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Jörgen Tesman, docent in de cultuurgeschied,enis
Hedda Tesman, zíjn vroulr
Juffrouw Juliane Tesman, zijn tante
iievrouw Elvsted
Brack, rechterlijk ambtenaar

Eljert I-,övborg

Berte, d.lenstmeisje bij Tesman

1 95a
een villa aan d.e rand van een bos.
het benedenhuls.er is een terrasrveel vensters.
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in de gang.juffroul tesman is net binnengekomen.ze trekt haar jas
uitrhaar hoedje houdt ze op.tikt er koket tegenrkijkt in de spÍegel.
berte staat er wat bedrenroeld bÍjrcle arf,Ien vol met een grote tuil-
bloemen. tulpen .

het 1s ochtend.buiten zLet het grijsrslecht ïreer.

;sII::-!ssssr:
(met een blik naar de traiprboven. )

fk geloof dat ze nog ni-et op zijn.IIet was ook

zo 7-aat, toen de boot aan klramrvannacht.
( ze gliml-acht . )

I,Jie zou gedacht hebbenrdat zlj en Jörgen nog

eens een paar zouden worden.

Als ze vcorbijkwamrmet haar papa.0p haar paard.

ze gaat de sal-on binnen.berte is blijven staanrkijkt voor zic}.,

de salon.hier en daar bloemenrplantjes.sonmige met een kaartje.op
tafelreen vnas met tulpen.bij een van de zetelsreen handkoffertje en

een schrijfnachine.erop, wat boeken, tijdschriften. e€rr simenon.€€rr

open valies met wat klerenrdoor elkaar.€err leren overjasreen hoed.

hoge damesschoenenreen spiegeltje en een open pakje mervil sigaret-
ten.li-ngerie .

juffrouw tesman zit uitgezakt in een zetel bij het raam.haar mond

open, ze slaapt.knikkebolt.
tesman is binnengekomenrfris geschoren.zijn haar staat rechtoprniet
gekamd.hij kust juffrouw tesman op d.e mond wakker.

!gseul:
Tante Julia.Lieve tante Ju1ia.

jgI!r:-!esss!:
(glimlacht , moeiJ.i jk . )
ïk moest ju1lie eens gauhr opzoeken.i4ijnheer
Brack wa,s zo vriendelijk om mij helemaal thuis
te brengen.

!ssecu
Een elegant hoedje !
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rgllr:-!9ss3!:
llie heb ik gekocht vcor l{edda.Dan moet ze zic)r.
niet schamen al-s we samen over straat gaan.

ze neemt het afrkijkt ernaar.lacht.hij komt orcht bij haar zttten,
op de arrnleuning.ze knuffelt hemromhelst hem.kust hemrlang.

rslIl:-!eess3:
Je bent zo lang weggeweest.iteer dan vi jf . o .

bijna zes maand.en.

!gescl:
Hedda moest die reis hebbenrtante.I{aar huwe-
lijksreis.

een stilte. juffrouw tesnan vleit zich ciicht tegen tesman a.In.

rgllr:-!9ss3g:
Zeg eensrJörgen.ileb je r,iij'niets bijzonders varl
de reis te vertellen?

tesman:

Iets bijzonders?
(hi j oenkt. )

ïk weet niets anders dan wat ik je in mijn
brieven heb geschreven.
(hi j trelit z:-jn sshouders op.bl:last. )

ri,, :ï,::ï"::::;l"i:ï::""' 
in het' zuidÉ* ' ïn d e ' ' '

jgIIr:-!9§sel:
(t<ijt<t henn aanreen monent. )

IIeb je al eens rondgekeken in je huis? Iïoe vind
je alles?

!sseeu
(enthousiast.haa1t diep adem. )

Prachtig in orde.Prachtlg.ïk r.ras al- op de been
zodra het dag l,ras.Voor we verloofd warenrzei-
Hed.de dikr.rijJ.srdat ze eigenlljk nergens anders
graag zou willen wonenrdan 1n de vil-Ia van
i.{evrouw Fa1k.
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jgllr:-lesssg:
I{aar duurrmijn 11eve Jörgen.i)uurrdat aI1es
hier.

ze kf-jken beiden voor zich.een stilte.

!ssegg:
Iieb je iets van Eljert gehoord?

rsIIr:-!9e3s!:
Ze zeggen dat hij een nieuw boek heeft uitge-
geven.Dat zal toch vast niet veel- bijzonders
zíjn.

ze heeft, zijn hand vastgenomen.

LgÈÈe:
Juffrouw Tesmanrdat j-s vri-endelijk ...

hedd-a i-s binnengekomen.in ochtendtoiletrmet nuiltjes.

rslIr:-!9sss3:
Heeft de jonge mevrouw goed geslapen Ín haar
nieur're huis?

!sgees:
(ti;na tegelijkertijd. )

Hedda.

ze komt dichterbijrlaat zich d.oor tesman op de wang kussen.komt
achter de zetel staanrbij het raam.

!eeeel:

I *\-.-aJkt t\+r'uat'o*' vincl je niet dat lledda op reis veranderd is,
i , rr;r"- ht-Èb - 

'r
| .í\ \ ï tante.Zo rond en gevuld. ...
\ " P'''"' &
+ juffrouw'tesman is rechtgekomen, zet haar hoedje weer op.

rvIIr:-!9§s33:
Ochrbesterd.at 1s toch geen nleuws.IIed.d.a is aI
haar leven mooi geweest.

hedda kijkt haar aan.ze staan even te6genover elkaar. tesman gaat
voor naaT de vestibule.
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rellr:-!9sss3:
Prachtig ... prachtig ... prachtÍg is iïedda.

ze kust hedda op beioe wangen.schikt Ltaar hoedje nog eens.

jgllr:-lessssi
(treurig.ze spreekt tesm:rn na.)
Voor Rina is er geen betersehap meer te wach-

ten, d"e stakkerd .

ze verdwijnt.men hoort tesnan nog even met haarr praten op de gang.

hij laat haar uit.

hedda kijkt door het raam.wendt het hoofdreven.bevoelt haar bor-
stenrtraag.het J-ijkt weJ- of ze woedend. is.ze ne,.rriet i-ets.
tesmzrn kont bij ha.ar staanrdicht.rril ha:lr kussen.ze ontr,rijkt hem,

nukkig.kijkt hem niet aan.

!ege33:,- . -, \(or_Jf op z1-Jn _11p. /

lIaar sta je zo naar te kijken?

!99Èe:
(ze 1iegt. )

Ik kj-jk maar eens naar de bl-aren.Ze zijn a1

geel.En zo verwelkt.

!essel:
We ztjn haast in rt eind van september.

beÈÈei.
(harder, p1ots. )

We z:-jn al in september.

ze d.raait zíc}, om.vlakbij staat een vaas rnet witte Iila.ze leest
het k::rrtje.

!99Èe:
Die bloemen stonden er nietrvannaeht.
(leest. )
ItKom l-ater op de dag terugrr . .. er staat .. .

ttl'levrouw Elvsted tt .
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!sescu
(denkt na.slim. )

Juffrouw Rysing, zoals ze -rroeger heette.

bg9Éc:

Je oude vlamrheb ik horen zeggen.iiie net dat
onuitstaanbare haarrwÉ]ar zoveel drukte om werd.

gernaakt.

tesman:
( fIaur,r. )

Dat was nog voor ik jou kenderlled.da.

laterrtegen de middag.

hed"da staat r,reer bij het raamrkijkt naar buiten.tesman zit aan

het kleine salontafeltje nota's uit te tikken op c1e portabl-e.soms
kijkt hj-j voor zLchrr:ompelt iets of uenkt.berte is bij de eet-
tafel beztg de resten veln het ontbijt te ruimen.
oe bel gaatrberte verd.wijnt.men hoort een korte woordenlri-sseling
in de vestibule.
mevrour^r elvsteti komt binnenrhaar rnintel nog half aan.berte komt na

en brengt die later weg.mevrouw elvsted. kust hedda ontstuiriig.
tesman kÍjkt venrond.erd op.

serl:-ely!!sg:
( iroog . )
]Iet is een hele tijd geleden dat i'rij elkaar
gezien hebben.

een stilte.hedd.a en tesnan kijken haar aan.

!s9Éc:
Dank u r,rel voor ul.l mooie bloemen.

mevrouw elvsted kijkt of berte weg i-s.gaat op de zetel zittenrbij
tesman.vleit zi-e}r tegen hem aanrglimlacht.

EeYL-elvelsg:
(tegen hedda. )

ïk weet geen levende ztel tot wie ik mij an-
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ders zou wend.en.

(re staat oprbruusk.wringt haar handen. )

Eljert lövborg is ook in de stad..Iíij is nu a1

een week hier.Alleen.En met zoveel geld in han-
den

Toen ztjn boek uitgelromen rrasrhad hij rrrst noch

duurrdaarginder bij ons.
(aentt even na.à propos.)
Een groot nieuw boekrover d.e ontr.rikkeling der
beschaving.lln toen het zoveel gelezen en

gekocht werd .. . en zo grote opgr-rng maakte . . .
(een peruze. )

Hij heeft het helemaal geschreven daarginder,
bij ons.fn d.e laatste jaren is er nj-ets op hem

te zeggen geweest.
Vanmorgen heb ik elndelijk zi1n adres gekregen

en ik had ook ... wat inkopen te doen,
(met een gebaar naar tesnan. )

En nu smeek ik urmeneer TesmanrEJ-jert Lövborg
vriendelijk te wil-len ontvangenrmocht hlj bij u

koroen . o. en of u . . o een vraakzaan oog op hem

zou wil-len houden.

!g:eeu
(beduusd..haal-t diep adem.gaa:.t verzitten. )

Dat bel-oof 1k urmevroulr.Yan harte.

99II:-9lYg!e9:
(ze onhelst hem. )

\rroeger is hij toch zulke goed.e vrienden met u
geweest .. .

