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Yoor §. en ll.

ïs it not nonstrous that thls player here,
But ln a flctlonrin a dreaa of passion,
Coulö force his sou]- so to hÍs own concelt
That frou her workiag al-I his vlsage wanned,

llears in his eye§rdistraction in his aspect,
À broken voicerand. hls whole functÍon suiting
fith forns to hls conceit;and all- for nothing!

Hanl.et . 2.2.554

All-e reehten voorbehouden.

Dlt televisiespel werd geschreven 1n opdraeht van de B.R.T.



ross. aert§r d.e moeder.

vroeger een mooie vrouwrdat 1s nog te zien.on-
geveer 5o jaar oud.

laura aerts haar d-ochter.
door haar kleding en op&aak 1ljkt ze haast e-
vea oud. als rosa.

josé aerts haar zoon.
gekleed net bestudeerde charme.ook hlJ Iljkt
ouder dan hÍj 1n werkel-ijkheld 1§.

kamleJ. smeets een jeugdvriend van ernestrde vad.er.

enkele jaren oud.er d.an rosa.

* een aan drle zijden vrljetaand. hoekhuis in de voorstad.een voor-
tuln met een wlaterhuisje voor de vogels.
tree kanere boven.beneden:woonkanerrkeukenrelaapkamer,ln de

voorkamer boven staat een kast met klerenrclle ernest hebben toe-
behoord..

tíe1nig licht.vooroorlogs rwiJ smakeloos meubllalr.er heerst
grote orde.d.e grondtoon van het interj-eur is bruÍn.

* het gebeuren speelt z|en' twÍntig jaar geled.en af ,ornstreeks 1955.



Zaterd-a,g.
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(de kamer van joséeëëR rornne]-Íg bed..ka].endersreëa werktafel net boe-
kenrpapLerrschrijfgeri.ef.ook een spiege.l. josé zit voor de splegel,
een potLood. aehter zija oor.hlj betast de oneffenhedenrde groeven ea
J-iJnen 1n zljn gelaat"trekt aan zJ-jn mondrzlJn neusrprobeert alJ-er-
J.el grlmasser. )

j osé ler.rnend. op de sehoud.er van zijn z,ooarstrompel-d.e hÍj naar
huis.ïlet was een zwart 6at geworden.Ze hadden hem niet
verzorgd.De eerste dagen kon hlj nog ln een stoel zltten.
IIl j zat in een stoel en knikte.
Hij herkend.e aj-emand rzljn vrourí niet ,zíja kind.eren nlet.
Zijn zoonrdle zeir rvaderrik ben de soep komen brengent.

(Aij frerhaa1.trstrak ln de spiegeJ. kijkend.)
rVad.errik ben de soep komen brengent.

(frij neent het verhaal rneer op. )
Elj knikte en hlj nas kwaad.Hij r,at da.ar tegen het raan,
waar nog wat 1lcht cloorscheenren hlJ wae kwaad..tlaar hlJ
kl-aagde nooÍt.
Eerst Isas er eea blauwe vJ-ek lÍaar ze hem gestampt had.den,

Dan nerd het zrart en het vlees scheurd.e.En op een dag,
was het een gat.Een gat van ongeveer een rnrlst groot lu
zljn bil-.
Soms moest hij denken aan wat gebeurd lsa§.Darr uerden zíJn
vingers wLt en viel er een traan op zijn knie.
Op een avond. zakte hlj uit zija stoel.Ëe moestea hem J.n

zijn bed dragea.ïïiJ weende ntet meerrtoen*Ën later ook
nLet.

(fr:.J racht.trekt hard aan aljn wangen en spreektrpt-echttg.)
fÍJn hoofd vlel achterover en ziJn moad bleef open staan.

(tri3 probeert te weaen.houdt er na een tijd mee oprbruusk. )

Het gaat nÍet rhet Ls nool_t echt.
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Ik stond er bJ-J.Ik heb het gezLen.ïlet 1n nlJn hoofdrdiep
ln miJn hoofdrd,e ged.aehte het later op te schrijven,Hoe
hlj gestorven wae.IIaar 1k kaa er geen woorden yoor vladen.

(frt3 vertrekt zijn nond rheftÍg. )
Hij stJ.erf en er J.1ep wat epeeksel uit zlJn aond..

(frf3 lacht geforceerd..zoekt naar een stuk papier en schrlJft de zía
duldeliJk artieulerend. aeer.goolt het potlood rreg. )

josé Het 1s gevallenrlk heb nlJa potlood laten valLen.

(UfJ Lacht zo mogelijk nog luÍder.komt van zÍ.jn stoel- en beglnt op

hand.eu en voeten naar het pot1ooö te zoeken. )

(ae teut<en.laura rulmt d.e resten van het ontbijt op.ze hoort het ge-

l-ach van josé.verLaat de keuken ea gaat de trap op.bij de deur van
joséts kamer blljft ?,e staanrlulstert.)

(ook josé staat met zljn oor tegen de deur.hlj spreekt lulder. )

josé §oms sluipt ze d"oor het huis en luistert aan de deuren.0f
ze gaat d.e kamer binnenrom te kijken.ï{aar het venster raar
hij voor zat en r.aar het bed waar hlj 1n gestoryen ls.Ze
doet de kast open en raakt de kleren aan.

(nfj sluipt naar de tussendeurrdie op ci.e slaapkaner uitgeeft.)
ilijn bruj.ne broek met strepenrvoor ts zondags.0f zijn
vest.Ze streelt over de moulren en ze weent.

(ni; goolt de d.eur open.laura staat voor d.e kast net een overjas,
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dle ze dicht bij haar gezicht houd.t.laura en josé bekljken elkaar.
bened.en gaat heel hard d.e be1.ze sehrlkken ni.et oprbewegen na.uwe-
Lijks. )

(voor het huis.€€rl fiets tegen het hek van d.e voortuin.karnlel staat
voor de d.eurrbelt aan.Bteermaals.hlj stapt van d.e d.eur ï{eg en kiJkt
ntrar het huls.loopt naar zijn fietsrrljd.t weg.kljkt aog eens achter-
on. )

(d.e voorkaner bovenrzelfde situatie. )

Iaura Eet ls voor noeder.Hij belt en vraagt of ze thuls is.ïiÍ.aar
ik doe nlet opea.fk blijf achter het venster staaa en zeg
dat ik niet reet $anaeer ze terugkomt.Dan gaat hlj weg.

josé {1e?

laura Kamiel.Hi.j kont dlknljl_s,

josé
(opgerondearhÍj overdrljft net opzet. )

§n aoed.er?tíeet ze dat hl.j hler road,sluLptrrond het huls,
en ilat hlJ hler altljd komt beJ-Len?ïI1J mag nlet blnnen.
le mogen hen niet binnenlaten.

(Ur5 gaat naar Laura toe en neemt haar d.e jae af.trekt hem aan.ze
staan b.eeL dicht blJ elkaar. )

José rk heb eens gehoord. van een Jongenrd.ie ztJn zuster in haar
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schoud,er beet.

larrra
(duuuelzinnlg. )

fa haar sehoud.er?Of J.ager?

José
(besehaaud. )

Ïrager.

(l.aura houdt de paud.en van d.e jas open en hnrlpt tegen hen aan. )

José §lenaad mag hler blnnen.

laura ï{ee.

(ze streelt hem ond.er de jas.)

josé
(probeert er geen acht op te slaan. )

iíij moeten in het donker spelenren niemand maEg het zíen.

laura Hat?

josé
(ontwljkead. )

Dat heb 1k gelezen.ïk onthoud wat lk lees en op een be-
paald moraent zeg Ík het na.

(laura laat hem losrgekwetst.)

laura ïk vind er niets aan.



j osé
(afwezig. )

Ik zou ook l«rnnen zeggen:wij staan hlerrbroer en zuster,
en we gedenken een dod.e.Haar we zJ-jn er te oud voorrïrau-
ra.líe hebben met d.rle in dlt huis geleefd.ralleenrdenkend.
aan wat gebeurd ï{as.Wat voorblj was.l{e hebben er zo lang
aan gedachtrdat we het nj-et meer wetenrwe zljn het ver-
geten.lhar er ls geen tijd meer om iets anders te d.oen.

laura
(nerttg. )

Ik wiL niets and.ers doen.

José Die kleren zíjn rmiJ. en versletenrwe leggen ze af .

(Uf; trekt de jas ult en nerpt hen op de grond.laura l-oopt er op

af ,knieltrneemt d.e jas ln haar armen en strljkt hem glad.)

laura Hij is van vader.

(josé loopt naar de kastrgooÍt haar opea.)

j osé
(roept rwoest. )

AlLes Ís van vaderra1.les.
(nij kljH haar àarLrze is met de Jas bezig.)

Er zljn er nog.§en hele kast vo1.En ze roepen onsrals
wlnd tussen de bl-aren van een oude boom.

(a:"3 steekt zLja hoofd tussen d.e klerenrflulstert.)
Erngst ... Ernegt ...,
ErnestrUw zoon ea Uw doehter staan voor d.e kLeerkast te
vrlJen"

q
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(het wordt stil.josé kljkt naar laurardle aIle kleren opraapt en
g1-ad.strlJkt.langzaam draalt hij zic}l. om en stapt naar de tussen-
deur.gaat z:..jn kamer blnnen en doet de d.eur op sLot.laura blljft
zlttenrvount de kleren netjes oprmet v1Íjt.)
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2.

(voor het huis.het schenert.rosa komt bij het hek.regenjasreen gro-
te tas 1n zwart slnlllreen bruin hoedje.ze maakt het hek openrl-oopt
door het tuintje.ze stopt bij het vogelhulsjerverl-aat het padrvoor-
ziehtlg.raapt een paar stukjes brood oprd.i-e gevallen zlja.trekt een

bosje onkruld. uit en werpt het op een daartoe duidelljk bestend
hoopje.haalt een sleutel te voorschljn. )

(ae gang.rosa maakt de d.eur openrkomt binnen.naast de voetnat staan
pantoffels voor haar k'l-.aat.ae trekt haar schoenen ultrzet ze op een

krant op de grond rnaast die van laura.voor de spiegel- in het vestl-
airemeubel neemt ze haar hoedje af .ze plaatst d.e tas ond.eraan 1n een

vak en trekt haar jae uit.loopt naar de keuken.)

(ae feuten.nog resten vaa het ontbljt,zwak beechenen door de straat-
verlichtlng.rosa knÍ-pt het licht aan en kljkt rond.gaat op een stoel
zLttenrstaat ïeer op. )

rosa Ze heeft niet afgSeruind."

(*e gaat de keuken uÍt. )

(Ae gang.rosa kljkt rorrd.ze is bangrhaar bewegingen rrorden hoeklger.
ze gaat kljkea in de woonkamerrde slaapkamer beneöen.knlpt telkeas
het llcht &,àn.za lulstert aan de trap.kllmt naar boven.ze loopt
langzamer waruleer ze de deur van josé voorblJkomt.bij de deur van
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d.e e]-aapkaaer aarzelt zerwlJ. aaakloppen.EaaH dan de deur open.blJ
d.e kastrin het lieht van de laataarnrdJ-e voor het huie staatrltst
larra op de over de vloer uitgelegde kleren van ernest.haar ogen
zlJn openrze beweegt teraaurernooit. )

].aura
( zond.er overgaag, zaelat.)

Ze hebben gezongen,gisterea.

rosa lie?

Laura De klnderen ln de wlnkel.Als ik binaeakom z|jn ze vrien-
delljk.Ee zeggenr,dagrJuffrouwr.§laar al.s ik mlja rug
d.raal o& een d.oosje kaas te nemenrbeginnea ze te wijzea.
le fluÍsteren en lopen mee naar bulten.Ze roepen miJ rr&r

ze zingea.

rosa Ze hebben het van hun ouders geleerd,.

laura Dat we zot zLjn hj-er 1n huisrall-enaal,

roaa Odat we niet meed.oen uet d.e mensen.He bllJven nlet pra.-
ten Ín d.e wlnkel.fle lachen nlet al.s we ze op straat te-
genkonen,Ee zijn jaloers.

laura
(ze ]-aeht. )

Ee zijn jaloers.
(ze zLngtreentonÍg en stlL.)

