Marc De Bie

DE DAG DAT HET KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË VERREDEN WERD
volkstoneel

Inhoud
Wat er allemaal gebeurt in het gezin Van Appels de dag dat wielrennende zoon André het
kampioenschap van België betwist.
Personages (6 dames / 11 heren)
6 dames: Zulma / Marie-José / Melle / Alineke / Meentje / Merence
11 heren: Valeer Van Appels / André / George / Mong / Miel Masseur / De sjampetter / Pee
Mertens Meester Roeykens / Staaf Colle / De burgemeester / Zotte Mit
Decor: de woonkamer van een café, met een toegang naar buiten, naar het café, naar de
keuken en naar de rest van het huis.
Wie in het tweede bedrijf voor het café als decor opteert, moet enkele tekstaanpassingen
doorvoeren.
Tijdstip: begin juni 1961
Leeftijden: Valeer 41, Zulma 39, André 18, Marie-José 16
De dag dat het kampioenschap van België verreden werd, werd in 1978 door de toenmalige
BRT gecreëerd als tv-spel.

EERSTE BEDRIJF
11 uur

Valeer zit in zijn rolstoel. Zijn aandacht gaat naar de tube die hij aan het plakken is. Melle zit
in haar zetel een paternoster te bidden. Cafébel.
Valeer

Marie-José! Marie …

Marie-José

(op uit keuken) Ik ben er al, vader.

Valeer

Volk.

Marie-José

(naar café; off-stage) Ah. ’t Wordt tijd. (op) Kom maar mee, kom.

George en Marie-José op.
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Marie-José

Waar hebt ge zolang gezeten? ’t Is elf uur.

George

Ik ben naar Terhagen naar de mis geweest. Een namis voor mijn moeder haar
moeder die over laatst gestorven is.

Marie-José

Ik zal u maar geloven. Ga zitten. Drinkt ge iets?

George

Een pinteke.

Marie-José

Bier? Nu al? ‘k Hoor het: nadorst. (af café)

Onbehaaglijke stilte.
George

(gaat zitten) Tubes aan ‘t plakken, Valeer? … Patiëntiewerk zeker?

Valeer

Nogal.

Marie-José

(op, geeft pint) De hoogmis is uit, er is nog volk binnengekomen. (af)

Weer onbehaaglijke stilte.
George

Hij gaat toch niet met die tubes rijden, Valeer? Hij rijdt toch met nieuwe?

Valeer

Hij rijdt met twee oude.

George

Oude?

Valeer

Oude kunt ge betrouwen.

George

Waar is hij nu, Dré?

Valeer

Zich los aan het rijden.

George

Langs de vijver?

Valeer

Was Miel nog niet op weg? Miel Masseur.

George

Miel Masseur? Niet gezien. Gaat hij Dré van de voornoen nog masseren?

Valeer

Direct als hij thuis komt.

George

Is dat niet wat vroeg?

Valeer

Vóór de koers nog eens.

Marie-José

(op) Is uw vader mee naar Oostakker, George? (af naar keuken, en meteen
terug met kom en bakje aardappelen) Ze waren nog al eens met een pak volk.
(is beginnen schillen) Als hij nu niet wint, onze André, dan versta ik het niet.
Ahwel, is hij mee? Uw vader?
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George

Natuurlijk. ’t Is toch hij die de bus ingelegd heeft.

Marie-José

Ik dacht dat dat dinges was, Staaf Colle, de voorzitter van de supportersclub.

George

Maar gij. Die kan niet schrijven.

Marie-José

Hij rijdt toch met een Mercedes.

George

Mijn vader is secretaris van zeven bonden. Maar het liefst van al is hij
secretaris van de supportersclub. De burgemeester zegt dat er geen betere
kracht te vinden is in de gemeente dan mijn vader. Ook niet als onderwijzer.

Bij het woord burgemeester stopt Valeer even met zijn bezigheden en sluit hij de ogen.
Marie-José

Ging de onderpastoor de mis doen Oostakker?

George

Mijn vader ging het aan de paters vragen. Hij is vier jaar in Oostakker op
pensionaat geweest. Hij peinsde wel dat ’t zou mogen.

Marie-José

Ik ben nerveus, jongens, nerveus, ik kan ‘t aan geen mensen zeggen. En ik leg
alles verloren. Nu ben ik mijn coupon voor de trein kwijt ook.

George

Zijt gij ook nerveus, Valeer?

Marie-José

Mijn vader is nooit nerveus. Is ’t niet waar, vader? En hij is nochtans ook
coureur geweest vóór hij dat accident heeft gehad.

Valeer sluit weer de ogen.
George

Hebt gij ook nog in ’t kampioenschap van België meegereden, Valeer?

Marie-José

Onder de oorlog ging dat niet door. En daarna … Hij is in ’44 …

Valeer wil het niet meer aanhoren en begint verwoed aan de tube te werken.
Marie-José

Sindsdien heeft hij nooit meer op een fiets gezeten. Maar mijn vader nerveus?
Bijlange niet. Ons moeder, die.

George

Is zij mee naar Oostakker?

Marie-José

Dat kunt ge peinzen. Uw pint is al uit. Gij kunt toch drinken, gij. Kom, schil wat
voort, ik zal uw glas vullen. (af café)

George

Patatten schillen? Ik …

Marie-José

(off-stage) Ge kunt gij dat wel. Ah, Mieleke, loop maar door naar de living.
Onzen Dré zal direct gaan komen. Voor u een bruintje zeker?

Miel

(op) Dag allemaal, dag. Valeer, dag. Melleke, dag.
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Melle glimlacht en mompelt iets.
Valeer

Hij zal gaan komen, Miel. Ga zitten.

Miel

Jongens, jongens, wat een dag, wat een dag. Dat gij er zo rustig bij zit, Valeer.
Hij rijdt toch met die twee tubes die er nu opsteken, hé.

Valeer

’t Zijn zijn beste, Miel.

Miel

Jongens, jongens, wat een dag, wat een dag. (nerveus recht) Hoe is ’t met u,
Melleke? (luider) Hoe dat het is?

Melle mompelt iets.
Miel

Hoe is ’t met haar, Valeer? Is ze al wat beter?

Valeer

Helemaal in ‘r haak is ze nog niet.

Miel

Jongens, jongens, wat een dag, wat een dag.

Marie-José

(op) Hier uw bruintje, Miel. (geeft pint aan George) Hier. (kijkt naar de klok) Zo
laat al. Ik moet me haasten. Ik loop gauw … Wacht, loop gij eens tot bij
Doriskes. Om ne kilo-een-half biefstuk. Zou dat genoeg zijn voor ons vieren?
En een half pond américain voor Melle. Magere biefstuk. Zeg dat het voor ons
is. Zeg maar voor de toekomstige kampioen van België. Hier, geld.

George

Anderhalve kilo biefstuk en een half pond américain. (drinkt nog een slok en
dan weg) Tot straks.

Miel

Jongens, jongens, wat een dag, wat een dag. Wat peinst ge, Valeer? Hebt gij
er een goed oog in?

Valeer

Een mens moet altijd ’t beste hopen, hé Miel.

Miel

Dat zeg ik met u. En die beeweg naar Oostakker, die zal er ook geen kwaad
aan doen. Geloof ik toch. Gelooft gij daar ook in, Valeer? Gelooft gij dat dat er
iets toe doet?

Melle

Alleen Ons Heer weet wie er zal winnen.

Miel

Wat zegt ze?

Valeer

Dat alleen Ons Heer weet wie er gaat winnen.

Miel

Ik heb dat nogal gemerkt: als ’t over Ons Heer gaat, hoort ze alles.

Valeer

Onze Dré niet tegengekomen? Hij moest al thuis zijn.

Miel

Waar is hij?
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Valeer

Een uurtje op souplesse gaan rijden. Rond de vijver.

Miel

Da ’s goed; de spierkes los rijden. En wat niet los is zal ik daarna wel ... Hij is
daar! (met eerbied) André.

André op. Miel heeft meteen een handdoek genomen en droogt André af.
Valeer

Hoeveel ronden?

André

Vier.

Miel

Vier? Een goeie twintig kilometer. Da is …. meer moet dat niet zijn. Malfliet,
heb ik gehoord, heeft van de week vijfhonderd kilometer getraind.
Vijfhonderd kilometer, dat is te veel, veel te veel. Tweehonderd achter de
brommer van zijn vader. (betast de beenspieren van Dré) Goed, goed, heel
goed. Soepel, heel soepel. Ik zal niet te veel werk hebben. Sè, Valeer, als hij
vandaag geen kampioen wordt, begrijp ik er niets van. Kom, André, we zullen
het laatste stukje stijve spier ook eens onder handen pakken. (passeert Melle)
Aan ’t lezen, Melleke? Lees maar, gij. Naar u luistert Ons Heer wel. Bidt dat hij
kampioen wordt, hier, onze André.

Melle

Dat hij maar niet verongelukt.

Miel

Wat? Wat zegt ze? Verongelukken, André? Melleke-mens, wat zegt ge nu.
Hebt ge … denk daar niet aan, Dréken. Verong … Kom. (af met André) Pol De
Buyser niet tegengekomen rond de vijver?

Valeer

(bolt tot bij Melle) Melle? Moet ge niets hebben? Wilt ge iets drinken? Een
yoghurt? Hebt ge uw medicamenten al gepakt?

Melle

Wie was dat?

Valeer

Wie? Over wie hebt ge het? Dinges bedoelt ge, George van meester
Roeykens? Ik weet het. Die jongen kan er niet aan doen.

Mong

(op uit café) Mag ik erin?

Valeer

Mong! (vriendelijk) Zet er u bij, jong. Marie-José!

Mong

Laat maar, Valeer, ik heb mijn gerief mee (toont ontkurkt flesje bier). Mijn
constateur is al binnen. Quiévrain is om acht uur gelost.

Valeer

Zat de wind mee?

Mong

Er is bijna geen wind. ’t Is echt zomerweer.