(t<i-;t<t naar hedda om.)
Bij ?Ías de onden'ri jzer van de klnderen.Van mijn
man.ïk heb er geen.

een erg lange stilte.

!s91e:
Schri jf hen een briefjerTesman.i'lisschien kont
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hi j niet zo uit zicltzelf .

!:ssel:
(staat opronzeker. )

Ja.ijat zou nisschlen wei het beste zijn.

eeYL-elye!egi
(hrialt een briefje uit haar tas.)
IIier staat het adres.

tesman knikt .neemt het rkijkt naar hedda.verdwijnt rr:.aar boven.een
deur gaat open en dicht.de vroulren luisteren ook.

hedda loopt naar de zete!.kont bij mevrouw elvsted zitt,enro.ie l^rat

moeizaamronwilli-g opschuift.ze 7.eg1: haay arm om nevrouw elvsted
heen.een tijd zi.tt,en ze sti1.

!eÈ9e:
Thea . .. anne lieve Thea nu raoet je me

al1es vertellenrnet zoals het is.l'/ij hebben

toch sar"ien school gegaan.
(een stilte. )

Dat je zo iets durfde !

(nog een stilte. )

!Íat zal je mai,n o.an lrel zeggerrrd.enk jerals je
thuiskornt?

mevrou!Í elvsted begint stilletjes te huilen.

39II:-9lYs!99:
!/ij hebben geen enkele ged.achte gemeen.Ni-ets

ter wereldrhij en ik.ltlaar hem ga ik nooit meer

terug.
(ti;i<t naar hedda op.)
Wat ter HereÀd had ik and.ers moeten cloen?

stilte.hecida troost haarrtrekt haar aarl.streel-t haar.

39II:-9lYg!el:
(snlkt af en toe.)
fk lreet alleen dat ik leven moetrdaar !Íaarr
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El jert lövborg l-eeft.
(ze kijkt weer op. )

Als hij iets schreef moesten r+i.j het altijd.
sanen doen.

!99Èe:
(re stokt even.z:-t Tteel sti-J..)
Àls tnee goede kameraden.

weer stilte.mevrouw elvsted geeft zích over.vreent nog altijd.

39YI:-91Y9!99:

Er is ... die vrouw.ltie zangeres moet het
zijnrmet dat rode haar.Iiij zei dat toen ze van
elkaar gingen, zi j hem met een pistool- I'rou

dood.schieten.

!sÈ9=:
(kouct. )

Zoiets aoet nen hi-er toch niet.

tesman kont binnen en i.,,il iets zeggen.hij kijkt naar «le vrouwen en

blijft verwezen staan.kijkt naarr z:-jn schoenen.

!ggecs:
Ilant en klaar.Ik heb de brlef aan Berte mee-

gegeven.
(ten overvl-oede. )

0m te bezorgen ...

hij l,rordt gered door getik op de deurrachter.cloor het glas gebaart
brack of hij nag binnenkornen.hij gliml-erclit veel.heeft het koud.men

ziet hem ademen.hij llomt binnen.blijft bij de deur staan.

lregE:
(maakt z:-jn jas los.handschoenen uit. )

Is het geperr:ritteerd?

!sgrcr:
(vroli jk. )

Je beirt altijd welliom.
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ze geven elkaar een hand..tesnan klopt braek op de schouder.die
heeft z:.jn ja.s over een stoel gegooid.
hedd.a en mevrouw elvsted komen tot bij de deur.ongemakrwat gedrang.

brack kucht.kijkt naar tesman.

!sgegl:
Mijnheer Brackrmevroulr .. o

seYl:-elvelegi
(stil.geeft een slap handje.)
El-vsted.

!s91e:
(snel.)
i'levrouw Elvsted wou juist wegésaan.fiacht even,

ik ga mee tot aan het tuinhek.

!reg5:
(bonjourt. )

Zeer :rangenaam.Zeer €]angenaam.

de vrouwen gaan door de deur buiten.voor ze d.ie weer sluit rzegt
hedda nog ...

!eÈ9e:
It fs echt vermakelijk ora u eens bii daglicht
te zienrmijnheer Brack.

!regb:
(t<otet. )

Veranderd. ... vincit u misschien?

!e119:
(uet<i jkt hem. )

Jareen beetje jonger 65ewordenrCunkt me.

ze sluit de deur.men ziet hen voor het glas verdwi-jnen.

!resE:
(te laat. )

Dank tL zeer.

hij lacht naar tesman.de tr"ree mannen staan lange tijd naar elkaar
te 55ri jnzen.tesman heeft ztjn h:Lnden 1n zrin zakken.
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!gssel:
( jongensachtig. )

Ztet l{ed.da er nÍet uitstekend uit? Zo ...
rond. geworden.

ze lachen r^reer.tesnan voert brackreen arm rond d.iens schoud.errnaar

de zithoek.ze {:aan tegenover el-kaar zitten.

brack:
Welris je vrouw een beetje tevred.en?

!se,iel:
(wat moeilijk. )

Dat is te zeggen er mri.nkeert nog het een

en ander.Idij zullen nog wat kleinighed.en noeten

aanschaffen.

ze ki-jken elkaar aaÍr.brack legt even een h:ind op tesman zíjn kni-e.

knikt hem toe.

!sgees:
(verzit. )

Ge1ukkig.Het kain ook niet zo heel lang meer

d,uren tot ik mijn benoening krijg.

brack glimlacht even.stllte.dan haalt hl j van die fijnerd.onkere
sigaartjes ult z:-jn jaszak.presenteert.steekt op.tesman heeft met

een hoofd.beweging bed.ankt.

brack:
(blaast uit. )

Eljert lövborg is weer in de stad.

!gqsel:
Dat weet i-k aI.

h1j krabt in zijn h;iar.brack rookt verder.

!geesl:
fk hoor tot mijn grote vreugde dat hij weer

een heel fatsoenlijk nens genorden is.

!rsg5:
Jard.at beweert men tenminste.



11

het gesprek verloopt traag.af en toe knikken of lachen de raannen

el-kaar toe.of raken de knierde arm van de ander s.an.

!ggees:
En hij noet ook een nieuw boek ultgegeven
hebben.

!legE:
(glimlacht treer. )

Dat za)- waar zi-jn.

!egg3s:
(vlugger. )

En dat heeft opgang gemaakt ook.

!reg!:
().angzaan blaast uit. )

Buitengeroon veel opgang heeft het gemaakt.

hij rookt.tesman kijkt voor zich uit.stilte.

hedda komt binnen.schikt haar haar en komt achter de zetel van
brack staan.hi j kj- jkt naar haar om..ze l-aehen tegen elkaar, minzaam.
dan gaat brack verder.voorzichtlg.

!rcsE:
Die benoeming.
(iri; pauzeert. )

Het vervullen van de betrekking zov mj-sschien
afhankelijk gemaakt kunnen worden van een wed-
stri jd. !

een stilte.tesman kijkt eerst nÍj.ar hemrdarr naar hed.da.

!resE:
Je moet nlet vergeten d.at er leden van zijn
familie zíjnrdie nogal invloed hebben.

weer stilte.tesman schuifelt op zijn zetel heen en vreer.hedd.a j-s

bIÍjven staan.
tijd ver)-oopt.tesman w1l- iets zeggen.
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!sÈÈg:
Van lvie?

!rcgE:
(kueht.drukt zi;n sigaartje uit. )

lövborg.Iil j ert lövborg.

hedda lacht.zond.er geluid..kornt dicht bij tesnan in de zet,el zitten.
J-egt een arr) om herii heen.

!e99e:
Yerbeeld jerTesman.jiat l;ordt haast een soort
van sport.

tesman kj-jkt naar hlrar, onzel;er.bracl:: 61iinlacht.

!ggsel:
Ik heb hei,r juist geschreven.
(ouiaetijker. )

Zegrlleddarik heb hern gevraagd of hij vanavond
bij ons i'rilde konen.

!regl:
(vruift d.e ged,achte weg. )

Je zou inriters v::.navond op mijn herenfeestje
komen.Dat heb je mi.j toch beloofdrgisteren
avond op de steiger.

Lredda en brack beliijken el-kaar.

!s{Èe:
Ilacr je dat vergetenrïesman?

!setel:
(mat. )
Jard.at had. ik zowaay vergeten.

brack is opgestaan.trekt aan zijn ja.sje.hedda is mee reehtgeliomen.
ze staan tegenover elllaar.

!res5:
Als ik vanniddag qÍjn gehrone rrandeling doerkom
ik je even aanhitlen.
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hlj vat tesman bij de schoud,er.schudt hem vriendschappelijk door-
een.neemt heddats handrkust die.kijkt dan op.l-acht.

!e99c:
( stil. )

Adieurraijnheer Brack.En tot weerziens.

de d.eur van de tuin.naniddag.
enige tijd is er nlets te z:-en.dan kont er opzij van een arm te
voorschijnrmet in de hand. een zwaTe revolver.een schotrluid.
hedd.a staat op het terrasrschiet recht voor zích uit.met scherp.
ze niktrschiet líeer.trekt neteen de pa.1 achteruit.
brack kijkt over de trapleuning h.eenrbang.hij naakt afvrerende ge-
baren met de hand..wangt nog een stap.

!gÈ1il
(1egt aan.mikt. )

Yoor de tweede keer goede dagrnijnheer.

hij komt weer een trede verder.is in snokingreen anjer door ztjn
knoopsgat.een hoed.demi-saison over de afln.

!rcg5:
(wuivend. )

fnsgeli jks, mevrouvr Iesnan .

hf j is helenaal boven,zij schietrvlak bij hem in d.e lucht.hij
schrikt.verbleekt.komt met grote stappen voor haar staan.kijkt
haar r.,r:-t van woed.e aarl.