Zotte Rosa ... kronse kaie ... in haar ond.erbroek.
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(ae teuten.het ontbljt ls opgenrLmd..de avond.maal-t{d:bloeukoolraard-
appelenrworstrjus.rosa ea laura aan tafel.ze etea vJ.ug.rosa heeft
all.eeu het vlees nog op haar borcl,Iaura staat oprneerat een pot vaa
het fornulerbedient zleh.gebaart. )

laura l{og kool?Anders noetea we het wegsaijten.

rosa lilee.

(J.aura zet d.e pot tertrgrkomt Heer zlttea.kfikt naar rofra. )

laura Yader at ook altljd zorhet vlees voor het J.aatst.

rosa Het lekkerste.

laura Dat 1s gezond. rzei hiJrhet stopt d.e maag d.lcht.Dan ver-
teert het beter.

ro§a
(kauwt haar vlees,)

Dat weet lk niet.ïk doe het a1leen ond"at het lekker ls.

].aura
(m3rt rosa aanrzacht. )

Ik weet het nog.

(rosa heeft ged.aan met etenrlegt vork en tses gekrulst ln haar bord..
laura rulmt af.enkel-e klelne stukken bJ.lJven op tafeL staan:een
bord Je,het Juspannetje. )

rosa fk heb nlJn elgaretten laten llggen 1n d.e gàng,
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(ze staat oprloopt d.e keuken ult,Laura zet een asbakJe op tafeL en
roept haar na.)

laura Je zou nLet moetea roken.

(rosa komt terugrgaat zitten.staat op ora lucifers te nemen biJ het
foraule.steekt een sJ-garet oprrookt uitgebreld.ze tikt de asee af
ln het juspannetje. )

rosa I{a het eten heb lk aJ-tijd. zín.

laura Eet 1s 1e1lJk.

rosa Er zija veel vrourÍen die rokea.

laura Jonge vrouïen.Yroeger rookte Je nl,et.

ro§a Het 1s d.oor d.e Amerlkanea gekomen.I{a de oorlog deelden
z,e sigaretten ult rAnerikaalse rEngelse en canadese.Joeé
ging artÍjd l-angs d.e weg staan en hij bracht ze mee.3Íet
fL].ters.

laura ïoen vad.er weg was?

rosa Ee waren hem juist kouen haLen.

laura ts1st htJ het?

rosa HlJ bleef aLtijd op ziJn kamerrd.aarna.Hij knam nlet gteer

naar bened.en.

(I.aura zet nater op het 'nrur voor de vaat.)
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Lar:ra Hlj zou het nlet meer gezlen hebbea.

rosa E1j maakte zleh al.tljd }crrraad voor zotl dS.ngenrzonder re-
öelr.Al.s ik vaa d.e kapper kwamrzei htj dat nlJn haar
blauv was.Elj zej- d.at d,e meneen aan uÍJn ogen kord.en

zíea dat het geverfd lÍas.

laura Eij dacht dat het nlet stond.,

rosa Yan andere !-routÍen vond hlj bet nool.

(ze drukt haar slgaret ln de juspan ul.trnerrreue.)

Iaura Er stonil een asbak op tafel.

(ze l-lcht het d,ekse]. van d.e waterketet op.komt aan tafel zitten. )

rosa Het Ís claar vrrlL ln dle kaner,En ongezondrer staat noolt
eea venster open en er L1gt overal stof.

Iaura
(op haar hoecle.)

§oms neem 1k de kleren uÍt tle kast om ze te verluchten.
Ànd.ers kont de uot erinrdle rorden aangetrokken door
het stof.

ros& Het ls d.e aoeite nÍet rniemanó draagt z@.

Laura
(moelLtJk. )

fk noet ln sl-aap geval.I.en zíJn terwiJl 1k ermee bezJ-g

ras.Op d.e grond.
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ro§a
(ze gaat niet verd.er rwacht. )

Ze verteld.en vroegerrdat de klnd.eren er bulkpijn van
krlJgen.

laura lÍaarvan?

rosa van op d.e grond te liggen.Of van net blote voetea op de
stenen te lopenrik weet het niet meer.

laura §e mochten noolt op blote voeten lopen van vader.

rosa Elj geloofd.e zotn dingen.HiJ wilde noolt een dokter ra-
ten komen ond.at hlJ het zelf beter wiet.

laura Op het laatst is er een gelreest.

rosa Jaroet veel noelte.Ze ksamen aiet graagrze vonilen dat hlJ
het verdieade.

(ze zoekt naar een eigaret 1n het pakje op taferrvindt er geen.ze
hiJpt het t.ege pakje in haar hand.en samen. )

Iaura José 1s ln d.e kamer geweest.

rosa Hli zal lets gehoord. hebben.Hlj lulstert aJ.tijd of er nLe-
mand. d.oor het huLs loopt.§oms ze* hLj de d.eur openrals
hiJ denkt dat we weg zJ-jn.fleeft hlJ iets gezegö?

Iaura tr[ee . ïk neet het nlet.

ro§a ËÍi wl1 niet aeer spreken.§onsrals 1k hep daar zle zitten,
word J.k bang.rk weet nlet wat hiJ denktrwat er d.oor ziJn
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kop speelt.

laura Ik ook aÍet.

rosa Op eea dag zei hij dat het eten naar zweetvoeten rook.
I{aar zreetvoetea.Dat was een van de enlge keren dat lk
hen gesl.agen heb.

laura
(heeft haar kans afgewaeht.)

HU zei clat we zorg noesten dragen voor d.e kleren.

rosa
(verrast. )

. De k]-eren?

laura Ia de kast.Sat vader ze gedra.gen heeft ea d.at we ze goed

moesten verzorgen.

rosa Dat is tiea Jaar geled,ea,En hlj had ze aL langerrvan
voor d.e oorl-og.Er ls een Jas bi j rdle hiJ nog speclaal
had gekocht voor d.e begrafenls van nijn moed.erreen don-
kere.De volgend.e d.ag was er a1 eea v1.ek op van het
feest.Ee is er nooit eeer ultgegaanruraar hiJ heeft hem

nog gedragenrOudat hlj hem kend,e ,zeL hiJ.

laura Ik heb het beloofd.ïÍ1j wilde mi j niet l-oslaten voor 1k
het bel-oofd had.Hij ls kríaad geworden.

rosa Om te spel-enrhiJ meende het nlet.

laura }ïee.
(haar opwinding verdriJat. )
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Eoet hij geen eten hebben?

roga Boterhammen.

laura §aaron?

rosa Dat 1s nleulr.Ik moet ze voor de deur leggen.Om niet ge-
stoord te wordea als hij schrijft.

(ze neémt een rnes utt de tafelladerbroodrboter en rookslees van
een rek.Iaura begÍnt aaa de vaat.rosa smeert het brood, op tafeJ-,)

ro§a
(voorzichtig. )

le zoud.en de kamer boven lcunnen opnriuen.En het bed. Ia-
ten staan voor a1s er iernanil kornt.

laura IÍle?Toor a1s r1e kont?

rosa Eo maarrlemaad op bezoek.

laura Sr kont nooit ienanil op bezoek.

rosa lïet zou kunnen veranileren.

(ze neent een brooclzakje en stopt er d.e boterhammen ln. )

].aura
(na een tlJd. )

Er heeft iemand gebel-d.

rosa Si.e?

laura 1{e hebben nlet open ged.aan.Hlj heeft lang gebeld rvler
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keer.Kauie]-.

rosa ïk had hem gezegd dat Ík werkte vandaag.

Laura lfat komt hlj hler doen?

rosa Ïk reet niet.Ïlij moest iets vragen.Het ras dringend. raeL
hlJ.

laura
(racht reen volgead,e stap. )

Ïk zÍe hen dikrijls d,oor het venster,Eij sluÍpt road het
hulg.

roE a
(verbourereerd. )

Eanlel?

laura Of hlj riJdt met zijn flets d.oor d.e straatrhiJ kijkt
blnaea door de veastersr

rosa
(voor zlehzelf. )

Hij zal trel terugkomen.

(laura draalt zíetr onrbekÍJkt rosa,rosa neernt het pakje rgaat weg. )

rosa Ïk ga zLjn eten brengen.Ik noet nog lÍeg vanavond.rnaar d.e

Dierenbeschermlng.

(ze verl-aat de keuken.larlra kijkt rond.rkomt biJ de tafel staan.ze
aeemt het kleed ln haar belde haaden en trekt het weg.het aebakJe,
het bord. je en d.e juspan vallen en breken. )
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Laura
(oadertuc Belrrop een zangerige toon. )

Eapie I . Kanlel. Kamie 1.

roE a
(roept van 1a d.e gang, )

fe er l"ets kapot?

].aura
( stlL l-achenit. )

De saus,UÍt nÍJa hand.ea gevallen.

(ze k{kt aaar haar voetenrnaar de scherven op d.e grond..rachto )
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4:

(ae slaapkaner bened€rlr ts nachts,laura 1.igt 1n bed.rrechtrd.e dekene

tot aan haar kln opgetrokken.ze slaapt niet.naast haar 1s het ttree-
persoonsbed. onbeslapen.boven gaat een deur openrstappen.gefluit,
driemaaLrkortr€€D tijd verloopt.danrzonder verder te beuegenrfluit
laura terugrhetzelfde signaal.stappen op de trap.iemand, josérnor-
relt aan de deur.hij schulft er een papler onder.Laura kout ult
het bedrgeheel gekleed op schoenen en kousen na".ze loopt stll naar
de deurrraapt het blad op.probeert het te Lezen. )

Iaura Het ls te donkerrlk kan het niet aezea.

josé
(van achter d.e d.eur. )

Het 1s het naehtroord.Er staat:tA1s wlnd tussen de bla-
ren van eea oude boom.Ze roepen en het ls naeht. I

].aura
(roept rhard. )

Zotl

(vlugge stappen op de trap,josé loopt naar boven.het wordt stlL.
laura maakt de d.eur openrhaar voet stoot tegen een potloodrdat
op de grond. ligt.z,e raapt het oprgaat naar boven.de deur van jo-
séts kamer staat openrhet Licht ls aan. josé rroor d.e tafelrrecht
voor zlch uit kljkend.laura komt de kamer binnen rgaat aehter hem

staanrglimlacht. )

].aura
(f"gt papler en potlood voor hen op tafeL. )

Je bent iets verloren.
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josé !{1Ja veretand..En 1k zou het Isirrnen gebruÍ.ken.

].aura
(op d.ezelfde toon. )

Ik heb met noed.er gesproken.

José IIet moed.errwaarover?

laura Over d.e kamer.

José
(alsof hlJ het nlet begreep.)

Orer vad.er?

l-aura
(kÍJtt josé onderzoekend &&rlr )

Ee wll- d.e kaner opnrLnen.ÀI1.ee weggoolenrheeft ae geaegö..

Bn het bed Laten staan.
(ze wacht.)

Omdat er lena,nd. op bezoek kont.

josé Ze wlI hem kwlJt?
(frr3 l-acht , st1I. )

Ze wiL hen krrlJt.§u.
(weer 6en pauze.ernstlger. )

tiea jaar lang hebben we hem ged.lencl. en geëerd..ïíe hebben
de fotofs bekeken en d.e kleren aangeraakt.He hebben het
verhaal verteld,.líe hebben gelogenrelke dag kran er een
Ieugen bij.fot het te veel. rerdo

( opgewonden, luld.er. )
Ïíe hebben hem op onze rng genomen en gedragea.Gesleept.
Yad.er.