George

(op) Hier ben ik al. Er was veel volk bij de beenhouwer, maar ik mocht
voorgaan. Zal ik het in ’t café in de frigo leggen? .. Dag, Mong. Ik had u nog
niet gezien.
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Mong

Kameraad.

Valeer

Marie-José!

George

Ik leg het zelf wel in de frigo.

Valeer

En breng nog een pilsje mee voor Mong.

Mong

Ik drink uit ’t flesje.

George

(vriendelijk) Ik weet dat wel. (af)

Valeer

Waar zit ons Marie-José nu?

Mong

Houd die uit uw huis, Valeer toch.

Valeer

’t Is geen moeilijke jongen.

Mong

’t Is …

George

(op) Alstublieft, Mong.

Valeer

Marie-José!!

Marie-José

(off-stage) Ik ben in de keuken.

Valeer

Z’ is in de … Ja, ga er maar bij.

George af keuken.
Mong

’t Is de zoon van zijn vader. Dat wou ik zeggen.

Valeer

Daar kan die jongen niet aan doen. Wacht eens, Melle wil iets zeggen, geloof
ik. Melle?

Melle

Waar is die jongen naartoe?

Valeer

Waar die jongen naartoe is?

Melle

Moet hij niet studeren?

Valeer

Studeren? Dat weet ik niet.

Mong

Zou hij het zelf weten? Valeer, klant is koning, en uw café draait goed,
profiteer ervan. Maar onthoud wat ik zeg: vroeger zaagt ge ze hier niet. Toen
waart ge stront. Een zwarte smeerlap. Maar nu, nu dat Dré goed is beginnen
rijden, nu zakken ze af. Het hele bestuur van de supportersclub is hun handen.

Valeer

Er is nochtans geen kiezing op komst.
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Mong

Lach er maar mee.

Valeer

Ge ziet alles veel te somber in. Staafke Colle is toch gene van hen?

Mong

Staaf Colle. ’t Is nogal de man om zijn gedacht te zeggen tegen die kliek. Hij
kakt in zijn broek vooraleer de burgemeester naar hem gekeken heeft. Dat is
al van na de oorlog zo. Weet ge nog hoe Colle in ‘44 de zolen gelikt heeft van
Bieseman? En waarom? Omdat hij gesmokkeld had. Omdat hij schrik had dat
ze hem ook zouden oppakken. Hij en zijn compagnon Pee Mertens. Ja, die
ook. Van wat zijn die twee rijk geworden? Hun commerce draaide goed. En
met wie deden ze commerce? Nog een keer: ’t is uw café, Valeer, gij doet
ermee wat ge wilt. Maar ik vriendelijk zijn tegen die sjarels? Jamais. (af en toe
drinkt hij een slok)

Valeer

Zulma ..

Mong

Zulma, altijd Zulma. Maar die Zulma van u zit godverdomme in geen koetske.
Zij heeft haar rug niet gebroken. Zij is in september ’44 niet tegen een
boerenkar gereden. Tegen een boerenkar! Dat gij godverdomme zulke
leugens om bestwil moet blijven rondstrooien.

Valeer

(onder de indruk) Ze heeft er toch een misval aan overgehouden?

Mong

Reden te meer om die mannen nooit meer te bezien.

Valeer

Mong, jong. ’t Is twintig jaar geleden. Een mens moet vergeven en vergeten.

Mong

Wat? Vergeten? Ik? Nooit! En gij moet dat ook niet doen. Als ge nu nog iets
misdaan hadt onder de oorlog, misschien dan. Maar wat hebt ge misdaan?
Hebt g’ iets misdaan? G’ hebt gelijk elke eerlijke mens uw boterham willen
verdienen. Niet met te smokkelen, maar door in de fabriek te werken en voor
en na wat in de koers te rijden. Politiek? Ge waart Vlaamsgezind, ja, van uw
vader geleerd die vier jaar aan de IJzer heeft gezeten, uitgekafferd door
oversten die zijn taal niet wilden spreken. Ge hebt onder de oorlog enkele
koerskes gewonnen. Weet ge wat ge hadt moeten doen? Uw palm onder hun
witte kloten dragen, dat hadt ge moeten doen. Dan was ’t in september wel
goed geweest. Ik vergeten? Valeer, jong, ik kan tegen geen
onrechtvaardigheid. Op straat niet en op ’t werk niet. Daarom ben ik socialist
geworden. Santé!

Valeer

Santé! .. (hulpeloos) Mong-jong.

Mong

(af café)

Valeer piekert.
Mong

(op) Ik heb er mij twee meegebracht. Schrijf alles op. Santé. En voor de rest: gat
aan vegen. Ik zal ’t na de noen komen betalen.
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Valeer

Gaat ge niet mee naar Ertvelde?

Mong

Ge weet dat ik tegen geen auto’s kan. Geen twee kilometers en dat begint hier
te kriebelen, rond mijn maag. Aan alleman scheelt iets. Melle! Gij ziet er nog
goed uit voor uw leeftijd. Als ik nu niet met een nuchtere maag zat, ik zou een
danske doen met u.

Valeer

Moet ge een boterham, Mong? Met américain of zo?

Mong

Danke. Ik eet nooit op een nuchtere maag. Na de noen, ja. Wat peinst ge ervan,
Melle? Een walske of een tango?

Melle

(giechelt) Mijn benen, Mong-jong. Mijn benen.

Valeer

Laat haar, Mong, ze is ... Ze mag geen inspanningen meer doen, heeft de dokter
gezegd. Hij is hier van de week twee keer geweest.

Mong

Hoe oud is ze nu?

Valeer

Zesentachtig. ’t Kan ook zevenentachtig zijn.

Mong

Sè, Valeer, als gij Melle niet gehad hadt, dan zoudt ge een sukkelaar geweest
zijn, weet ge. Een echte. Ge zijt nu nog een halve sukkelaar, met uw benen en
zo, maar zonder háár, wat ge zonder haar hadt moeten beginnen, ik weet het
niet. Ze heeft u verzorgd als een moeder. Ik weet het, Valeer, ge zijt een
fidele gast, ge zult haar uw leven lang gaarne zien. .. Hoe oud waart ge toen ze
…

Valeer

Twee jaar. Van de Spaanse griep.

Mong

Wat?

Valeer

Ze is van de Spaanse griep gestorven. In 1920.

Mong

Dat is eenenveertig jaar geleden. Zo lang al, eenenveertig jaar, zorgt uw tante
voor u. Ik heb ook geen moeder gehad. Toch geen goeie. Ik was een voorkind.
Mijn vader was van adel, ik dus ook zeker? Ge ziet dat nog wel een beetje aan
mijn gang, nee? Hij was de kleinzoon van de baron van Hogendijk. Altijd hete
mannekes geweest, die gasten. (en maar drinken)

Valeer

Gij hebt er ook wat van. In uw keel toch.

Mong

Santé. Melle! Santé! Ze lacht naar mij. Zou ze verliefd zijn op mij?

Valeer

Ik laat haar niet gaan, ik kan haar nog niet missen.

Mong

Ik heb haar zuster nog gekend, uw moeder dus. Ook een goed mens, weet ge.

Er wordt aangeklopt. Mong opent de deur naar het café. Champetter op.
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Mong

Kom binnen, champetter, kom binnen. Dat gij niet mee zijt naar
Scherpenheuvel.

Valeer

Oostakker wil hij zeggen. Pak een stoel, champetter. Marie-José!

Miel

(op) Zo sè, we zijn ervan af. Jongens, jongens! Ik heb onze toekomstige
kampioen van België daar eens-een-keer op twee scherpe benen gezet, sè,
mijn armen doen er nog zeer van.

Champetter

Ge hebt hem toch niet te hard gezet, Miel? Ge moet daar voorzichtig mee zijn,
weet ge.

André op. De champetter springt recht en salueert plechtig.
Champetter

Dag André. Alles in orde, André? Wij rekenen op u.

André

Afwachten, hé champetter.

Mong

Tutut. Ge moet optimist zijn, jongen. Ge kunt gij evengoed winnen als een
ander.

Miel

Evengoed? Wablieft? Beter! Veel beter!

Cafébel rinkelt.
Valeer

Marie-José!

André

Wil ik bestellen, vader?

Miel

Halt! Nee!! Nee, nee! Zet u en rust.

Champetter

Miel heeft gelijk, André. Rusten moet ge nu doen.

Valeer

Marie-José!

Marie-José op uit keuken, zoals altijd met de eeuwige glimlach van de ideale cafédochter.
Valeer

Laat de keuken nu maar. Doe nu het café.

Marie-José

Ja. Ik zal hier beginnen, zeker? Wat drinken de mannen? Drinkt gij iets, vader?

Valeer

Waar is …

Marie-José

George zit in de keuken. Voor u een flesje, Mong?

Mong

Moet hij niet leren? Hij studeert toch nog?

Marie-José

Hij doet zijn examens in september. Een flesje voor u.

Mong

Pak er maar twee.
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Marie-José

Voor u, champetter?

Champetter

Ge weet, Marie-Joséke, als ’t kan, en nu we toch hier zitten …

Valeer

Voor de champetter een jeneverke. En voor mij een cola.

Marie-José

En voor u, Miel?

Miel

Voor mij niets meer, Mariake.

Allen

Allee, Miel-jong.

Miel

Nee nee, jongens, nee nee. Ik moet … hoe laat is ’t nu? … ik moest al thuis zijn.

Mong

Maar dedomme, gij, zet u nog een beetje. Nog een bruintje voor Miel.

Marie-José

Voor u een water, Dré? (bij keukendeur) George! Meekomen naar ’t café. (af
naar café, gevolgd door George die uit keuken komt)

Champetter

Voor mij is er maar één kanshebber voor ’t kampioenschap. André daar.

Miel

Gelijk hij er voorstaat, champetter .. ge hebt dat nog nooit gevoeld. Als ge ’t in
uw handen houdt, precies de dinges, de billen dinges van een klein kalf.

Mong

Nu we ’t daar toch over hebben, hoe is ’t met uw burgemeester, champetter?

Champetter

’t Is die van u ook, hé, Mong.

Mong

De mijne omdat het niet anders kan. Moogt ge nog altijd zijn kommissies doen
?

