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Beste leerling 

 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Hugo Claus (1929-2008) overleed. Hij wordt beschouwd 
als een van onze grootste naoorlogse schrijvers. Zijn immense en eigenzinnige oeuvre, dat 
proza, poëzie, toneelteksten, films en grafisch werk omvat, werd tijdens zijn leven talloze 
malen bekroond, o.m. met de Prijs der Nederlandse Letteren (de hoogste onderscheiding 
voor een Nederlandstalig auteur) en de Aristeionprijs, de hoogste Europese literaire 
onderscheiding. Er verschenen van zijn werk meer dan honderd vertalingen in een 
twintigtal talen. 

In dit lespakket maak je uitgebreid kennis met deze literaire reus. Je bestudeert de evolutie 
van een gedicht en een prozatekst (van manuscript tot gedrukte tekst) en onderzoekt hoe 
Claus een klassieke Latijnse toneeltekst omsmeedt tot een hoogsteigen versie. Ten slotte 
bekijk je hoe Claus een van zijn eigen romans herschrijft naar een toneelstuk en er een film 
van maakt.  
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1  April in Paris 
 
 
 
 
1 Lees het manuscript van het gedicht ‘April in Paris’, of de transcriptie ervan.   
 
2 Wat valt je op aan de woorden ‘April’ en ‘Paris’?  
 
 
 
 
 
3 Welk muzieknummer van welke artiest zou je zelf als titel van een eigen gedicht  
   willen gebruiken? En waarover zou dat gedicht dan gaan?  
 
 
 
 
 
 
4 Vergelijk in groepjes beide versies vanaf het begin tot ‘eindigt als een dag Charlie’.  
 
   - Duid aanpassingen aan de spelling aan in het groen. 
   - Duid woordwijzigingen aan in het paars.  
   - Duid nieuwe stukken tekst aan in het geel. 
 
   Kies één verandering uit die je kort wilt toelichten aan de klas: is het een  
   verbetering of niet? Waarom? 
 
 
 
 
 
 
5 De Avenue des Champs Elysées is een beroemde winkelstraat in Parijs. Wat valt je in  
   het gedicht op aan deze naam? 
 
 
 
 
 
 
6 Waarom kan het zinnetje ‘[geschreven] in 1951, toen Charlie Parker nog leefde’ niet  
   in 1951 zijn geschreven?  
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manuscriptversie (1951) uiteindelijk gepubliceerde versie (Gedichten 1948-1963) 

April in Paris    Charlie Parker 
 
 
 

der 
de golvende tralies       avenue des champs 
o hoger en bleker o god van der velden 
daar danst een kind en verliest 
onmachtig alle winternoten van 
dood en honger zegt vaarwel dag Charlie grijze maanden 
tussen de plaasteren pleister tonen van de zang der parken 
o ja wij zijn verloren wij willen regen en donder  
nooit meer wederkeren in dit traag land 
van ossen en bolle tulpen velden 
ja elysees eindigt als een dag charlie 
 

April in Paris  
 
(in 1951, 
toen Charlie Parker nog leefde) 
 
De golvende tralies der Avenue des Champs 
 
o hoge bleke velden 
daar danst een kind en verliest 
onmachtig alle wintertonen van verdriet en 
dood en honger Vaarwel dag grijze dagen 
tussen de pleistertonen o zang der parken 
 
ja wij zijn verloren wij willen 
regen en hagel 
niet meer weerkeren in dat traag land 
van ossen en aardappelvelden en als ik in de polders was 
ik stak er drie dorpen in brand  
en plantte er een boom en bouwde een huis 
en ging er wonen en blies op een horen 
zodat de kraaien het overbrachten 
zodat de raven doorvlamd uit de bomen vlogen 
zodat het jonge hout spleet en het land 
in voren beefde maar ik ben in het licht 
gij ziet mij komen en spreken dag 
April dag  
 
Elysees en de straat eindigt in een kalme rivier 
eindigt als een: dag Charlie hoe vaart gij? 
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2  De koele minnaar 

 

De koele minnaar is het verhaal van een rokkenjager die een relatie heeft met een 
Italiaanse actrice.  
 
