Kraaien...
Samenvatting:
Aan de rand van een oude volksbuurt ligt een vergeten, groene begraafplaats. In de
beheerderswoning naast de ingang wonen twee broers op leeftijd: Wim en Albert. Op een
zeldzame begrafenis na gebeurt er weinig tot niets. Tot een locatiescout de plek ontdekt. Een
groot mediaconcern wil rond de dood van een van hun artiesten een evenement organiseren.
Het mediacircus dat rond de publieke begrafenis ontstaat, blinkt niet uit in oprechtheid.
Dan wordt er een griezelige zwarte kist bezorgd...

Locatie:
Begraafplaats de Bosdrift (H'sum). Het koets- en beheerdershuis, de aula en het grindveld
erachter. De Melkboer uit het verhaal bevindt zich aan de overkant van de straat.

Camera:
Grotendeels statisch met terugkerende uitsnedes.
Muziek:
Dank sei dir Herr
Ave Maria
De doodgewoonste dingen
Dragostea Din Tei
Waar blijft de tijd

Aafje Heynis.
Aafje Heynis.
Passe-partout.
O-Zone.
Jules de Corte.

Het script bevat drie werelden:
1. Binnen de poorten van de begraafplaats lijkt het of de tijd 150 jaar heeft stilgestaan. De
broers zijn zwijgzaam, het beheerdershuis muf en buiten lijkt het altijd nét te hebben geregend.
Deze klassieke sfeer uit het begin van de vorige eeuw overheerst het hele verhaal.
2. De mensen uit de muziekwereld leven in het hier en nu. Een moderne bedrijfshierargie. De
top verveelt zich met status, bezittingen en borstklopperij. De onderlaag lost verbitterd of
gelaten de missers op.
3. Bij de Melkboer is alles licht, fris en helder. Een witte jas en rode wangen. Winkelmandjes
en karnemelk. De jaren vijftig.

De twee hoofdpersonages:
Beheerder Wim:
Wim is een gespannen, verbeten man op leeftijd. Hij is geen prater. Zijn huid is doorzichtig
bleek en hij heeft een enorme haakneus. Op zijn schouders liggen dikke vlokken roos. Het
slecht zittende zwarte pak dat hij draagt heeft een glimmend versleten revers en lijkt een
familiestuk dat vele generaties van vader op zoon is overgedragen. Het uitvaartvak is Wims
leven. Levende mensen gaat hij liever uit de weg. Dat heeft een gegronde reden: Wim heeft
een geheim.
Zijn broer Albert:
Albert is een enorme lieverd. Hij heeft grote treurige hondenogen en oogt een tikje suffig. Ook
hij spreekt niet veel. Eigenlijk is Wim de enige reden dat Albert in het uitvaartvak zit. Hij
maakt zich zorgen om zijn jongere broer en steunt hem onvoorwaardelijk. Een ondankbare
taak. Alberts passie is orgelspelen. In de aula staat een piepend, lek luchtorgel waarop hij de
uitvaarten van muzikale begeleiding voorziet.

Overige personages:
De Bezorger
De Melkboer
De “Chokerman”
De “Rode-Rat”
De “Roze-Pruik”
De Pianist
De Fotograaf
De Klusjesman
Het Roodharige Meisje
De Wethouder
Moeder en Schooljuf
De Tuinmannen
Dames met Poedel

Huisvriend van de beheerders (en voice-over).
Overbuurman van de beheerders.
Het hoofd van de afdeling sales/klassiek van de platenmaatschappij.
De ondergeschikte van de Chokerman.
De vrouwelijke regelneef van de afdeling sales/klassiek.
De overleden artiest (alleen te zien op foto’s).
Bij hem start het verhaal.
Decorbouwer (opzichter) van de platenmaatschappij.
De overleden schoonheid.
Moet de bouwplannen goedkeuren.
Alleen te zien in Wims nachtmerries.
Beheerders van een concurrerende begraafplaats.
Klanten van de Melkboer.

Het Publiek
De Rouwenden
De Bouwvakkers

Toeschouwers van het midzomernachtconcert.
Uitvaartbezoekers van de aula en deelnemers aan de stoet.
Constructeurs van het concertpodium en praalgraf.

Intro:
Voice-over met sfeerbeelden en namen hoofdrolspelers:
“Aan de rand van de stad ligt een bijna vergeten plek: de Elzenlaan. Het is het er stil. Langs
weerszijde staat een lang lint hoge bomen. Eromheen liggen kleine hofjes met arbeiderswoningen.
Hier en daar staat een deftige villa, verscholen achter een heg. Statig en klassiek, met torentjes van
leisteen. In de zomer hoor je er wel eens een grasmaaier. Soms een radio. Maar meestal hoor je er
niets”.
Eerste scène (speelt zich af in blauwige ochtendschemer): een adembenemende openingsplaat
van de laan in 1900-stijl. Boomtoppen, lichtjes ruisend. Een dakje met zolderraam boven een
heg. In een piepklein tuintje geniet een oud vrouwtje van haar thee en het eerste zonlicht. Ze is
omringd door bloempotten en krabbelt achter de oren van een kater op haar schoot. Een
volksbuurt met oranje daken, een pluimpje rook uit de schoorsteen.
Voice-over: “Halverwege splitst de weg zich rond een kleine, ronde vijver. Vroeger een fontein.
Ernaast staat het voormalige badhuis, ooit de bouwkundige parel van de Elzenlaan. Er recht
tegenover staat het beheerdershuis van begraafplaats ‘De Liefde’”.
Beeld: oppervlakte vijver, spiegeling, drijvende herfstbladeren. Toren van badhuis in Dudokstijl. Poort van begraafplaats.
Je ziet een raam met tientallen flessen vol verbleekte kunstbloemen. Naast een ranzig
koffiezetapparaat hangt een dweiltje over de kraan. Aan de wand zie je een vergeelde foto van
koningin Juliana en Prins Bernhard. Voice-over: “Hier speelt dit verhaal zich af. Tussen de
vochtige muren. De verwelkte bloemen. En de vogels… Een verhaal over de Liefde en de Dood.”
Buiten, bij een kruiwagen tegen de muur, beweegt de camera langs een geschulpte, verveloze
dakrand omhoog. Vogelperspectief van de begraafplaats, veel bomen en kerktoren/stad aan de
horizon. Op het woord “dood” stopt de camerabeweging en verschijnt de titel in de lucht:
“Kraaien…”
Voice-over: “Dit is Wim”.
Beeld: Wim zit kromgebogen aan tafel en doet de boekhouding. Hij stapelt een aantal
muntjes, likt aan de punt van zijn potlood en krabbelt wat in een notitieblokje.
Voice-over: “En dit is zijn broer Albert”.
De camera schuift opzij langs een bord cake en Albert komt in beeld. Hij houdt het bord voor
zijn broer en mompelt: “Lekker vers gebakken…” Wim pakt een plakje, klopt er even mee op
zijn schoteltje en neemt een zuinig hapje.
De camera beweegt door naar het raam en buiten staat een rode bestelwagen met opschrift. De
Bezorger gooit, met een aantal dozen onder zijn kin geklemd, de schuifdeur dicht. Exact op
die klap begint de volgende scène.
Tweede scène. Een klassieke scène gefilmd vanuit het graf (aarde valt met dreun op glasplaat).
Geluid: de mechanische bons van de autodeur eindigt met de galm van een houten kist. Je ziet,
tussen de klonten aarde door, nog net wat zwartgeklede mensen bovenaan het gat.
Voice-over: “Albert en Wim zijn de beheerders van de begraafplaats”.
Er volgt een volgende schep aarde.
Je ziet Albert met uitgestrekte nek zingend achter zijn orgel tijdens een dienst in de aula.
Erachter een rijtje van twee of drie rouwenden.