Valeer

Kom, jongens. Hoe dikwijls nog? Kom, geen politiek.

Marie-José

(op uit café met de bestelling) Zal ik het hier zetten? Pak uw gerief. (geeft
cola aan Valeer; af café)

Allen

Santé.

Miel

Op André!

Champetter

Op André!

Mong

En wat gaat gij eten van de middag, meneer de toekomstige kampioen?

André

Biefstuk, peins ik. Met worteltjes en erwten.

Miel

Niet te veel patatten vandaag.

Champetter

Waarom niet?
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Miel

Dat ligt te veel op de maag.

Mong

Consistent voedsel, dat is mijn geheim. Consistent voedsel en een pilsje.
Waarom staat ge recht, Miel?

Miel

Nu moet ik echt naar huis. Ook wat eten en me gaan gereed maken. Jongens,
jongens, wat een dag.

Champetter

De dag dat het kampioenschap van België verreden wordt.

Miel

Andréke, nog wat rusten ook, hé. Om één uur kom ik u halen. Dag allemaal.
(af)

Champetter

Uw bier is nog niet uit.

Mong

Hij durft niet meer drinken. Zijn Matille ruikt altijd aan zijn adem als hij
thuiskomt. Gelijk onze Mitsy aan een paal.

Champetter

Dat durft die van mij ook.

Mong

Aan een paal ruiken?

Gelach.
Mong

Als die van mij aan mijn adem moest ruiken, ze viel op haar gat van zattigheid.
Marie-José! De laatste, Valeer, op mijn kosten. Marie-José!

Marie-José

(op) Wie heeft hier geroepen?

Mong

Ik. Laat ons nog eens drinken, meisje.

Marie-José

’t Zelfde? Nog een cola, vader?

Valeer

Geef mij ook maar een biertje.

Marie-José af café.
Mong

En haast u maar een beetje. Niet staan vrijen!

Marie-José

(op met twee flesjes) Vrijen? Ik, met die? (schenkt uit de fles een jenever)

Mong

Als ge er niet mee vrijt, geef ik nog een tournee.

Marie-José

Maar al vrij ik er niet mee, een slechte jongen is het niet.

Champetter

Dat vind ik met u.

Mong

Champetter-jong, ge zijt ne … ne … ne man naar mijn hart, alla. En een echte
vent. Maar ge zijt een Sergooris, niet waar, en ’t is alleen omdat uw vader en
uw nonkel en uw schoonbroer in het muziek van de witten spelen, dat gij
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champetter mogen worden zijt. Ik weet het, jong, in uw hart zijt ge er ene
zoals ik. Voor de kleine man dus. Als ik na de oorlog de goei partij niet had
gehad, had ik misschien ook in den bak gezeten. En weet ge waarom? Omdat
de kliek van Biezeman mijn bakkes niet kon verdragen. Het bakkes van een
Van den Eynde zeker, de Van den Eyndes die nog gestaakt hebben in de
fabriek waar Biezeman de grote man was. En dat van Valeer kunnen ze ook
niet verdragen. En pas op hé, dat van u ook niet. Maar gij, gij zijt bij de goeie
ziekenkas, en ’t goed syndicaat en … en … Maar ik zie u geiren zulle. Dat ze
godverdomme geen slecht woord durven zeggen van u. Niemand! Ook uw
burgemeester niet!
Valeer

Mong.

Champetter

We gaan er geen woorden aan vuilmaken. Vandaag rijden we ’t
kampioenschap van België, en André daar is mijne favoriet. En daar wil ik ook
iets op geven.

Mong

Bravo, champetter. U moesten ze burgemeester gemaakt hebben, u en
niemand anders. Hoort ge ‘t, Melle? De champetter geeft zich aan voor
burgemeester. Hij vraagt om voor hem te stemmen.

Valeer

André.

André

Vader?

Valeer

Wilt ge nog tien minuutjes gaan wandelen met mij? Marie-José!

André

Natuurlijk, vader.

Marie-José

(op uit café) Vader?

Valeer

Dré en ik gaan nog efkes een frisse neus halen. Tien minuutjes maar.

Marie-José

Maar niet langer. Binnen tien minuten moet André eten. Ik heb al gegeten,
want ze zullen gaan thuiskomen van Oostakker.

André duwt de rolstoel; af; Marie-José af café.
Mong

Champetter-jong, die Valeer, niet waar, dat is er ene gelijk gij: ene van goud.
Maar dat wijf van hem, dat wijf. Ge hebt er geen gedacht van. Die dochter
hee, die is niet van hem zulle. Die is gemaakt toen hij in de kliniek lag. Na dat
zogezegde accident.

Champetter

Mong, ge weet dat ik van die dinges niet moet hebben. Laat mij in vrede
leven, en in vrede eten en drinken.

Mong

De sukkelaar. Nog een geluk dat hij Melle heeft. Melle! Melleke! Wilt ge echt
niet met mij trouwen? (neemt een stoel, drukt hem tegen de borst en zingt en
danst) Gingt gij nog iets geven, champetter?
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TWEEDE BEDRIJF
12 uur

Zulma op. Pee duwt haar naar binnen, handen op haar kont. Zulma duwt hem weg.
Zulma

Poten van de koets in mijn huis, Mertens. .. Marie-José!

Mertens

De deur is toch toe?

Zulma

Ginder! .. Marie-José!

Mong

(in deuropening café) Kunt ge ’t met mij niet doen?

Zulma

Is ons Marie-José daar?

Mong

Zulmake, mijn zoeteke, hebt ge goed gelezen voor de heilige Rita? Zet u een
beetje bij mij en de champetter, kom, en vertel ne keer.

Zulma

Ik heb nu geen tijd, Mong. Naar ’t café, vooruit. (Mong af café)

Mertens

Goed zat, zeker, Mong? (wil haar nog eens vastgrijpen)

Zulma

(slaat op zijn handen) Hoe laat komt ge me halen voor ‘t kampioenschap?

Mertens

Eerst wat eten en direct daarna.

Marie-José

(op uit café) Eet ook wat, ma, het staat klaar. Wij hebben ’t onze al binnen.

Zulma

Vader ook? Waar is hij?

Marie-José

Bij Melle. We hebben haar naar bed gedaan.

Mertens

Dag Marie-Joséke.

Marie-José

(koel) Pee. (af café)

Mertens

Pee, zegt ze, Pee.

Zulma

Wat moet ze zeggen? Pa misschien?

Mertens

Godverdomme, Zulma.

Zulma

Begin daar nu niet over. En vloek niet zo.

Mertens

Zo een schoon kind. Dat heeft ze van u.

Zulma

‘t Is al goed. Stap het af, vooruit. Eet en rust wat. Om één uur zijt ge hier weer.
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Mertens in gedachten verzonken zonder groeten naar buiten.
Zulma

André! André!! (André op uit keuken; ze merkt dat niet) André! Ha, Andréken.
Hoe is ‘t, jongen? Heeft het gesmaakt? Aan het rusten? Voelt ge u goed? Er
was veel volk, zulle, in Oostakker. De onderpastoor heeft de mis gedaan. Een
lieve mens is dat. Zijn hart klopt voor de wielersport, zei hij. Loop niet zo rond,
jongen. Ge gaat moe worden zo. Komt Miel Masseur u halen?

André

Met de camionette van Staaf Colle.

Zulma

Weet ge wie ik in Oostakker niet gezien heb? George.

André

Die zit in ’t café. Peins ik.

Zulma

Wat!? (energieke stap richting café; beraadt zich) Wat denkt die wel? Van ons
Marie-José hare kop zot te maken en dan met haar niet te mogen trouwen
van zijn vader?

André

(haalt de schouders op)

Zulma

Marie-José! Marie-José!! (normale toon) En ’t is bijna dezelfde profiteur als
zijn vader.

Marie-José

(steekt hoofd binnen) Ma?

Zulma

Deur toe! Wat zit die zoon van de meester daar nu weer te doen? ’t Is zondagvoornoen en dat zit al op ’t café. Kon dat niet meegaan naar Oostakker
misschien? Moet hij geen weesgegroeteke lezen voor André?

Marie-José

George is hier niet meer, ma, hij is al weg.

Zulma

En waarom is hij niet mee geweest? Hij hoorde niet aan die kant zeker? Hij
hoort alleen maar als ge zegt: “Hier, een pint, George.” Kind toch!

Marie-José

Ge klapt precies dat we al serieus verkeren, ma.

Zulma

God! Serieus verkeren! Laat me ten minste daar niet aan denken. Maar
verliefd, kindeke, zijt ge niet een beetje verliefd?

Marie-José

Nee.

Zulma

Ge moet niet verlegen zijn. Dat is normaal op uw leeftijd. Alle meisjes van uw
leeftijd hebben dat.

Marie-José

Ik ben niet verliefd, ma. Is ’t niet waar, André?

André

Hé?

Zulma

Wat weet onze André daarvan?
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Marie-José

Hij is toch oud genoeg?

Zulma

Onze André rijdt in de koers. Dat is iets anders. Is ’t niet waar, André?

Marie-José

Hij wordt rood.

Zulma

Wat zegt gij nu. .. Ga nog een beetje naar uw kamer, Dréke, en rust nog wat.

André

Miel zal gaan komen.

Zulma

Ik kom u direct halen als hij er is.

André af. Geluid van een autocar.
Marie-José

Hoort! De bus is daar.

Zulma

Oeieoei. Als die nu nog allemaal gaan binnenvallen. En ik moet nog eten. En
om één uur komt Pee Mertens me halen.

Marie-José

Weeral met die Pee?

Zulma

En dan? Is Pee geen vriendelijke en fatsoenlijke mens misschien?

Marie-José

Voor een keer kunt ge toch met de bus mee? (af café)

Aline en dochter Philomeentje op van buiten.
Aline

De meesten gaan rechtdoor, Zulma. Eerst eten, zeggen ze, want om één uur
moeten ze hier weer zijn. ’t Is toch om één uur dat we vertrekken naar
Ertvelde? Maar wij kunnen toch niet naar huis gaan zonder eerst eens
goedendag te zeggen, niet waar?

