
JOHAN Ik ben hier vanavond naar toe gekomen omdat ik je iets moet vertellen. Ik ben verliefd geworden, snap 

je. Dat is volslagen belachelijk en misschien is het wel een grote vergissing. Nee, het is een grote vergissing 

waarschijnlijk. Ik heb haar ontmoet tijdens dat congres in juni. Ze was daar als tolk en secretaresse. Eigenlijk 

studeert ze nog. Ze wil docente Slavische talen worden. Ze is niet bijzonder aantrekkelijk. Jij zou haar 

waarschijnlijk lelijk noemen zelfs. Ik heb geen idee waar dit toe zal leiden. Ik weet helemaal niets meer. Ik ben 

totaal in de war. Al spreekt het vanzelf dat ik ook gelukkig ben op de een of andere manier. Hoewel ik een 

verdomd slecht geweten heb tegenover jou en de kinderen. We hebben het toch altijd goed gehad. Waar of niet? 

Ik bedoel, we hebben het waarschijnlijk niet beter of slechter gehad dan de meeste andere mensen. Zeg iets, 

verdomme. 

MARIANNE Ik weet niet wat ik zeggen moet. 

JOHAN Misschien vind je het slecht van me dat ik het niet eerder ter sprake heb gebracht. Maar ik wist niet hoe 

het zich zou ontwikkelen.  

MARIANNE Het is zo raar allemaal. 

JOHAN Wat? 

MARIANNE Dat ik niks heb gemerkt. Dat ik geen achterdocht had, niks vermoedde. Alles was net als anders. We 

hadden het zelfs beter dan gewoonlijk. Je was zo lief. Goedgelovige onnozelaar die ik ben. Ik heb echt niks 

gemerkt! Dat is toch verbijsterend. 

JOHAN Nee, je hebt niks gemerkt. Maar je bent ook nooit erg scherpziend geweest. Vooral niet als het om onze 

relatie ging. 

MARIANNE En wat doen we dan nu? 

JOHAN Ik weet niet. 

MARIANNE Wil je scheiden? Ben je van plan om met haar te gaan trouwen? Waarom moet je daar eigenlijk nu 

vanavond over beginnen? Waarom heb je daar plotseling zo'n haast mee? 

JOHAN We gaan naar Parijs morgenmiddag.Ik moet hier weg. Voor een tijdje in ieder geval. Ik moest daar hoe 

dan ook later deze herfst naar toe om Grandin en zijn assistent te spreken. En Paula heeft een beurs gekregen 

en wilde die deze herfst opnemen. Ik wil bij haar zijn. Ik kan niet zonder haar. We vertrekken morgenmiddag. 

JOHAN Nu ik hier met je sta te praten, nu ik thuis ben, zou ik het liefst alles vergeten. Ik voel me alleen maar 

bang en moe. 

JOHAN Niets is dommer, banaler en belachelijker dan dit. Ik weet precies wat je denkt en ik heb geen enkel 

excuus. 

MARIANNE Hoe kun je weten wat ik denk? 

JOHAN Ik probeer geen slecht geweten te hebben. Dat is alleen maar aanstellerij. Zo is het, Marianne. En er is 

niks aan te doen. 

JOHAN We kunnen er maar beter niet over praten. Er valt niks zinnigs over te zeggen namelijk. Nu weet je de 

waarheid, en dat is de hoofdzaak. 

MARIANNE Ik weet niets. Zullen we dan nu maar naar bed gaan? Het is laat.  

 

 