(f.f 3 roept 1a de rlchtlng van d.e kamer. )
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Vader Ernestrd.le geetorven is zonder een !Íoord te zeggen.
DLe te luL of te zJ.ek rías om zíjn mond. open te doenrom
zLjn ogen open te houd.en wanneer ieuancl de soep lcwam

brengen.
(i;arg kalm plots. )

toen lk op sehool zatrspeeld.en we op de koer.fn het begin
Iachten ïrerwe sehud.den elkaar d.e hand..Ï{aar er kwam altÍJd
een &oment rwaarop de kLappen hard.er rerd.en.Het deed. pljn,
en we lachten al-et aeer.Omd.at het eeht geworden uasrwe
speeld.en nlet rn€oxr

En au 1s het te Iaat.

(f.f3 staat oprloopt d.e slaapkamer blnnea.in het d.onker gaat hlJ Ía
het bed. liggenrtrekt zorgvuLcllg de dekeas op.de deur bl-1jft op€rrr
laura voI-gt t..ea aarzelend. )

laura José?

(ze katelt blj het bed.. )

laura Ik heb gelogenrJosé.

José
(zijn ogen dicht. )

Ik ook.

laura lloeder ze5.ràIs er iemand op bezoek komt

José
(nog vlak. )

Ja.

laura Ïk 3.ieg altlJd.En Hanneer er lets erg gebeurd rmoet lk aI-
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tiJd lachen.Ik kan er niet aaa d.oen.

José Íoro.

(ze staat oprloopt on het bed. heen en gaat erln llggenraaast José. )

laura
(nog steede nerreusr )

Vroeger uoest lk al-tÍ.Jd. vertel}ea ia bed.raad.ers kon Je
nlet slapen.

(er valt een langerlege stllte.ze llggen onbeweegl{k naast elkaar.)

José
(stil rbljua gefl-uister. )

Er 3-lep wat speeksel ult z,íJa mond.

Laura §at?José?

José Ik stond blJ het bect.Eet bord. met soep had lk laten vaL-
Len,Ik stak nijn hand uit maar ik durfde heu nÍet aanra-
ken.Ik keek naar ztjn gezlehtrhet was b1eek.

(nf i aarzeltrdenkt na. )
Eet was blaur.§aar zljn beenrdat bLauw tra€,,

(Uf 5 stótt rverwarcl.kwaad.. )
ZiJn been lag onder de dekens.

Laura
(gedtenstlg. )

Zljn gezicht was bleek ...

José Ïk ben het vergetenrlaura.ïk was d.e eaige die erbiJ stond
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ea lk ben het vergeten,ÀLs 1k het opschrlJf ,vr11Len de

roorden niet komen.

Laura Hij zel nlsschien Lets.

Joeé
(vluggerrcle ld.ee treft hera. )

le stll-rÍ.k koa het ni.et horen.EiJ zaí lets of hÍJ wll-de
iets zeggen.TriJn mond bewoog.

(Utj trekt het ]aken over zija hoofdrbootst ziJn vad.ers stem na.)

José
(hee1 lutd rgrof . )

DagrJosé.
(nf5 stlH haast vaa het lachea.danrstL).J.er.)

Eet is n1.Ja beenrJosé.Het wordt blauwer en blauwer en het
krulpt naar mljn koprlk voeL het.Oeef miJ een hardrik kaa
nlet veeL zeggen,Er is nog een bood.schap voor moed.er.

(Uf3 steekt zíjn hoofd pLots oprechreeurt. )
Dat ze moet oppassen voox EanleL.

(een stilte.hlj kornt van ond.er d.e d.ekene uS.trkljkt Laura aanrdle
het spel- een beetJe bang heeft gevolgd. )

laura Eeeft hij dat gezegd,?

josé
(aubbelzinnLg. )

ïk d.enk het.

laura KamleL ras zijn vrlend..
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José §a'de oorlog nlet Eeer.EiJ ls niet raeer gekomen.Ea op

een d.ag stonclen ze d"aar.Ze sloegen alles kapot en na-
nen vad.er Eee.

Iaura Het waren eLe burenrzegt moed.errd.le van Yerhaegen.lle
hebben heu aangegerren.

joeé
(kwaaa oudat ze het niet begrljpt.)

Die waren een jaar d.aarvoor verhulsd..Of hun huls rras
gebonbard.eercl ,ze fiar.en al-leuaaI dood.,

(frfj sprlagt ult bedropgewond.ea. )

laura .

(ze heeft het door.wacht.)
Zou moed.er het reten?

José Ik zal het haar zeggen.
(Ui3 roept j.n d.e richtÍng van de kleerkast.)

ïk zal de booàschap overbreagen.

].aura

- (angstÍgrze huLlt haast. )

José?

Joeé
(trutpt over het bed naar haar toeronarmt haar.)

líe moeten niet bang zlJnrtraura.Ye zljn te oud on gestraft
te rorden als we Ilegen.

(frf J neemt haar hoofd in zlJn handen,linrst haar. )
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5.

(de woonkamerrnog d.ezelfde naeht.licht varr een staande lamprhet is
laat.xos& gekJ-eed in een zeteL.ze draa"gt geen pantoffelerhaar
schoenen staan voor haar op d.e grond.ze wrijft haar voeten.haar
kapsel is ln de war.plots heft ze haar hoofd.)

ïosa José?

(geen antwooriL.ze vrljft weer over haar voetea. )

rosa Hli is altlJd. zo stLl-.Yan d.at rondrand.elen krlJg 1k bl.a-
ren op mljn voetea.

(re kiJkt op. josé staat j.a d.e kamerrblJ de gesloten deur.)

rosa Je moet aiet zo stil blrurenkonen.

(ze kl jkt hern aan.hij bIljft zrijgea. )

rosa Is er lets?

josé Je haar staat omhoogo

(ze verlfÍëertrstriJkt over haar kapsel.)

rosa ïIet is nogal wind.erLg buiten.
(klJtt hem onderzoekend aan. )

Je zou lets &eer moeten eten dan boterhamaenrlets voed.-
zaaa.§laapt Iau.ra?

José §aar ben Je gereest?
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rosa BiJ een kennl§.

José 0p straatrln de wi.nd?

rosa le hebbea wat gewandeld."

José
(irij gaat d.oor. )

Ik heb hem zlen regrljden.ZiJn aehterlleht ie kapot*
(tri j wacht rki jkt haar eaa. )

ïe hebben hen niet neer gezÍenrhler.

rosa §1j was barrg.HlJ en vader gingen vee1. samen wegr§rnest
zei nooit waarheen.

(ze praatrbllj.)
Of ze bl,even hler ln d.e kamer zÍttenrnaar d.e rad.lo lule-
teren en praten.Er aljn nog fotors vanrze had.den van jas
en van hoed verrrlsseLd..

(ze kijkt hen aanrgaat verder.)
KamLel kende Ík aL van veel vroeger.Hij kr*am blj ons
thuÍsrwhisten.trln op een avond vroeg nlJn moeder opeen§

naarom hij zo tegen haar been zat te wrljveu.
-ri (trager onder zijn b1lk. )

H1J had zlo}a verglst.

José
(1aat het verhaaL uitd.elnen. )

Dat heb je a1 eens vertel_d.

rosa laarom blijf Je daar zo staan?

(josé komt achter haar staanrsteekt een vlnger ln baar haar en
speelt. )
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josé Floed.er.

(ze trekt haar hoofd lÍegr zacbt.)

rosa Sat 1s er?

(iri; trekt zijn vinger F€grgaat tegenover haar lu een zetel zitten. )

rosa Ga je niet slapen?

josé Ïk kan nlet slapen.0dat 1k teveel denk,Ik denk blJvoor-
beeldrdat lk niet kaa slapen orod.at ik teveel denk.ïk J.lg
wakker ln mlju bed. en luister naar de geluid"en tn dit
buÍs.§aar de stappenrhet gefluÍeter.

(d.e woord.en paluen hem ln.hlj spreektrstil en atwezig.)
§aar de kreten van Íemand. dle vermoord. nordt.
En ln de kastrhet rauwe gezang van een dod.e.

(itij komt tot ziehzelf.herneemt rspottend. )

Eet is een parad.oks.Hoeder?

rosa
(ze heeft niet geluiste"d. )

Ja.

José
(probeert nog. )

A1s 1k zeg:ik denk dat lk teveel denkrdat 1s een paradoks.

rCIsa Ik weet het n1et.

José Je hebt nÍet gelui.sterd..

rosa Jarel. Janre]-,



26

josé
(traar Íngeepannen verstroolctheid. maakt hen krvaad.. )

Ií1J hebben altijd gelui.sterd rtot er:rae oren ervan braken.
Over d.e twee urarulen met d.e revolversrdie zo brutaaL wa-
ren en hen uLt zlja bed eleurd.en.Over het volkrdat aan

cle deur stond. te iiunen.Over de kamerrwaar ze hem 1a een

hoek trapten ondat hlj nlet kon antwoorclen.0ver het
bloed aan zijn broekrtoen hiJ naar huis kwam.Over het
Ifi{ljl aan zí7r. klnrde stank ult zljn mond.

(fri; trapt ergens tegenaanrvalt haast.)
Over zlja onschnLd.rilie bekend. isrondat hlJ te don en te
laf was on zijn hand.en rrr11 te meken.

(ur3 kijkt op naar het plafond. )

En hlj heeft neegelulsterd.,Eij zít la zljn stoeL en hlJ
lceikt tot zijo kop ervan barst.

(Ui3 grijpt naar zJ.jn hoofd.rsehreeurt.)
ïÍe hebben er een bul.t van gekregenrhier.

(nij uft een langgereHe kreet.rosra is de hele tljd blijven zítten,
heeft hes niet begrljpend. aangekeken.hlj staat rechtop 1n eea hoek

van d.e kamer ,zíJn hoofd 1n zi jn hand.en. ze gaat naar hem toe rneent
hem onhandlg in haar arnen.)

rosa José?Ik had weJ. gelu1eteril.

(frfj teaaart 1n haar arnenrgeeft toe.)

rosa Je uou eens goed uooetea sJ-apen.

(ze trektrdwingt hen op eer. zelel.een berg van noederliJkJreld.)

rosa Horgen ls er nog een dag.
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( joeé laat zícln gaanrvlelt zíjn hoofd ln haar sehoot.spreelct clan,

stil en langzaanrzonder d.at rosa hen hoort.)

josé EIke nacht wordt het gesehreeus luÍderrhet gefluister
duldel.ljkero

(tri; flulstert. )

En boven alles uitrklinkt het rauwe gezarag van d.e dood*

(rosa streelt over zijn haar.ze 1acht.)



Zond"ag.
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(de volgende oehtendrzond,agrde woonkamerreen rel-rrlg l1cht schtjnt
door de gordlJn heen.rosa I1gt ln6sngezakt ln haar zetel.ze
slaapt ,baar mond open.achter de zeter staat laurarj.n oehtend.Jas.
ze klJkt naar rosareen ogenbllk.Loopt dan aaar het raamrrnaakt d.e

gordlJn open.het llcht d.oet rosa ontwakenrverbaasd"ze gaat onmid*
deI1ljk reehtop zittenrtrekt aan haar kLeed.)

rosa Ik ben alet gaan slapearlk had nog iets te d.oea*

laura
(aLsof ze haar nlet gehoord had.. )

Het Ls zond.ag,

(ze loopt naar de rad,lorzet hem a.àrrr€ërr ochtendprogramma met blg-
band. uelod.ieën. en af en toe d.e opgewekte etea van een speaker.de
radio bLiJft il,e hele tiJd epelea. )

laura Ik heb aI gegeten.

rosa José was nog op toen ik thulslcwam.

