voel niets meer.

lotti ki.ikt op d.e klok en sluiQt de zaal uit.met zi.in hoofd in zi.in
nek,speelt henri d-oor.als een automaat.een puruze.

henrí:
fk ben :i.lleenrop een heel groot schip.Van voor heeft het. een vlag,
oie t Lott j- t heet en van achter een, waar t Wi11y t op *bWilÀgnsW&e:h.
Zo staan o.e za]g.en! l-'r'h[ut '

henri iacobs valt vooroverrmet zi.in hoofo, o,p de toetsen.een stil-te.
dan s,peel-t hii weer een paar akkoorden.

henri:
De zaal zit vol.En er Ís een manrdie piano speelt.En vrijrwe drinken
bi-er tot het donker nordt.

een 'oauze.

henri:
Lotti!! Is ze weg.Goed..

er komt een klej-ne iongen binnen.

d.e kleine jongen:
Ik moet vragen van mijn vaderrof hij voor u iets moet koken.

henri iacobs valt rnet ztjn hoofd op de toetsen.de .iongen loopt sne]-
r"r_eg.t'uiten is het ciichter Érr]i-rn sneeul,ren.een pauze.

In februari sneeuw en ijsrin juli zonnig parAdijs.
Vl*l-'t*

hi.i speelt niet meer.in de dempt, een
jacobs bevri-jdt zich en waggelt naar het venster.opent het.er waait
wat sneeuw binnen.lang ki-.ikt hi.i na"ar buiten.dgp komt d"e kleine
.iongen terug-

l.taak het nog niet

Waaromrvoelt ge u

henri:



&ll

de jongen:
ï,ïijn vad.er heeft u twee frikadellen opger^rarmd.

henri:
fk moet niets hebben.

de jongen:
Iïebt ge het warm?

herrri-:
Ik ben zo benauwd,in mijn ha1s.

d.e j ongen:
I'4ag dat rzo maar ophouden met spelen?

henri:
Tot morgenvroeg om halfachtrheb ik nog zeveyleneenhalve minuut
pa:uze te goed.

de jongen:
Is d.at voldoende?

henri-:
ïn R.oeselarerdaar was het ooit nog slechter met mij gesteld.Daar
ben ik recht gestaanren ik ben vlak ooor een glazen d.eur gestapt.
iiijn vrour^r heeft toen iodium op mijn wonden gedaan.En mij verbon-
den.En dan ging het voort.

d e jongen:
Ja merci.

henri-:
fk heb d-rj-e mj-nuten nooig om een kleine booclschap te doenrdan heb
ik er nog vier om door het venster te kijken en een hlilve om op adem
te komen.

de jongen:
Hoe komt hetrdat ge dat juist rveet?

henri:
Dat is de ervarin65.

de jongen. /'-* 
-)

AJ-s ge niet ged.aan hadtrwat ge hebt gedaan.Dus pi-anospelei/.1,,rat
zoudt ge dan gedaan hebben?

henri:
Dan had ik maar een klein beetje gespeeld.En daarna zoa ík een d-am

hebben gebourrdrrecht door de Schelde.

:. - de jongen:
En w{ zoudenlallemaal ztin verd"ronken.

l*t,.^
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henri: ._-"-------\,
Ze zoud en u voordien wel hebben góëvr."rr"urAY

de jongen:
i{Íjn vad,er wordt kwaadrals hij voor niets moet verwarmen.

henri:
Tk zal het dicht d"oen.

hij wankelt naar de piano terug.

henri:
Zoudt ge wi11en helpenÀmii met clie lakens aan cle piano te binden?

ilv
d.e jongen helpt henri.

henri:
Voilà !

hij begint weer te spelen maar sl-aat met zi.in hoofd tegen de piano.

de jongen: *l
Misschien moet ge deze nacÈt geen kleine bood.schapymeer doen.Dan
hebt ge nog drie minuten om uit te rusten.

henri:
Naar ur^i vaderrgij !

lotti komt bj-nnen. sl-uipt tot achter henri jacobs.

lotti:
Het is in orde,pappie.Ze komen!

henri:
Stuur ze terugrLotti.Tk ben niet goed.

lr'l

wacht wt7r wat,pr.ppi"13l*l;.* denken ur*h+fd;ren,a1s ze d.aar ztjn,
ze neemt henri-iacobs zijn handen .
d.ffieur opengeÉ:oo

ze zíen er a1len no.gal doorsneeuwo uit.achter d.e prominenten staan
@-

lotti:
Dames en herenrwij hebben de eer u te presenteren

een voor een roeten de beroemdheoen de wein toeschouwers
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ï,plb

rond henri staan. schoud"erklopjes.knikj es.kni-poogjes.

:
bed"rukt.
We hadden eigenlijk niets beter te CLoen.

W
schokschouderend .
Eigenl-ijk hebben we bijna niets meer te cioen.

de jongen:
iiake.llat ztjn d,at voor mensen?

Èe r.raard- geeft hem een oorveeg.

d.e waarcl:
Naar ur,l moederrgij !

(naspel )

henri:
re-orngam.pn nfiGes en herenrop algemene aarr-traagrhet 1ied" tWaar Maas en

x Schelde vloeien ... t van

hi,i zet in.de prominenten staan fiks en zÍngen mee.brri_Le4 valt de
sneeuw.dik als een muur.na een slrofe.gAat henri op dansmuziel,; over.
:tea for twot fii
kelen dansen.anderen zetten tafels en stoelen uit de weg.buiten valt
de sneeuw.dik a1s een muur.

henri:
innig en sti1.
Mijn kleine lottirmijn lief levenrdi.e pa.ar uren tot aan d.e ouizend-
vijftigroi-e breng ik er wel4af.Houd gii u maar met de gasten bezig.

,{
Doe geen moeiterRikskerwe blijven tot aan het s1ot.

het word t snel d.onker.
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