!rcsE:
(sist.)
Schei uÍt met die flauwe grappen.

zi j ki jirt hem aan.lacht , met haar h oofC. achteruit .luid .

ze komen binnen.brack gaat voor.hedda rnaakt de deur dicht.bli-jft
er tegen staanrde revolver nog in haar hand.

hed.d a:
'i{at rnoet ik in I s henelsnaam dan uitvoeren?
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(zu is l.ranhopig. )

Zodra Tesnan kla.ar rras met etenrholcle hij naar
d.e tantes toe.

ze legt de revolver op de tafelrin een kist lÍaar er nog een in zit,
C.ezeJ-fde.komt bij brack zitten.
in de selon is de ergste r,ranorde opgeruimd.rde kleren zljn r,reg.een
van de zeteltjes staat anders.bloenen en planten ztjn verd"wenen.de
tulpen van juffrouu tesman zijn op het bijzettafertje geschj-kt.op
de grond bij d.e sofareen dreragbare platenspelerrrood en grijs.

!sÈÈc:
liel?

!rsg5:
l,iel?

hedda:

Ik heb het eerst gevraagd.

een stilte.ze kijken el)iaar aan.brack hEral-t een zakdoek te voor-
schijnrbet er zíjn hoofd en slapen nee.Iiijkt.steekt hem weg.

!regE:
ïedere d.ag heb rk ernaerr verlangd dat u m:.ar

r,Íeer goed en wel thuis zou zíjn.

!s19e:
En ik heb dÍe hele tÍjci ook al-door diezelfde
wens gehad.
(auuretzinnig. )

0rnnijnheer Brac]<rik heb rnij gruweJ-ijk verveeld!

!rgsL:
(lacht luidop. )

En ik die d.acht dat u ztch op reis zo uitste-
kend geamuseerd. had.
(ernstig. )

Hoe heb ik het nu,inevrouvr }Ied.da?

lreer een stilte.zíj kijkt niet meer naar hen.neemt een pakje mervil
van het t':feltje.braci.i komt recht om haa:.r vuur te geven.ze rookt,
blaiast nerveus uit.haalt met een vinger wat tabak van haar tong.ze
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praat tussendoor.

!sÈÈs:
fk had rne heus moegedanstrlieve vriend.I{ijn
tijd, was voorbij.
(ze kijkt even. )

En toen hij net al-le geweld wilde dat ik me

door hem zou laten verzorgen.Ilet was meer d.an

waartoe mijn andere hofmakers bereid waren.

ze kijkt weer.hij zit, er wat behepen bij.sliktreven.

!reg5:
Gelukkig is de huwelijksreis nu achter de rug.

korte stil-te.dan lachen ze allebeirhard.kijken elkaar daarbij aan.

tesman trekt in de gang zíjn overjas uit.net aangekomen.berte staat
erbij met wat tijdschriften en een boek.hij geeft haar z:-jn jasren
neemt het pakje vaïl h:rar over.kijkt verwonderd op bij het gelach en

haast zich de salon binnen.

!sseel:
(zoncrermeer. )
Tante Rina is heel ziek.

rle beid.en stolilcen.brack staat half recht.hedd.a ki-jkt omrverstoord.

!ggeeg:
Ben jij er aJ-, jlrack.

!rcgE:
(om iets te zeggen.)
II: ben door de tuin gekomen.

hii bliift staan.tesman, kont bij ireddarkust haar op de r'rang.toont.

!sss*l:
Hier.Illjert lövborgs nieuwe boeh.Ileb je soms

l-ust het in te zLen?

beÈÈe:
( neerat het vast . beki jkt het r d oorblad.ert . )
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I'iee . ï.,ater misschien.

ze geeft het hen terug.geeuwtrkort.hij kijkt verr'ronderd.

!sescl:
(tegen brack. )

trle hoeven toch nog niet zo dadelijk te gaan.
(tci;trt op ziyn horloge. )

Ileddarheeft Eljert Lövborg laten afzeggen?

hedda sehudt van neen.brack gli-uiIacht.

!resE:
Er j-s nj-et de minste haast bij.

tesman knikt.verdwijntrmet het drukwerk.hij bladez't in het boek.
men hoort hem rlear boven gaan.

een lange stilte.brack kijkt r.aar hedda,aandachtig.r'racht.

!resE:
(sti1. )

U is niet gelukkig .. o dat is de zaak.

!sÈÈc:
Ik vlnd dat het in alle kamers riekt naar
'lavendel en verdroogde yozen.Een luchtrdie
herinnert aan iets dat vergaan is.l3albloemen
de dag na het bal.
(re zucht.wacht. )

0p een avond kr^ranen we hi-er voorbij.fk gebruikte
Iesman om mij de vorige zomer thuis te brengen

van avondpartijen.En de arme vrj-st geen raad van

verlegenheid .En toen .. . om hera ult d.e nood te
helpen, zei ik dat Ík wel J-ust zou hebben in d.ie

villa te wonen.

ze heeft heel vlug gesprokenrbuiten ndem bijna.dan lacht ze.

LeÈ9c:
lI volgde heel andere wegenrde vorige zomer.



17

!regE:
(verrast. )

Foei ! $chaam urrcevrouw.

weer een stilte.bracL, is onrustig.liaalt zijn zakd.oe!: boven.

!rcg5:
U heeft nog nooit iets eclit opwekkends in uvr

l-even gehad.

!egÈe:
(denkt na. )

Iets ernstigsrbedoelt u?

!rcs5:
(voorzíchtig. )

AIs er nu eens iets ... voor u kwam.fets dat
ernst en verantwoordel-ijkheidsgevoel van u
vraagt .Iets met nj-euwe eisen, mevrouwt j e lledda.

ze ztt stil-rperplex.d"enkt na.bovenreni-g gestomnef .tesman komt van

de trap.het gesprek gaat snel en op fluistertoon door.

!e99c:
(knaad r plots. )

Daarvoor heb ik geen aanlegrmijnheer i3rack.

brack:
Aanleg?

!eÈÈe:
Dikwijls denk ik dat ik alIeen roaar aanleg heb

voor een enkel ding in d,e r,rere1d.

(tri ;t<t achterom.nerveus . )

0ro van verveling dood te gaan!

tesman komt binnen in avonCtoilet.een hoed- en zijn jas in oe hand.

hij legt d.ie eerst ovcr een zetel.frunni-kt aarl zajn marnchet.

tesnnan:

ïk zou toch l.re1 graag zo lang nrogelijk op hem

wachtenrals je het goed, vindt.



1B

berte kont met een clienbl-adrwaar d.rie glaasjes sherry en drie
porto op staan.bedient heddarbrack en dan tesman.alleen brack neemt
van de porto.
ze heffen alledrie hun glasrkijken rond..€€n stitle toast.nippen van
hun drankjes.
braek leunt achterui-t.biedt tesman een sigaartje aa:l.rookt.hedd.a
steekt wat later ook een sigaret op.
ze praten niet meer ...

doorgang naar de vestibule.het is avond geworden.
nen beltrlang.het lieht gaat aan in de gang.berte komt open doen.
voor de deur staat een man in een zware jasrmet sjaal.blootshoofds.
hij kijkt niet naaT binnen.
berte sluit oe deur.de m.an zegt iets.zij knikt err g;,i..t zl- jn jas weg-
hangen.danrond.er draaigt hij een zwart costuu-rc met een lichtropen
sporthemd,een trui.
hii trekt ziin kleren in de vouw.j-n het voorbijgaan kijkt hij in de

spiegelrgaat net zijn hr.inden d.cor z:-jn haar.
kont bj-nnen.blijft in de dcorgzrng staan.knippert net zíjn ogen.

lgy!ere:
(tnit<t.ki jkt rond . )
Iesrnan.Dank je wel voor je brief.

hii slaat op ztjn traszak.tesnan komt bij.schudt hem hartelijk de

hand.

!esrgl:
ijelrbeste Eljert.Zo zien rrre elkaar dan einoe-
J.ijk weer.

]gy!gre:
(tri;rt stai:.n. )
l,Ievrouw Tesnan.iÍijnheer Srackrals ik roe niet
vergi-s?

tesnan vat hem bij de schoudersozo hijken el-kaar in oe ogen.plots
schiet Iövborg uitronrhelst tesman.zo blijven ze eni-ge tijd staar:..
laten elkaar 1os naar blijven ter plaatse.
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!sr:el:
Zegrík heb rne je nieuwe boek aangeschaft.i,iaar
ik heb nog geen tijcl gehad om het te lezen"

l9r!ers:
(luchtig. )

Je liu.nt je die noeite ook best sparen.fk lril
trachten mij weer een positie te rqaken.
(t<i;trt rond . )
Van nieuw af a:xr beginnen.D:r-arorn schreef ik het
boek zo dat iedereen er wat uit halen kon.

!ggecs:
(f:-;trt om,lacht . )
Heel verstand.ig.

hii neeret hem bij de aru en voert hem naar de zithoek.ze gaan dicht
bij elkaar zittenrop de sofa.brack is opgestaan.

19s!gre:
Maar als oit eens uitkomtrJörgen Tesman.Dat

moet je lezen.
(t:- jtt rond. )

Hier zit ik zelf in.
hij heeft van ond.er zijn jasje een portefeuill-e gehaald met daarin
veel dicht beschreven velJ-en.bed,uimeld..houdt even op.hij spreekt
alleen met tesmanrlijkt het.brack is dichterbij komen staan.hedda
heeft nog altljd niets gezegd.

!sgses:
En wat 1s dat dan?

lgylgre:
Dat is het vervolg.

tesman kijkt onzeker naar hedda.die maakt even een gebaar met haar
arm.tesman Iacht.

!seegs:
Ja maarrbeste Uljert.

]i:y!ers:
IIet hlLndelt over de toekomst.
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hij lachtrluid..tesman schuifelt heen en weer op zíjn stoel.kijkt
naar hed,da. hi j is opger,rond en r bloost .