Zulma

Ja ‘, Alineke, ’t is waar. Een pilsje?

Aline

Ja. ’t Laatste. En voor u, Meentje? Een limonadeke?

Meentje

Nee, alstublieft, mijn maag is overleden.

Zulma

Pak een stuk chocolade, meisje, en eet dat morgen of zo op. Marie-José! Een
stuk melkchocolade en een pintje!

Aline

Oei oei, Zulma, ik krijg het hoe langer hoe meer op de zenuwen. Hebt gij daar
geen last van?

Zulma

Dat kunt ge denken. Als ik zelf meereed, ik zou de pedalen niet over en weer
krijgen van nerveuzigheid.

Aline

(lachje) Zulma toch! Gij in de koers!

Zulma

Dat zou een zicht zijn, hé.
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Aline

Eh wel, komt de meester niet mee binnen? En Staaf Colle? (in buitendeur)

Zulma

Die twee? Die zullen de tactiek aan ’t bespreken zijn zeker?

Marie-José

(op uit café) Alstublieft, het pilsje en de chocolade. Vergeet niet te eten, ma.
(af)

Aline

Uw eten staat gereed, hoor ik. Ik moet vandaag ook niet koken. Ik heb
gisteren gekookt voor twee dagen. Hutsepot.

Zulma

Hutsepot? In volle zomer?

Aline

Daar verschiet ge van, hé. Van jonge groenten. Die laat ik garen gelijk
wintergroenten, maar niet zo lang. En daar een mals stuk van ’t varken bij,
met wat vet aan. Allemaal jonge groenten uit onze Wieter zijn hof.

Zulma

Tiens, Wieter is niet mee geweest naar Oostakker.

Aline

De duiven, Zulma, wat wilt ge. Maar hij gaat vannamiddag mee.

Meester Roeykens en Staaf Colle op van buiten.
Roeykens

Honderd frank is honderd frank, Colle.

Colle

Ik weet het, meester, ik weet het. Maar ge kunt een buschauffeur die zo in de
weer is toch niet met lege handen naar huis sturen?

Roeykens

Zijne patron betaalt hem. Bestelt ge hier ook, Zulma? Twee pintjes als ’t kan.

Zulma

Marie-José! Twee pintjes!!

Colle

Ja maar, hoe zit het? Wil ik die honderd frank uit mijn eigen zak betalen?

Roeykens

Hoeveel hebben we nog in kas?

Colle

Zo precies kan ik dat niet zeggen. (haalt bierviltjes uit zijn binnenzak)

Roekens

Hoe, dat kunt ge niet precies zeggen?

Colle

Nee. Ik moet het nog uitrekenen. Ik schrijf wel alles altijd op. (toont viltjes)

Marie-José

(op met twee pintjes) Hebt ge nu al gegeten, ma? (af)

Roeykens

Hoe laat is ‘t? Zo laat al. ’t Is mijn laatste pint. Ik begin weer pijn aan mijn
maag te krijgen.

Colle

Ik denk niet dat ik nog iets zal eten. Ik kan met mezelf geen weg van spanning.

Zulma

Gij ook al, Staafke?
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Aline

We hebben er allemaal van.

Colle

Nog een uur of vijf en we weten wie er kampioen is.

Aline

Wie? André natuurlijk.

Colle

Allemaal goed en wel …

Roeykens

(onderbrekend) Alineke, het vel van de beer niet verkopen vóór hij geschoten
is.

Aline

Wie anders zou er winnen?

Zulma

En waarom zijn we gaan beewegen?

Colle

Toch. Hebt ge al eens gezien wie er allemaal meerijdt? Walter Haemers:
twaalf keer gewonnen van de jaar. Guido Van Weddingen: elf keer. Bovijn:
zeven keer.

Roeykens

Dat zegt iets, Colle, maar niet alles. Van Looy heeft verleden jaar veertig
koersen gewonnen bij de beroepsrenners. Werd hij kampioen?

Colle

Ja maar, meester, Van Looy is …

Roeykens

Werd hij kampioen?

Colle

Ik zeg niet …

Roeykens

Werd hij kampioen?

Colle

Neen.

Roeykens

Voilà. Frans De Mulder werd kampioen. Hij won elf koersen dat jaar, Van Looy
veertig. Ik blijf erbij: op zulke statistieken kunt ge niet voortgaan.

Meentje

Maar ‘t is precies of ge zoudt niet willen dat André wint.

Roeykens

Philomene. Hoe oud zijt gij, meisje?

Aline

Zestien, meester, bekanst zeventien.

Roeykens

Philomene, op uw leeftijd dacht ik er niet aan om grote mensen tegen te
spreken. Bon. (drinkt bier uit) Hoe laat is het? Mijn horloge … Kwart na twaalf.
Bon. Dan ga ik naar huis. Een soepje eten en een patatje steken. Tot straks.
Colle, over dat drinkgeld spreken we nog. (lichtjes wankelend af)

Aline

De flauwerik. Oh dat is een flauwerik. En altijd gelijk moeten hebben.

Zulma

En dat. (schuift duim over de wijsvinger)
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Colle

Ik zal die pinten wel betalen, Zulmaken. Trek het u niet aan. En euh … tussen
haakjes … André wint, André en niemand anders. Ik zeverde maar een beetje
over die Hamers en Van Weddingen.

Meentje

En André heeft zestien keer gewonnen van de jaar. Zeventien met het
clubkampioenschap erbij.

Aline

Ge weet dat allemaal zo goed, meisje? Ge hebt gij een oogje zeker op André?
Braaf zijn, zulle.

Mong

(op uit café) Is hij weg?

Zulma

Wie?

Mong

De schoolmeester. De zolenlikker van de burgemeester.

Zulma

Mong, ik heb al honderd keer gezegd: geen politiek in mijn huis.

Mong

Nee? En pertang, gij zoudt aan politiek moeten doen, gij.

Zulma

En waarom?

Mong

Om Valeer plezier te doen.

Zulma

Valeer een plezier doen?

Mong

Of zijt ge vergeten wat die kliek van de burgemeester met hem gedaan heeft
na de oorlog. Eh? Vergeten, Zulma?

Zulma

Onze Valeer heeft na de oorlog een accident gehad.

Mong

Accident? Hem afgerost hebben ze. Mishandeld. Zijn rug gebroken.

Zulma

(scherp) Mong!

Colle

Ik ben dan weg, hé. Hier uw geld, Zulmake. ’t Is gepast. Tot straks. Om één
uur ben ik terug met de camionette en met Miel.

Mong

Ge zijt zo gepresseerd, Gustaaf? Altijd rap geweest, hé, gij. Ook onder de
oorlog. Dan hebt ge nogal wat bakjes opzij gezet, niet waar?
Commercemannen hebben onder de oorlog meer dan hun boterham
verdiend, vraag het maar aan Pee Mertens.

Colle haastig af.
Zulma

En nu is ‘t wel, hé. (duwt hem naar café) Drink uw pint uit en ga naar huis wat
eten. (tot Aline) Die Mong. Altijd grapjes maken. Mongske toch.

Mong

Grapjes? Ik?
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Zulma

Alleman is daar niet van gediend. Allez kom, ga nu propertjes naar huis.
Vooruit. (walst hem, gewiekst vriendelijk, buiten) Wat een lastpost, wat een
lastpost.

Aline

En zeggen dat ik niets van politiek afweet. Ik kies altijd voor Frans van de
Zoeten. Dat is een gebuur van mij. Ik weet zelfs niet op welke lijst hij staat.
Een vriendelijk man. Voor de rest heb ik met niemand uitstaans.

André op.
Zulma

Onze André, sè. Hoe is ‘t, jong? Goed?

André

Dag Alineke. Dag. (knikt snel naar Meentje)

Zulma

Waar blijft uw vader, Dréken?

André

Op Melle haar kamer. Hij is wat ongerust.

Zulma

Ik ga er eens bij. Geeft het niet Alineke?

Aline

Ik ga eens mee, Zulma, goeiedag zeggen tegen Melle en Valeer. (af met
Zulma)

André

Meentje. (kijkt snel of de kust vrij is, legt verlegen zijn hand op de hare) Ge
moet niet opschuiven.

Meentje

En als uw moeder ons ziet?

André

Ze ziet ons niet. (aarzelt even en geeft haar een snelle kus)

Meentje

André.

André

(met een air) En dan?

Meentje

Ge moogt dat niet doen.

André

Ik mag niet vloeken ook niet.

Meentje

Ziet ge mij graag?

André

(knikt overdreven fel)

Meentje

Ik u ook.

André

Als ik … als ik …

Meentje

Wat?

André

Als ik win, geef ik u iets.
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Meentje

Echt? Uw palm?

André

Mijn ...

Meentje

Ge zúlt winnen. Ge zult. Ik heb voor u gebeden. Lievevrouwke, heb ik
gebeden, alstublieft, laat André winnen. … Ik zie hem geiren, heb ik gezegd.
Allez, gedacht. Dat mocht toch?

André

Ik denk het wel.

Meentje

Gaat ge onder de koers ne keer naar mij kijken?

André

Onder de koers?

Meentje

Ja.

André

Wij zien geen mensen onder de koers. Wij zien altijd maar voor ons. Of naar
ons stuur. Of soms ne keer achterom.

Meentje

Eh wel. Als ge achterom kijkt, moet ge toch eerst opzij kijken?

André

Ja ja, maar dat is helemaal iets anders. Dat is een kwestie van … dat verstaat
gij niet … van dingen … koerstactiek.

Meentje

En na de koers?

André

Dan zal ik naar u kijken. (legt zijn hand weer in de hare)

Meentje

(aarzelt, kust hem dan vlug) Als ge wint krijgt ge van mij ook iets.

André

Ja? Wat dan?

Meentje

Een kus. Een echte.

André

En als ik niet win?

Meentje

Ge zúlt winnen!

Zulma

(op, gevolgd door Aline) ’t Is zo erg niet, vind ik.

Aline

Met een beetje rusten gaat dat over. En met straks naar de radio te luisteren
om de koers te volgen.