Tijdens een verblijf in Italië ontmoet de jonge Vlaming Edward de Italiaanse actrice Jia 
Venturi tijdens de openluchtvoorstelling van een film. Ze beginnen een oppervlakkige 
relatie, maar onzekerheid en wanhoop houden de jeugdige minnaars in hun greep. De 
tedere en warme gevoelens maken al snel plaats voor een verlammende koelte. 
Nadat Jia Edward heeft bedrogen met de homoseksuele danser Basso komt het tot een 
hooglopende ruzie tussen beiden en eindigt hun relatie. Als Edward Jia terugziet, is ze 
zwaar opgemaakt om te verbergen dat ze tuberculose heeft. Hij neemt geld van haar aan 
en kondigt aan dat hij naar België terugkeert. 
 
 

1 Lees de openingspagina in het manuscript, het typoscript en de gepubliceerde versie.  

2 Duid in groepjes (met verschillende kleuren) de verschillen aan: 

a op het vlak van spelling en interpunctie 

b op het vlak van woordkeuze 

c op het vlak van zinsbouw 

  Bespreek jullie bevindingen samen met de klas.  

3 Oorspronkelijk had Claus een hoofdstuktitel voorzien bij elk hoofdstuk (‘Aan Zee’ bv.).   
   Vind jij hoofdstukken mét een titel prettiger om te lezen dan hoofdstukken zonder?  
   Waarom (niet)? 

 

 

 

4 Je merkt dat Claus zijn eerste (handgeschreven) kladversie netjes overtypte. Schrijf je zelf 
nog wel eens een langere tekst met de hand voor je hem eventueel uittypt? Wanneer 
bijvoorbeeld?  

 

 

 

5 De meeste auteurs schrijven hun eerste versie van een literaire tekst tegenwoordig 
steeds vaker op de computer. Welke nadelen levert dat op voor literatuurwetenschappers? 
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Openingspagina uit De koele minnaar (manuscriptversie) 
 

 
 
 
Transcriptie van de openingspagina (manuscript) 
 
AAN ZEE.    I. 
De kellner bracht het ijs, zij keek er aandachtig naar. In het volgende kwar- 
tier smolt het en liep het, rose en kleverig over de rand van de coupe 
het leek alsof zij het zag smelten van achter haar zonnebril maar de jongeman wist dat zij haar ogen 
dicht had. waarschijnlijk brandde de rimmel in haar betraande ogen 
maar zij bewoog niet. Er was niets meer te zeggen, dacht hij, maar het was nog het einde niet. 
Zij had een lichtgele strooien hoed aan, waarvan zijden lint om de rand gekleurd was in 
wit en goud, de Pauselijke kleuren. Haar huid was roodverbrand en 
zij had haar lippen diep roze, bijna violet geschminkt. De lippen waren droog 
en openden zich, deden de strak rimpels om haar neusvleugels en in 
de mondhoeken bewegen. “Ik dacht dat je gelukkig was in Venetië.” 
De klank, gehinderd door de hete namiddag, de straatgeluiden 
en een aanzettende motorfiets, kwam door. 
Je zei het. Waarom zei je het? je hoefde mij niets op de mouw te  
spelden. Ik had je wel begrepen als je me gezegd had: goed, ik heb er genoeg van, van jou. 
       (zij zou zeggen: ik wil je vriend zijn, 
dat zou volgen. Zij wilde zijn vriend zijn, een luchtige, nonchalante,  
zij een vriend hem geld leende, die met hem naar de bioscoop, samen eten, naar een 
boksmatch of tennistornooi. Alsof het kon. Alsof zij 
niet duister, heet, vochtig, was, en gerekt achterover lag 
in kamers met de van licht doorstreepte blinden die de geur van haar huid nooit buitenlieten, waar 
zij hem riep. Hem dwong. Zij zei: wij zouden samen naar huis 
gaan, langs Nice, dat weet je toch. En nu… Waarom toch 
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Typoscript van de openingspagina van De koele minnaar 
 

 
 
 
 
Transcriptie typoscript: 
 

I. 
 