Voice-over: “Ze ontvangen er de nabestaanden”.
Wim opent twee schuifdeuren van matglas, achter hem staat een dikke man en een
snotterende vrouw met voile.
Wim: “Dit is onze wasruimte”. De uitsnede met de schuifdeuren is een terugkerend beeld.
Voice-over: “Verzorgen de erediensten”.
Wim en Albert staan naar de toeschouwers gericht en geven, met de hoed voor hun buik de
voorbijschuifelende mensen een hand. Ze zakken kort door de knieën. Wim zegt:
“Gecondoleerd ”. Albert zegt: “Mijn oprechte deelneming”.
En nogmaals: Wim: “Gecondoleerd ”. Albert: “Mijn oprechte deelneming”.
Voice-over: “En onderhouden het terrein”.
Er start een korte serie verstilde sfeerimpressies. Verzakte monumenten, klimop, kraan op
paaltje, gebroken grafketting…
Voice-over: “In bijna een halve eeuw zijn de broers vergroeid met het vak en de plek”.
Je ziet het gezicht van een treurend beeld van een engel (in het verhaal: Mathilde), een closeup van een, aan roestig smeedwerk hangende, regendruppel, het beeld van een van de zuilen
naast de ingang met een bronzen gevleugelde zandloper (met afgebroken vleugelpunt). Voiceover: “Met de paden, de bomen en de oude namen”.
Een roodborstje vliegt weg van een tak, op de achtergrond staan onscherpe monumenten. De
serie shots eindigt met een shot recht omhoog. In de boomkruinen.
Voice-over: “Maar ze worden oud ”.
Je ziet een mooi plaatje van een pad met achterin twee zwarte figuurtjes bij een kruiwagen
(uitsnede komt terug in slotscène).
Albert zit in een zwart pak met een schort op een stoel voor de oven.
Wim likt rouwenveloppes dicht en legt ze op een stapel.
Voice-over: “Sinds er op een steenworp afstand een nieuwe, moderne begraafplaats is geopend, gaan
de zaken slecht”.
Wim staat bij een modern hek te kijken naar drie werklieden met een piepkleine, grasgroene
graafmachine op rupsbanden. Er hangt witte mist en de toeschouwer kijkt over Wims rug naar
de Tuinmannen. Om hen heen staan wat saai, in rijtjes opgestelde grafstenen, maar de mistige
achtergrond is 100% wit. Een van de lieden ziet Wim en roept: “Hé! Daar heb je die kraai!”
Wim loopt geschrokken door, ook vanaf de andere kant van het hek is er alleen de witte
achtergrond. Met misschien een lantaarn en een vaag muurtje of dakrand.
Melkboer: “Niets heeft het eeuwige leven!”
Een man met wit pak, dik brilmontuur en enorm kunstgebit reikt breed lachend een piepklein
pakje (kaas) over de toonbank. Beetje raar van onderen gefilmd. TL-verlichting, gaatjesboard
en een lichtbak met merk-logo op de achtergrond. Alle schappen in zijn winkel zijn volledig
gevuld met identieke flessen melk.
Melkboer: “Anders nog iets?”
Beeld: prachtig shot van het pand van de melkman. Deze uitsnede is terugkerend.
Wim stapt de winkel uit. Klein, zwart en krom. Achterdochtig om zich heenkijkend. Je hoort
de winkelbel rinkelen als hij de deur achter zich dichttrekt.

Voice-over: “Wim maakt zich zorgen”.
Wim ligt in een piepklein dakkamertje en rommelt met zijn kussen. Er klinkt een doffe
melodie op de achtergrond. In de verduisterde aula zie je Albert achter zijn orgel. Hij is
begeesterd aan het oefenen. Wim geeft het gevecht op en ploft zuchtend in zijn kussen.
Voice-over: “Het nachtenlange wakker liggen maakt ‘m kribbig, en de ochtenden zijn geen feest”.
Kabaal van vogelgeluiden. Wim opent het bovendeel van de keukendeur en kijkt geërgerd in
het gebladerte. Even geeft hij een korte “hisss”. De vogelgeluiden stoppen direct, maar zodra hij
terug naar binnen gaat volgt er nog een klein tjilpgeluidje. Weer steekt Wim zijn hoofd naar
buiten. Zijn priemoogjes draaien venijnig. Dan is het écht stil. Bij het sluiten van de deur
verschijnt er kort een grijns op zijn gezicht.
Voice-over: “Net als de middagen”.
Het hoost van de regen, Albert staat buiten bij een aantal emmers. Wim staat binnen achter
het raam en wijst naar een van de emmers. Albert haalt er iets uit dat op een raamwisser lijkt
en houdt het omhoog. Wim wijst woest met priemende vinger naar de emmers. Albert heeft
geen idee wat hij bedoelt en staat er verloren bij. Of: de broers zijn aan het afwassen. Albert
zet de natte kopjes voorzichtig op een dweiltje. Wim pakt ze op en droogt ze af. Hij kijkt even
kritisch naar een kopje, houdt het tegen het licht en gooit het met een plons terug in het sop.
Voice-over: “En de avonden…”
Albert zet vol trots een dampende schaal op tafel: “Gehaktballen met poestasaus”. Wim zit met
zijn armen strak over elkaar en zegt: “Bah!”
Voice-over: “Verder gaat alles zijn gangetje op De Liefde”.
Wim is bezig met iets dat lijkt op het vullen van een kalkoen. Zijn mouwen zijn opgestroopt.
Je ziet zijn handen niet, alleen zijn bovenlijf en schokkende schouders.
Dan zie je hem van achteren. Hij staat in de wasruimte aan een metalen tafel met daarop een
naakte, dode man. Wim staat precies voor het midden. Dan zie je Wim recht van voren. Hij
haalt een paar laatste watten uit een zak en begint weer met het vullen (…van de
lichaamsholtes). Iets buiten trekt zijn aandacht. Door het vensterglas zie je Albert bij een grote
engel op het grindveld achter de aula. Het is een slapstickmoment. Albert is schijnbaar met
een kruiwagen tegen de engel aangereden. En een van de geheven armen van de engel is een
stukje naar beneden geknakt. Albert probeert de arm terug op zijn plaats te buigen. Wim,
achter de tafel, kijkt nog een keer naar buiten, dit keer wat geprikkeld. Het is Albert gelukt de
arm op zijn plaats terug te krijgen. Tevreden doet hij een stap achteruit. Dan, onverwacht,
knapt de hand van de engel naar beneden (niet de arm). Hij bungelt slap aan de pols.