Zulma

Nu ga ‘k wat eten.

Aline

Kom, Meentje, dat gaan we ook doen. En eens zien of onze Wieter niet te veel
brokken gemaakt heeft. .. Dréken, ik zou u een kus willen geven, zo blij ben ik.
Ik kan met mijn blijdschap geen weg. Met mijn zenuwen ook niet. Kom,
Meentje. Tot straks allemaal. (af)
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Zulma

Tot straks. Komt ge nog wat bij me zitten, Dréke? (af keuken)

Philomeentje was in de buitendeur blijven treuzelen; ze draait zich verliefd om en zwaait.
André zwaait terug. Dan komt Zulma uit de keuken. Hij laat de arm gauw zakken.

DERDE BEDRIJF
16 uur
Valeer zit dicht bij de radio die een tophit uit het jaar 1960 speelt, misschien Marina van
Granata.
Omroeper

Voor een flits van het kampioenschap van België voor juniores, schakelen we
over naar onze reporter ter plaatse.

Reporter

Luisteraars, hier Ertvelde-Rieme. We zijn op twee ronden van het einde en de
afstand begint door te wegen. Het peloton bestaat nog uit ongeveer twintig
man, en op Hoebeke na, die wegens zadelbreuk moest afhaken, zijn dat wat
men noemt de besten van de lichting 61. Er wordt nog steeds herhaaldelijk
gedemarreerd, met de onbaatzuchtige krachtenverspilling die de
jeugdcategorieën eigen is, en die het volgen van dit soort wedstrijden zo
aantrekkelijk maakt. Op dit ogenblik is Hamels vooruit gestormd. Hij wordt
achterna gezet door Van Weddingen en Van Appels, niet toevallig de drie
renners met de meeste overwinningen. Het lang gerekt peloton reageert onder
leiding van Vermote. Vooraan beginnen ze elkaar te beloeren. Het tempo stokt.
Van Weddingen temporiseert, Hamels kijkt om. Wat doet Van Appels? Ook hij
remt af, het peloton sluit aan. Nieuwe aanvallen kunnen beginnen. Luisteraars,
dit was nogmaals Ertvelde-Rieme. Tot straks. Over naar de studio. (zet de radio
stil) Dag Merence.

Merence

(was onder het radioverslag binnengekomen) Hoe gaat het?

Valeer

Nog twee toerkes.

Merence

Maar twee toertjes meer. Denkt ge dat hij gaat winnen, Valeer?

Valeer

Dat kunt ge nooit op voorhand zeggen, Merence, dat hangt van zoveel af.

Merence

Maar een mens hoopt toch altijd het beste, is ’t niet waar? Ik kwam eens zien
of ge niets nodig hebt.

Valeer

Nog altijd niet, Merence, merci.

Merence

En Melle?

Valeer

Die slaapt.

Merence

Slaapt die? Oei oei, die slaapt drollig. Met één oog open.
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Valeer

Dat doet ze nog. Daar moet ge niet mee inzitten.

Merence

Ze ziet er beter uit dan in ’t begin van de week. Een tasje koffie ook niet, Valeer?

Valeer

Merci, Merence.

Merence

Dan ga ik gauw naar huis. Mijn zuster haar meisje die ginder tegen Aalst woont
is onverwacht binnengevallen. Maar ik blijf een oog in ’t zeil houden. Tot straks
nog eens. Weet ge wat? Slaap gij nog een beetje, Valeer-jong. Twee toeren, dat
is niet lang rijden.

Valeer

Een half uur.

Merence

Ondertussen kunt ge rusten, want vannacht zou ’t kunnen laat worden.

Valeer

Denkt ge?

Merence

Ge zult wel zien. Allez. Tot straks. (af)

Valeer

Melleke, (leunt achterover) ik ga ook een dutje doen. Maak me wakker tegen
als onze André gaat winnen.

DROOMSCENE
Scène uit 1943, Valeer houdt een koersfiets bij de hand, Melle een emmer.
Valeer

Melle?

Melle

Valeer-jongetje. Hoe hebt ge ’t gehad?

Valeer

Gewonnen, Melleke, ik heb Dervaes geklopt.

Melle

Dat is goed, jongetje.

Valeer

Wat een bergop, juist vóór de molen als ge van de kerk komt. Daar ben ik
gesprongen.

Melle

Was er veel volk van hier?

Valeer

Er was een massa volk, maar van hier niet zo heel veel. Pet van Wittekes. Hij
moest ginder voor een klant zijn, zei hij.

Melle

Pas op met die Pet, jongen. Hij loopt te veel met de Duitsers. En wat hebt ge
gewonnen?

Valeer

Duizend frank, premies erbij. Ik heb er drie broden voor gekocht. Hier. De
voorzitter van de inrichters was een boer of zo. Hij wou er eerst maar twee
geven voor mijn geld.

Melle

(heeft in zak gekeken) Ik tel er maar twee.
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Valeer

Ik heb er een geruild voor een pakje tabak voor vader. Hoe is ’t met hem?

Melle

Slappekes. Geen iever. Hij ligt daar maar. (brengt zakdoek naar de ogen)

Valeer

(kijkt verlegen naar de grond)

Melle

En uw palm?

Valeer

Eh? Die heb ik aan eh .. dingen .. gegeven.

Melle

Zulma van Wis van ’t kasteel.

Valeer

(knikt aarzelend)

Melle

Jongetje, jongetje.

Valeer

Zulma kan er toch niet aan doen dat haar moeder op ’t kasteel werkt?

Melle

Wis is hier geweest.

Valeer

Eh?

Melle

Komen klagen.

Valeer

Klagen?

Melle

Zulma is zo ver, zegt ze.

Valeer laat fiets haast vallen.
Melle

Is dat kind van u?

Valeer

(aarzelt, knikt dan)

Melle

Zeker?

Valeer

(aarzelt, knikt dan opnieuw)

Melle

Dan moet ge met ‘r trouwen. (wil weg) Bedankt, jongetje, voor de twee broden.
En voor uw vader zijn tabak. Het zal hem plezier doen. Ook dat ge gewonnen
hebt. Dat zeker. (af)

Valeer

Melleke!

EINDE DROOMSCÈNE
Reporter

Luisteraars, de renners zijn op minder dan vijfhonderd meter van de streep en
de acht koplopers zijn nog altijd samen. Niemand lijkt de spurt te durven
beginnen. Nu dan. Links de witte trui van Ludo Hamels, Hamels die met sterke
lendenrukken van de anderen weg lijkt te rijden. Hij ligt nu bijna twee
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fietslengten voor op. Dat lijkt gewonnen spel. Rechts is er een sterke reactie
van Van Weddingen. Maar die komt te laat. Opgepast, tussen de twee in drumt
Van Appels zich naar voren. Komt hij op tijd? Rechts is Van Weddingen over
Hamels gegaan. Het wordt Van Weddingen. Van Appels komt te kort. Het wordt
Van Weddingen. Nee, het is Van Appels! Eerste Van Appels, tweede Van
Weddingen, derde Hamels, of is Aspeslagh derde? In elk geval, de nieuwe
kampioen van België is André Van Appels.
Het geluid sterft langzaam uit.
Valeer

(zit er wezenloos bij) Melle? Melle! Meleke? Hebt ge ’t gehoord? (schreit en
lacht) Onze André kampioen. Kampioen van België. Melle! Melleke! (bolt tot
bij Melle) Melleke, zeg toch iets. Melleke. Melle! Ge zijt toch niet … Melle is …
(weent) Melleke, mens, moest dat nu? De dag dat ons Dréken kampioen van
België wordt. (bolt tot aan de buitendeur) Merence! Merence!! (weer bij
Melle) Merence zal gaan komen. Merence van hiernaast. Merence van
Sjalekes. Hoort ge ‘t, Melle? Ik .. ik .. Ik zal u maar laten waar ge zit. Val maar
niet. Ik … Merence die weet … (nogmaals bij de deur) Merence! (bolt
hulpeloos rond)

Merence

(al van buiten) Roept gij, Valeer? (op)

Valeer wil iets zeggen, het lukt niet. Hij wijst naar Melle.
Merence

(stapt tot bij Melle) Oei oei, Valeer. Die is toch niet …

Valeer knikt.
Merence

Zijt ge zeker? Oei oei. En daarstraks was ze nog niet …

Valeer

Gepasseerd, Merence.

Merence

We moeten iets doen. Haar afleggen.

Valeer

Kunt gij dat?

Merence

Alleen niet. Maar ik zal ons Jeanette gaan halen. Hebt ge verse lakens?
Kaarsen? Een paternoster? Die heb ik. Ik loop gauw tot bij ons Jeanette. Die
haar dochter moet de pastoor verwittigen.

Valeer

De pastoor, Merence? Dat brengt geen aarde meer aan de dijk, mens.

Merence

Toetoet. Dat moet zo. En de doktoor moet ook komen.

Valeer

’t Is zondag. Zal die thuis zijn?

Merence

Ik kan ’t nog altijd niet geloven. Zie haar zitten, het schaap. Zo in ene keer
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Valeer

Ze heeft tot een uur of drie op haar bed gelegen. Maar ze wou perse weer
opstaan.

Merence

Zo een braaf mens, Valeer-jong, zo ‘n een braaf mens.

Valeer

Ik weet het.

Merence

En hoe oud ze ook zijn, het doet toch altijd pijn ze zien te vertrekken. (begint te
snotteren) ’t Was uw moeder niet, maar ’t was wel uw moeder. .. Valeer-jong,
ge zult het moeten leren verwerken. Zesentachtig is een schone leeftijd. ’t Is
voor iedereen zo veel niet. Zie maar uw vader: vierenvijftig. En uw moeder:
dertig ocharme.

Valeer

(plots) Onze André is kampioen van België.

Merence

Zijn ze gearriveerd? Kampioen? Kampioen van België? Maar Lieve Heer, ’t is te
veel in ene keer. Valeer-jong, nu zijt ge blij zeker: André kampioen.

Valeer

In de sprint.

Merence

Kinderen, kinderen, toch. Ik kan ’t haast niet geloven.