De kellner bracht het ijs, zij keek er aandachtig naar. In het volgende kwartier 
smolt het en liep het rose en dik over de rand van de coupe; het leek alsof zij het 
zag smelten vanachter haar zonnebril maar de jongeman wist dat zij haar ogen dicht 
had, de rimmel moest nu in haar betraande ogen branden. Zij bewoog niet. Er was niets  
meer te zeggen, maar het was nog het einde niet. Zij had een lichtgele strohoed op, 
het zijden lint om de boord had de Pauselijke kleuren, wit en goud. Haar huid was rood- 
verbrand en zij had haar lippen dieproze, bijna violet geschminkt. De droge lippen 
openden zich, maakten de strakke rimpels om haar neusvleugels en in haar mondhoe- 
ken los. “Ik dacht dat je gelukkig was in Venetië.” De klanken, gehinderd door de hete 
namiddag, de straatgeluiden kwamen door.  
“Je zei het toch dat je gelukkig was. Waarom zei je het? Je hoefde mij niets op de mouw te 
spelden. Ik had het 
wel begrepen als je het mij kalm en vriendelijk gezegd had. ‘Ik heb genoeg van je’. 
Is het zo moeilijk om zeggen?” 
Nu zou zij zeggen: ‘Ik wilde je vriend zijn”. Ja, zijwilde zijn vriend zijn, een luchtige 
nonchalante jongeman als hij, die hem geld lenen zou, met hem naar de bioscoop gaan 
zou, naar een voetbalmatch, zelfs met hem over vrouwen met een zeker detachement zou 
spreken. Alsof het kon. Alsof zij niet duister, heet en vochtig was en gerekt achtero- 
ver lag in de kamers met de door het licht doorstreepte blinden die de geur van 
haar huid nooit buitenlieten, waar zij hem riep. Hem dwong. 
Zij zei: “Wij zouden samen naar Nice gaan huis gaan, langs Menton en Marseille, dat 
herinner je je toch. En nu… Waarom toch!” 
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Uiteindelijk gepubliceerde tekst: 
 

1 
 
De kelner bracht het ijs, zij keek er aandachtig naar. In de volgende tien minuten smolt het 
en liep het roze en dik over de rand van de beker; het leek alsof zij het zag smelten 
vanachter haar zonnebril maar de jongeman wist dat zij haar ogen dicht had, de rimmel 
moest nu in haar ogen branden. Zij bewoog niet. Er was niets meer te zeggen. Zij had een 
lichtgele strohoed op, het zijden lint om de boord had de pauselijke kleuren, wit en goud. 
Haar huid was roodverbrand en zij had haar lippen dieproze, bijna violet geschminkt. De 
droge lippen openden zich, maakten de strakke rimpels om haar neusvleugels en 
mondhoeken los.  
   ‘Ik dacht dat je gelukkig was, toen, in Venetië.’ De klanken, gehinderd door de hete 
namiddag, de straatgeluiden kwamen door. ‘Je zei het toch dat je gelukkig was. Waarom 
zei je het? Je hoefde mij niets op de mouw te spelden. Ik had het wel begrepen als je het 
mij kalm en vriendelijk had gezegd. “Ik heb genoeg van je,” is dat zo moeilijk om te 
zeggen?’ 
   Hij knikte, maar zij zag het niet. Zij wilde zijn vriend zijn, dat zei zij af en toe. Een 
nonchalante jongeman wilde zij worden, die hem geld lenen zou, met hem naar de 
bioscoop zou gaan, naar voetbalmatches, die zelfs met een zekere luchtige afstand over 
vrouwen spreken zou. Alsof het kon. Alsof zij niet duister, heet en vochtig was en gerekt 
achteroverlag in kamers met door het licht doorstreepte blinden die de geur van haar huid 
nooit buiten lieten, kamers waar zij hem riep, hem dwong.  
   Zij zei: ‘Wij zouden samen naar huis gaan, langs Menton en Marseille, dat herinner je je 
toch! En nu… Waarom toch?’ 
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3  Phaedra 
 
 
 