Voice-over: “Een enkele uitvaart, een zeldzame bezoeker…”
Beeld: De Bezorger komt de belachelijk smalle hal binnen. Eerst zie je een enorme doos, dan
de Bezorger.
Bezorger: “Alcohol en vette watten! Uitkijken met open vuur. Moet ik erbij zeggen”.
Zichtbaar opgelucht dat hij het krappe halletje heeft verlaten, zet hij de spullen met een plof
op de huiskamertafel. Hij buigt met uitgestrekte arm over de doos, pakt een plak
chocoladecake van een schaal en zegt: “Chocolade? Creabea-bui Bert?”.
Voice-over: “De dagen glijden ongemerkt voorbij”.
Broers op een bankje. Eten brood bij kruiwagen met takken.
Voice-over: ”Tot er op een dag…” (voice-over sluit hier af ).
De broers bevinden zich in de huiskamer van het beheerdershuis. Wim zit aan tafel en je ziet
hem op de rug, Albert staat voorover gebogen met een halfvolle koffiepot. Dan ziet hij iets
buiten. Hij stoot zijn broer aan die boos opkijkt. Albert gebaart met zijn ogen naar buiten.
Wim draait zich, leunend op zijn stoel, met tegenzin naar het raam. Buiten, bij de poort, staat
een jonge jongen met een geruit houthakkershemd boven op een ladder. De broers duiken een
beetje beschut achter het gordijn. “Wat doetdiedaarnou?” Albert is langer dan Wim. Onder aan
de zijkant van het kozijn zie je het gefronste hoofd van Wim en recht erboven het verbaasde
hoofd van Albert. De jongen haalt een fotocamera uit een linnen tas en maakt een aantal foto’s
van één van de bronzen ornamenten op de zuil naast de poort. Hij klimt van de ladder en loopt
langs de voorkant van het gebouw buiten het gezichtsveld van de broers. Albert en Wim
duiken, half over elkaar heen tuimelend het smalle halletje in. In de voordeur zit een piepklein
ruitje. Wim kijkt naar buiten en Albert vraagt wat hij ziet. De hal is aardedonker en in het
witgelige licht lijkt Wims huid wel van kaarsvet. De jongen legt de ladder op zijn kant en
neemt nog een foto van de pui. Albert: “Watdoettie?! Wat doettie?!!”
De jongen start een klein autootje en draait behendig de weg op. Wim neemt wat afstand van
het ruitje en fronst vragend zijn voorhoofd.
Nieuwe scène: Bezorger zit aan tafel, propt met zijn duim iets in zijn mond en zegt: “Even iets
anders, ik weet dat jullie er helemaal niet op zitten te wachten; jullie moeder gaat niet heel goed ”.
Wim kijkt fronsend op, een beetje op de manier van: hoe kan jij dat nou weten? De Bezorger:
“De tamtam… Moeten jullie er niet gewoon een keertje langs? Tanden op elkaar, zand erover?”
Albert kijkt verschrikt naar Wim en zegt: “Iemand nog koff ie?” Bezorger: “Laat het nou rusten.”
Wim kijkt op zijn horloge, vervolgens naar z’n broer en tikt op het glaasje van zijn uurwerk.
Dan staat hij op, schuift zijn stoel aan en maakt een uitnodigend gebaar in de richting van de
gang. Albert (met koffiepot) roept: “Was gezellig!!!” Wim duwt de deur dicht en de Bezorger
zegt nog net door de kier: “Doe het nou gewoon…” De deur valt in het slot en Wim zegt tegen
zichzelf: “Om de dooie dood niet!”