(Iaura neemt rosafs schoenen oprgaat ermee naar bulten ea kornt te-
rrg net haar pantoffels.ze spreekt ternlJl ze d.aaruee bezlg is. )

laura Ik ben wakker geword.en van het Lawaairvannacht.Ik kon
a1les verstaaa.

rosa HIJ kon nlet slapen en hiJ ls kwaait geworiieartoen hlJ
zag dat lk noe waerte moe om te praten.Ik weet niet
wat er net hem is,
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laura Yat er met hem Ls?

ro§a
(neer voor zLehzeLf d.an voor laura* )

§ous heb ik cle lndrukrd.at het n5.Jn schulil ls clat hiJ zo

raar d.oet.

Iaura ï{aar glng het over?

roga Over vader.
(een stllte.ze mijnert. )

Ik b.eb vee)- over hen verteldrde eerste jarenrover wat ?,e

met hen gedaan had.d.en.Ik clachtrhet ztJn ktnderenrze zul--
Ieu het vergeten.Ze zullen er over groelen.

(hefttger" )

Itaar het is of hiJ over öns gegroeld is.ïk heb veeL na-
geilaeht rvannaeht.

].aura
(onder de lndruk vaa haar toon. )

Ik Lui-sterraoeder.

roSa
(sJ.aat geen acht op de ond.erbrektng.)

Ik d.achtrhet gebeurt overaL.tla&r na een tiJd rrlst lk dat
het niet Haar r*asrdat hiJ te oucl was.Hij begon zlch op
te sLuitenren wanneer ik voorblJ de deur kranrhoorde 1k
hen spreken.Ëa Lachen.Hlj zei al-tlJd hetzelfde.Sn toea
1k vroeg wat het wasrzei hiJ:ik eehriJf een boekrmaar
het begin is noellijk.

(ze veraadert van toonrhaast onraerkbaar. )

Er zou letg noeten gebeuren.
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l-aura
(aandachtig. )

Hier?

rG§a ÏK lleet nietreen verarid.ering."#e zouden het huis lrunnen op-
rui::;.en.

Laura
( ha.rder, tiub belzirinig. )

Ilij za\ nlet riillenrliij r:,egt dat het te laat j-s.

rosa
(koppig. )

0r.n het huÍs op te ruimen?

laura Nee.Cm te veranderen.Het is te laat on te verar.r.derenl

(een korie stilte.rosa is opgestaanrhouclt zich bij de tafel- op.haar
geïraren z:-jn kort ronaf . )

rosa
(huilerig" )

Ik heb lrnest graag gezienrlaurarik heb a.l-l-es voor hem ge-
daan,inaar het is zo3-ang geleden.

(laura kijkt }:aa.r onverschillig aa,n,)

rosa
(kwaad rze pro'ueert 'ue l<r.retsen" )

ÏIij ireeft uiijn tiaree kínderen zot gemaakt,

laura Je huiit niet meeïè
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(een Lange stllterd.e rad.lo speelt.l.aqra nog steede blj het raaa,
haar rug naar rosa gekeerd.)

Laura
(pestert gtzè zlngt. )

Zotte Rosa ... kronme knie . . . ln haar ond.erbroek.

roga
(stlLrals voor zldnzelf . )

Ik ga Be kleden.

laura Ëet ls zondag.

rosa
(aet lete te v]-ot.)

Eanlel- kont gtraks.

(eea stilterer komt geen reaktle. )

ro§,a Hlj kont mee eten.rk heb het glsteravond. aan José ge-
vraagd.o

Laura
(epottend. )

Oevraagd,?

rosa Gezegd..Ik heb gezegÈ etat h1j naar beneden moest komen,
aan tafel-.

l-aura
(waeht haar kans af. )

Hlj trok ntJ altlJd op zljn knleënra}s h1j op bezoek
kwam.En op een d,ag zal hlj net zlJn hand.en onder nlja
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ro§a
(een domme rbange vraag. )

ïl-e?

laura Kamlel*

rosa
(hard. rhet klinkt al.s een godsoorcleel. )

Oad.er Ov kleed. heeft niemand. ooit gezetea.

laura
(geraakt ralJdig. )

Ik beb hem Laten doenrik had. er plezler ln.
(haar toon brokkelt af.)

Dan heb ik het gedroomd.Maar ík za.L het hen verteLLenrvan-
mlddag rík za:-. het hem vertell-en.
Vroegerrr(amielrtoen je aet je handen onder mÍJa kleed. zat",
aan nljn I1jf.Ik heb gelaehen.Omdat ik het plezlerlg vonclo

(*. staat voorover gebogenrhaar handea tot vulsten Ln haar bulk.ze
hulJ.t of roept nletrlos& loopt op haar afrw13. haar helpen.)

rosa
(dramatlsch. )

EIJ wl1 hler konen wonenrÏraura.Ik rsi1. met hem trounen.

Iaura
(nog steed.s in ili.e houd.lag* )

ffiama.
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(d.e woonkamerrvoormlddag nog.rosa staat bij het raar..ze 1s and.ers
gekleed, opgenaakt,verzorgd kaps el-.ze rookt.betast voortd.urencl
haar kleed.daa llcht ze een hoekje van het vitrage oprkiJkt door
het raalo.dooft haar slgaret en loopt haastlg de kamer uit. )

(Ae gangrzelfile tljd.de krant met schoenen ls wegrer ls schoonge-
aaaktrro§8. naakt de buitendeur open.op datzelfde ogenblik drukt
kamlel op de bel,hij draagt een blaur+ pakieen dunnerbordeaux-rode
das;fletsspelden on zijn enkels.ziJn haar is nat gekand.hij J-aat

zijn arm zakkearonhaadig, )

kamieL

rosa

Dag Eosa.

Dag Kanle1.ïk had. je zien aankomea.

(ze staan tegenover elkaar.d.rtrkken elkaar moell1jk de hand.)

(d.e woonkamerrop d"e middag.aan de eettafel zitten rosarkamiel en

laura.I.aura met een kleed dat sterk op dat van rosa lijktoop de

tafel:een wlt kleed ;schalen met klprappelmoes rschljfjes gebakken

aard.appel;fleesen tafelbter.josé zit op handen en voeten op het
tapijt in de aabljheld. van zLjn stoel.hij komt recht.hij draagt
eea zwart pak ln dikke stofrdat hem iets te wljd is;een grijs
heudrwaarvan de boord open staat over d.e revers.fn zijn hand

houdt hlj een klppebout.hij blaast eroprlegt hem ln zijn bord.
gaat zittenokijkt nlet op.rosa en laura kljken naar hem.hij be-
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gint ln stll-te net lne§, ea vork de bout te verorberen. )

kan:Le1

(].acherlg. )

Het ts gemakkellJker net d.e.hanilen.In a11-e restauraats
etea ze kip met d.e hand.en.

Joeé
(zonder op te fijken.)

Ja?

kauiel
(verdul,delljkend. )

Het l,s genakkelijker.

josé Ik eet niet net mljn handen.

ro§a
(uufgt zich naar kanlel oyerr)

HU Ís er vJ-es van.

kanleL laarvan?

rosa Yan het eten.

kamlel l-Íaar hÍJ eet het toch op.

(rosa werpt hera een bIlk toe.stllte.)

José Is er nog kool?

ro§a
(onzeker. )

Er ls geen kooL.
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(Laura relkt josé de sehaal met appel-noes aan. )

kaaiel Ik eet alLee.En lk eet veelrdat Ís gezond..Behalve oesters.

(nfi lachtral.leen.)

ros& glj eten nooLt oeetersrdat 1s te duur.

kanlel
(irf;m aaar zltrr- bord. )

Het is Lekker"

(rosa geeft hem d.e schoteLs aan.hij bedÍent zLehreet verder. )

kanlel Iiet suaakt naar thuis.
(ni3 voelt de etilte groeien,)

.Fíljn noed.errd.ie kon ook goed. koken.flJ warea met tien.ts
Eond.ago aten we vleegraJ.I.een te zoad.age.Dat lÍaren andere
tiJd.en.

(josé heeft zLja bord. Ieeg.legt vork en nres neer.staat op.)

roaa
(ongerust. )

Eet je alet meer?

joeé lllee.

(fri; loopt naar d.e rad.iorzet hen aan.een prograrrma kamerutrzlek.)

José Ik r11 naar het nleune luisterenrmioschlen Ís er lets ge-
beurd..
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(htj wendt zLch af ,gaat verd"erop in een zetel- zltten. )

kamLeL

(xfJm op zljn horloge.)
Er 1s geen nLeuws oB d.it urlr.

José §traks.

rosa Ík zal koffle maken.

(ze staat op'klJkt josé aanrlaura,ren verlaat de kamerrterwljl- ze
haar kl-eed glad.strljH.kaniel eet verder.laura zLt over haar Le-
ge bord te starea. )

kaa1e].
( lacherÍ§ I Íre)Íverls r )

Ik ben aLtijd. de laatste met eten.Dan verteert het be-
terrals men traag eet*En goed bi-jtenrdat is ook aodÍg.

(Af ; kljkt zijdellngs naar laura,gaat d.an verder. )

De maag kaa geen grote stukken verd.ragen*Daar komen

zweren vaa.!4aagz$eren.

(laura neemt baar vork op err tikt er zacht mee tegen de rand. van
b.aar bord.ze hoort hen nietrlÍJkt het.)

kamle]. rk heb lemand gekend. rd.le gestorven l"s ond.at h1J te v1u6
atrln te grote stukken.Hlj kauwcle nieto

(hrJ denkt na, )

Een Fran€rnanrdie blJ ons werkte.Ëaar lk ben zíJr- naam

vergetenrhet zal weL lets rnet ère geweest ziJarval.ère.
(Uij is even d.e d.raact kwlJt. )

HiJ had zestLen boterhanmen mee voor rs nld.dags en ïe
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had.den Baar een haLf 1111r.ïk heb het heu. dlkrljls gezegd.,

naar hlj lachte mlj ult.
(korte stllte.daorluid rter overtuigiag. )

iIlj heeft er aljn dood. mee gehaal-d.

(Iaura laat haar vork 1a haar bord valI-enrhlj schrikt.)

kanlel Het is hier lÍarm.Ik zou nljn vest we1 u1t d.oen.

(Ufj wll zi.jn Jasje uittrekken maar breekt het gebaar af.ze kiJken
elkaar àa,Íujosé zit helepaa1- afgewentlrweggedoken 1n zijn zete1.lau-
ra komt aehter kamiel staanrhe}pt hem met zijn Jasje.hij reageert
onhandlgrbevreesd. )

kanleL Eet gaat onwerenrgeloof ik.

(laura hangt zj-jr- Jasje over een hoek van d.e stoeL.ze staat nu hee].
di-cht achter hemrtrekt zlJn das onJ.aag,hi.j zwljgtrgeeft toe.)

laura Ilamiel?

(ze woelt door zljn haar.hlj naakt een afwerend gebaar Eraar etokt.)

laura rk heb nog gedroomd van vroeger.Eoen je me op je hrieën
n€uarea tse streeJ-dernet je hand onder mlJn rokken.

kapi.eL
(hortend. )

Dat ls nooit gebeurd..ïk zou het nog weten, Botr. dlngen ont-
houd. lk,

(laura streelt hen. joséronzÍchtbaarrhoudt zLJn handen voor zljn
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nond en blaast erlnrsterke storrnwiad. 1n de bergen lnltereait..)

].aura
(ze ztngt haast. )

XanieL?

kanle]-
(bevig geschrokken. )

Tat Ís dat?

Joeé De wlnil.Ik doe de w1nd..