Plot 
 
Als zijn huwelijk met de amazone (mythische strijdster te paard) Antiope voorbij is, laat de 
Atheense koning Theseus Phaedra, dochter van koning Minos van Kreta, overkomen voor 
een huwelijk. Hij kan het zwerven echter niet laten en vertrekt met zijn vriend Peirithous 
voor een nieuwe avontuurlijke tocht (naar de onderwereld). Zijn jonge bruid Phaedra blijft 
bijgevolg achter in het paleis, samen met haar stiefzoon Hippolytus, Theseus’ zoon uit zijn 
vorige huwelijk. Phaedra wordt noodlottig verliefd op Hippolytus, die haar avances echter 
met afschuw afwijst. Wanneer Theseus terugkeert, wreekt Phaedra die afwijzing door 
Hippolytus valselijk te beschuldigen van verkrachting. Theseus is uitzinnig van woede en 
smeekt Neptunus om deze schanddaad te straffen. Neptunus stuurt vervolgens een 
zeemonster op Hippolytus af, die hem een gruwelijke dood bezorgt. Zodra het bericht van 
deze gebeurtenis op het paleis aankomt, stort Phaedra in. Ze bekent aan Theseus dat zij 
gelogen heeft en pleegt zelfmoord. Theseus beseft dat hij als vader te kort geschoten is. 
 
 
Opdracht 
 
Vergelijk de beide tekstfragmenten met elkaar. Let op de volgende aspecten: 
 
a dialogen 
 
Wie zegt wat tegen wie? 
Zijn Seneca’s dialogen ingekort of gewijzigd door Claus? Hoe? 
 
 
 
 
 
 
b beeldspraak 
 
Onderzoek welke beelden (figuurlijke taal) van Seneca door Claus worden ‘gerecycleerd’ of 
zelfs verbeterd. 
 
 
 
 
 
 
c enscenering 
 
Zie je verschillen in enscenering? Hoe komen de personages op je over? Welke toon  
heeft de scène?  
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Phaedra (Seneca, ca. 50 n.C.) Phaedra (Hugo Claus, 1980) 

(tweede bedrijf) 
PHAEDRA  
Ik wil en wil niet spreken. 
HIPPOLYTUS 
Wat is dat voor een kwaal?  
PHAEDRA  
Die je nauwelijks bij een stiefmoeder geloven kan.  
HIPPOLYTUS 
U spreekt in raadselen en bedekte termen. 
Wees nu eens duidelijk.  
PHAEDRA  
                                     Een gloed van liefde heeft mijn hart 
tot waanzin toe ontvlamd en woest verteert het vuur mijn 
binnenste, stroomt in mijn lichaam neergestort 
door al mijn aderen, verborgen in mijn bloed, 
zoals een felle brand langs hoge balken ijlt. 
 
 
HIPPOLYTUS 
U wordt verteerd door reine liefde voor uw Theseus. 
PHAEDRA  
Zo is het, Hippolytus, Theseus’ gezicht bemin ik,  
het uiterlijk dat hij vroeger had als jonge jongen, 
toen eerste baardgroei zijn gladde wangen tekende, 
hij het verduisterd huis van het Knossisch monster1 zag 
en lange draden op zijn bochtig pad gevolgd is.2 
Wat straalde hij! Een hoofdband drukte op zijn haar, 
een rode blos gaf kleur aan zijn jeugdige gelaat. 
Onder zijn zachte armen spanden zich sterke spieren. 

(tweede bedrijf) 
PHAEDRA  
(Tot Hippolytus.) Ik wil je iets zeggen, maar ik schaam mij.  
HIPPOLYTUS 
Wat heb je toch?  
Kun je niet ronduit spreken?  
 
 
 
 
PHAEDRA 
Hippolytus, waanzin is het, geloof ik,  
die mij in de war brengt. 
Er likt een vlam aan mijn hart,  
ik word verteerd door iets dat men 
liefde noemt, ik heb er geen andere naam voor, 
en ik schaam me voor  
dit jachtige geheime vuur in mij. 
HIPPOLYTUS 
Hoe kan je liefde voor Theseus waanzin zijn? 
PHAEDRA 
Hoe kan het? Je hebt gelijk.  
(Komt vlakbij hem.) Ja, het gezicht dat ik bemin 
is het gezicht van Theseus, 
dat van zijn vroegere jaren, 
met gladde wangen en de schaduw 
van zijn eerste baard.  
(Zij neemt Hippolytus’ gezicht in haar handen.) 
Een prachtig, lief gezicht dat in de krans 