Buiten, onder de treurwilgen op de oprit, staan een zwart ambulancebusje en een rouwauto.
Twee mannen tillen met een hoop gedoe een zware fiberglas lijkkist/bak naar binnen. Zodra
de kist door de deur is geschoven, stapt er een lange man een stukje de hal in. Hij heeft een
grote grijze snor en is kalend. Voor zijn buik houdt hij een hoed. Met een verslagen, treurig
gezicht zegt hij: “Eeuwig zonde…”
Wim staat in de hal bij een muurtelefoon van zwart bakeliet: ”Ja, dat weet ik zo niet… Nou…
dat moet dan maar...”
Wim steekt zijn hoofd om de deur van de wasruimte (er schijnt vanaf de zijkant een zacht
zonnetje naar binnen). Hij schrikt een beetje als hij de overledene ziet. Op de stalen tafel ligt
een naakte vrouw van een jaar of 22. Ze is beeld- en beeldschoon, heeft een spierwitte huid
met sproetjes en rode krullen. Een soort Keltische pre-raphaellite prinses. Albert staat er, met
schort en handschoenen, verloren bij. Hij houdt een zak watten omhoog en kijkt
ongemakkelijk vragend naar Wim. Zo van: moet dit nu echt? Wim knikt even met een frons
en maakt met zijn hoofdbeweging een: ‘nou ja, euh, doenoumaar’-gebaar. Dan verdwijnt hij
weer achter de deur.
Wim harkt buiten het grind als Albert binnen op het raam bonst. Wim loopt naar het raam en
Alberts stem klinkt dof vanachter het glas: “Er zijn hier drie heren voor je”.
In de huiskamer staan twee mannen voor het raam dat op de oprit uitkijkt. Een grote dikke
man met opgeschoren achterhoofd, scheiding in het midden, donkerrood colbert met choker
en een magere lange man met bruin leren jack (met gebreide manchetten) en rood, vet,
achterovergekamd haar. Op een omgedraaide stoel zit ook de jongen/fotograaf met de geruite
bloes. Hij leunt met over elkaar geslagen armen op de rugleuning, kijkt vriendelijk en
ontspannen. De twee mannen bespreken een schijnbaar nogal indrukwekkende auto die op de
oprit staat. De Chokerman: “…Hij kwam vanochtend zijn nieuwe wagen showen. Ik was hem net
voor!!! Hij zat naar mijn velgen te kijken joh, hij bleef er zowat in”. De roodharige medewerker
heeft zowel uiterlijk als innerlijk iets weg van een rat. Hij zegt niets, maar grinnikt bij elk
woord van zijn baas.
Wim komt de huiskamer binnen en kijkt even priemend naar Albert. Non-verbale irritatie
vanwege de slordige introductie.
De Chokerman: “Mooi he… Oh…” Hij kijkt even naar achteren en beseft dat degene die hij
wilde spreken de kamer zojuist heeft betreden.
De Chokerman draait zich om, gaat zitten en strekt zijn arm uit naar de jongen met de geruite
blouse. Hij maakt een wiebelend “geef even”-gebaar met zijn dikke vingers. De jongen rijkt
hem een DVD-doosje aan. De Chokerman neemt een plechtige houding aan en plaatst het
doosje verticaal op tafel. “Heren… Hoe zou u het vinden als deze man een plekje, hier op uw mooie
begraafplaats krijgt?”
Hij lijkt te wachten op openvallende monden maar de beheerders kijken glazig naar hem, en
het doosje. De blik van de Chokerman schiet kort langs de inrichting van het beheerdershuis.
“Krant? Radio, tv?” De broers kijken ongemakkelijk. Albert schenkt koffie in en zegt, terwijl
hij het kopje voor de Chokerman neerzet: “Wij hebben geen tv”.

De Chokerman beseft dat zijn spannende introductie de plank volledig missloeg. Hij kijkt
even vermoeid naar de grond, maakt een raar “Pah pa paah-geluid” en komt op een nuchtere
toon alsnog to the point: “Een van de artiesten uit onze stal heeft afgelopen week min of meer de
geest gegeven...”. Terwijl hij het zegt, schuift hij achteloos Alberts koffie opzij en klopt met de
onderkant van het doosje op de plek van het kopje. De Chokerman: ”Een enorme zaadstengel,
maar bijzonder geliefd bij de oudjes”. Hij leunt naar achter. “De afdeling sales wil kijken of ze er
een Jim Morrissondingetje van kunnen maken. We willen een klein evenement organiseren met wat
tv erbij. Het liefst hierachter”. Hij gebaart met zijn hoofd in de richting van het grindpad achter
de aula. De Chokerman rijkt Wim een, om zijn middelvinger gevouwen, cheque aan: “De
andere helft volgt na afloop van het gebeuren”. Wim kijkt naar het bedrag en zakt even kort door
zijn benen (subtiel). Daarna kijkt hij totaal anders uit zijn ogen. Albert: “Er is wel plaats, maar
een evenement…” Wim duwt zijn broer, met de cheque stevig op zijn borst geklemd, achteruit:
“Geen enkel probleem”.
Wim opent de schuifdeuren: “Dit is onze wasruimte”. De Chokerman negeert hem volledig en
loopt zonder te kijken achter Wim uit beeld: “Fijn! Gaat helemaal goedkomen”.
Recht achter de aula ligt een grindplaats. Tegenover de openslaande deuren staat de gekneusde
engel. Erachter groeit een hortensia en direct daarachter staan de eerste grafmonumenten.
Hiertussen staat de Chokerman: “We dachten ongeveer hier”. Hij maakt met zijn hiel een kruis
in het gras en gebaart, als een luchthaven-verkeersleider, met vlakke handen in de richting van
de aula. Als de groep weer naar binnen gaat, zegt de Chokerman tegen de Rode-Rat: “Zullen
wij dan even ergens wat nassen? Ik flikker van m’n graat”. Wim laat ze handenwrijvend voorgaan
en maakt buigend een welkomstgebaar in de richting van de keukendeur. Hij heeft een grote,
brede grijns om zijn mond. In het voorbijgaan sist de Rode-Rat grimmig dreigend: “Ennuh,
mondje dicht hè?”
De Melkboer tegen klant (weer iets vanonder gefilmd): “…De Pianist!!! Hier aan de overkant!
Ze krijgen er een klein vermogen voor en alles komt op tv!” De bel van de voordeur gaat en Wim
komt binnen. Beeld is als een bewakingscamera, gefilmd vanaf het plafond in de hoek achter
de toonbank. Voor de toonbank staan twee vrouwtjes, eentje draagt een poedel op haar arm.
De Melkboer tegen de dames: “Anders nog iets?”