(voor kaaiel kan antroord.earroepenrkomt rosa d.e kamer binaen net een
dlenbladryaar drle koppen hete koffle op staanrueJ.k en sulker ln
s5.erpotje§,ze heeft het moell-ljk met de d.eurrongewoon gehaast a1s ze
ls.ze zet het presenteerblad op tafel neer.kauiel bevoelt zijn haar,
trekt zljn d.as reeht.laura blijft achter ztja stoel staan.)

rosa
(terwÍJ1 ?,e nraat de tafeL loopt. )

Het ls poed.errer tras geen andere meer.Het Ís altiJd beter
d.an nlete.

kamiel
(voelt haar b1lkràe st1Ite.)

ïk had het warm.líe waren juLst overrroeger bezig.

rosa Over wroeger?

(ze kljkt naar laurardÍe gaat zittea.zet een kop neer yoor kanieL,
laura en zLch,zelf .gaat zitten.led.er neemt meLk en suiker. )

kamÍeI Er is een tas te weinlg.
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rosa
(spreekt sti1ler. )

Yoor zijn zenuwen.

josé
(tuia. )

Ïk lust geen koffieren van poederkoffie moet 1k overgev€rrr

rosa Hij is zenuwachtigrdat 1s al.les.

( stllte . ied ereen d.rinkt koffie , slurpend vanwege d.e hitte . )

rosa Ernest had. een rare manier van koffie drlnken.Hij h5-eJ.d

het ln zljn mondrzó.

(josé springt oprgrlst rosa de kop uit handen.)

josé lk zaA het doen.

(iti3 gaat voor kamiel staanrneemt een slok koffie in zijn mond en
spoelt er zijn mond tnëërslikt d.an door met veel ].awaaÍ"kamlel
kijkt aandachtig toe.)

josé
(er komt iets d.reigends in zijn stem.)

Zö.Hij d.eed het elke keerrwe zaten erop te sachten.l{e
kenden hemrmaar niet genoeg.

rosa
(onrustis, )

lk zal afruimen.

(re brijft zitten.kamiel sehuift over en weer op zijn stoel. )



4o

José
(ernstigrale terloope. )

trulsterrKamlel.tse *rl1len weten wat er gebeurd. Íg.

rosa
(richt zLch. hal-f oprsteekt haar hand. uít naar een bord.)

ïk zal cle tafel afrulmen.

josé lïiemand. nag bewegen.

(rosa blljft ln een vrÍJ onnatuurltJke houd.Íng staan. )

kaniel
(vol- goede w11. )

§ebeurd?§r 1s nlets gebeurdrlk ben hier komen eten.

José
(roept rkwaad. )

§[et hem.Het het levend. llJkrdat zLngl in de kaetrclaarbo-
vea.lfet Ernest.Hij h.eeft gesprokenrKamielren wlj hebben
geluisteril.

kaniel
(bang. )

ïíat heeft hlj gezegd?

rosa José.

josé
(beantroordt haar toonrted.er. )

§tlI moeder.
(gaat verd.er tegen kamielrd.rlngend. )

Het ls de wincLrKamÍe1.Hlj fLulstert vergeten verhaLeu 1n
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oÈs oor"ïerhal-en van d.e d.oden en de stervenden.En wJ-J

Inrnaen aIleen maar l-ulsterenrzond.er vertreer.Gehoorza-
ulen en d.e verhalen voortvertellenrmond aan mond.De

sehuLdlgen straffen ea denken dat het gefLulster op
za1 houden.

(kanlel- kijkt rosa aan.hoest nadnrkkelljk. )

kamle1
(argeloos. )

De schuld.lgen?

Joeé
(frefttgraLs een klnd. )

Hlj heeft gezegdrdat hij verrad.en is door zLJo beste
vrlend..

(Ui3 staat voor kanlelrclie om zleh heen klJkt.)

kamiel
(Ioopt erinrevenn )

Het nas zLJn eigen schulcl.Hlj had d.j.e banden gestol-en en
hij heeft geprobeerd. ze te verkopen.Engelse band.enrbiJ
d.e bevrtjdl.nglmaar ik ben te goed rdat Ík het ultIeg.

(nf3 eriJpt na,ar zLjn 3asje.)
Het ls hler een eeht zothuls*

(frf3 loopt soest d.e kamer ultrrosa gaat hem achterner)

rosa AU meenil.e het alet rKaalelo

(laurardle a1les gefascineerd. heeft gevolgdrloopt op José af,wiJ-
heu aanrakea.hlj gaat op een afstaad staan.laehtrplJnJ-iJk.)
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josé Ik heb het allemaa1 bed.aeht rlauraruitgevonden.
(stllLerrhlj J,oopt naa.r de d.eur.)

Het zlt ln mijn hoofd.

(nij verlaat d,e kamer.laura staart hem na, )
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(de woonkamerrlaat 1n d.e namiddag.de tafel Ís afgenrlmd.rd.e stoeLen
er netJes onder.kamlels jasje hangt oner een exvan.rosa en kamJ-e}

zLtten in de d.ivanrblJ het 1lcht van d.e staande lamp,kanleL Ln
hemdsnouwenrzljn d.as losrïosà een beetje verflenstrhaar 1n d^e rÍàro
ze heeft geweend.ze kussen elkaarronhand.igrln een moeLllJke oB&rE-
Lag.d.an etaat kan1el op en loopt naar zJjn jasJe. )

karote]. Eet ls hler rrr,stlgr's zond.ags.Er komen welnig autots
voorblJ.

(Ui3 haaft een doosJe sigaren en lueifers te voorschLJursteekt een
sÍgaartje op en stopt al-Les tenrg 1a zÍ.ja vestzak.rookt staande.)

kaaiel rk reet nlet waar hlJ het gaat hal-enrRosa.ïk heb toch
nlets verkeercl gezegd?

(htJ randelt rond. )
Ye waren d,e beste vrlenclen.Ernest en lkrwe deden al1es
gaEenr

(nf3 denkt narklJkt rosa aanrlacht. )
rk had even goed nezelf kunnen aangevennsog een geluk
dat lk nlet meegedaan hebrmet d.ie bandeno

ro§a
(dronerlg. )

ze hebben. ?,e noolt gevonden.ze J.agen Ía d.e kelderroncler
de aard.appeJ.eno

kaale1 HIJ noet wel zot gereest zlja.

rosa Se hadd,en het nodig.

kanleL ledereea had het nodigruaar er waren andere nraniereno
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rosa Hij deed altijd zotn clingen.Ilngenrwaar iedereen mee zov
Iachenrals lemand anders ze d.eed.

kamie].
(nrevelig. )

Hij zal ook r+el gel-a.chen hebbenrde l-aatste keer.

roËa l,Íee rtoea n1et.

kamlel
(aarzeLt. )

Heeft hlj veel afgezíen?

rosa Hij heeft er niets van gezegd rmaar lk kon het zien aan
zí3a gezLchtr.

kanlel Is het vlug gegaan?

rosa len week heeft hlj hler gezeteno

kamlel En later?

rosa ïk was er niet bij.

kamlel Ïíet l-s lang geleden"

rosa Ja.

(ze kljken elkaar aan.kamiel eerder verlegen" )

kanieL
(grappig. )

Hij is misschien jaloersrdaarboveno
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(frf; lachtrgaat aaast rosa zltten.rookt.)

kaniel- Zou htJ naar ons zltten klJken?

(hfj lacht Ííeerrtrekt rosa naar zícin toe.ze weert hen af.)

rosa
(moetltJk. )

Het ls aL donker aan het worden.

(kamte:. komt dlchter blJ haar zltten.)

kamiel toe.

(rosa Lacht rtreH aan haar kLeed rutaar laat .zlch niet kussen, )

roÉa Ze kunnen ong zLen van op straat.

kaudeL
(kwaaarkeert zLch van haar af.)

ALs ze 1.n d.e hof op hun tenen gaaa staan.

(stilte.hij d.rukt zijn sigaartje ult.)

roga
(weer afwezlg,)

Ik heb Ernest leren kennen op een bljeenkomst ln het pa-
rocbLehuis.Illj haà nÍJn hand. vaetryoor lk er erg ln hail*
Het ging over d.e nissiesrgeloof lk.Hlj nau mlJn haad. en
fluLsterde Ln ml jn oolr tDag sehoon mels je t.HlJ zal a.eh-
ter n5.J en 1k moest 1.achen*

(kamleJ- neemt haar hand. vastoaarzelt.)
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kaniel Zo?
(trt; wachtrrosa vlndt het'goed.)

Ea rat zei- hij nog?

rosa Al.leen dat,het naa genoeg.

(kamÍel- wiJ. sprekenrlaat, dan bruusk haar hanö 1os.)

kamle]-
(nrw. )

Hat moet lk dan nog zeggen?

ro§a
(gHnlacht. )

Er 1s keue.

(kanle3. staat oprljsbeert d.oor de kamer.)

kanÍeL
(bars, een verontschul-dlgíng. )

Het kruipt 1n de benenraltljd zJtter..Eltten Ls euaad. en

llggen Ís overdaad. ,zeí nijn vader.lÍ1J kan het wetenrhlj
LÍgt er a1 jaren*

(Ufj lachtraLleen.1oopt Raar zíjn jasJervoelt aan de zakken.)

rosa Yat le er?

kaule]. Ik weet nlet*Het Ís of er lemand achter d.e d.eur staat te
Loerenrfk had. schrÍkrdaarstraks.ïk dacht dat hiJ lets
van pLan ïr&Étc

rosa Hij heeft nog nooLt een hand. naar leuand. ultgestoken.
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kanieL
(beeft een slgaartje opgestoken. )

Hat doet hiJrboven?

rosa HIJ Leest.

kamlel Zo1ang h5'j daarmee bezig Ís,

roaa
(tocrr geraakt. )

Hij 1s overspannen.

kamleL
(te freftlg. )

Van wat te doen?

rosa Hij noet eraan ge!Íoon rorden d.at er ïeer raensen in huls
komearhet zal we1 overgaan.

(p1ots bangellJk. )

Het zal overgaanrXamiel.

(hlJ aerkt haar ontred.derlngrloopt D.aar haar toe.speeltrnorso)

kaml.eJ. Ik sta nlet graag aan d.e deur te krabben.
(frf3 neemt haar vast.zingt rplomp. )

traat n5.J erlnrJ-aat oij erin.

(tri3 staat aeh.ter haarrbuigt aleh voorover.ros&, rekt haar haLs en
ze kuesen elkaarronslerLljk.gulztg" )
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(de kaner van josérzelfd,e tUd. josé zLtronder het schelle lleht van
een bureaulampraan d.e tafel.hLj bewerlct een led.eren broeksrlem eet
een padvlnderszaknesrkerft heu tot op ongeveer de heLft van de dlk-
te door.hi-j blaast eroprbeproeft het resultaat van zJjn arbeld d.oor
eraan te trekken.mlsschj-en fluit hiJ reL.
wanneer h1j klaar lsrstaat hij oprknipt uethodlsch het llcht ult en
gaat de slaapkaner bLnnen.steekt het J.leht aan en kljkt road.rhet
hoofd geheven,aijn b1lk val.t op eea stevlge LuchterhaakrmÍdd.ea 1n
het pJ.afond.

met de riem nog steeds 1n d.e hand ,gaat hlj de stoel halearverder ln
de kamerren plaatst hen nauwkeurig ond.er de haak.
elke beweg5.ngrdle hij maaktrerke afstandrdie hiJ afJ-egtrneemt hlJ
uiterst preeles in zJ-ch op.
hU gaat voorzlchtig op de stoeL staanrtrekt de luchter opzlj.en
tast naar de haak.d.aa bevestlgt hiJ er het eind. van de.rien aaa en
waagt enkele korte rukjee.
hU kijkt naar d.e stoer,waar zlja voetearweifeltrprobeert zLjn e-
venwicht.d.oet de stoel eventJes rankelen,
ziJn gezÍeht rordt ernstlgrd.roevig bljna.hiJ houdt op met flulten,
Iaeht stlI.hlj neemt de riea net belde haad.en vastronder het d.oorge-
sned.en stukren haalt diep ad.en. )

(de noonkanerrhetzelfde ogenbllk*kamlel- ligt half over rosa op de
dLvan.ze omheLzen elkaar ontstulmi.g.rosa verzet zJ.eln ilosrplichts-
getrouw.een luide rd.offe sl.ag op het plafond d.oet hen opschrikken.
rosa kijkt naar boven.kamÍel springt oprwoest. )

kami-e1

(verbeten. )

Ik had het nog gedacht.
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(rrr3 loopt de kamer ultrd.e trap oprl-aat de deur open.rosa staart
hen na.ze wl1 hea tenrgroepetl maar d.e kreet briJft in haar keel
steken. )

rosa KamieL.