!eeecg:
Over de toekomst! I{aar lieve hemelrd.aar weten
wij toch niets van.

l§y!ere:
(lacht weer .zwaait raet het manuscript. )

Ivlaar toch valt er wel het een en ander over te
zeggen.
(vouwt het kaft open.)
IIet is in tlree afoelingen verdee'l d.De eerste
handelt over de besehavingsmachten d.er toekonst.
nn de tweede ... over de ontwikkeling o.er be-
schaving in de toekomst.

hÍj lacht nog.kijkt in zijn parpieren.zoekt,.

!esscl:
ïk hoord.e dat je van plarr was hj-er een reeks
van voordrachten te houden.

l§y!gre:
(tet<i jkt hem. )

Jardat ben ik ook.
(st111er.een gebaar. )

Ik nam het mee onoat ik dacht je er vanavond.

wat uit voor te Lezen.

hij kijkt op.stilte.brack kijkt naar tesman.herid.a sta.at op en gaat
de kamer uit.lövborg kijkt haar na.

!geeeu
t . - . .- \(moel-lr-JK. /

Jarzeg .. . oat is heel vriendelijk van je.

!rcg5:
(schraapt ztjn keel- eerst. )

Ii; zal u zeggenrl,rijnheer Lövhorg.Vanavond. is er
een klein feestje bij mij.Voornamelijk ter ere
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van fesmanrziet u.

lövborg wacht een ogenblik.ilnikt en n:iiikt omslachtíg z:_jn porte-
feuille dicht.slord.ig ookrmet d.e bladen.

l§v!grs:
(nors. schoudert . )

Nurdan eeu anCere keer.iiet heeft geen haast.

een stilte.hij tronmelt rnet r-:-jn vingers op het couvert.kijilt.

lrsgE:
(voorzichtrg. )

Zau u ons niet het genoegen r+iIlen d.oen van

net ons mee te gazrn?

(eringt aan. )

Dan kon u ur.r manuscript meenemerr en bij mij er
Tesnan ui-t voorlezen.

Iövborg denkt na.steekt cle bundel líeer oncler zijn jasje.

1gy!ers:
(vrantrouwig. )

Neenrdat kan ik niet.

hedda kout terugrbij tesman staan.kijkt naar hemrdan naar Iövborg. ,

!s99e:
líiIl-en de heren een glaasje koude punch drin-
ken?

tesman:
(kijkt verheugd op. )
Een lumineus idee !

hedda en lövborg zttten bij elkaar op d.e sofa.zlj heeft een foto-
album op haar knieën.af en toe kljken ze erln.zijn hand ligt dicht
bfj de hare.
ver achter hoort men braek en tesman praten.af en toe geluid. van
glazen.gelach.

!e91e:
(wijst.)
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Ziet u d-ie berggroep hierrnijnheer lövborg?
Dat is de Ortl-er.Tesnan heeft het er onder ge-
schreven.I{j-er staat het: de Ortlergroep bij
iteran.
(ze kJjkt hem kort aan. )

Iln dit hierrnijnheer f,övborgrdat is een gezi-cht
in het Ampezzoctal-.Iiijk daar die bergtoppen
eens ...

ze twijfelt.lövborg probeert haar hand vast te nemen.ze trekt vrat

terug, zonder sehrikken.hi jkt niet.

]9y!gre:
(onwill-ig. )

Dat ztjn de Dolomieten.

!sÈ9e:
(gIinIacht. )

Juist, ja! Dat z:.jn de Dol-omietenrni-jnheer
lövborg.

tesnian komt bij.lövborg gaa.t van hedd.a weg zitten.hedCa ki jkt op.
tesnan heeft een schaaltje bf j met punchrtr.ree glaasjesrkoekjes €Dr

apart , slgaretten.
/

lru,"-.( tti; schuift het bijzettafeltje aan.zet al-l-es bij hedda neer.die

1^t steekt meteen een sigaret op.

!99Èe:
( rookt . )
Ilerinner je je nog dat

!seseg:
(t<i jtt . )
Ordat ligt ciaar onder
is 't geweest dat wij
glehleven.

!e9Èe:

klei-ne stadje?

(l-acht. )

En al d.ie vrol-ijke touristen aangetroffen hebben.

aan cle Brennerpas.Daar
toen Ce nach.t zijn over-
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!seseu
Daar had je bij noeten zijnrEljert.

hij lacht vrolijk.klopt zLtrn vriend. op de schouders.gaat weer bij
braclr z:-tten,achter.lövborg schuift zi.jn drankje opzij rreilit hedda
het hare.zij toast hem toernipt ervan.zet lnet weg.hij komt dichter
zi-tten.

lgy!erg:
(kortaf . )

Antwoord mi-j op deze ene vraagrlledda.

!e9Èe:
(bladert verder. )

Wat dan?

hij probeert haar harnd vast te nenen.weer vergeefs.

l§y!grs:
ilas er in je verhouding tot nij geen liefde?
Geen schijn van liefde?

ze liijkt herc plots aan.

!991e:
(sti1. )

Voor nij is het alsof w:ij twee goede kameraden

1,.'&IeÍ1 .

(ze glinLacht. )

U vooral wais erg openhartig.

een stilt,e.ze blactert verd.er.achterin lacht brack.€€rI stoel- vrordt
verschoven.lövborg kijkt ongerust in die richting.d.ringt tegen hedda

aan.ztj kijkt niet meer.

1§v!grg:
( snell-er. )
Als ili zo in de namid.dag een visite aan uw

vad,er kwarn brengen.jin c1e kol-onel zat aan het
raam kranten te lezen.liet zí;n rug naar ons

toe
(er komt iets smekends ín zijn stem.)
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Iin als ik dan el::in u opbiechtteru van mijzeif
clingen vertelderdie toen nlemand anders ryi_st.

ijij u zat en beliende dart ik uit was geweest en

hele dagen en nachten niet boven lrater was

gekomen.jitnal_en 1ang.

zii g:rat verzitten.probeert hen af te weïen.lövborg dringt nog

aan.ze i;ijkt naerr hem.raakt even z:-jn ]randrtrekt clan weer terug.
een toegevingrniets meer.deernisreigenlijk.
tíeer gelach achterin.lövborg gaat van herar weg zitten.brengt zijn
kled"ing op ord,e.gaat over zr3n haar.hij steekt een hand uit near
z:-jn glas punch.aarzelt even.neent het oprdrinkt hairr toe en maerk-t

het i-n een teug leeg.zet b.et lreg.

]:99Èe:
(geërgerd.stil.)
Yindt u het zo ]relenaal onverlilaarbaar dat een
jong neisje ... in ?t geheim.

ze stokt.clrukt haar slgaret uitrnerveus.het fotoboeh is van haar
schoot gegleden.lövbor5J reageert heftÍ-g.

l§y!ere:
(verbeten. )

U heeft het afgemaakt !

(woedend. )

!Íaarom sehoot u mi j maar niet neer, zoals u
d.reigde te doen?

!sÈ9c:
(op dezelfde toon,initeert. )

Zo bang ben ik vcor schandaal.

ze 1-acht luidop.lövborg kijkt haiar aanrverï.rond.erd.ze neent het
album op,vouvrt het dicht.legt het op het tafeltje.
berte komt iets 1n hiiar oor fluisteren.hed.da kijkt in de richting
van cle giing.knikt.maakt een gebaar met de hand.

geluid van sternmerr in de achtergrond".hedd.a is lechtgestaan.kijl:t.
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lövborg kiikt veru'onderd opri/íanneer f,Ievrouvr elvsted binnenkomt,i-n
soirée.

t_,9ÈÈe:

liefste Thearkom toch binnen.

ze gaat op helar af .brengt haar nÍ:ar de zithoek.orxarmt haarrkust
haar op beide ÏranEen.

be99e:
I,iijn allerliefste Thea!

mevrouw elvsted bonjourt nog n.rar tesna.n en brack.steekt dan een
hand uit naar lövborg.die staat oprd.rukt ze aeltteloos tegen zi-jn
lippen.gaat weer zitten.

!g§Èe:
laat die twee maar zittenrd.ie gaan toch aan-
stond.s weg.

ze drlngt mevrouw elvsted op de sofa;naast Iövborgrd.ie ongaarne
plaats maakt.

!sÈÈc:
l'Íijn kleine Thea!

een stilte.hedcia is in een zeteltje konen zittenrciicht bij de twee,
aan oe }iant van mevrouw elvsted.ze glinJ.acht.

eerl:_elYs!sg:
(p1ots. )

0rik ben zo gelul,kigrïiedda!
(neigt Yoorover.stil. )

IIij heeft gezego dat ik hem beziel-d heb.

!sÈÈe:
(even vertrouweli jlc. )
ileb ik rt je niet gezegd.rtoen je vanochtend z,o

]relenaal varn streek hier aan I:v,ram?

lövbcrg kijkt naar heclcla.neerilt de gl-aasjes van oe tafel.gaat ermee

weg.mevrou!Í elvsted ki-jkt hen verschrikt na.

19II:-91ys!9:i:
Iïed.da.
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een stilte.runoerrachterin.mevroul.r elvstecl ]iijkt voor ziclt.heaca
kijkt oprwanneer l-övborg net tr'iee gevulde glazen teruglcont.hj- j ztt,
en zet o,e twee glaasjes voor zích op Ïret tafeltje.

}!y!srg:
( zucht.I:nikt mevrourÍ elvsted toe.lcort . )
Is zij niet allerllefst onr te zien?

hedd.a antwoordt niet.kijkt nailr hern.mevroui.r elvsted bloost.lövborg
d-rinkt z:-jn glas in een teug leegrmet een gebaar na.ar de beide vrou-
wen.hoest even.veegt net zijn hancL wat speeksel weg.

hij d.enkt na.dat drinl:t hij ook het tlreede glas oprmet een zelfde
geste.kijkt op.

ley!glg:
( op mevroulr el-vstecl . )
Zij en ik . .. wi j zíjn een .oaar echte karoeraden.

mevrouli elvsted. kijkt hem dankbaar aan.hed.da lacht naar Iövborg en

hj-j l-acht terug.

tesman kont bijrkust hedda op de r,rang.hij heeft zijn jas over ztjn
arm.trekt hen l-ater aan.
braclt is vertrekkensgereecl.net een overjas en een zljden sjaal.hij
kijkt op zijn horloge.