Nieuwe scène/close-up: je ziet een zilveren lijstje met een portret van een lief meisjesgezicht
(het meisje met de rode krullen). Het staat, omringd door bloemen op het deksel van een witte
doodskist. Dan zie je Albert op de rug, spelend op het orgel. Door de muziek heen hoor je het
gehuil van een oudere vrouw. Wim staat ongemakkelijk naast het orgel. Hij heeft duidelijk
moeite met deze uitvaart. Je ziet de voorste rij nabestaanden. De oudere vrouw (ook met rode
krullen) glijdt huilend van haar stoel en valt voorover over de kist. Haar echtgenoot
ondersteunt haar arm en vormt hiermee een soort ketting (dochter, moeder, vader). De vrouw
hoest een beetje tijdens het huilen. Dan zie je de auladeuren van buitenaf (grijze vitrage). De
vrouw hoest meer en meer. De scène eindigt met twee shots van de begraafplaats. Je ziet een
gangpad met graven. Het gehoest wordt heviger en gaat over in gerochel. Tijdens het laatste,
verstilde begraafplaatsbeeld galmt er een écht heel smerig gerochel over het terrein.
De scène erna is exact hetzelfde als de scène waarin de broers werden voorgesteld, maar dan in
de avond. Wim stapelt muntjes en krabbelt, dit keer lachend, iets in een notitieblokje. De
camera schuift opzij en Albert komt in beeld. Dit keer staan er drie grote schalen
onaangeraakte cake op tafel. Wim kijkt zijn broer strak aan en overhandigt hem zwijgend een
dikke enveloppe. Albert schuift er een stapel folders uit en vraagt: “Wat is dit?” Wim tikt met
zijn knokige vinger op de voorkant van de bovenste folder. Albert: “Een graafmachine?” Wim:
“Van de aanbetaling! Morgenmiddag bezorgd!” Hij duwt de folders tegen de buik van Albert,
prikt er twee keer op en loopt swingend langs de camera de hal in. Albert roept hem met
schuin uitgestoken nek na: “Wat moeten wij nou met een graafmachine?”
Vroeg in de ochtend gaat de deurbel. De Rode-Rat staat verveeld voor de deur. Hij is een stuk
minder vrolijk zonder zijn baas. “Ik kom een krabbeltje halen”. Hij overhandigt Albert, in het
voorbijgaan, een draaiboek van twee A4’tjes en legt een dik pak papier op tafel. Met een
theatrale zwaai haalt hij een vulpen uit zijn binnenzak, schroeft de dop op de achterkant en
tikt er, akelig neerbuigend, twee keer mee op Wims neus. Hij leunt midden op de documenten
en vouwt de stapel bij de hoek open. Albert leest hardop: “Dinsdagochtend: installatie
aggregaat… Wat is een aggregaat?” De Rode-Rat kijkt naar Albert en tikt ongeduldig dwingend
onderaan het laatste vel van de papierberg. Rode-Rat: “Prik voor het licht”. Wim zet nerveus
zijn handtekening en kijkt verschrikt op: “Dinsdag?!! Dat kan niet, dan hebben we een uitvaart!”
De Rode-Rat pakt zijn koffertje, laat de sloten openspringen en laat de stapel papier met een
plof in het koffertje vallen. Als de koffer dichtzit, krijgt hij een koude blik in zijn ogen. RodeRat:“Kanniet is dood. Over drie dagen starten de opnames”. Als hij de deur uitloopt, draaien er
drie enorme trucks de oprit op. Er springen meerdere mannen uit de cabines en binnen enkele
seconden verandert de verstilde sfeer in de sfeer van een
rumoerig bouwterrein. Vanachter een truck komt een nieuw personage tevoorschijn: de
Klusjesman. Hij stopt voor de poort , kijkt omhoog van zijn klembord en verzucht moedeloos:
“Wat een tranendal ”. Dan komt Wim aanstuiven. Albert komt er vlak achteraan en wordt bijna
omvergereden door een vorkheftruck. Wim: “Wat is dit allemaal?!!” Klusjesman: “Ah! U beheert
hier de toko?” Het drietal loopt terug, het terrein op, de Klusjesman voorop. Hij overziet
kritisch de omgeving en zegt: “Het goede nieuws is: we zijn hier met vijf dagen weer
vertrokken…” De man stapt kordaat het terrein op en laat de twee broers vertwijfeld achter.

De volgende ochtend vroeg opent Wim de gordijnen in de huiskamer. “Huh?” Het raam blijft
donker. Dan: de gezichten van Wim en Albert, buiten in badjas. Albert houdt vragend zijn
hoofd scheef. Dan zie je hen op de rug voor een foto van een enorme gevleugelde zandloper.
(Een vergroting van het beschadigde ornament op de zuil naast de ingang.) Op het gebouw is
een enorme reclamebanier bevestigd. Bijna zo groot als het pand. Erboven staat: ‘28 juli a.s.
Midzomernachtconcert: een laatste groet…’ En met kleine letters: ‘Ode aan H.G. Proust’.
Vaag op de achtergrond zie je een enorm, dromerig portret van de Pianist. Albert, met
opgetrokken wenkbrauwen over de zandloper: “Waarom hebben ze die andere niet gebruikt?! Die
is nog mooi…” Achter hen stopt een grote zilveren auto en de Chokerman stapt uit. Hij slaat
zijn colbert om zijn schouders en kijkt tevreden naar de banier. “Zo, het loopt op rolletjes hier
hoor ik? Daar krijg ik altijd een warm gevoel van.” De Chokerman loopt naar de ingang, de
broers hobbelen er achteraan. Albert: “Midzomernacht, dat is toch al geweest?” Bij de ingang zijn
enkele timmerlieden bezig. Ze bekleden de zuilen met platen hout. Ook hier hangen banieren
(print op zeildoek). Bij het langslopen, buigt de Chokerman even opzij, wijst en vraagt: “Blijft
dat zo?” Dan geeft hij antwoord op Alberts vraag: “…Aah joh, dat weet geen hond.”
Voor de camera staan twee mannen met bouwhelm naar een plattegrond te kijken. De
Klusjesman staat er half achter, kijkt naar de Chokerman en de broers bij de ingang en steekt
zijn hoofd tussen de werklieden. Klusjesman op waarschuwende toon : “Het begint met een ‘L’,
eindigt met een ‘L’ en betaalt de factuur”. De twee mannen draaien hun hoofd en zien verschrikt
hoe de Chokerman komt aangewandeld. Ze stuiven uit beeld. De klusjesman blijft staan.
De Chokerman geeft een knikje richting Wim, die met Albert bij de zuilen is blijven staan.
De Chokerman: “Heeft Pierlala het al gezien?”
Klusjesman: “Vóór de vergunning? Lijk me nie heel handig…”
De Chokerman: ”Toppertje!!!”
De Chokerman loopt het grindveld op, en de Klusjesman roept ‘m cynisch grappend na: “M’n
psychiater vindt me geniaal!”
De camera draait mee en achter het beheerdershuis zie je een tribune en waaiervormig podium
(zoals het openluchttheater in het Vondelpark).
Scène bij keukendeur. Een Bouwvakker klopt op het kozijn en Albert (in schort) steekt zijn
hoofd om de hoek. De Bouwvakker (op de rug) kijkt even naar binnen alsof hij iemand zoekt.
Hij zegt: “Is eh…”, houdt vervolgens een stoffige slijptol omhoog en zegt: “Ik ben m’n flens
vergeten”. Albert kijkt even naar de slijptol, kijkt de werkman verward aan en zegt suffig: “En
zonder flens gaat het niet lukken, begrijp ik?” De Bouwvakker draait zich om en loopt het beeld
uit naar iemand op het terrein. Hij roept: “Heb jij m’n flens gezien?!!” Albert blijft achter de
halfgesloten boerendeur staan en kijkt wazig droog voor zich uit.