(tantet 1s bij de deur van de voorkamer boven gekomen en gooit
haar open.voor hen zit josérop de stoer mld.d.en in d.e kaner.hlJ
houdt het oaderste van de rlenrd.ie het naar verwachtlng heeft be-
gevenrln zljn hand.kljkt kauiel rtrstlg aan. )

kauie].
(krachttg, een beslult. )

Go«lverd ouln€.

José Ik ben geva1len.
( g1k1acht. )

laar 1e moeder?

kamieL
(schuLnbekkead. )

D1e aít te krljtenrdle denkt dat er iets erg gebeurd, is"

(hfj haast zíeh. naar d.e overloop en roept naar beneden. )

kanle1. Het ls nietsrhij Ís gevalLen.

(Ufi gaat d.e kamer tenrg blnrenrroeptrgevaarlljk hard.)

kamlel Op zljn kop gevallea.
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(zonder nog verder na te denkenrstornt hlj op josé af en slaat hem

hard. en droog in het gelaatrheft zljn hand. weer.panische angst
naakt zich van josé meester.hij sprlngt op en loopt d.e kamer roncl,
een houterlgerlaffe vlucht.kamlel zJ-t hem na en sl-aatrwanneer hlj
hem raken kanrharcL en juist naar zijn hoofd.rïr& e€Ír tijd slaagt Jo-
sé erln, zíjn kamer blnnen te gllppen en d.e deur snel achter zícb
te sluiten.kamiel komt te laat,trapt als een gek tegen d.e ileur aan
en probeert haar te foreeren.hij zegl" geen woorilrhljgtrxos&rdie
het lawaaí heeft gehoord. rroept van bened.en. )

rosa Kanle]-?

(kamlel stokt.hlJ konat met grote moelte tot zhchzeLfrstrljkt net
zljn beide handen over z:.jn haarrg&&t de kaner uitrde trap af.)

(rosa staat in de d.europening van de woonkamer.kallÍeI blijft even
voor haar staan. )

kamle]-
(aarzelt. )

Hij was gevallen.

rosa Ën öaarna?

kauiel
(wrevellg. )

Ik heb hen nlJn gedacht gezegd.

rosa
(re merkt dat hlj liegt rzaeht.)

Iíard?
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kamiel ÏÍija gedacht*

(rosa neemt ziJn band. vastrstreert erover.hij ma.akt zich ].os en
loopt om haar heen d.e ka.mer binnen.rosa volgt hemrsluit de deur.)

(de kamer van josérrrog steed.e d.ezerfd.e tÍJd. joeé staat angstig en
opgewond.en biJ d.e tussendeur.hij Lulstertrsti1.te.dan spuwt hlJ op
öe d.eurrkort.hij bekljkt .cie vlekrflulstert. )

josé §traks 1s het naeht.

(rrrJ trekt een. mouïÍ over zijn hand en veegt het speeksel neg. )

(de woonkamerrhet 1s gaan sehemeren.kamlel- heeft zijn d.as rechtge-
trokkenrzl.Jn jasje aan.hlj eteekt een sigaartje op.rosa staat er
nat verwezen bijreen sigaret tussen haar vlngers.)

kamÍer rk had gedacht van voor het d,onker thuie te zijn.flljn
Llcht 1s kapot.

(ni3 rooktrstapt rond.rzÍt verveerd. net d"e sltuatie.stuurs.)

rosa
(zond.er hem aan te kijkenretÍL.)

Ik ben bangrKaaieL.
(ze wachtrvergeefs. )

ïk heb nog wljn in huisrnog een haLve fles.ïk zaL heu
halenn
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(ze loopt naar d.e deur.kanlel houdt haar opreven. )

kanie].
(brutaal. )

Illoet 1k hier blijven?

rosa
(zlch omkerend.. )

Ik za! de wi.Jn halen.

(ze kijkt hen koket aan en verlaat d.e kamer.kanlel blljft a1Leen,
wandert rond."hij stelt de radlo 1n rerklngreen prog?anlga lnstnr-
mentale d.ansutrziek.hiJ aeurlet een paar tonen meereen hand. 1n
zLjn broekzakrsa&t d.e gordLJa dlchttrekken,hlJ doet zljn Jasje
uitrlegt het over een stoel.haalt zLjn handen d.oor zijn haar,
houdt %e voor zijn mond. en ad.emt er enkeLe maLen lnrnrlkt.
hlJ blljft staaarracht.gaat dan vlug tot 1n de nabÍjheld. van de
staand.e lamp en stelt zLeh d.aar op.
ro§a kont bl-nnen met een sehenkblad.rwaarop een aangebroken fLes
wljn en tnee georneerde rijnglazen staan.kamÍeI loopt op haar af,
een poging tot galanterieruil haar blj de arm nenen.geknoel met
het schenkblad.rd.at rosa tenslotte op de salontafel neerzet.
op de radlo speelt een tango.hlj aoodt haar ter. d.aas aet een zwíe-
rlg gebaarrd^at ergens bllJft steken. )

kamiel l{adase?

rosa
(toiret lachend,vreesachtig" )

ïansen?

kam1e1

( I speelst gebled.end. )

Het is een tango.
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(ftf 3 neemt haar &ee naar het mld.den van cle kamer. )

kanlel- ïre [ango Immortel.

(ze dansenreerst houterig en beschaaud.dan vlotterrmet enlge etroef-
held toch.de lach van rosa rcordt een gezichtskraxeprwarlïl.eer kamiel
haar steviger tegen zie}a aandrukt.tasten.hij legt zíja hoofd tegen
haar wangrwringt.ze dansen. )



Zondagnacht.
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(Ae slaapkamer beaed.en,het ls naehtrsehemerd.uisterolaura li.gt met
hoog opgetrokken knÍeën Ín het orawoelde bed.ze slaapt al een tiJd.
vanutt d.e woonka*ler dringt zacbt d.ansmuzlek d.oor*josé zlt op de
rand van het bed.rdiep over laura gebogen.zLjn gezicht Ís dieht
biJ het hare.hiJ zweet ,zLJn haar nattlgrln krlssen over z;jn yoor-
hoofd.hiJ flulstert.zljn aaanrezigheld rekt laurao )

José Lruister.
(tri3 wacht.laura opent haar ogen.)

Iruister.Ze iianst.

laura tíle?

José Hoeder.Í1et Kaualel-.

(h:.j houdt zljn handen blj zLJr- mond. en bootst het ge].uid van d.e

rlnd. na iu haar oorrl.ang ea hard.)

José Het 1s tljdo

laura
(sJ.aperlg. )

Het ls nog d.onker.

José Ze iLansen en het ls nachtrdat i-s geRoeg.

laura ïíaarvoor?

josé
(veel- luid.er p1ots. )

ïoor ousrwe hebben zo lang geracht.
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laura Tre zulLen ons horen.

José Ze mogen ons horen.

(nf3 krtrlpt schrijllnge bovenop laura en hullt d.aar als een honcl.
hii klJkt haar aan en huilt een treede saal.krlmpt itan plots in-
eea van het lachen. )

josé Haar ze d.ansea Ilever.
ls J Íenpat s J oenpa, tadid Íd Í.d 1, t s J ienpat s j oempa.

(ht; aanst op het bedr|lwaa? en oyerd.reven.steeds wild.er.)

José lsjtempatsJoempartadld.J.dJ.d.irtsjlenpatsJoenpa.
ÏÍe hebben gebeden, gezongen, gehul1d., gereend,.Flet onze rnrls-
ten op de grond gebonkt,geroepen.Al-s honden hebben we ge-
kermcl en geblaftrtot er tranen van 1n onze ogen sehoten.
Ea aogrer l"s aog veeJ.rveel raeer d.at niet gezegd kan wor-
den.Hoo1t.

(ontroering overvalt hen.stLll-er Eraar nog steed.s dansend. )

ALreen d.oor nÍJn nond..Door nija ogen.En tranen.
(hij roept,,)

Het ls tlJdrïran:ra.Het zal nlet voor nlete geweest zlJn.

(rrij aaast aIs een razeade.in eea rilderoatstuJ-ni8e parodle.)

José De vLolen zuehtenrde tronpetten brazea en hij verlegt
zijn hand..r§t1Let aurmert zLj.ïiaar ze rirt.Ën terwijl-
hiJ verder tastrflulstert htJ 1n haar oor:rleeg de
uljneollannaehto r

(frf 3 laeht rd.anet verd.er.met sprongen nur )

Joeé TsJiempatsJoenpartadldÍdÍdirtsJÍempatsJoempa.
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(hij maakt eea mlsstap en vaLt van het bed afrop de grond..htJ
blljft llggenrzijn ogen open.)

laura Doet het plJn?

(frfj antwoord.t nletrze bulgt zJ:ein naar hem over.hij gli-mlacht.)

joeé Ja.

laura
(tocrr ongerust. )

Yaar?

José In aijn hersens.Houtwormrgeloof 1k.

(fr.et Uffjft een tljd st1l.d.e utrzlek ls er nog steed§.)

Iaura
(aarzelend. )

Is het zö als de mensen daasen?

josé Het zou krrnnea.So&s.

laura §n noeder?

(vanult de roonka&er is gestomseL hoorbaarrplots ruid gelach van
kamlelralsof hlj lets ongestoten had. )

Joeé ï.,ulster*

(ze lulsterenrer ls a1leen nog rnrzlek te horen. )

laura rk heb eens leren dansen aet een vrlendln.Yroeger.Bij
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haar thuls hadd,en ze een grammofoon.l{aar ik heb noolt
echt met een jongen gedanst.

(ze wacht raarzelt weer. )

José?Jij trel?

josé
(met opzet. )

l{at?

laura Gedanst.

josé §ee.
(stlltereen koud- grapje. )

ItTooit met een jongen.

laura
(kopplg. )

itet een meisje?

(iosé staat oprte snel.lilj sluipt naar d.e muur toerdie rLe kamer van
de woonkamer scheidtren legt er zitrn oor tegen.)

José Iïet is stiller geworden.

laura iiíat doen ze?

josé Ik weet ni-etrze staan misschien te ]-uisteren aan de ande-
re kant,

(tii; brengt zíjn lippen bij de muurrfluistert. )

Kamiel?
(hi5 r+acht,op antwoord ïijkt wel.)

Pa§ o.orKamlelrwant irij komt terug.lin zijn wraak zal bloe-
dig zijn.
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(trij keert zich naar Laura om. )
. Dat heb ik gelezen*

laura
(htj freeft te st1I gesprokea. )

lat?

José Ïïet is een verhaal.ïk heb het woensdagavond geschreven,
laat ln de nacht.Iat moetrts nachtsranders is het niet
serleus.lk zal het voord.ragen,

laura Hoe heet het?

josé laeht

(friJ loopt naer het nldden van de kamerrbedenkt aLe]n en gaat naar
het bed toe.bllJft voor laura staaa Eaar durft haar nlet aan te
kiJken terwijl hiJ spreekt.aíja toon wordt d.rÍngenderrdreÍgender
ook. )

José Het gaat over een manrd.ie thulskosrt.Van een lange rels.
Hlj 1s uoe en gelukklg.Eij d.raagt een koffertje 1n zlJn
hand en er ligt stof op zijn schoenenrva! op de ïeg.