!resE:
jarraevrouw Tesman.Iiu uordt het onze tijd..

i:erte kornt tesman nog wat aifborstelen.hij brengt zrjn kleding in
orde.stuurt haar weg.

]§y!ere:
(staat op.zwaar.)
U was zo vriendelijk mij ook te inviteren?

brack:
(t<ijtt naar hedcla.)

Ja.En gaat u nu toch mee?

1livEgre:
darlleel {:Taa{\.
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!regE:
(geeft hern een schouderklop je. )

Is mij hoogst aangenaam.

berte lrornt d.e jas van lövborg brengen.heeft er moeite r:leerhem die
aan te treliiren.

!res5:
(vrolijk. )

Da:rr giiat dan d.e feestoptochtrheren!

hij heeft tesroan bij cte ara gegrepen.lövborg is wat achtergebleven.

!g:iÈe:
Ik wou d.eit ik er onzichtl;aar bij kon zíjn.

!regE:
(vroJ-ijk. )

U hceft ne toch dikwijls genoeg de Ies gelezen
over ni;in herenfuj-fjes.

gelach.tesnan heeft een bed.enkelijke trek over zijn gezicht.

19y!gre:
(p1ots. )

Ik za1 terugkomen om ríevroun Ïlvsted op te
hal-en.Zo onstreeks tien uurrmertrrouwr schi-kt u
d.at.

!segcl:
(t<:-;'tt naar brael:. )

i,iij moet je niet zo vroeg thuls wachtenrlledda.

de heren verdt,'ijnen lachendrrichting vestlbul-e.rr€r1 hoort hen nog
praten.lachen.

EerL-eJy§!sg:
( stil. )

ïk bli jf dus lij-er tot u komt,

heclda j-s opgestaan.heeft de rnannen nagekeken.Iiont in de sofa zltten,
h:r.alt nevrouw el-vsted aan.streelt over har:tr h,rarrtroost.
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d.e volgende ochtend.heel vroeg.
rlevroulr elvsted" ligt te slapen in een geïmproviseerd beci op cle

sofa.over haar een dekenriraitatie luipaard.een woelige nachtrzo te
zien.het deken en haar kleren ztjn losger.roeld.haar blouse staat
open.schoenenrk;ousen etc. zíjn hler en daar neergegooi-d.
hedda is blnnengekcrnen.in een kimono-achtig peignoir.ze knielt bij
de sJ-apende neer.kijktrlang.
dan rvendt ze z:-cLt afrneent van het bijzettafeJ-tje een sigaret en

steekt op.zet een asbakje bijrrookt.
mevrourr el-vsted is ondertussen waliker éler,'oï'd.en.ze kLjkt niet opr

1;ev,'eegt niet.

EgrL-elyslsgi
(h1agel1jk. )

Er is nog niemand gekomen.Ik kon niet slapen,
IIedda.

een stilte.hed.d.a trekt aan haar sigaretrlaat ze liggen.ze komt
dicht bij mevrouw el-vsted zltten.streelt over lnaay haar.
die vleit zieh tegen haar a4rLrlerat zich strel-en.hedda kust haar op

de vrang.glimlacht.streeit haar hals.

!sg9-
( stil. )

Ze zi-jn natuurlijk geweldig lang bij Brack
blijven plakken.

hedda kust haar nog eens op de tlang.fluÍstert iets in haar oor.
nevrouw el-vstecL gli-mlacht.ze neemt hedda haar h:rnd en steekt ze in
haar blouserer onder.
hecd.a komt rechter zittenruiaaht haar kir::ono losrl-:at er een kant van

afglrjd.en en kruipt onder de riekenrdicht bij haar vriendj-n.daar
lig.gei: zereen tijd stil.
nevrouli elvsted dringt tegen he<id.a. oprhalf slapenci nog.hedda kust
l:aarrkoest ert haar.ze liggen tegeneen.

hedda zít op een stoel brj cte tafelrachter.Iiijl,t door d.e buiten-
deur.ze heeft haar h::"ar gekamclrborsteJ- er, spiegeltje staan dichtbij.
rrog 1n kinono.
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ze ïreeat het spiegeltje oprl:Íjkt.fronst haar wenllbrauwen.een
moment is het,of ze nadenkt.dan brengt ze een han"d. naar haar mond,

vecht tegen de nisseli.jkheid.kokhalst.
kalmeert.ze neerot het spiegelt je rr'eer oprkijlit.

o.e buitendeur.het is nog vroeg rs r;iorgens.
tesman verschi-jnt voor het gIa.s.hij ziet er noe uit, zi.jn ogen staan
hol.hl j kijkt eerst nírar binnen.
dan maalct hij de deur openrvoorzichtig.dichtrkomt binnen"hij trekt
net trage gebaren zíjn schoenen uit.laat ze op het matje bij de

cleur. jas en sjaal gooit hij van ver over een stoel.
hij d.uizelt evenrnoet ztch aan d,e d.eurklink vasthouden.zo blijft
hij enige tijd staan.ademt hoorbaar.

hecda:
Welrwas rt amusant bij Brack?

ze blijft even van hem af staan.hij kijkt oprgeschrokken.probeert
dan te glimlachen.

tesman:
(sehor. )

l:en je ongerust over nij gerveest?

irij wacht op antwoord.zij kont niet dichter.

!sgggl:
(1acht. )

'iïij kr,ranen notii. bene rceer d.z:n een uur te vroeg.
En iJracL, her.d noi; zottt boel te bed.isselen.ïoen
heeft Eljert rir j voorgelezeÍr.
(laat ztjn hoofd te5en de cieurstijl gaan.)
iieermaarrlied.cla! Je hebt geen iciee wert voor een

werk dat wordt.D:it hoort stellig tot het irerk-
lraarcligste wat er ooit geschreven is.Deni; eens

aan !

( stilJ-er. ernsti51. )

Ik zal je rets bel'rennenrIleC.ri.a.toen hij het
geiezen herd ... ];uar; er iets lelijks in niij op.
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,:gÉge:
( zacht . )

Icts lelijks "

lret is of ze lacht.hi.j sl,Lat zt;n oi1en neerrwaclit.

!gssll:
(glirri:icht. )

IL, we,s j:loers op iljert.Dat hrj z-o :-ets had,

liunnen schri jven.
(een stiJ-te.hi j i:i jlit iÍegr-.r-acht kort. )

Op hct laatst hield hij een iarngerverrarcre
toespraak.Over een vrourrrcire hen onder het
irerk bezi el-d- had "

hii iacht rki jkt naar h:ar.knipoogt.hi j cui-zej.t r"reerrvlnclt eerder
op C.e tastreen stoel-.zit bij de tliÍel-.}:i,j g;eeuwt en wrijft zich de

ogen uit.l-r:a.t zLtn hoofd zal;ken, even.ogen dieht.
hij }itripoogt rÍeeï'eri l^:lopt op zi;ri j"rsje.hi:n1t er danrceïi J-angzaam

en dramatisch gebaarreen bunciel papieren ondemit.het couvert van
Iövbcrgrherkent rren aan de kaft.legt het voor zich op de tafel neer.
hed.da komt achter hem staan.

!sssel:
(wendt even het hoofd.)
l.iaar nu komt het wonderlijksterliedda! Terwijl
hre naar huis liepen.Op de terugweg.Zie je ...
nij gingen gelijk weg.En Brack ging ook mee om

een beetje frisse l-ucht te scheppen.En toen,
zie Jerbesloten we samen Eljert thuis te bren-
gen.l,lant hij had j-n al-1e opzichten meer dan
genoeg binnen gekregen.

zíj k1jkt naar hemrluistert.hij probeert soms naar haar om te kijken.
wachtrlange tijd.vermant zich dan.

!sesel:
(proheert na te denken. )

Terwijl we naiir huis liepenrzie jerbleef ik
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toevalJ-ig een beetje achter.ilen paar ninuten
f,Iaarrbegrijp je.iln tr.ren ilr rnij hilastte om de

anderen in te ha] en rv-eet je wat ik toen aan

de kant van de weg zag liggen?

hij gel:rt met een hand door zrjn haar.z:i-j neent de kaftrmaaht clie
openrkijkt.zonder veel interesse,lijkt wel-.

!ggegs:
(noe. )

rrj&àf zeg net l.oora]* a&n geen mensrlleo.cia!

hij kijkt omrmoej-1ijk.lnchtrluio.op.zij glimlacht.raralit even z:-jn
hoofd aanrzíjn heiar.trekt terug.ze lcgt o.e haft l.reer op tafelrnon-
chal-ant.

!ggler:
(brutaral. )

Ja juistrdat is z:-jn heierlicstbarerniet te
vervansen inanuscript.iin clat had hij daar onder-
r+cg verJ-oren zonder dat hi j het nerlite.
DenI: tocl: ecns :ranrilecd-a!
(l-acht r.reer. )
ïoen i+ij in c.e straten klramenrging hij er net
nog tweerdrie anderen ineens ven door.

hij g,eeur;t.kijkt plots in Ce richting van de sofa.