Een gehandschoende duim drukt op een grote rode knop. Je hoort gesputter en dan slaat er
een pruttelende dieselmotor aan. Voor de knop valt een klep met rooster dicht. De camera
beweegt naar achter en je ziet de Klusjesman, de Chokerman en Wim bij een hevig
schuddende, gehavende, gele aggregaat. Wim heeft een kop en schotel in zijn hand. “Jaaah!”
zegt de Klusjesman en hij klopt tevreden op de hoekige machine. De Chokerman staat een
beetje voorovergebogen en vraagt: “Doettie het?” Tevreden pakt hij de koffie aan en roert erin
met een klingelend verticaal lepeltje. Op de achtergrond windt de Klusjesman een kabelsnoer
om duim en elleboog. De camera staat nu wat lager en je ziet wat groene boomkruinen op de
achtergrond. De Chokerman: ”Mijn opa was tuinder vroeger… De hele dag op het land, met je
handen in de grond. Heurrrlijk!” Op de achtergrond hoor je de dieselmotor en er hangt een
dikke blauwe walm. Wim ziet iets in zijn ooghoek, hij kijkt even opzij en zijn adem stokt.
Door het gebladerte en het hekwerk naast de ingang ziet hij voor het eerst een nieuw
personage. Door alle ruis op voor- en achtergrond is de persoon slecht te zien. Het is een
beeldschoon meisje met roze geverfd haar in twee grappige paardenstaartjes. Ze geeft
aanwijzingen aan iemand die iets aan het uitladen is. Het donkergroene gebladerte is vochtig
en er ontstaan dromerige lenseffecten. De Chokerman bralt door, maar het geluid van zijn
stem en de ronkende machine verdwijnt naar de achtergrond en maakt plaats voor een
mierzoete melodie. Wim doet nog even beleefd of hij luistert, maar al snel draaien zijn ogen
weer terug naar het meisje. Je ziet door het groen een close-up van een wipneusje en een
zachte lach met prachtige tanden. Dan loopt de dame sierlijk wiegend, achterwaarts het terrein
op. Ze heeft een prachtfiguurtje. Als ze bij Wim staat, draait ze zich om. De muziek stopt
abrupt met het geluid van een naald die krassend van een plaat wordt getrokken. Het meisje
blijkt een oudere vrouw met een onvoorstelbaar chagrijnige uitdrukking op haar gegroefde
gezicht. Maar dat niet alleen: ze zit vol met veel te grote piercings en haar rommelige roze
kapsel lijkt scheef op haar hoofd te zitten.
De Klusjesman ziet de dame (Roze-Pruik), en blijkt haar goed te kennen. Hij zegt: “Ik krijg
een enorme jeuk aan m’n reet ineens,” en gaat er direct vandoor. De vrouw kijkt Wim
uitdrukkingsloos aan en zegt: “U bent de verantwoordelijke hier? Mooi, U heeft de stukken gelezen
en weet wat er gaat gebeuren?” Wim kijkt glazig: “Stukken?” Roze-Pruik: “Ja, iedereen heeft
stukken gekregen, daar staat alles in!” Wim: “Ik heb geen stukken gekregen”. Roze-Pruik: “Oh? Dus
U heeft de stukken niet gelezen?!!” Wim: “Ik heb geen stukken…” Roze-Pruik: “Ja! Zo komen we
nergens natuurlijk!” Ze loopt boos weg. De camera schuift naar achter en je ziet de Klusjesman
bij een buizenframe staan. Hij kijkt omhoog: “Welke gonk heeft dit hier neergezet!?!” Van de
zijkant schiet er een stalen buis in beeld. Op enkele millimeters langs Wims neus. Een
bouwvakker loopt voorbij: “Wel opletten opa”. Er start een carrouselshot. Wim staat in het
midden op het grind achter de aula en de camera begint langzaam in een cirkel om hem heen
te draaien. Rond hem is het net een mierenhoop. Kratten, kabels en trussen. De gierende
motor van een vorkheftruck, iemand schreeuwt nog een waarschuwing, kabaal. Als de camera
omhoog draait, zie je nog net hoe Wim kreunend door zijn benen zakt.

Je kijkt vanaf buiten de keukendeur binnen. Wim zit aan tafel en staart voor zich uit. Albert
opent de deur en zegt: “Je moet je niet zo druk maken, laat het maar gewoon gebeuren”. Hij klopt
met een bosje bestek een bord met aardappelen in de vuilnisbak. “Ze zijn hier…” Op dat
moment springt er een rat uit de afvalbak. Albert draait zich om en wijst onthutst naar buiten:
“We hebben ratten!”
Gesprek Roze-Pruik en Wim in wasruimte:
Wim staat gebogen in de wasruimte. Er staat een open kist van licht eiken en er ligt een klein
grijs mannetje in met een enorme knoop in zijn (rood/ grijs/blauwe) stropdas. Wim schuift de
knoop nog iets aan als de Roze-Pruik de wasruimte binnenloopt. Ze is zo ongeïnteresseerd en
star dat ze de kist niet eens opmerkt. Roze-Pruik: “Er waren wat problemen begreep ik?” Dan
ziet ze de dode man en deinst geschrokken achteruit “Wow!!” Ze krijgt opeens iets menselijks
en terwijl ze het gesprek vervolgt, ontwijkt ze met haar ogen de kist. Dit doet ze door, een tikje
angstig, met opzij gedraaide ogen naar een hoek van het plafond te kijken. Wim: “We hebben
gisteravond een rat zien lopen”. De Roze-Pruik: “Ratten? Maar lieve schat, ik kóm uit de
muziekbusiness”. Wim gaat ondertussen weer helemaal op in zijn werk. Hij doet een stap terug
en bewondert met gekanteld hoofd zijn resultaat. Wim zegt, terwijl hij zijn handen aan een
doek afveegt: “Die wonderlijke ontspanning… Zodra het leven wegtrekt zakken de ogen terug in
hun kassen. Allemaal pijn”. De Roze-Pruik draait met rechte rug om haar as naar opzij en loopt
stijf als een plank naar de buitendeur: “Bedankt voor deze nuttige informatie”.