(zijn opwlnding neemt toe. )

En hlj heeft een hoed. opreen griJze.

(de rnnzlek houdt bruusk oprzond.er d.at lemand het merkt. )

]-aura
(frem ond.erbrekend . )

Yad.er had een grljze hoed.

José
(overdreven Iuj.d. )
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Dat weet Lk.

(een stilte.hiJ kal.meert. )

Laura Sat gebeurt er d.an?

josé
(ontrri jkenil, )

Dat ls a].Ies.

(een lange stlltera& €€ïl tijd dri.ngt het tot josé door dat er geen
nuzlek tseer is.hij verliest ziJn kalate hel.emaal-. )

José Ze dansen nlet &€€Tr

]-aura
(verontnrst. )

José?

josé
(koortsaehtlg v1ug, stokkend.. )

De d.eur staat open en hlJ gaal Raar blnnen.En Ln de gang,
ln d.e gBng.Er speel-t nuzlek in de gangrdansmuzlek.Ea htJ
zíet" ze dansen.HiJ zet zijn koffer neer en bÍj zíet ze
dangen.

(hl j bel-eeft Eeer en rneer wat hi j verteLt. )

Of erger Rograls er geen ucuzÍek meer le.filet hun hande§rze
kleven op elkaar.Àan elkaar vast.Als v1Íegen.YlÍegen d.le,
vIlegen.

(laura 1s uLt bed.gekour€trrze staat d.leht blJ hemrstaart hem aanrg€-
faseineerd weer.?Í'aar ook bang, )

José IIii ls tenrggekouen.En h1j neemt het ares ult zlJn broek,
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ult zLjn oude broek.
(UiJ breekt het verhaal af ,d.enkt na. )

ïïet nes uit ziJn oud.e broek,
(zacht,met grote he1-derheiö. )

Iï1j is oud.Oud en zlek.Hl j moet geholpen worden.Anclerg
beeft zlJn handrof knrlpt er medeLiJden naar ztjn hart.

(spottend en grof. )

Of hlj stnrlkelt oYer eerl zeteL.
(fri; eoaeeRtreert zÍch. )

Ik zou iemand anders rl1l-en ztjnrïaura.

(fri j freeft het noeilijk.alsof hlj ond.er dwang stond.,neemt hlJ een

denkbeeld.lg mes ult zijn vestzakrhoudt het voor zlch ult en loopt
naar het bed.hij bltjft staanrwringt tegenrlljkt het,dan stort
hlJ zLch op het bed ea ploft het mes in de }nrssens neer.duwt,lau-
ra durft niet bewegenrkijkt vol aandacht toe.glimlacht.)
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(öe woonkamerrzeLfde tijd.het 1s er volledig d.ulsterrde radio
zwtJgt'onverstaanbaar gefluister vanop de d.ivanrbeweglng.rosa en
kauleL.kamlel staat oprgaat naar de staande 1amp en ontsteekt
het lieht.nljd. en teleurstelLing op zijn gelaat.hij bl1jft staan,
d,oelloosrro§8. diep 1n de zetelrfrets en oud.haar kl-eed gekreukt.
een van haar ogea ls zrlartröe schmink is uitgelopen.haar sehoenen
11ggen slordig op d.e grond.)

kamie]-
(aors en brutaaL. )

rk had. het kunnen wetenrlk was beter niet gekomen.roen
ik vanmorgen op de fiets stapterhad ik a1 een gevoel.
rk iiachtrhet 1s tlJd verloren met die klnderen.En toen
ze aaíL tafel met die lqtren begonnen.

Ze doen het om te plagenrKamielrhet ztjn nog klnd€rerrt]?OSÉ}

kamieL
(naar toon word.t hern te vee1. )

Klnd.eren d.ie op het ve1 van hun moed.er levenrdle te 1-au

zljn orr eerl poot ult te steken.Daar ziJn ze groot ge-
noeg voorroe op hun gat te zltten.

(fraa.d,st11Ler, )

Eeusen beschuldlgenrd.le nlete gedaan hebben.Die hun eea
goed hart toedragen.Ik ben hier aangekomen met de beste
bed.oellngenrïaar of nlet?

( öubbelzinnlg rhaar aanki Jkend . )
Ër ls nlet veel. van i_n huls gekomen.

roea
(zacht rbeschaamd, )
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I{eerer is niet veel van in huj-s gekomen.

kamiel
(tocfr getroffen. )

Er is zwatt aan uw ooéI.

rosa liaat?

kaulel Sacht.

(nr3 loopt naar haar toerknielt uet een knie op de divan en l-ikt
aan zijn wljsvlnger.aarzelt.naakt haar oog schoonrmoeilijk, )

kamiel lfacht.Hierrlaat me d"oen.

rosa
(terwiJl hij bezig Ís. )

Irliet uitvegen.

kamlel
(geï,rriteerd. )

?as op.

(ze kijken elkaar aan.hij staat reehtrverveeld..loopt naar de tafel.
st11te. )

kamiel ïk geloof dat ik doorga.Het is laat geworrlen.

(hij wacht op antwoord.neent dan zijn jaeje van d"e stoeL,)

rosa ze hebben hr:-n moed.er nog nodigrKamiel.Het zljn mijn kln-
öeren.

(heviger. )
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Ik kan ze moeilijk vastblnden.

kamlel Daar kom tk niet tussen.

rosa
(een uitbarsting. )

I4aar ik welrik zlt ertussen.Ze zíjn zo koppig a1s hun
vader.Ze hangen aan mijn rokken en ?,e doen mij stik-
ken.Ze moeten mij 1os laten.ï,o§.ï,os.

kamie].
(dte meent dat hij haar moet aanmoed,igen. )

Dat is het eerste verstanclig woord. dat 1k hoorrvandaag.

ro§a
(kwaad, )

Yerstandjg?Yerstandig heeft d.aar niets mee te zien.ïk
ben hun moeder en ik lneb ze zo gemaakt.

kamiel
(aie iiet niet meer zj..et zltten. )

iJet is goed,lk zeg aI niets meer.

(ftf; brengt zijn kleding in orde en trekt zijn jasje ààrtteindelijk.)

ro§a
(ze komt a]. tot inkeer. )

Het was niet kwaad bedoeld.Kamiel?

(r,e gaat op hem afrhelpt hem.veegt wat stof weg op het jasjerstreert
zijn gelaatrh.et ene gebaar gaat in het andere over.)

rosa Er nijn spinnen 'waar het wljfje h.et mannetje van opeet.
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lvioet lk u opetenrKamlel?

(ze probeert hem op onhandige wijze te bekorenrte kussea. )

rosa U bljten?

kamiel
(bars. )

Doe niet zo zot.

rosa Dat 1s niet zot.IIet is lekkerrproeven?Een beet jereen
klein beetje.

(ni; probeert zich. aan ltaar omarming te onttrekkearz,e houdt hem

stevig vast. )

kamiel ïk moet vertrekken.

rosa
(verschrikkelijk speels. )

Eerst een beetje.

kamlel ïk zaL het al zonder lieht moeten riskeren.

rosa
(er komt i-ets d.rlngends in ha.ar stem. )

811 jf hier.Kamiel rKamiel.?

kamiel Hat?

rosa Hier blijvenrKamielrvannacht.

(kamlel poogt nogmaals rÍeg te komenrrosa klampt zLc}- nu werkelijk
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kam1el
(boosaardlg. )

i{et dat oricest boven onze kop?

rosa
( smekend, d ramatÍ.sch. )

Ze zullen stil zíjnrik beloof het,

kamiel
(na een korte stilte.)

Ik waeht daar liever meerhet zou niet staan.

(tri3 neemt haar arïnen vast ruil haar wegd.uwen.zi- j eri jpt hem bi j
ziln revers en schudt hem door elkaarrverrassend sterk.hij is
onder d.e indrukrbang. )

rosa líachten?
(re roeptrhuiJ-t, )

ïot wanneer?Iot r+anneer?

kannle]-

(verned erd. r roept . )
lot aan het elnd van de wereld voor mijn part.

(tri3 is losgekomen en stapt resoluut naar d.e deur.verlaat de kamer.)

rosa Ik ga mee tot aan de deur.

(ze vlndt haar schoenen nlet ,zoektrgehaast.trekt z,e a&nrsukkelt.dan
gaat ze hem achternao )
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(ae gangronniddellljk daarop.schel licht.de bultendeur staat open.
nacht rde straatverlLchtlng brand"t op halve kracht.kamlelrhurkend,
doet z:.jn fletsspelden on.ro,sa. komt de woonkamer u1t.)

rosa Xamiel?

(tri3 antwoordt nietrzet de kraag van zijn jasje op en loopt naar
buiten in de richting van het hekrwaar ziJn fiets staat. )

ro§a
(zonder veel hooprluider. )

lot volgend.e zondag?Of in de week.

(Hi3 ontsluit z,ijn fiets.rijdt weg.)

rosa Tot volgende zondag?

(re staat d.aarrop de dremnel van d.e rrronlngrhaar armen gespreid. als-
of ze hem na trilde gaan uuiven"hij ki jkt niet om. )



67

12 .

(d.e voorkamer bovennhet lleht brandt.josé staat op een afstand r7oor
d.e kleerkaet.hiJ slaat z5.elnze1:f nauwlettend. gad.e in het spiegel-pa*
aeeJ..een tljdrroerloos. )

josé
(met een grof accent.)

Et naintenant - Ie eadarnre vl"vant.Ik houd a11es ln uiJa
hand..

(n:.3 stapt plechtstatlg naar d.e kast en maakt de deur open.neemt er
eea brrrln pak uit met dunnerrood-wltte strepen;een wlt hem6;een ge-
assorteerd.e d.as;een stljve boord;een grljze hoed ;wo1len sokken;bre-
ters;diklederenrbrulne sehoenen.dit all.es na enlg zoekenrook 1n de
laden onderaan.hii kiest r-eev zorgrnrldJ.g en legt stuk per stuk net
een zekere eerbj.ed ult op het bed en over de stoel.wanneer hiJ er-
mee klaar lsrdoet h1j een pas achteruit en kljlrt.tevreden. )

josé À1sof hij et zelf blj was.Ernest rer zLt wÍnd in uw klerene
ze bewegen.Het spookt aIlang hier in huis.

(iri; loopt naar het bed.rneeut het vest op.)

josé ïk doe U aanrvaderrU en Uw kostuum.ïk steek er mijn a?tnen

lnrmijn benen.ïn mijn hoofd.llijn voeten 1n Uw schoeaen.

(fri3 neemt d"e schoenen vastrruikt eraan.)

josé Ze rieken zelfs niet meerc

(fri3 trekt zí1n vest ult.waeht,denkt na, )



68

josé §5.et ult llefdervaderrn&ar omd.at ik Uw zoor betl.

(nf 3 kleed.t zich tot op zl jn onilergoed. uit rwit en degelljk onder-
goed.*Zljn kleren werpt hij op een ord.eloze hoop blj het bedrd.unt
ze ev later net de voet onder.ged.urenile het vervol-g van zljn no-
noloogrtrekt b.Íj zLJn vaders kleren aàrtrpreeles en keurlg.z,e zijn
hen d.uldeliJk te grootralleen d.e hoecl zal hen passen.)

josé Elj zal we7- laehen a1s hij het hoort.
(nf 3 r*aeht rroept. )

Iloort U nlj,vad.er?Bij wi jze van spreken?
Er zit allang een woru 1n Uw oor|

(reer tot zícbzeLf .)
§Íet de grootst mogeLÍjke zorgrkleectde de moordenaar zLeh

in de kLeren van zljn vaderrde genaaude Ernest À. rdle
een tlental jaren daarvoor ï{as overleden.
Ik spreek alIeea omdat 1k bang ben.Om te horen dat er ie-
nand ls.

