
zoon, als een vriend: door je grootmoedigheid, 
door je menslievendheid, uit liefde zoals je zei. 
Eerste Bewoner Ga weg! Het is toch hopeloos. 
En zet die bloem op de vensterbank! (enkele 
seconden stille) 
Tweede Bewoner Ik had deze bloem voor jou 
meegebracht, ik schenk ze je. Hier, ik geef ze 
aan jou . (De deur gaat open.) 
Eerste Bewoner Je hebt je verstand verzopen. 
Zolang je in kroegen kunt blijven hoor ik niets 
van jou , maar als je moe en hongerig bent of 
gewond of ziek of doorzopen en opgejaagd 
door anderen, dan kom je terug of ik vind je 
stijf bevroren voor mijn deur. En iedereen komt 
voorbij en zegt: is dat die vriend van die heer 
die hier woont, is dat geen schande, is dat niet 
onmenseli jk! 
Tweede Bewoner Niemand bekommert zich om 
ons, wij leven hier onbekend en onbemind. 
Eerste Bewoner Ik vergeef je w a t j e mij hebt 
aangedaan, maar ga nu weg ! 
Tweede Bewoner J i j zoekt een toevlucht in de 
wierook van gedachten en gebeden, in de 
boeken, in de woorden, maar ik wil enkel in de 
warmte blijven. J i j kunt dat niet begrijpen, in 
jouw huis kan geen kreet doordr ingen, binnen 
is het doodstil . Jij luistert enkel naar je eigen 
stem, vervreemd van alle anderen heers jij in je 
kamer als een gigantisch insekt, vanuit je kamer 
bestuur j i j de wereld en aanschouw je de 
veldslag van je verleden. Je gaat naar 
zangverenigingen, je hebt een god, maar wie 
ontmoet je, wie ? 

Eerste Bewoner Ik vergeef je alles, omdat ik 
alles vergeven kan, je wanorde, je vervloekin-
gen, je heidense waanzin, je haat tegen het 
gezag, ik vergeef je dat allemaal want je gaat 
ten gronde aan jezelf. 
Tweede Bewoner Ik schijt op je vergiffenis, ik 
spuw op jouw god. 
Eerste Bewoner Ik heb niet gehoord wat je zei. 
Ga weg ! En kom nooit meer terug. (Het huis 
wordt afgesloten.) 

SCENE ZEVEN : DE D O O D 

(Bonst op de deur.) 
Tweede Bewoner Doe open, ik ben het ! 
Eerste Bewoner Wat wil je nog meer ? Heb je 
me nog niet genoeg bestolen, waarom kan ik 
niet van je afgeraken? Heb je misschien 
wroeging? Waa rom durf je me niet aanki jken? 

Verdwijn ! Kijk zo niet als een hond. Durf je 
niet weg gaan ? Ben je bang ? 
Tweede Bewoner Ik weet het niet, maar 
plotseling stond ik voor je huis, in deze buurt , 
met zijn eigen stemmen en geuren. Ik bleef lang 
kijken naar al die andere bewoners, hoe ze 
komen en gaan, ik hoor de sleutels in de sloten 
knarsen, ik hoor hun voetstappen. 
Eerste Bewoner Wat wil je nu ? 
Tweede Bewoner Ik weet het niet. Ik wil 
nergens heen. 
Eerste Bewoner Nu zie je zelf wat er van jou 
geworden is! Wat een schande ! 
Tweede Bewoner De schande is voor mij. 
Eerste Bewoner Ik schaam me nu omdat ik je 
vervloekt heb, je was als een duivel in mijn 
ogen, als een sater, als een parasiet die in mijn 
kamer woekerde. Kom binnen. 
Tweede Bewoner Ik wil nooit meer weg gaan. 
Eerste Bewoner Waarom zeg j e da t? Wat is er 
met jou aan de hand ? 
Tweede Bewoner Weet je ? 
Eerste Bewoner Wal ? 
Tweede Bewoner Och, niets. 
Eerste Bewoner Eet. Ik ben je vriend toch. 
Tweede Bewoner Ik wil niet meer eten. 
Eerste Bewoner Zo zal je niet lang meer leven. 
Tweede Bewoner J i j weet alles. 
Eerste Bewoner Ga in bed liggen. 
Tweede Bewoner Waar moet dat met ons heen? 
Wij wachten en wachten. 
Eerste Bewoner Heb je het niet goed? Dan kan 
ik er ook niks aan verhelpen. 
Tweede Bewoner J i j hebt het goed, spaarzaam, 
alléén, geordend, jij bent geduldig, je vergeet en 
vergeeft, je gaat de straat niet op, je wandelt in 
een tuin, blind. 
Eerste Bewoner Ik weet ook wat er omgaat in 
de verborgen kamers. 
Tweede Bewoner Daar groeit de onrust , daar in 
de donkerste hoeken waar geen zon bij kan, 
broeit het, het begint bij de vernedering. 
Eerste Bewoner Ik kan het mij voorstellen en 
daarom beoefen ik de naastenliefde, deel ik 
alles met jou. 
Tweede Bewoner Voor alles heb jij een passend 
antwoord, maar weet dat ellende onbeschrijflijk 
is, ondergronds, iedereen schaamt er zich over, 
maar zij, de ellendigen, komen talrijker dan 
ooit iemand kon vermoeden de straat bevolken, 
hun stemmen groeien en barsten van geweld, zij 
kunnen nergens heen en breken de orde. 
Eerste Bewoner Met hen komen andere 