Piepjes, een vrachtwagen op de oprit. De Klusjesman steekt zijn hoofd door het keukenraam
naar binnen: “Mannen! Ze zijn jullie grasmaaier aan het uitladen”.
Wim en Albert rennen naar buiten. Een verveelde chauffeur laat zijn laadklep zakken. Op de
kleur na (die is grijs) is het exact hetzelfde graafwagentje als op de moderne begraafplaats. Er
zit nog een plastic hoes omheen met wat stukken karton. De chauffeur trekt ze er met een ruk
af. Albert (terwijl Wim tekent voor ontvangst): “Hij is wel mooi…”

Buiten is het donker aan het worden. We kijken van buiten de verlichte keuken in. Wim heeft
schijnbaar gewacht tot alle werklieden naar huis waren. Hij pakt zijn jas en Albert en de
Bezorger volgen hem. De Bezorger: “Heb je weleens in zo’n ding gereden?” Wim klimt in de
cabine en bekijkt aandachtig alle knopjes. Albert hijgt opgewonden: “Dat sleuteltje! Je moet eerst
dat sleuteltje omdoen!” Wim drukt op een knopje en de lichten schijnen fel in de camera. Hij
lacht zelfingenomen. Dan rommelt hij wat op het dashboard en het wagentje rijdt met een
schok naar voren. Dan met een harde schok naar achter. Wim kijkt even geschrokken. Als hij
ontspant, zet hij zijn voet op het gaspedaal en er is vanaf dat moment geen redden meer aan.
Schokkend en piepend host het apparaat door het grind (Wim zit verstijfd en scheef uit het
lood). De Bezorger springt opzij en de graafmachine verdwijnt om de hoek achter het gebouw.
Albert en de Bezorger rennen er paniekerig achteraan. Als de camera de hoek van het gebouw
bereikt (waar de keukendeur zit), zie je precies het moment waarop Wim met een klap tegen
Mathilde, het beeld van de engel, tot stilstand komt. Het beeld kantelt en Wim knalt hard met
zijn hoofd tegen de voorruit. Een van de schijnwerpers hangt bungelend naar beneden en
schijnt in een wolkje stoom dat onder de motorkap vandaan komt.

Albert en de Bezorger tillen Wim de keuken in. “Pas op voor de drempel ”.
Wim zit voor een verweerd wandspiegeltje met een dweiltje op zijn voorhoofd. Op de
achtergrond gaat de deurbel.
De Bezorger zit naast Wim op een stoel: “Mijn tante sprak vloeiend Frans na zo’n klap”.
Wim kijkt in de spiegel, haalt voorzichtig de doek weg, en ziet een paars ei op zijn voorhoofd:
“Merde!!!”
De Bezorger kijkt Albert (die net twee heren heeft binnengelaten) aan: “Nou?” (als in: ‘Wat zei
ik je?’).
Vanuit de hal tillen de mannen een beetje griezelige zwarte doodskist naar binnen.
Op de achtergrond hoor je Albert zeggen: “Ja, jeetje, het stikt hier van de mensen morgen…
Pfff uh… Zet maar even onder de tafel ”.
De kist wordt (half buiten beeld) voorzichtig onder de huiskamertafel geschoven.
Volgende scène: Een begrafenis, de volgende dag. De stoet over het kerkhof vertrekt vanaf de
aula. Wim pakt, als een paardenzadel, een krans van de houtkleurige kist en gebaart nijdig dat
de dragers mogen lopen. Hij heeft enorme kringen rond zijn ogen en draagt onder zijn hoed
een paarse doek (over zijn voorhoofd). Zijn hoed staat er scheef door en hij lijkt daarom een
beetje op een rockster. De stoet moet inhouden voor twee Bouwvakkers in tuinbroek, die een
aantal steigerdelen over het pad tillen. Als de spullen op zijn plek staan, zegt een van de
Bouwvakkers: “Kom maar jongens”. Hij gebaart met beide handen (als iemand die aanwijzingen
geeft aan een achteruitrijdende auto) en blijft rustig op zijn plek staan als de stoet voorbijtrekt.
Dan zie je de stoet van voren. Wim is groot in beeld. Daarachter de kist met dragers en
daarachter de nabestaanden. Aan de rechterkant zie je het silhouet van een toren van
steigerpijp. Je hoort iemand hard op een galmende stang timmeren. Bovenop gaat een gebogen
werkman rechtop staan. Hij kijkt naar de stoet en schreeuwt tegen een collega die iets lager
staat: “Had jij zes plankies besteld?” Het gezicht van Wim spreekt boekdelen. De andere man
gaat ook rechtop staan, kijkt naar de stoet en schreeuwt naar iemand buiten beeld: “Jos!!! Ze
gaan er met je gereedschapskist vandoor!!!” Je ziet Wim knarsetandend in elkaar krimpen. Op dat
moment schuift de Klusjesman vanaf de zijkant in beeld. Wim sist en gebaart geïrriteerd met
zijn hand voor zijn buik, zodat de stoet erachter het niet kan zien. Hij probeert het zo plechtig
mogelijk te houden en briest: “Ga weg!” De Klusjesman houdt zijn nek kaarsrecht en zegt met
scheefgetrokken mond: “Een verzoekje van de hoge heren… De jongens zijn vandaag begonnen
met het monument en kunnen daar even geen pottenkijkers bij gebruiken. Of jullie een beetje alert
kunnen zijn op eventuele onbevoegde snuiters…” Wim barst zowat uit zijn vel en sist nogmaals
vanuit zijn tenen. De Klusjesman loopt, alsof hij in een auto rijdt, in een flauwe bocht het
beeld uit en zegt: “Je bent de beste!”