(roept rseer. )
Ze zljn te grootrErnestrvooral- het knrls en de schoud.ers,

(frfj staat 1n hend en broek.buigt enkele malen door zJ-jn knieën oa

de wljdte van de broek na te gaan.bevestig$ de brete)-s.houdt d.e

boord om en merkt dat er geen knoopje in zit"hÍj Loopt aaar de kast
en zoekt in de lad.enrvlndt er geen.hlJ legt boorci en d.as apart op

het bed en kleedt zleh verder aan.)

josé
(toch spottend. )

ïdaarom ztt er een zweer in nljn hoofdrdle aan mij trekt
en trekt?Die nij bang maalctren gedwee.Gehoor%aaÍtrr.og al-
tijd.Ik ben Uw beste zoont jervacler.

(tri3 kfikt naar bovenrspeelt,)
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Yad"er?Hi j antwoord.t n1et.

(alLeen de hoed mist hij nog.hij neemt hem vol respeet in zijn han-
den en zet hem op.hij past precies, )

j osé
(uri5.;

tfe heb'ben hetzelfd.e hoofdrhij en ÍkrhetzeLfde hoofd.
(roept rlachend. )

Yaderrhet blijft in de familie.

(Ui3 loopt rraar de kleerkastrschrikt van zialnzeLf in de splegel en

blijft staanrernstig, )

josé Het blijft in de fanilie.
(hij droout. )

§r zaL veel bloed zijn.Ylekkenraan mijn vest.
(tUj betast het vest.)

Aan mijn hand"en.En op de grond.ïk zal overal sporen ach-
terlaten.

(fri;; r.oept,1u1d. )

Ze zullen nog aan mij denken.

(hiJ opent d.e kleerkast en neemt er een versletenrbruin koffertje
ult en nog wat kleren.J-egt het koffertJe open neer voor d.e kast
en beglnt te pakkenrgehurkt.gehaast nu.)

josé
(wanneer hij blJna klaar Ís.)

Het 1s de laatste keerrvader.

(i:f3 slu1t het koffertjerneemt het 1n zijn hand..staat voor de kast,
dle open 1s gebleven.spreekt erin.)
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josé
(fr:-; neemt afscheid. )

Danrnanneer all.es tot rust is gekomenrde kreten gestilC
en het Eezan€; berlwongenrverlaat 1k Uw huis.

(a1 tegen een clode. )

Ik ga wegrErnest.Yoor altijd"

(iii; loopt rraar de d.eur.keert weer.)

josé En achter mij blijft het stiI.Ën dood.
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(ae slaapkamer bened.etlreven later.laura zlt op het bed.rafgetekend"
tegen het sehaars verllchte raam.haar houding 11jkt krampaehtlg.
ze clraagt een langerroodsatljnen ochtendJasreen oudernets mod.el.
helderroderlederen nulLtjes met goudinlegsel en opkrullende pun-
ten.ze wrÍngt onophoudelijk net haar vlngersrlaat dan haar handen
strelend. orrer haar lichaan glijdenropnaartsrtot blj haar hars.
daar grijpen ze in elkaarrd.mkkera.ze neurÍet steeds dezeLfde re-
gel- van het bekende Iled,zeurt,)

laura Ík zeg u geen vaarrelrmijn broer,

(ae B&nBrzelfde tijd.het 11cht brandt nog.josé komt heel omzlchtig
d.e trap af .blijft bij de deur van de woonka.mer staanrluistert,
kiikt door het sleutelgat.gaat zí7n koffertje neerzetten bij het
vestialremeubel en sluipt de keuken binnen. )

(ae keuken.josé scharrelt bi.j de tafel rond.rtrekt de lade open.lau-
ra koart i.n cle deur staanrtracht uit te maken r,rlens schadurr ze zj.et.)

laura
(aarzelerul, )

Yad"er?

josé
(gehefunzinnig. )

Jarik ben teruggekornen.

laura José.
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josé ïk heb mÍJ verkleedrnlemand mag weten dat ik het ben.

(rrr3 rommelt ondertussen in de laderlegt keukengerei op tafe1.)

laura líaarom?

josé Dat nag lk nj-et zeggen.
(ongeduldig. )

ïíaar liggen d.e messen?

la.ura
(pesterig. )

Dat mag ik niet zeggen.
(rrefttg. )

Iedereen zwijgt hier u1t schrik.

josé
(voor het eerst gevaarlijk. )

ïk vraagrtíaar liggen de rnessen.

laura Reehts.

j osé
(nerveus. )

Rechts?ïk zie nlets.ïk z1e ni-etsrrechts.

laura Steek het licht B.arL.

josé Ik heb geen licht nodig.Ik kan geen licht verdragen,

l. . .(.hij is ongehoord opger'ronden.neemt d"e lade vast en keert haar om op

de tafel.graait naar een tafeknesrbekj-jkt het en steekt het in zijn
vestzak. )
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rosa
(van in de woonkamer. )

José?José?

josé
(brutaal spottend. )

'àe roept.

(r:ij houdt zLjn ha.nd in zi jn zak om het mes gekneld .wil weggaanc )

laura
(plechtigrbang. )

Yoor ule 1s het?
(ze kijkt hem aanrdringend. )

Het mesrvoor wie 1s het?

josé
(st11rteder. )

Yoor Kam1e1.

(laura neemt hen bij de schoudersrstreelt hem.omhelst hem als bij
een a"fscheid .lang, innig. )

j osé
(maakt zícln moeilijk 1os. )

Ik ga het in zijn buik steken.ïn zijn darmen.

(irii verlaat haar met tegenzlnrlÍjkt het.naar d.e woonkaner toe.)

].aura
(roept hem terug net haar woord.en. )

José?
(ze hulltrwanhoptg.)

Hlj is weg.ï(amlel is w€§*
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(josé staat een ogenbu.k a].s aan de grond genageld.trekt dan het
mes en stormt d.e woonkamer binnen. )

José
(roept rluid.keele. )

lloecler.Sïoeder.

(nr3 laat d.e d.eur openrloopt naar cte bultend.eur.rukt haar open,
loopt de straat oprbllJft mldden op het kmlspunt staan. )

José
(sehreeur"lt,tranen van woede bedr.ringend.. )

KamÍel. Kamiel.Kom terug.Kamie1.

(net het mes nog steeds opgeheven in zijn handrtoopt hij de nacht
in.achter kamiel ààrrr

ondertussen is rosa uit het donker va.n d.e r.roonkarner ln d.e deurope-
nlng komen staanrwll josé achterna.haar b]-ik ontmoet dle van l-aura
en ze blijft staan.ze bekijken elkaar.)

laura
(r.a een stllte. )

Hlj is weg.

ro§a
(onzeker. )

Ja.

laura I,ïoed er.
(ze stoktrwacht. )

ïk ga slapenrmoeder.

(re gaat de trap opreen stilte.rosa kljkt haar nà.)
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ro§& Boven?

laura
(lacht st1t. )

ïïij ophangen.

(ze klJken elkaar aan.rosa probeert te zlen wat in haar omgaat.)

rosa
(aangzaam, moederli J k. )

Pas maar Op met dle kuren.

(1aura klimt de trap verder op. )
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(ae gangrultermate vroeg 1n de ochtend.,schemerlng.een schaduw voor
het glaspaneel la d.e deurrdle aanstaat.José duwt haar open en komt
binnenrbehoedzaam lopend. .zLjn kleren 1n wanorclerongeschorea oD v6r-
noeid,de hoed en het mes zl jn verdwenen.hlJ s1.uit d.e d,eur zo stil-
mogel-i jk. )

( een kasse*reg, temld"den van d esolate, dampend e veJ.d.en. hetzelfd,e
tijdstlp, ochtendnevel. josé, krampaehtig lopend,arleen zL1n hortend.
gehÍ.jg is hoorbaar.hij ls gekleed. zoals toen hij het huÍs ver-
lletralleen 1s het Bes lÍeg.zijn ogen zíjn strak op lets voor hem

gerlcht.zijn gezieht staat verbetenrtranen in zijn ogen.voor hem

uit 1s niets te ontwaren. )

(tn tret huls. joeé neemt het koffertJe oprshript aaar de trap
klimt naar boven.d.e salondeur staat openrin het voorbijgaan
kijkt hij naar binnenrrosa zit ln een zetel- te srapen.uidden
de trap blijft hlJ etaanrkijkt omhoog. )

josé
(tuiaop,plechtig, )

Ik heb bet geprobeerdrvad"errU waardig te zljn.

e:1

op

(rosarbleek en slaperlgrkomt 1n de deur staanrstaart hen aan.)

ïosa ïs er ietsrJosé?

josé
( opgewekt. )
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. Ifee ,moed.er, Ík zong Etaar wat.

(fri3 loopt de trap verder op zonder onkiJken. )

(;osérhog steed.s lopenci over de weg.zerfde sltuatie.hlj krljgt het
moeilljk rzíjn ademhallng wordt onregelmatlg.ond.er het lopen grijpt
hlj de hoed vast en werpt hem over zijn schouder treg. )

(tn net huis.josé bekllmt de laatste tredenrkomt blj d.e d.eur van
zi3n kamer.hij aarzeat rkeert zi^c}:. half omrals wlLd.e h1j nlet bin-
nengaan.dan neemt hiJ een besluitropent d,e deur.)

(tn ae velden.josé
rukt zj-c}a het vest
hoest. )

loopt steeds tragerrstnrike1.t blj herhallng.
van het 1-ijf en J-aat het op d.e stenen achter.

(tn rret huÍs.josé knlpt het l1cht aan 1n zljn kamerrlegt het kof-
fertje aehteloos op zljn schrijftafer neer.daarbiJ stoot hij en-
i<e1e boeken en papieren op d.e grond.hij kiJkt er een ogenblik
naarrbed.enkzaarr en loopt naar de tussend.eur.)

(in Ae velden. josé strompelt
gezaktraf en toe moet hlj de

verderrhaveloos.de bretels zlJn af-
broek optrekken.het hemd hang:b er-
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uit.hlj hoest voortd"urend..er staat schulm op zijn llppen.een beetje
bloed.. )

(in Uet huls. josé opent de tussend.eurrbevriest.voor hemrln het
llehtschljaseS- dat ult zijn kamer komt rzltrn laurafs voeten zicht-
baar.ze beeft zieh aan de luehter verhangen,een van haar nulltjes
ls op de grond. gevallenrhet and.ere hangt nog aan haar voet.José
zoekt stewl bij de kleerkastrhÍj kijkt.klJkt.zÍ-jra beld.e handen

rusten op d.e spiegeL ln de deub.J-arrgzaau gl-1jdt hlj naar bened.en,

op zi-jn k4Íeën.staart naar z13a elgea gelaat ln de splegel. )

José
(op strakke rklagende toon. )

Nlemand wlst het.
§iemand heeft haar verclrlet gezlen.

(frfj l.aat zljn hoofd. met eea slag tegen de spÍegel vallenrkiJkt Ín
zí1n eJ.gen ogen, )

de beelden vloeien ln e'lkaar over.

(ln ae veldeR.josé ligt op de wëgrzijn hoofd schuin tegen een mijl-
paal,hij ls dood.er is bloecl uit zLjn mond gevloeidrwelnig.ook op

het hemd.de wind is hoorbaarreen zachte oehtendrriniireen brÍesje.§n
op het paaltjernaast zljn hoofdrls leesbaar: 1o Km.)

januari L974 . Jan Decorte


	Binder2.pdf
	Binder1.pdf
	IMG_20140621_0003.pdf
	IMG_20140621_0004
	IMG_20140621_0005
	IMG_20140621_0006
	IMG_20140621_0007
	IMG_20140621_0008
	IMG_20140621_0009

	IMG_20140621_0001
	IMG_20140621_0002
	IMG_20140621_0003

	IMG_20140621_0001
	IMG_20140621_0002