machthebbers, nog wreder diktaturen, nog een 
bloediger bewind, zo zullen zij ontaarden. 
Tweede Bewoner Zij zullen herbeginnen, een 
nieuwe opstand, het is nooit ten einde. 
Eerste Bewoner Ze worden bedrogen door hun 
eigen mensen. 
Tweede Bewoner Het is lente. 
Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest 
zijn, vergeet het niet ! 
Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij 
hebben niets anders in deze korte tijdspanne. 
(Lange stilte) 
Eerste Bewoner Wat gebeurt er? Voel je je niet 
goed? Kan ik je helpen ? (lange stilte) 
Tweede Bewoner Zo heb je jezelf in slaap 
gewiegd. 
Eerste Bewoner S l a a p j e al? Hoor je me nog? 
Je hebt het zo koud. (Heeft hem aangeraakt.) Ik 
zal je met mijn eigen lichaam verwarmen. 
Waarom heb je het zo koud? Word wakker! 
Waarom lig je zo stil? Ik voel je adem zelfs niet 
meer. (Hij betast hel levenloze lichaam) Geef me 
een an twoord! Geef me toch een antwoord. 
(Schreeuwt, uitzinnig, waanzinnig, slaat op de 
deur.) 30 sec. muziek (cfr. begin) 

EPILOOG 

(Leest droevig het slot van de brief van Makar 
aan Warenka voor het open venster.) "Zelf zie ik 
heus wel in dat ik diep gezonken ben en wat 
het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik 
verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat 
was mijn lot en het lot ont loop je niet, dat weet 
je zelf. Zo, dat was dan het uitvoerige relaas 
van mijn ongeluk en rampspoed, Warenka, 
zoals je ziet zijn het dingen die ik maar gauw 
vergeten moet. Ik voel me niet goed, vrouwtje, 
van al mijn opgewektheid is niets meer over. Ik 
eindig in de hoop dat je verzekerd bent van 
mijn aanhankeli jkheid, liefde en hoogachting, 
Warwara Aleksejewna, en verblijf, je gewilligste 
dienaar, Makar Dewoesjkin." (Hijsluit het boek, 
blaast alle kaarsen uit en sluit het huis.) 

EINDE 

De vreemden, 
ze zwerven, 

H u n haven is niet hier, 
hun s temmen gonzen tot psa lmen, 

Hun liefde was bedreven, 
in kor t o p o n t h o u d , rechts taand, 

Halfl iggend, in voertuig. 

De vreemden, 
ze werden geslagen, 

Hun gezichten geramd en verwoest. 
De vreemden, 

ze reizen, 
Trekken kleurlijnen in het p lane tar ium. 
De vreemden, 

ze ver t rokken 
Tot een handvol stof. 

Bert Verm 
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N I M F , K I N D , G I T A N E 

in zachte berm, blootvoets 
waar voertuigen de lucht slikken 
met open dieremuilen. 

Cari tas , een kamion 
met lijken en gewonden gevuld, 
raakt klem, slaat s tuurloos. 

nimf, kind, gitane 
wier adem zacht het gras beroer t , 
de koude slaat om haar l ichaam, 
handen vatten haar overal. 

een trieste glim op haar gezicht, 
nimf, kind, gitane 
zwervende, vrije vogel 
d ie o p b r a n d t in de z o n . 

Ber t V e r m i n n e n 