!sgsel:
(net zijn kin in zijn harr«1.een vr:rag. )

ïs nevrour+ jil-vsted vannacht hier' gehleven?
(oot. )

ril-s ik nu xxaar een beet je uitgerust ben.Je
kunt je r,reI voorstellen hoe rvanhopig h.ij zal
zi jn.
(verliest de draad,even. )

AIs hij lral:lrer l.rordt.

r^ro * ''l o l- arrrg v +u uul .

hed.da staatrrug tegen de rnuurrbij de d,oorga.ng naar de vestj-bul-e.
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aehter h:.ar is d.e voordeur zichtbaar.
ze lriegt ]reen en hreer tegen de muurrzonCer uitrlrukking.§lorrls is het
of ze l-acht. ze neuriet iets r 

fi j t attend.rai" bi jvoorbeeld .af en toe
luiste::t zc t

het is 'lange ti jd stil.o,:n verschijnt er een silhouetrvan erchter
bij de voorCeu.r.kijl:t naar binnen.gebaart eerst.
be1t.vàD opzíj komt berte openmaken.lui-o gepraat.ï.r1€r1 herkent 1övborg
d,ie heftig gestieuleert.
berte neemt zíjn jiLs aan.lr.ij is opgerr'ondenrrnoe.nog in d,e kleren van
d.e vorige avond , verkreukt.
iri- j kont binnenrloopt hedda voorbi j.oie I;r jkt nauwelijks op,of ze

hen \rerhrachtte.hij kijkt rond..ziet har:.r clan staan.

l!iy!grg:
(ontstuinig nog. )

ïIl vraag; rr weI exeuus.
(li j l-acht. )

fk ben niet uit de }ileren geL,omen.

hi j stolrt,rveet nj.et meer wat zeggen.bli jft staanrongenal:keli jk.zíj
kijkt he:n aan.lang.

!eÈÉe:
(rijz:.s. )

Zo,nijnheer Lövborg.IIet is rijkelijk laat om

Thea te konen halen.

}§v!gre:
(vlug. )

Tesman is nog niet op? Wanneer is hij thuis
gekomen?

hedda komt bij hen staan.kijkt hem aanrglimlacht bijna.

!gÈ*e:
Erg 1aat.

lövborg neemt haar plaats in bij de uruur'.hij zret er moe uit maar

niet slaperig.zi-jn haar staat recht rzíjn hemd ziet er sraerig uit.
hf j Leat zi-jn hoofd achteruit vallen.zucht .
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lgv!grc:
L-... \(.,roer_1r_Jli. /

Ileer-t irij u iets verteld?

3eg$:
(stil. )

Ik heb gehoord cat het recht vrolijk i-s geweest

bij mijnheer .,Bra.ck.

hi j ki jkt iieé)r aan.prol-:eert te lluilen.zij ki jlli toe.kor,rt uiit dich-
'"erbij.rerakt ziSn wang aaJrrvoorzi-chtig.hi-j wenclt z.tJn h.oofd {àf .

-rgy!grg:
Ze heb'per r;rij besto.l-en.

hij kijki ira.ir iranrdan r,reg.het is tel.l:ens of hij in l:uiler: zal uit-
barsten,zLyn l:p tri-lt.van dichtbij z:ret hij er bleek en getrol.l';en
uit.'ruilrmet strepen.
1'1i-j spreeilt traag.met veel haperingen.kijkt sons yrii.r"T }:aarrmeestal
sl-;rat hij ziln ogen lleer.

1!ir!ers:
Bij naCer.oiseiJ.e tri1i.Zi j en haar vriendi-nnen.

Lg9{e:
(herhaalt. )

3i j :radenoise.r l-e Lili.

ze t acht.hi j iii jki ]r*r:;r aan.g] ia"l acht, z'acnt.

1övbcrr::
Ze g'e"f een soirée.Voor een u.Ítgezccht gezel-
scirerp van vrj-enCen en ber,'onieraars.
11 . '(hi j slikt.r.racht, ourft niet ki jken. )

ïk l.rers geïnviteerC.

ltij irijkt haar aa:n.ze stai:.n d.icht bij elkaar.hij lacht en:rij lacht
teru§.hij vernant zieh.snuiftrl<orat rechter Í:taan.

llivEgrg:
(},,ni1,roogt. )

ilij nade:.:oiselle lili.



39Il':-91Y9!s9:
(.ran ver. )

lh Lövborg! iiinc.eiijl: ... !

heclda en l-övbor'g weno.en het hoofCrrichting zithoeli.ci:r-ar is n:evrouw

el-vsted wal;her gewordert.ze heeft cie Celien o1:zij SlegooÍd en zit met

een arm op iret kussen steunenrl.brengt haar kJ-edlng in ordersteekt
haar haar t,rat op.ze trekt h:ar schoenen aanrberluusd.
lövborg is bijgekonen.l:rter volgt hedda.lövborg bl-ijft voor d.e sofa
staan.hij bfjt zitrn lip.wacht.

l§y!ere:
Ja eind.elijk.En te Iaat.

hedda kcmt naast mevrour^r el-vsted zitten.legt een arm om haar schou-
der.d.ie kijkt 1övborg angstig en vragend aan.

lQy!gre:
(zoekt d,e wcorden. )
Voor alles is het nu te laat.
f - . ., \(bi jt zLjn 1ip.ki jkt na.ar hedda. )
It ïs gedaan met nij.

ïnevrouw el-vsted be6int te lrenen.ze zoeL:.t haar tasjervindt het op

grond en healt er een zakdoekje uit.snuit haar neus.l;ijkt dan op,

er is een licht in haar ogen.

BSII:-9]Y!!99:
(treurig. )

,ie zull-en toch verder wel sai1en werken.

1övhorg steat er noe bij.het is of hij niet meer luistert.

lgy!erg:
Ik d.enk voortean ni.et r1líier te l.rerken.

mevrour{ elvsted s;nikt even.ll.at Can h:a.r iroofC. op hecl,clars schouCer

zaliken. i+eent zacht j es .

]eylerc:
(met een gebaar.itr"io. )

fk ben cte portefeuilie }n*i jt.
(i l j tracht.clenrl<vraracl. )

I1: heb het verscher"ird . Cns boel< !
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hecLda heeft hem Ce hel-e tijd aangekekenrnevroul,r elvsteC l.reent en

1övbor'6; weet rnet zíchzelf geen r:lad,.sion.

d,e buitendeurrachter.eni-ge tijd 1ater.
Iövborg en lleCdarelk i-ràÍr eeD iiiLnt va.n cie deur.lövbor5; in zijn
z\ÍràTe ninterjasrvertrel;kensgcreed.hij ziet er rnoe uit en bleeil.
hecft zíjn haar riet 1,Íater achter,.rit gekamd.heclda is lLangekleed.
ze houdt o"e klink v:rst.de deur staat op een kier.
beiiren sprel:en stil en traag.een afschej-d.

l§ylgre:
(drentelt.kj-jkt naar de grond. )

Vaarrrle 1, rievr cuInl .

lange tijd j-s het stil.hlj i,iil z:-jn h".nd oi; de lurre leggen.zij
schrikt. stil-te.

hecida:

U noet een erandenken aan riij neenemeri.

ze Ittjkt hen €iall.g1j-nl:icht.blijft nog even staanrverdl,rijnt.hi j
irijkt haarr na.
ze V,ont terug iret cen revolverrger,ril:I:e1d in een 1ap stof.reikt hen

d"re aan.hij kijkt verbaasd.snuift.

har]Ào.

?;;;-;"" l:nik je. )

Iïcrkent u liet?

ze laeht weer.1e5;t de revolver in zi jn hand.hij kijkt angsti-grr,ri1
iets zeggen.maakt een gebaar of hij het r.rÍ]1)en terug r,ri1 geven.
zli dcet de deur verder openrnos voor hi; kan spreken.ciuwt hem

bijna buiten.
hij wil terug binnen.gebaart voor de rr.it.maar zli houclt de deur
clicht.verr.ronderdrlopend haast rverd.wijnt hij .

zrj kijkt nog enige tijd door het glas.het is heel stil- in hui-s.

hedda gehurktrhaar rug tegen de bakstenen kant van de haard.voor
haarrop de grondrsigaretten en lucifers.ze rookt.
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in haar schootrhet manuscript vz:.n lövborg.ze leestrnerveus.speelt
met oe hoeken van de blaren.laat ze door haar hanrlen gaan.nog eens

en nog eens.

ze zucht.gaat raet een hand door haar haar.slaat wat bladzijden on,
probeert sporadisch te lezen.tikt asse af i-n d.e sehouw.

ze gooJ-t haar sigaret weg.kijkt even oprpruilt.slaat het kaft di-cht.
een momentrze denkt na.
dan heialt ze er met duj-m en nijsvinger een blad uit.houdt het op.
blaast ertegen.wacht .luistert.
ze buigt vooroverrmoeilijk.het luciferdoosje.ze strijkt een lucifer
aan.houclt hem oncler het bl-ad.het schiet in vlam.ze verbrrindt bi-jna
Ilaar vingers.schrikt.gooit het in Ce luiardrlraar het helemaal op-
br:rndt .ze ki-jkt .

haerl t d i.ep adem. wacht . iuistcrt .

dan legt ze de kaft lieer operl in h:lar schoot.neent er een blad of
tt'ree uj-t.stee}:t dic aan net een anoere l-ucifer.rrcrnneei ze bijna
ztjn opgebranci ze is ,r<.,orzichtiger - steeilr,, zc er een of tr"lee

volgende inee aa:l.gooit hct rest:nt :-n c1e haard.
sonsrw::,nneer iets haar a:no.aclit g:rarrie i::aaktrleest ze.even.of ze

kijkt op.J-uistert een ogenblih.I:et papj-er };nettert ir:. ue schcur.r.

verder 1s het heel stil-.
ha,rar gebaren uorden ];orter.zen1Jlíachtiger'.vIu,';ger ook.riiaer ze neei:t
ni et meer Can een of tnee blac1.

ze s*,,rijkt net haar arm het h:-:.trr rregruit hrrt-rr geziclrt.lilj):t hoe de

blaren uegsmeulen.

d.e J-e.ge kaft gcoi*; ze er bovenoprgerr.sters.ze cioet gean rnoeite oiír

die v::ur to l-a.ten v.atten.
ki.jkt vccr ztchrhirnden in h "ar schoot.in c1e haard rookt heri lraft,
zonCer vlam.

ze wacht.verveeld.nog in d.ezelfde houd.ing.pruilt lieer.micscirien een

glimlach.ilcrt.
Lret vrlur is uit . ze wacht

later.het is avonC genorden.