                                           
1 De monsterlijke Minotaurus verbleef in het labyrint van Knossos op het eiland Kreta. 
2 De draad van Ariadne, die Theseus de weg wees uit het labyrint. 
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Hij leek op jouw Diana of op mijn Apollo 
of neen, hij leek op jou, op jou, toen zelfs de vijand3 
op hem verliefd werd. Zo fier hief hij zijn hoofd. 
In jou komt zonder opsmuk schoonheid tot zijn recht. 
Jij bent geheel en al je vader maar toont ook 
gedeeltelijk de charme van je wilde moeder: 
Scythische strengheid is zichtbaar op een Grieks gelaat. 
Als jij met Theseus was scheep gegaan naar Kreta, 
dan had mijn zus liever voor jou een draad geknoopt. 
Zuster, waar jij ook maar als ster je licht verspreidt, 
jou roep ik aan voor wat wij beiden ondervonden. 
Twee zusters zijn het slachtoffer van één familie: 
jij van de vader, ik van de zoon. Zie, smekend ligt 
een dochter uit een koninklijk huis voor jou terneer. 
Door geen smet besmeurd, onschuldig, ongeschonden 
verander ik alleen voor jou en vastbesloten kniel ik: 
vandaag komt er een einde aan mijn pijn of aan mijn leven. 
Heb meelij met mijn liefde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van zijn krullen glom met een gouden gloed.  
In jouw gezicht zie ik hem, zoals hij toen was. 
Maar jij hebt een natuurlijke gratie 
die hij nooit had. Je bent zoveel mooier.  
Je vader is helemaal aanwezig in je trekken, 
maar er zijn ook sporen  
van de woeste strengheid van je moeder. 
Je gezicht is Grieks, maar ik herken  
er je moeder in, de Amazone, de vreemde.  
Je bent je vader, maar niet helemaal, 
gelukkig niet.  
HIPPOLYTUS 
Je bazelt. 
PHAEDRA 
(knielt voor hem) Hippolytus.  
Een koningin knielt aan je voeten.  
Zij was smetteloos, onschuldig 
tot op dit ogenblik, tot nu. 
Want nu, 
door mijn liefde voor jou 
ben ik niet langer onbevlekt. 
Ik heb de goden gebeden, gesmeekt, 
ik zweer het je, nachten lang, 
en nu moet er een einde komen aan mijn 
ellende of een einde aan mijn ellendig leven. 
HIPPOLYTUS 
Moeder. 
PHAEDRA 
Zeg niet ‘moeder’ tegen mij! 
Ik heb je niet gebaard. (Hij wendt zich af.) 
(Gedachten-stem) Alhoewel ik ook dat 
had gewild. 

                                           
3 Ariadne, dochter van Minos, de vijand van Athene.  
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HIPPOLYTUS 
                                   O grote godenheerser, 
zo traag hoort u en ziet u die misdadigheid? 
Wanneer zult u met woeste hand uw bliksem werpen, 
ook nu bij heldere hemel? Laat nu de hele ether  
neervallen, donkere wolken mogen de dag verduisteren, 
laten de sterren omgedraaid een scheve koers 
vervolgen, en u, o glanzend hemellichaam, 
stralende Zon, ziet u het schandelijk gedrag van 
uw eigen kleinkind, verberg uw licht, vlucht in het donker weg.  
O vorst van goden en mensen, waarom is uw hand 
nog leeg en gloeit de wereld niet van uw gevorkte bliksems? 
Tref mij, doorboor mij, laat uw snelle vuur mij door 
en door verbranden. Ik ben schuldig en verdien de dood: 
stiefmoeder is op mij verliefd! Ben ik iemand voor ontucht? 
Ben ik dan in jouw ogen zo’n geschikt figuur 
voor een dergelijke schande? Heeft mijn strengheid dit verdiend? 
Jij overtreft in slechtheid alle andere vrouwen, 