Valeer

Van Weddingen tweede.

Merence

Heel de parochie zal zat lopen vanavond. Dat wordt hier een overrompeling,
Valeer. Maar nu loop ik eerst tot bij ons Jeanette. Zal ’t gaan alleen? Ja, hé. Tot
straks.

Valeer

Merence. Merence, al bedankt.

Merence

Niks te bedanken. (af)

Valeer

(kijkt naar Melle) En zeggen dat ik nog gedroomd heb van ons tweeën, vijf
minuten geleden. Misschien waart ge toen al … (bolt naar het radiotoestel en
zet het aan)

Reporter

Luisteraars, van uit Ertvelde-Rieme brachten wij u een interview met de
kersverse junioreskampioen van België André Van Appels. Ik wil hem tot slot
nog vragen of hij iemand de groeten wil doen. André?

André

Ja. De groeten aan mijn vader. Dag vader. En aan Melle. Dag Melleke.

Valeer

(zet de radio af) .. Hebt g’ het gehoord, Melle?

VIERDE BEDRIJF
20 uur
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Valeer is uitgedost: hemd, das, jas. Mong zit in Melle’s zetel. Op de achtergrond, in het café,
speelt de fanfare met meer ijver dan talent Alte Kameraden. Als de deur naar het café
opengaat, stromen diverse geluiden naar binnen: fanfaremuziek, zingen, roepen, lachen.
Zulma op met Miel. Ze sluit de deur, de geluiden vallen weg. begint geëmotioneerd te
snotteren.
Miel

(stapt tot bij Valeer, neemt zijn klak af, drukt Valeer de hand en voelt zich
verder hulpeloos)

Mon

Hebt ge ’t gehoord, Miel?

Miel

Dat is iets, hé.

Mong

In ene keer, jong.

Miel

Zo ’n braaf mens.

Zulma

(snotterend) Wilt g’ haar nog een kruisje geven, Miel? Ze ligt er zo schoon.
Schoner dan ze de laatste tien jaar geweest is. Kom. (af)

Miel

(aarzelt even, neemt zijn klak af, slaat een kruis en stapt achter Zulma aan; af)

Mong staat recht en geeft de indruk ook te volgen; hij stoot een flesje om.
Zulma

(op) Mong!

Miel

(slaat nog een kruis, zet klak op) Schoon. Effenaf schoon ligt ze daar.

Zulma

(is weer aan het snotteren gegaan) Ja hé. Oh dat schaap. Ik heb haar altijd zo
geiren gezien. Is ’t waar, Valeer?

Valeer

(knikt even) Maar ge moet nu niet wenen. Met al dat volk daar.

Zulma

(weent nog harder) Ik kan er niet aan doen. Ik ben ervan gepakt, men kan niet
meer. Ik zag haar liever dan mijn eigen moeder. (snuit de neus) En dat ze dat
niet meer mee heeft mogen maken, dat André kampioen van België is.

Mong

Wie zegt dat? Ze is misschien gestorven toen ze ’t hoorde. Van blijdschap.

Valeer

Zou dat kunnen? denkt ge.

Mong

Ne mens, Valeer, snijd hem open, ge verstaat er u niet uit.

Miel

We zijn hier niks.

Zulma

Ik zal dan nog maar wat gaan tappen zeker? Het leven moet verder. (af)

Miel

Courage, Zulmake.

Valeer

Hoe was ’t daar, Miel? In Ertvelde.

Marc De Bie / De dag dat het kampioenschap … / 23.03.2020 / 26

Miel

(blij dat hij over de koer kan praten) Valeer-jong, dat hadt ge moeten
meemaken. Niets aan te doen, niets, niets. En vijftig meter voor de meet ligt
hij zeker nog van hier tot aan Mong achter. Maar dan, hup! Ineens op gelijke
hoogte en direct boenk! erover! Formidabel! For-mi-da-bel! Dat hadt ge
moeten zien, Mong, dat hadt ge moeten zien. Aan geen mens te vertellen.

Mong

Waarom zou ‘k meegegaan zijn? Ik wist toch dat hij ging winnen. Dat had ik
toch gezegd vanmorgen?

Valeer

Tegen Van Weddingen. Misschien wel de rapste van de hoop.

Miel

En toch, dat scheelde het op de meet, (wijst) een wiel.

Valeer

Een wiel?

Miel

Een half wiel, kom. En Hamels, die lag meer een velo achter.

Valeer

Anders ook de traagste niet.

Miel

En als André niet ingesloten gezeten was, had hij een straat voorsprong
gehad.

Valeer

Geen moeilijkheden gehad met zijn fiets of zo?

Miel

Met een stielman gelijk gij, zal hij nooit last hebben met zijn koersmateriaal,
Valeer.

In het café weerklinkt de Brabançonne.
Miel

Dat zal voor André zijn. (wil kijken)

Zulma

(op) De burgemeester en de schepenen zijn er.

Mong

De burgemeester? Hoort ge ‘t, Valeer. Die godverdomse ..

Zulma

Mong!

Mong

.. paljas. Nu kan hij zijn poten wel over de dorpel zetten. Nu! Met een sjerp
rond zijn pens, nu, als hij op d’ eerste plaats kan staan. Houd me tegen of ik
giet een emmer duivenstront over zijn kop.

Zulma

(heeft een paar keren geprobeerd hem tot zwijgen te brengen) Mong-jong,
denk aan Melle.

Valeer

Ja, Mong.

Mong

Melle, waar is ze? Melle! Melle!! (weet, halvelings dronken als hij is, niet goed
waarheen) Melle dood, en die schijnheiligaard durft hier een stap binnen te
zetten terwijl zij nog boven d’ aarde ligt. Zijn ze niet verlegen, die seigneurs? Ik
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als simpele werkman heb godverdomme meer manieren dan zij. Watte
godverdomme.
Valeer

’t Is juist, Mong-jong. Maar we gaan vandaag als ons Dréke kampioen wordt
toch geen ruzie maken?

Mong

(begint plots heftig te snikken) Miel, haal mij een fleske, jong, toe. ’t Is te veel
op een dag: Melle dood en André kampioen.

Georges op uit café.
Mong

Buiten, gij.

Miel

(duwt Georges, zachtjes pratend, weer het café in) Blijf in ’t café, menneke, ’t
is hier nu het moment niet. (Miel en George af)

Valeer

Zou onze André er nog niet zijn?

Mong

Valeer. André, die komt, ik ken hem, eerst bij u.

Miel

(op) Hier, Mong. (geeft flesje bier)

Mong

G’ hebt er maar een mee. Toch merci.

Miel

André kan hier nog niet zijn, Valeer. Die receptie met de mensen van de bond
en zo, ge weet hoe dat gaat.

Marie-José

(op uit café; vrolijk) Eh wel, jongens, wat hebt ge uitgestoken? Die van de
bovenmeester heeft precies op een cactus gezeten.

Valeer

Wat kwam hij doen?

Marie-José

Hij kwam feitelijk vragen of er geen afvaardiging van de supportersclub …

Mong

Nee! Hier komt geen mens binnen.

Marie-José

(vriendelijk) Eh wel, Mong? Zijt gij hier nu de baas?

Mong

Ja. Melle heeft het zo in haar testament gezet. Geen gatlikkers aan haar baar.

Marie-José

Vader?

Valeer

Zeg dat ze wachten totdat onze André er is. En ga nu nog maar wat helpen.

Marie-José

Wilt ge wat weten? Alineke helpt ook.

Valeer

Wie?

Mong

Zat Alineke? Nu hebben we alles meegemaakt vandaag. Alineke die bier in een
glas giet in plaats van in haar keelgat.
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Valeer

Tiens. Is dingen er nog? De burgemeester?

Marie-José

Die wacht tot onze Dré er is om een discours af te steken. Dan kom ik ook
luisteren. (af)

Miel

Een vriendelijke, hé Valeer, dat meisje van u.

Champetter

(op uit café; sluit haastig deur achter zich) Valeer, proficiat, hé jong, met
André. Da ’s iets, hé, kampioen van België.

Mong

Champetter, bakhuis toe.

Valeer

Melle is dood, champetter-jong.

Champetter

Melle dood? Zeg dat het niet waar is.

Valeer

’t Is wel waar.

Miel

Ze ligt daar?

Champetter

(een beetje ongemakkelijk en misschien ook bang) Waar?

Miel

Kom. Ik zal ’t u wijzen.

Champetter

Ik .. Ik .. ik zal haar morgen een kruisje komen geven.

Mong

Schrik, hé, schrik van een dood mens van bijna negentig jaar. Schrik van de
burgemeester en van …

Valeer

(onderbreekt) Champetter, giet u een druppel uit. Ge weet de fles staan. Voor
u ook, Miel? En voor u, Mong? Bier moet ge zelf gaan halen.

Miel

Dat zal ik doen. Voor mij geen jenever, zulle, champetter. (af café)

Champetter

(met de borrels bezig) Melle dood. En weet André dat al? Wat een mens
allemaal hoort de dag van vandaag.

Miel

(op, geeft twee flesjes aan Mong)

Champetter

Allez, op de gezondheid. Valeer! Miel! Mong! .. En ik dacht te zeggen: Melle!
Onnozel, hé. Tja, ik zal eraan moeten gewoon worden.

Mong

Champetter, ge zijt alles bijeen toch ook maar een simpele werkman en in uw
hart trekt ge partij voor mij en Valeer-daar. Mong Eh wel hé, ik ga ook een
discours afsteken, en ge moogt er ook naar luisteren. Een afscheidsgroet aan
mijn beminde parochiane Imelda Van der Goten.

Valeer

Van der Smissen.
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Mong

Heet Melle Van der Smissen? Ik houd een discours voor mijn overleden
parochiane Imelda Van der Goten.

Valeer

Van der Smissen.

Mong

Van der Smissen, neem me niet kwalijk. ’t Is eigenlijk een gebed. Een gebed
tot lafenis van de ziel van de overledene. Een gebed dat ik geleerd heb van
mijn grootvader, die een achterkozijn was van keizerin Maria-Theresia en
pastoor in Ranst.