Í$evrour{ elvsted rpas aangckomenren hedcia bj.; de haard..nevroulí elvsted.
is overstnu-T.ze heeft lÍeer geliuild.hiiar gezieh.trnct rode strepen is
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uicht i-rj iiat van hedCarepl.;er.:ogen.

ISYI:-ely§!99:
fk ï,en zo vl:'eselijk ban5 d:.t ilem een ongleJ-ult

is <tverlloueri !

( :e ki jkt hedcia aan. )

fl' hcc::oe dirt ze over heu spraken j-n rcijn pen-
sion.Ju.ir;t toen ik b:-rrirenkwan.

ze uendt hear hcof« néiar iLchter.ever'r..p::o}:eert hec.cia d.r;n -.,:eer Ín ce

ogen te zien.

IeII:-91Ys!9gi
C! De ongelooflijkste prnatjes loper: er over
hen in íe stacirvandaag.

lggle:
r - .-.i - \tontecur" g. )

rir:1;3 116.11 zej-cjen ze uan in je itcnst-oir?

igYl-:-9lY§!99:
(é;re+,ig. )

Ze hi elcen j-ne ens stii tcen 7e ni j z;.i,gen.iir

vragen cl.urfCe ik nie t.
(liind"eraci:t:-g. )

ïi. r.reet zeiler dat ze o'trer hen spralien.
(ze 1;r;kt r.reer acirteron. )

iin :-i; hoorie o<-,1' d:rt cr lets gezegd" trircrd. over
he t ziekenhuis..

t:sÈ*ï
(tijrt hr-r:ri. aan. )

jart i;,:r-n toch niet lI{ii,ir zi-ln.

rgYI:-9lYs!eÈ:
(1;liniacht naar heiicl:r. )

0ri}: rr,';s in zo tn Ccorl-s::.ngst on hein.In tcen
ben i}; r:.iis"r z:-jn k*me::r Eegaéin irn lieb Cailr ni.r.ilr

hern gevraai;d.

ze "l aeht , e ven.
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!sÈÈe:
( stil. )

Dat je zo iets hebt durven doenrlhea.

19II:-9lYg!99:
(k1age1ijk,v1ug. )

..ïarwat herd ik dan anders uoeten cioen? f]:
voelde d.at iI; crie onzel"erheid niet langer kon
uithoucren.

ze kiikt achterom.cieiar hebben zich de heic tijd brack en tesrrarn op-
gehciuden.ze sta.an al-lebei te rokenrtesnan een sigaar.liij is j-n

iru.crerjas rziet er verr.Íaaid uit en noe.bra.cl: hceft zijn jas nog e&ri,

open.een sjiial rnet strepen.

!sgees:
(Eegeneerd. )

i'i:rar u vonc he: zeker r:ok r:i-et thuis?

egYI:-9lYg!sgi
(tegen hedda. )

líeen.En de rílensren wisten ool< ]relemaa1 niets
van hem af .IIij l,.ias seCert gisteren niid.clag liet
meer thuis gel,'eestrzeiden ztj.

ze ki;'kt rono.eerst D&àT hecldardlin over haar schoucter nau.T tesnan
en hrack.oie hoest even.trekt LLan z1 jn sigaret.

!rcs5:
(s;til .zí7n ogetl neergesiii.gen. )

llljert Lövborg is rlar het ziekeni:uis 5ebracht.

een ongeinai-keJ-i-jke pauze.hij werpt een biili ttààÍ tesiaan.mevroull
elvsted. kijkt nëier heu.ba:.ng.

llesI:
(rioe. een 61e 1;aar. )

liij ligt zel,er al- oi-r sterven.

Irevrourr elvstec ]na.r: noncl. valt open.ze i.;il op br:Lc}; toe.b-Lijft staan
iir een rarerverkrampte houcing.bracli spreel:t al-leen nog tege::. h:Lar,

l-j-jkt liet.hecida kijkt na.ar hcnrtesnan naar mevrolll.r el-vsted.ongerust.
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ISII:-9]Ys!gÈ:
Orer noet iets ergs net hen gcbeurd" zl-jn ...

!ssllli
('na:,.r heCda. )

Zeg,IIecldàe ... a1s ik er eons op uitging en

hi"er en daar inforneerde?

hi j i'i jLt na,ar lneaT.ze antr+oordt niet.aevroul.r elvsted ki jkt rcn<i.
eerst n:,j.r heciaarci,:n over haar schouder naar.r tes:ri,rn en brac):..o.ie
hoest everl.trekt aan z:-jn sigaret.
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ieYL-elvs!s9:
(te l-uid. )

C Godro God ...!

hrack gooit z:-jn sigaret iregrin de haard.cen kortrnijdig gebeiar.

kijkt op.

!lggE:
( ongaarne .luicier ook. )

ïk r,reet alleen dat hi; gerronden is o .. met eerl

kogel cloor c1e borst.

een larrge stllte.het klonk of hij er zeAf aan twijfeld.e.mevroulr
elvsted.,onzekerrkijkt naar tesman.naar hed.da.

egYr:-9lyg!99:
0 hoe ontzeitend.

!gge33:
(riarzelt. )

IIi j heeft toch zeker niet zelf .. .

brack kijkt naar rirevrouri elvsteci.C.an rLaar tesman.knÍkt.

!sslel:
(tegen hedd.a. )

DenI: eens aern !

39II:-91Ys!99:
(vertiri jfe1d. )

Ztclt cood geerchoten.

ze blijft kalm.spreekt sti1.

!resE:
Varnrnidd:g.Tussen drie en vier uur.

mevrour^i e1vsted }:ijlit naat I:ecid-a oni.clie neent li;;i;i'vriend-in bij de

aï'mrvoc::t hr;ar tot'irij cte tafel.op ecn stocl- zitten.de bej-cle nannen

lii jken elkaar l)an.een noment.

39YI:-9lYs!9È:
(piots.ze gÍ1t bijna.)
liat h.r; geeiaa.n heeftriat heeft hij in riaanzin
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Ít,ed aÉ]n !

brack kirilit niiaï' tcsuan.hccida J-egt haar har:Cen op mevroulr elvsteds
schouders.ledereen is bang.

ts9YI:-91Ye!eÉ:
( ze kout rech.t. )

In trrealizin! i,,et zoals hij oÏ1zo calliers lrer-
seheurd heeft.

een pauze.de inanneri kijken elki,ar aan.tesinan haalt zijn l,,enkbrau-
r"ren op.proi:eert hedca aan te liijken.

tesnan:
( onnozel . )
llet :ranuscript rbedoelt u?

iets in heclda haar bli]; cioet hein stol.ken.hi-j rii.al.;t een gebaarrals
tuiJ-de hij nog lets zeg65en.het couvert te vcorschijn to.reren.naar
hj j staat daar en d.oet niets.
nevrourÍ cl-vsted naallt haar tasje open.oaar neent ze een dikile brrn-
oel kleine blaad.jes uitrdicht beschreven.voor hedda haar kan tegen-
houdenrspringt ze op en komt naar tesmanrde papieren voor zich uit
zwaaiend.

eerL-elye!sg:
( ontdaan. )

Kijk eens hier! Ik heb de l-osse blaad jes be-
rraard.rdie hij meebracht als hij dicteerde.
(staat bij tesnan.opgewonden. )
Ilier !

( zwaait. )

Ik nam ze mee toen ik van huis ging.Iirt za z:-jn
ze in nijn zak biijven zitten.

tesman weet ztcb, geen raad.hij lrijkt naar heclcia.níl.ar brack,dan
naar rie blaad jes.hij itucht even.'a'arzelt.neeint dalnreen trage geste,
oe Ï;r-rnd.eI aan.zonder hijllen.

egYI:-9JYg!99:
i'iaar het is zo Coor c:l-ker.ar geraakt.,illemaal
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vertÍLlrd ell 0.o

een lalrge sti-Ite.ze waclrt.danrpiotsrbegint tesllnn cl"e notars in te
ki jl:en.hi j rrceni er z)-jn ti jri vocr.leest ilie:' en daar een handge-
schreven passusrltoeÍl-ijk.ili j irrabt ln zljn haar,l;ijkt i:iorlis verwonderd.

op.leest di:.n r.:eer.kucht.trekt lri,r.rl zLJn iil:.

!gcse*:
(i;i;tt rond.glimlacht, Jongcnsachtig. )

/lIs i;:-j er toch nog eens een 6;ehee"l van konden

naken.

hedda staat op.gaat bij oe deur staanrkijkt naar br.l.iten.tesnÉiït
leest verd"er.I;.i j}:t netrroulÍ el-vsteci kort aan.i;nil:t.

!sgeel:
( schat . )

Iiet i:oet gaar: !

hij gaat aan tafel- zitten.nevroulr elvsteC }:ont her,i achterna.hij
schuift hii.,.r tasje weg.leest veri.er.ze kont bf j hen sts.tn.achter hem,

en leest xlee.

ï;rack kon:t bij hedda sta.art.ze spreken op fl-uistertoon.bracl: is op-
geuond.en. sist .hed.da luistert.
achter hen zijn nevrour^r elvste<i en tesrnen ziehtbaar.sornsrbij een

harder woordrkijht tesrnan even op.

brack:
(kwaad. )

Die zaak net Eljert Lövborg }r.eeft zich niet
precies zo toegedragen als ik vertel-de.

!sÈ1e:
(xi jtt hem aan.kort. )

ileeft u iets verzwegen.

lrcsE:
(trriag. )

Hij r*e::d gevoncten in het boucioir.Iij mad.emoi-

selle Li1i.
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hi j glintlacht, even.hecda ki jkt her,i aan. tesml,rn ki jkt.

hgl4e:
( stil-.met nadruk. )

Iat kan nj-et tritar zijnraijnlieer Lrack.

brack glimlacht weer.kort.

!resE:
iii j j-s er in de namicidag gevreest.
(t<i jtct. )

Iiij krrara er iets opeisen.iat z,rj hem haclclen

afgenonen,ze)- hii j.

hecida:

(truag. )

nn dei,ar ',^rerd llij cl-us .qevonien.

bracll ki;1,:t achteron.onserust,c.:iii n :a.irt ?ri ' zíjn verhaial aLf .lt-i j is
l;aliner gerrorden . r,racht . lii jlit .