Jij in mijn buik. Niet in die van  
de vreemdelinge. 
Zou ik ook dan?... Ja. 
Ik blijf verlangen. Ik, smerig ik, ik wil… 
Hij mag niet ongestraft blijven in zijn  
harde, kuise trots. Hij moet mijn dodelijke 
ziekte delen.  
(Tot Hippolytus.) Kijk mij aan. 
Zeg ‘Phaedra’ tegen mij. of ‘mijn liefde’. 
HIPPOLYTUS 
Ik hoor dit niet.  
PHAEDRA 
Al te goed hoor je haar, Phaedra, 
en haar naakte razernij. 
Hippolytus. Naar jou stuwt mijn bloed. 
Mijn kwaad, mijn zeer, jij bent het. 
HIPPOLYTUS 
De goden horen dit niet. 
Zon, grote zon, doof uw licht 
voor wat uw dochter heeft uitgesproken. 
Ik ben de zondaar, 
mijn ziel, mijn lichaam is het die 
door mijn moeder, tweede moeder, 
stiefmoeder, hoe moet ik haar noemen?; 
wordt aangerand.  
(Tot Phaedra.) Vrouw! 
PHAEDRA 
Ja.  
HIPPOLYTUS 
Vind jij mij een geschikte prooi  
voor je gore, geile kuren? 
Vind je mij onder alle mannen 
de makkelijkste buit voor je voze lust? 
Omdat ik streng en hard 
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jij bent een groter monster dan je eigen moeder  
die de Minotaurus baarde! Zij heeft alleen zichzelf 
bezoedeld met haar lust; haar lang verzwegen misdaad 
kwam aan het licht doordat haar kind tweevormig was: 
een dierenkop verbonden aan een mensenlijf 
bewees jouw moeders schuld. Jij komt uit dezelfde buik.  
 

en ver van vrouwen leef? 
Jij, vrouw, je bent nog erger dan  je 
loopse moeder die paarde met een stier 
en een monster baarde, zodat haar  
zonde zichtbaar werd in de gestalte  
van haar beestig kind. 
Ja, uit de buik van zo’n vrouw 
ben jij gekropen. 
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4  Omtrent Deedee (1963) vs. Interieur (1971)  
vs. Het sacrament (1990)  

 
We bekijken eenzelfde fragment in de brontekst (Omtrent Deedee) en vervolgens in de 
toneel- en filmversie, en proberen de volgende aspecten met elkaar te vergelijken: 
 
1 de dialogen 
 
2 de vertellertekst (in de roman) tegenover de regietekst (in het toneelstuk) 
 
3 de manier waarop de personages worden geportretteerd 
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Omtrent Deedee 
(zesde druk, november 1964, p. 113-116) 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 