Champetter

Een gebed? Ja, toe Mong, doe dat. Lees haar naar de hemel, dan zal ik gerust
zijn.

Miel

Sst. Hij moet zich concentreren.

Mong

(na lange concentratie)
Dies irren dies illa
Couris, Nouris en Brambilla,
Alle mensen, klein en groot,
Luistert nu, want Melle is dood.
Heksen, duvels, kledden, mare,
Solferbloem en korenaren
Weg naar d’ helle, weg uit ’t land!
Melle is Gods afgezant.
Fredericus Barbarossa,
Simanesis simanossa
Grijpt de heks bij hare kraag,
Melle is niet thuis vandaag.
Kwikkel, kwakkel en karbonkel,
D’ engel Gabriel is mijn nonkel.
Grijpt de duvel bij zijn kraag,
Melle is niet thuis vandaag.,
Als mijn moeder kwam van Diegem,
Ziege zage, dikke miegem,
Grijpt de kledden bij zijn kraag,
Melle is niet thuis vandaag.
In de naam van Sinte Pieter,
En een pint is gene liter,
Koekennegen, klaveren zot,
Melle is dood. Ze is bij God. Amen.
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(slaat zich langzaam een kruis) Nu is ze gered. Melle is boven, mannen.
Champetter giet zich een borrel in, Miel slaat zich een kruis.
Valeer

Als Melle niet naar de hemel is, dan geraakt daar niemand binnen.

Mong

(zit naar de vloer te staren)

Miel

Niet da’ k benauwd ben, euh, maar zouden we nu de deur van haar kamer
niet euh toedoen? Op slot en zo.

Valeer

Ik peins niet dat die deur op slot kan.

Miel

’t Is maar, Melle ligt misschien liever alleen. Maar allez, als er geen slot is, is er
geen slot. Toe, champetter, probeer eens, toe.

Champetter

Wie? Ik? Melle ligt dingen .. ik peins euh .. dingen. Neem me niet kwalijk,
mannen, maar ik krijg gemakkelijk het zuur als ik bij een dode ...

Valeer

Tiens, ik denk daar ineens aan: wie is er bij onze André gebleven?

Miel

Staaf Colle. Ik ben met de bus afgekomen.

Valeer

En de bovenmeester?

Miel

Die ook, ja. Denk ik toch.

Mong

Denkt ge maar? Die is zeker bij André gebleven. Niet voor André, maar voor
het hele circus errond. Wat peinst ge: de hele avond voor niets kunnen
zuipen.

Valeer

Zou onze André nu ook een glazeke dinken?

Miel

(recht) Halt, Valeer! Halt! Al wat ge wilt, maar niet dat. Een sportman die
drinkt wordt geen kampioen van België.

Mong

Hij moet het niet meer worden, hij is ‘t al. En daarbij, ge zegt dat, dat een
sportman niet mag drinken, maar als ge nu naar mij kijkt.

Valeer

Ge gaat van uw eigen toch geen sportman maken, Mong?

Mong

Heb ik tot mijn vijftigste gekaatst of niet? Met Statiestraat Bal-op. Wel?

Valeer

Maar een kaatser mag een buikske hebben, hé.

Miel

Een bierbuikske. Al een coureur gezien met een bierbuikske?

Mong

Een glas bier doet geen kwaad.

Plots staat Simpele Mit er.
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Mong

Eh wel, Mit? Van waar komt gij?

Simpele Mit blijft debiel staan gapen.
Valeer

Mit?

Mong

Ge wilt toch niet naar Melle gaan kijken?

Champetter

Dat zou ‘k niet doen, Mong-jong, het kan contrarie werken.

Mong

Moei u daar niet mee. Wat is ‘t, Mit, goede vriend? Wilt ge Melle nog eens
zien of niet? Nee, allez. Ik zie ’t aan zijn zotte smoel. Kom, zet u een beetje.
Miel haal een limonade voor Mit, ik trakteer.

Valeer

IK trakteer. (Miel af)

Champetter

Mong is nog zo gene slechte vent, hé, Valeer. En gij nog veel minder. Gijlie
trekt altijd partij voor de sukkelaars.

Mong

Mond toe, champetter, vandaag geen politiek! De Mit hier is mijn beste
vriend. Hij trekt altijd de burgemeester zijn affiches af als ’t kiezing is.

Miel

(op) Zulma komt ermee.

Valeer

Ik vind toch dat onze André lang wegblijft. Hoe laat is ’t nu?

Zulma

(op) Hier ben ik ermee. (gaat rond met dienblad en drank) En de limonade is
voor onze Mit hier, sé.

Miel

Hier, Zulma, geef dat van mij ook maar aan Mit. Ik drink niet meer. Ge weet,
mijn ma…

Mong

Mijn Matille. (gelach)

Zulma

Volk, Valeer, volk! We kunnen bijna niet volgen. Dit is de gelukkigste dag van
mijn leven. (kust hem) Ik durf hem van tijd tot tijd nog eens vastpakken, zulle.

Mong

Zulma, swenst dat iedereen goed gezind is, wil ik een geste doen. Ik heb
vernomen dat de burgemeester geiren een pootje zou uitsteken naar de
beroemde vader van de nieuwe kampioen en zo. Eh wel, laat hem binnen.
Valeer, ge weet … (wil huilen) .. zijt ge ermee content? Willen we vergeven?

Valeer

Mong-jon, Mongske, mijn beste vriend, als gij ermee akkoord zijt.

Mong

Denk goed na. Vergeven! Al wat z ‘u misdaan hebben . Dat ongeluk dat geen
ongeluk was. Toen ge met uw rug tegen de loop van hun geweren ..

Zulma

(smekend) Mong?

Mong

Champetter, ga hem halen.
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De champetter strompelt zichtbaar dronken naar de deur. Hij salueert terwijl hij Mong
passeert. Af.
Zulma

En nu uw manieren houden, hé.

De champetter op met de burgemeester. Hij salueert opnieuw.
Burgemeester Een goede dag eenieder. Door dit huis te betreden gehoorzaam ik aan een
tweevoudige plicht. Ten eerste wil ik de familie condoleren ..
Mong

Controleren?

Burgemeester .. condoleren met het verlies van een duurbare verwante, Imelda ..
Mong

Van der Smissen.

Miel

Sst!

Mong

Van der Smissen, is ’t niet waar, Valeer?- Wat denkt ge misschien: Van der
Goten? Mis. Ga verder, burgemeester.

Burgemeester Dank u, Van den Eynde. Ten tweede wil ik familie van harte feliciteren met de
prachtige kampioentitel, door zoon André deze namiddag behaald. (steekt de
hand uit naar Valeer)
Valeer

(aangedaan) Dank u, burgemeester.

Mong

Mag ik u verder voorstellen, burgemeester: de heer Emiel Masseur, die de
benen masseert van kampioen. En hier: Simpele Mit van Achter-den-bos,
simpel maar niet zot. En daar: uw sheriff, de heer Johannes Champetter.

Zulma

(verveeld maar diplomatisch) Ge wilt Melle zeker toch een kruisje geven,
burgemeester?

Miel

(onderdanig) Ze ligt er schoon, meneer de burgemeester, effenaf schoon.

Zulma

(gaat de burgemeester voor naar de sterfkamer) Volg maar.

Mong

En zeggen dat ik te weeg was om van de week nog te scheiden en met Melle te
trouwen. Mag ik eens zingen, Valeer?

Valeer

Nu niet, Mong.

Miel

Laat ons liever ne vaderons ..

Zulma

(op; snotterend) Het was zo ‘n braaf mens, burgemeester, ge hebt er geen
gedacht van.

Burgemeester Toch wel, Zulma. Ik heb Imelda altijd hooggeacht om wat ze als tante voor uw
echtgenoot met moederlijk liefde gedaan heeft.
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Mong

Ja. Ik herinner me, toen Valeer na de oorlog onplichtig in den bak zat, hoe ze
gerotst en gereden heeft om hem los te krijgen. En daarna, toen hij vrij was, en
zogezegd tegen die kar gebotst was, dat ze alle dagen te voet naar de kliniek
trok om hem te bezoeken.

Burgemeester We weten allemaal dat het noodlot de familie Van Appels niet gespaard heeft.
Gelukkig is daar vandaag, na de prestatie van André, ook een positief facet aan
toegevoegd.
Miel

Ne crack hé, de burgemeester. Waar haalt hij dat allemaal?

Simpele Mit springt plots recht en loopt, klungelige gebaren van blijdschap makend, naar
buiten.
Zulma

Onze André.

Miel

(recht, in houding) André!

Valeer bevindt zich het verst van de deur. De rest vormt twee rijen. André op in zijn
kampioentrui, palm in de hand. Hij heeft alleen oog voor Valeer. De burgemeester wil een stap
naar voren zetten, maar Mong trekt hem achteruit. Iedereen wijkt terwijl André op Valeer toe
stapt en finaal op hem toe vliegt.

VIJFDE BEDRIJF
22 uur

Het café zit nog altijd stampvol. Op tafel: de palm
Valeer

Wat doet André?

Marie-José

Hij zit daar maar te zitten, vader.

Valeer

Drinkt hij?

Marie-José

Drinken? (lacht) Vader toch. Mieleke Masseur zit bijna op zijn schoot.

Vader

(glundert) Mieleke. Een brave kerel.

Marie-José

(onwennig) Vader?

Valeer

(kijkt haar ook onwennig aan)

Marie-José

Vader. .. Dingen zou willen verkeren met mij, zegt hij, George. .. Maar ik wil nog
niet, vader, ik ben nog te jong, is ’t niet waar?
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Valeer

Misschien.

Marie-José

En daarbij, hij .. Mong zegt dat hij niet deugt. Wat denkt gij, vader?

Valeer

Ik? Euh .. Ziet gij hem graag?

Marie-José

George? Ik weet het niet. Een beetje.

Valeer

Een beetje is niet genoeg.

Marie-José

De appel, valt niet ver van de boom, zegt Mong. .. Ik zal nog wat wachten, hé
vader, met verkeren?

Valeer

Doe dat, menneke.