!rceL:
(riacht. )

ia.
(r:ac}:t. )

r.ct een schotuoaa.En ee:r pJ-st<.rol- in l;-in i,orst-
zali.

heoca kijkt hem aan.ze bi jt 01) h.;ar 'lip.ha.rd.cian ver.ouijnt ze.'n:-j
iliji',t haar r:iet na.ilan de tafel s'l;aat teslr:.n op.l,iliit n:,ar brzrcl,- en

vor iji lieCcia.

mevrouid civs'cecL 6a.at op ztjn stoel z:-tten.i;Íjkt erí(,n ci:,i.werkt d.an

ve rcLer.

hedcla en tesr,ian bij d-e trap in de vestibule.
tesnnn ir.eeft haar arn vast.hij prol:eert in h,:.ar'ogen te kijken.zij
ziet er ontCaan u-it.onder het sprekenrgaaL ze soníj rlct haar if,rÍt over
haar hirar.een 'rernoeide geste.

!sssel:
(euiaeii j1:.barrig ook. )

Gecf nij het Í.:&ou,scrj-ptri'iedda.
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l::1Èe:
(tri;1i;t hen :.ii:+ aan. )

ïk l:eh ].rct ::iet ,t,ceï.

'l acm.rn.u \, r.)uai _ .

?ï"-"""r-. I
lia'; tern:e: e-'l<i, r.'il je dii"iir nee ze;;irerl?

r:sÈÈg:
t.\
( zelie--:1i,. J

Il: ircb liet verbra"trct.l,e h<:l-e i;cei.

h:- j vist het.ccn -r ange stiite.hi j iii;}rt hr.iir Lrr.r)rverbciil."rer€€Td.r+eet

ni ci; r.rat zeggen.z:-j ki jkt nallf' lieia.lang.

l9lii3:
(stottert. )

;12r.,::.:: 'l ieve g:oei e God. !
l. . .- \(l:]...,Iit 1ree1. s.tlit . /

Dat kan toch nie'; \!à'tT zijn!

::ij }:i jkt heir a;:.n.hi j st'lat daar,net r,-je iicnd open v:rn rrerba"zíriq.

ci:n rt;l- ze hen voorbij.in; grijpt hi:.:r'lieer bij een..rrr vast.]:cudt
h:ar te,i;en.ze :tendt zíeh naar he:l toerplots.kust her,r op de ironC.niet
lang .}i.i-,{ }ri j}it veri.rond eltd .

i:sÈÈ*:
(sti1.)
In toeh is hct zo.

ze vzaht.I'.ijkt.dan neent ze zÍjn hanci vast.l.egt ije op hear br:.i1.or,
tc tonen.het is niet zel,-er dat hij het begrijpt.maar hi; trei<t niet
terug.

he9le:
Toen jj-j v:rn ochtencl thuisk'rvai1 en vertelde d.at

hij ,ie had, voorgelezen.
(ze aarzelt,althans, zo lijkt het. )
Je bekende dat je hem benijdde om dat werk.
(tijtt naar hen op.)
iinfin.
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ze {,aat niet verder.
hij' kijkt eerstrlachi.Can neemt hij haar hoofd vast tu.ssen z:-jn
handen. ze r.ri-l lreg r even.hi j kust ]r.aar l ang op d e nond .

men zlet haar handrdie nog tegen vecht.op ztjn rug.

niet veel later.de salon.
heoda zit in een van de zeteltjes van de voorkamer.er brandt maar

schaars lichtrhet lanpje bij de cernaipé.ze rooï;t eerr sigaret.kijkt
voor zichrde hele tijd.als dacht ze r1a.

achter haarrin het scliÍjnse1 van een bureaulanprrrrerl:en mevroulr

elvsted en tesnan aan het nanuscript vnn lövborg.mevrouti eivsted
ti,lrt op de sclirj-jfnachine.?,e zlt'ten d-icht bi-jecn,converserelt scus.
of steken Ce ko1-rpen bj.j eliiaair.
brack staat bj.j hedcleuri.iet eer:. hancr, op iie nrglcr,r::ing van Ce ::etel-.
in de erniiere heeft l:.ij een glaas;e sherry.a,f en toc glinii:clrt llij,
ki jkt acht erorit. gcAiluseerd .

serl:-eiye!gÈ:
(rranhopig. )

Och i:.enei, het za1

ztjn oui er wi;s rr.it te
zo ontzettenci uoei 1i jk
',^lordcn !

*a o...on .
VL Drlcall .

;---_;1. \
l l-IO-l-l- jl; . /

iiet ::oet gean.-ï ::j-*; aicts anCers op.

Ir.-:-j hceft tegen hccd-a gesp::oiten.d"íc ree,r.rce::'f nict.

b::e.ch:

(zucht.s1:reel':t aill-een tcgen heclCa. )

o.a

0f hij zich bij ongel-uJi geraakt hceft rof ztcb,

heeft r.rillen doclen.lieeft hij het pistool uit
rijn r,Lx tri-J,T-en htlen orn h'rar te clreigen? En

is 'uoen het schot afgegaan? 0rl heeft zij hem

hct pistooJ- uit cle hnnd geruktrop }ien gesehoten,

en het pistool weer in z:- jn zak gestoiren?

een lange tirade.hecida iuj-stert nÍetrof wel - zoiets rueet rren nooit.
ze zit heel stil.hij glin1-acÏlt'.ri.rinkt even.stil-te.runoerrachterin.
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!1195:
( als t cilen :,:-c|:zel-f . )

iji:"t zou wel- net ict: voor hai.Lr kunnen zi_jn.

h: j ;ij-imlacht \íeer.picueert li:::.lz' ai:t tc };i j1:en.

!gggs:
(],cei ctí1. )

:-a:ir cLie hele: dégoiitante geschred,enis ;;aat
r-:ij tocli nici aÍrn.

i':ij liceft haar niet verstrian.r;acirtrhet iioofcl nat scliuin.er .rolgt
nie ts meer.hi- j trel;t uei zi;i11 inon,J.. zenulÍerl".

!sgegl:
/n--r. }. \
\ !rLvur ..eccta. _Lul_d . ,,

In ei}: 6evei1 irordt hei een uerk o.at iaaanclen

en naanden rLuren zal !

( enthousiast . )
I t Is heus net of i-k ar zc .i ets be6;in te
voelen.

hedcla rr:aakt e en ber,reging met hear hoofclreven.als r,:iltie ze zi jtr
woord en llni j t .zit clan r.reer r:ruisstil.Cenk.t .

brack zucht.kont c1:rn trij ae tafel staernrachter ile beiden.probeert
over hwr schouders r:ee te l-ezen.

eeir tijd is hct stii.ze r.,,eri(en.dan lr'erldt tesnan ztc!:, tlaar brack
om.

!esser:
(gi-irelaeht. )

Voortaan zal jij zo vr:endelijk nroetcn zli:rr,
Srackron lleclcla wat gezelschap te ]rouclen!

!res5:
(glinlacht.k:-jI;t in heclclats richting. )

Zal mij een bultenéleÏ.'oon groot genoegen zijn.

het is wcer,of hedda niets gehoord. heeft.de beid,e rïrannen kijken in
Ïraar richting.riievrouw elvsted uerkt door.

!eesel:
(ouiaeti jtr. )
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Brack zal stelJ-ig we1 zo vriendel-i jk zíjn om

je te konen bezoeken.

een heel lange stilterslechts onderbroken door getik.braek zegt
Íets tegen tesmanrdie antwoordt.onverstaanbaar.dan is het ïreer st11.
hedda heeft haar sigaret uitgedrukt.ze zit daar rzond.er te bewegen.

kijkt voor zi-cln.ze ztet, heel bl-eek.

!s19c:
(hee] stil. )

Yan avond ben ik l.rat rnoe.

(re zucht.vracht rlang. )

lk zal een beetje op de cernapé gaan liggen.

ze heeft het zonder bedoeling gezegd.als vocy ztcttzelf.de anderen
hebben haar n:-et gehoord.
dan staat ze op.rien ziet nlets op lurar gelaat.het is leeg ea bl-eek.

getik.eerl heJ-e tj-jd ztet nen niets and-ers cian cLe iege zetel enrdaar-
achter,het groepje bij de tafe1.
-l;rack trijst iets aan.tesman re,olicee::t opgeuonclen..ïi'tevrour.r el-rrstecL

g:rat net een hanc Coor liaar haar.getik.
nel: hcort,,,,at sestor,inel bij de canalié.plotsrhet geruis van c1e pick-
up, ciíe rrordrt aangezet .

dan ]llinken cie eerste naten v::.n rebb tici.et va:r de piatters.bi-j o.e

tafel kijken d"e heren veri,ionderd op.

!g:Bgl:
(iacht. )

iiaar, lief st e IIeCda. o . .

er komt teen antvoord,.f,r€ï1 l.rerkt verCerrtesmnn heeft nc.ar brack ge-
kekenrdre heeft ztjn schouiiers opgehaald.
cie r'ruziel: si.icelt ci.oor.een tijd..ciíIll hoort rnen een schot.heel l-uru.

bij o.e tafel kijkt iedereen geschrokken op.mevrour,r el-vs:*ed heeft
gegilci. evenrhoog.tesnan probeert liaar te kah:eren.
brack probeert te zlen vat er bij de canapé gebeurC i.s.r:raar nie-
:nand kont dlchter.
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hedda op d.e canapé.liggend..haar hoofd is schuinrin een geri'rongen

houding.in haar handrhoudt ze nog eerr zwaTe revolver.een van haar
benen is van de kussens gezakt.
voor de zetelrop d,e grondrcie pick-up. tyou are nineryou are realt,
zingt er i-ernand.

niemand komt.

(+/t /ta)
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