 
Het is geen koppel dat binnenschrijdt. Het is Deedee die door de kamer stapt met iets  
van de houterige waardigheid die zij nooit kunnen afleren, die kerels, gewend als zij zijn 
aan de brevierstap, de processiepas, de sluipgang tussen kerkstoelen. Hij heeft een witte 
zakdoek rond zijn koperkleurige schedel vastgeknoopt. Hij sleept een beddenlaken achter 
zich aan, gaat op de divan liggen, met zijn sandalen vlak naast Albert, trekt het laken tot 
vlak onder zijn kin, houdt zijn gevouwen handen tegen zijn wang en snurkt.  
   ‘Iemand die slaapt,’ stelt Antoine vast.  
   ‘Dat zie ik ook,’ zegt Lotte. 
   Natalie draagt een schortje van plastiek dat net boven haar knieën reikt. Een 
doorzichtig wijnrood sjaaltje op het hoofd en een tas aan de arm. Zij huppelt alle 
genodigden langs en houdt dan stil bij de snurker. Kwaad kijkt zij naar Jeanne en Claude 
die zitten te fezelen, die twee zijn koek en ei. Dan volgen vanwege Deedee en Natalie  
een reeks ellendig duistere gelaatsuitdrukkingen en gebaren. Het heeft iets met voedsel 
te maken maar wat?  
   ‘Zij mogen niet spreken,’ zegt Antoine, ‘snap je?’ 
   Natalie wijst op haar ogen en op die van Deedee die thans zoetjes knikkebolt en Natalie 
toelacht. Dan wijst hij op zijn wijdgesperde ogen en naar Natalies borst.  
   (‘Lotje, als ik je eens zonder kleren mag zien, zei De Busschere, ‘dan beloof ik je dat je 
de hele oorlog niets te kort zal komen.’ Voor een gerookte boerenham heeft zij haar  
borst laten zien. De Busschere woont thans in een villa aan de kust.)  
   Deedee en Natalie trekken de aandacht op elkaars en hun eigen oren. Dan trekt  
Deedee zijn mond heel wijd open en laat zijn tanden zien waaronder twee geplombeerde, 
en tegen die tanden duwt Natalie dan haar hoofd. Deedee bijt in de rode sjaal, hij eet  
van Natalies haar. 
   ‘Hela! Kalm aan,’ zegt Tilly.  
   Het spel is voorbij. ‘Wel, wel,’ zegt Deedee en hij richt zich op en blaast uit.  
   ‘Jullie moeten raden,’ kraait Natalie.  
   ‘Wat denk je?’ vraagt Antoine.  
   Iedereen vindt dat iedereen een glaasje verdiend heeft. Lotje geeft een amechtig  
kuchje dat inspanning moet beduiden. Haar man herhaalt zijn vraag.  
   ‘Het heeft iets met eten te maken.’  
   ‘Stomme geit,’ zegt Antoine.  
   ‘Ik heb hier geen hoofd voor,’ zegt zij.  
   ‘Wie ‘t niet kan raden, moet een boete betalen!’ zegt Natalie. ‘Bij ons gaat dat altijd zo. 
Mijnheer de onderpastoor krijgt er altijd van langs.’ 
   ‘Wat is het voor een boete?’ vraagt Tilly en lacht.  
   ‘Een fles wijn.’  
   Zo krijgen zij dus hun kelder vol wijn. Het is mooi. 
   ‘En als je het niet raden kan, verdienen wij een fles,’ jubelt Natalie.  
   ‘Het is Roodkapje,’ zegt Tilly. Lotte is verontwaardigd. ‘Je had ons ook bedenktijd 
moeten laten,’ roept zij. 
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Men ziet Deedee en Natalie te voorschijn komen. Zij gedragen zich zonderling. Deedee 
heeft een zakdoek over zijn schedel geknoopt, sleept een beddenlaken achter zich, gaat 
op de divan liggen en snurkt. Natalie met een plastic rood sjaaltje op het hoofd, huppelt 
door de kamer met een plastic mandje aan de arm.  
ANTOINE Een schoon koppel.  
ALBERT Gij moet nu een keer kijken.  
JEANNETTE Gij moogt niet lachen. [Dit bij de entree van Deedee en Natalie]  
ALBERT [hard nadenkend] ‘t Is iemand die slaapt.  
ANTOINE Dat zie ik ook. 
Jeannette en Claude luisteren. Natalie ontdekt de slaper. Doet heel blij. Zij wijst op de 
ogen van Deedee die wijdgesperd zijn. Hij wijst op haar ogen.  
NATALIE [Terzijde, vlug, zacht] Wij mogen niet spreken, verstaat ge?  
Eenzelfde pantomime. Natalie wijst nu op zijn oren, hij naar de hare. Hetzelfde gebeurt 
met de tanden. Natalie komt dichter bij Deedee, die ineens opspringt en in Natalies nek 
bijt, dan in haar borst.  
JEANNETTE Hé, kalmeer u, Deedee!  
DEEDEE [uit zijn rol, blaast uit, komt overeind] Dat was het.  
NATALIE [idem, kraaiend] Nu moet ge raden.  
ANTOINE ‘t Is uit een film. Hè, Claude?  
ALBERT Het heeft iets met eten te maken. 
ANTOINE Ja, met bijten.  
NATALIE Wie ’t niet kan raden moet een boete betalen. Bij ons is dat altijd een fles wijn. 
Mijnheer de onderpastoor heeft ons al zes flessen Bordeaux betaald.  
JEANNETTE En als wij het goed raden...  
NATALIE Dan moeten Deedee en ik een fles betalen aan wie het eerst geraden heeft. 
DEEDEE Maar vandaag doen we ’t met een fles champagne.  
JEANNETTE Dan is het: Roodkapje!  
NATALIE EN DEEDEE Ja—ah!  
ANTOINE [nors tegen Jeannette] Maar ge laat mij de tijd niet om te peinzen.  
ALBERT Dedju. ‘t Lag op de top van mijn tong.  
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