Marie-José

En nu ga ‘k nog wat werken. Niet dat ze daar geen vijf minuten zonder mij voort
kunnen. Nonkel Louis van tante Yvonne, die kan nogal eens katoen geven, ja
wat. Precies of hij heeft zijn hele leven café gehouden.

Valeer

Nonkel Louis heeft de kantine gedaan bij het leger.

Marie-José

(naar café) Niets nodig, vader?

Valeer

(verstrooid) Wat? Euh …

Marie-José

(stapt weer tot bij Valeer; knielt b ij hem) Vader, ziet gij mij ook een beetje
graag? (vecht tegen traantjes)

Valeer

Maar menneke toch. (streelt haar hoofd)

Marie-José

(recht) Ik zeg dat maar. Ik ben niet jaloers op André zulle.

Zulma

(op, zakdoek voor de ogen)

Valeer

Eh wel? Gij ook al bleiren?

Zulma

Mijne moed loopt al de hele avond vol, Valeer, ge verstaat dat toch? Ik kan er
toch ook niet aan doen? Vooruit, Marie-Joséke, ga gij nu weer maar wat helpen.

Marie-José af.
Valeer

Wie bestelt er nog?

Zulma

Alineke. En ons Yvonne en Louis. .. Valeer, dat was schoon van u, zulle, dat gij
de burgemeester een hand hebt willen geven.

Valeer

(minimaliserend) Bwa.
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Zulma

Nee nee, jong, dat was echt sjiek van u. In ’t café klap ik al eens mee met de
klanten, maar ik weet goed genoeg dat de burgemeester lelijk gedaan heeft
met u. Maar een mens moet zwijgen, niet waar, altijd zwijgen.

Valeer

’t Is gepasseerd. We klappen er niet meer over.

Zulma

Wat kwam ons Marie-Joséken doen?

Valeer

(quasi verstrooid) Eh?

Zulma

Kwam ze vragen om te mogen verkeren? Ik heb haar gezegd dat zij niet bij die
jongen past. Een jongen die naar de universiteit gaat met een meisje uit een
sloffenfabriek. Niet dat ons Marie-José voor iemand uit de weg moet gaan, ja
maar bijlange niet.

Valeer

Ze vroeg of ik haar ook geiren zag.

Zulma

Vroeg ze dat? Oei oei. .. En wat hebt ge geantwoord, Valeer?

Valeer

Zijn dat nu vragen?

Zulma

Jezus, kinderen.

Valeer

Een mens, een mens .. ziet zijn kinderen toch even graag zeker?

Zulma

Valeer-jong.

Valeer

André, ja, die is nu kampioen.

Zulma

Da ‘s juist, maar dat wil niet zeggen dat hij daarvoor nu meer te goed heeft.

Valeer

Vaneiges, ’t is een crack, hé. Een crack hé, Zulma.

Zulma

Ja. (een beetje ongerust)

Valeer

Maar van de andere kant, ons Marie-Joséke is zo een vriendelijk meisje, dat ik
..

Zulma

(echt bang nu; zoals Marie-José: ze knielt naast hem)

Valeer

(zelfde gebaar als met Marie-José: strijkt door haar haar) Ik zie haar ook graag.

Zulma

(snikt tegen Valeers schouders)

Valeer

Weet ge ..

Zulma

(opnieuw bang) Wat, Valeer?

Valeer

Ge peinst toch niet dat Melle … ?
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Zulma

Wat is er met Melle?

Valeer

Ik dacht; zou Melle .. Al dat lawijt daar. Nee, hé? Ze zal ons dat niet kwalijk
nemen.

Zulma

(opgelucht) Nee, zulle. ! Zo een goed mens. Als ik aan haar denk, ween ik
snottebellen ver. (blij) Voor u zal dat nogal eens varen, hé Valeer. Maar let op,
ik en ons Marie-Joséken, wij zullen u nogal ne keer soigneren, sè. ’t Zal niet op
kunnen. En met onze André erbij, wij met ons vieren. (kust hem smakkend) Nè.
Zo gelukkig ben ik, sè. Da ’s toch curieus hé. ’t Ene moment bleiten gelijk een
kind, en ’ t andere zo zot als een veulen. (weer dicht bij hem) Zeg, Valeer, als ge
vanavond goesting hebt, kom maar af, ’t kan geen kwaad. Eh? Is ’t goed? (kust
hem snel; recht) Zeg, maar waarom gaat ge niet eens mee naar ’t café, Valeer?
De mensen zien u allemaal zo graag.

Valeer

Al dat volk. Wat zit ik daar te doen?

Zulma

Bij de mensen zijn, tiens. Zien hoe blij ze allemaal zijn.

Valeer

Zijn ze blij? Allemaal? .. Al op gelet? Als ’t een mens meezit in ’t leven, zijt ge
nooit alleen.

Zulma

Toe, kom mee, het zal ook uw zinnen verzetten. G’ hebt dat nodig.

Valeer

’t is goed.

Zulma opent de cafédeur. Mong tuimelt naar binnen. Ambiance in het café.
Mong

Godverdomme, Zulma, zo zou ik vallen.

Zulma

Mong, uit de weg. Onze Valeer moet door.

Mong

Wat? (brult) Hei! Stil allemaal. Gij ook daar, bakkes toe. (geroezemoes stopt)
Kameraden, vrienden, makkers. Ik heb de eer en de plicht aan te kondigen dat
de gewezen wielerkampioen Valeer Van Appels bij ons komt, om ons te
vervoegen in onze .. dinges, onze … Godverdomme, ik deug niet om te preken.
Allemaal in de handen plakken.

Mong klapt in de handen, Zulma rolt het koetsje naar binnen. Daverend applaus. Zulma sluit
de deur en opent ze even later opnieuw om André en Meentje door te laten.
André

Meentje wil Melle nog een kruisje geven.

Zulma

Da ’s goed, Meentje. (af)

André

Kom maar mee, kom.

Meentje

Ik durf niet.
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André

Ah zo. (lange stilte)

Meentje

Zijt ge boos?

André

Boos? Wat zou ik.

Meentje

André-jong, ik kan ’t nog altijd niet geloven dat ge kampioen van België zijt.

André

Nee? Ge ziet het toch aan mijn trui? De kleuren van de Belgische vlag. Voel
eens.

Meentje

(voelt) Echte tricot. Goede stof. Die krimpt niet bij het wassen. Ik heb een blauw
pulletje in dezelfde kwaliteit. (laat trui los en gaat verder staan) Kampioen van
België, ik kan ’t nog altijd niet geloven. Ik … (handen voor de ogen)

André

Wat is ‘t?

Meentje

André, dat is niet schoon van mij.

André

Wat?

Meentje

Ik heb Ons-Lieve-Vrouwke nog niet bedankt.

André

Moet dat?

Meentje

Ik had het beloofd. Als ge kampioen zoudt worden .. ’t Is ook dankzij haar dat
ge gewonnen hebt ..

André

Mij hebt ge ook nog niet bedankt. Allez, nog niets gegeven. Beloofd is beloofd.

Meentje

(bekijkt hem aarzelend, dan vliegt ze hem om de hals en kust hem; ze gaat
meteen weer op afstand staan) Oeioei, wat heb ik nu gedaan?

André

Die kus? (haalt stoer de schouder op) En dan.

Meentje

Ik weet het niet. Misschien. Ik wil zeggen: Melle ligt daar. (kijkt zoekend rond)
Waar ligt ze eigenlijk?

André

Vlak achter u.

Meentje

(schuift prompt op) We mogen dat niet doen, in ’t bijzijn van iemand die dood
is.

André

Denkt ge?

Meentje

Ja ‘k.

André

Zijt ge bang?

Meentje

Een beetje.
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André

Kom dan wat dichter. Nog. (trekt haar tegen zich aan)

Meentje

Zou Melle echt dood zijn, André?

André

Ze zeggen het toch.

Meentje

Feitelijk … ze ziet ons feitelijk niet meer, hé.

André

Nee.

Meentje

Da ’s toch stom, hé, sterven. Verstaat gij daar iets van? Neem nu, Melle.
Vanmiddag leefde ze nog, en nu is ze .. Hoe kan dat toch?

André

Tja.

Meentje

Maar als ze ons toch meer ziet .. (kust André snel) Weet ge wat Mong zegt?
Mong zegt: sterven, dat moeten we ons niet aantrekken, daar wordt ge te
triestig van. Wacht eens, hoe zei hij dat daarstraks ook weer? Hij zei: leven,
dat is wachten totdat het kermis is. En zot, hé, Mong?

André

Ge moet naar Mong niet te veel luisteren.

Meentje

Ik zou graag naar u luisteren, maar ge zegt altijd zo weinig.

André

Wat moet ik zeggen?

Meentje

Dat ge me geiren ziet.

André

Dat weet ge toch. Coureurs, die zeggen dat niet.

Meentje

Nee? .. En gaat ge me geiren blijven zien?

André

Altijd.

Meentje

Maar pak nu dat ge de Ronde van Frankrijk wint, dan nog?

André

Nog.

Meentje

(riskeert snel nog een kus)

André

Da ’s waar ook. Ik moet u nog iets geven.

Meentje

Nee, André-jong, dat is niet vandoen.

André stapt langzaam naar de tafel, kijkt naar de palm, neemt hem vast, bekijkt hem weer.
Meentje

Nee! Dat niet! Die palm is om in ’t café te hangen.

André

Houd hem dan eens vast.
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Meentje

André. Ik .. ik .. ik al u altijd geiren zien, altijd. En als ge Ronde van Frankrijk niet
wint, zal ik u nog geiren zien.

André

Of zou ik hem aan Melle geven?

Meentje

Ja. Doe dat. Geef uw palm aan Melle. Ze zal blij zijn, ge zult het zien.

André

Ik zal voor u iets anders kopen. Later. Als ik bij de beroepsrenners rijd. En veel
geld verdien. Dan koop ik u alles wat ge graag hebt.

Meentje

Dat is goed, André, maar ’t is niet nodig. Als ge mij maar geiren ziet. (slaat de
armen om zijn hals)
---=o0o=---
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