Tweede gesprek Roze-Pruik en Wim in wasruimte (ze ontdooien een beetje en er is een klik).
Wim zit, met paars-gele bult op voorhoofd, in pak bij te komen van de rommelige begrafenis
en maakt met wat stukken papier de binnenkant van een flesje schoon. Op de wastafel ligt zijn
hoed en een aantal instrumenten. De Roze-Pruik komt binnen en zegt: “Ik zag dat je jullie
nieuwe speeltje hebt ingewijd? De jongens hebben ‘m even aan de kant gezet, vind je niet erg toch ?”
Wim kijkt voorovergebogen, verdrietig tussen zijn benen naar de vloer. Het lijkt alsof hij wil
gaan huilen. Roze-Pruik: “Gaat het een beetje?” Wim haalt schokkend zijn schouders op en
zwijgt. Roze-Pruik kijkt vermoeid: “Ik ben net op staande voet ontslagen”. Wim kijkt haar
verschrikt aan. Roze-Pruik: “Ik doe even vijf minuten niets. De muziekbranche, het lijkt zo leuk.
Genoeg verdienen voor de rekeningen, en zorgen dat je jezelf nét niet verhangt. Daar moet je een
beetje de balans in zien te vinden, zeg maar…” Haar telefoon gaat: “Ah, ze hebben me weer nodig!”
Ze neemt op: “Met voetveeg...”
Het is de avond voor het concert: de generale. De Chokerman staat voor het podium en
spreekt met een musicus achter een vleugel. De Chokerman: “Hoe lang gaat dat stuk duren
dan?” De musicus houdt een papier omhoog en wijst naar een stukje tekst. De Chokerman:
“Twintig minuten?!! Dat is te lang, dan ligt iedereen te slapen straks. Twee minuut max!” De
Chokerman loopt links uit beeld en de camera beweegt een klein stukje terug naar rechts.
Daar staat Albert. Hij zegt onzeker lachend: “Ik speel ook piano.” Een pijnlijk moment, want de
musicus negeert Albert op een akelig botte manier. De camera schuift verder naar rechts. Daar
staat een vrouw met een stapeltje papier en een headset met microfoon. Ze gebaart met haar
armen en zegt tegen een man die straks schijnbaar het evenement moet gaan presenteren : “En
dan kom jij daar omheen en gaat hier staan…zo hiero” (ze wijst met een boog), “dan het eerste deel:
goedenavond, bla bla bla”. De presentator onderbreekt haar: “En hier krijg ik het moeilijk?” Het
gesprek gaat door, maar de camera schuift verder opzij langs de podiumrand. De regisseuse:
“Nee nee, hier houdt je je nog sterk. Pas als zij gaat huilen, draai je je om…” (Het geluid sterft een
beetje dof weg.) Dan zie je de constructie onder het podium. De camera beweegt door en stopt
bij een rat. Het beest snuffelt wat rond en begint te lopen. De vrouwenstem galmt inmiddels
onverstaanbaar via de speakers op de achtergrond. Je ziet de rat een doos met kabels inlopen.
Er volgt een onverwachte plof met rokende vonken. Je ziet het podium tegen de avondlucht.
De felle theaterspots vallen in groepen uit. Ook het geluid valt stil. Dan klapt er, op de
voorgrond voor het silhouet van het podium, een persoon omhoog. (Alsof hij zijn schoenen
strikte en opeens rechtop ging staan.) Het is de Chokerman. Hij zegt, terwijl zijn ogen van
links naar rechts draaien en met een grijns van oor tot oor: “Een verprutste generale…
Briljant!!!”

Bij een foeilelijk tankstation (ergens op een industrieterrein) wordt de stoet voorbereid. Twee
zwarte koetsen en een stuk of acht gigantische paarden. Ze zijn bedekt met zwarte doeken en
dragen een crèmewitte verenpluim op hun hoofd. Zo nu en dan trekt een paard zijn voorpoot
op en briest. De Rode-Rat is met een verhit gezicht aan het bellen. De Chokerman staat met
zijn handen in zijn zakken en speelt met zijn zool en een steentje. Wim staat er verloren bij.
Dan komt er een oude Mercedes aanscheuren. De deur wordt opengegooid en de Rode-Rat
pakt gehaast een urn van de passagiersstoel. De Chokerman staat met zijn rug naar de auto en
zegt, terwijl hij emotieloos naar de grond kijkt: “de hoofdattractie”. De Rode-Rat klimt
behendig met één stap op de zijkant van de rouwkoets, opent de (lege) kist op een kier en
kwakt er de urn in. Dan zwaait hij wenkend met zijn wijsvinger naar de achterste koets en
roept: “We kunnen!”
Bij de begraafplaats is het druk. Op de voorgrond staat een regiewagen met open deur. Binnen
zie je felgekleurde beeldschermen, buiten is het grijs en een tikje mistig. Een vrouw naast de
wagen klemt een telefoon tussen nek en schouder. Zodra in de verte de eerste paarden de hoek
omkomen, rent ze de trailer in en sluit de deur. Vanuit twee speakers op het dak zwelt bij het
dichterbij komen van de stoet het Ave Maria op. De stoet schrijdt statig de straat in. Wim en
Albert lopen voorop. De weg is afgezet met linten en er staan veel ouderen bij de ingang. De
grote reclamebanner is weg en heeft plaatsgemaakt voor een aantal vaandels. De twee zuilen
naast de ingang zijn twee keer zo groot gemaakt en er hangen twee enorme klassieke
bloemstukken aan. Boven de poort hangt het gevleugelde logo tussen gedrapeerde doeken met
franjes en kwasten. Alles in zwart met crèmewit. Achter de zuilen zie je nog net de constructie
van steigerpijp. Albert, binnensmonds: “Als pappa dit had gezien…” Wim knikt, hij kan het
amper bevatten allemaal.
De eerste scène van de tv-registratie is te zien op het beeldscherm van een antieke fiftiestelevisie: de verdrietige gezichten van de bezoekers in de aula. Dan zie je de zaal van boven.
Vooraan staat de kist, op z’n Victoriaans, overladen met bloemen. Eroverheen ligt een zwarte
doek met daarop het zandloperlogo in zilver. Erachter staat een koor. Op de plaats van Alberts
luchtorgel staat een vleugel en in het gangpad liggen rails waarlangs drie kruipende mannen
een camera voortbewegen. Tussen de ramen hangen lange vaandels, ook hierop is het logo
geborduurd. Even snel zie je twee giechelende jongetjes in beeld, half wegduikend. Een man
met headset trekt even aan de mouw van de cameraman, wijst naar iemand in het publiek, en
maakt met zijn vinger een traanbeweging langs zijn wang. Op het fifties-beeldscherm zie je de
huilende bezoeker. (Als de tv in beeld is, klinkt het geluid blikkerig.) Dan zie je Wim en
Albert naast de kist, ze zijn duidelijk zwaar onder de indruk. Op Wims revers verschijnt een
rood stipje. De twee jongetjes blijken een laserpointer te hebben. Wim ziet het en probeert het
weg te wuiven. Dan flitst het rode stipje naar Wims kruis. Je hoort het lachen van de jongens
door het dramatische koorgezang heen. Wim is zich bewust van het wiebelende rode stipje op
zijn kruis en gaat door de grond. Hij ontploft zowat van ongemakkelijkheid. Juist op dat
moment neemt de camera het gezicht van Wim in beeld. Hij verschijnt in close-up op het
oude beeldscherm.

In de volgende scène laten de dragers, boven het open graf, de kist voorzichtig van hun
schouders zakken. Ze houden de kist hierbij een beetje scheef en even hoor je wat gerommel
en een harde bons. Het is de urn, die als een bowlingbal door de lege kist rolt.
Het is donker en je overziet de totale bühne van het openluchtconcert. Er hangt een
misplaatste sliert gekleurde lampjes boven het podium. Achter de vleugel rondt een pianist zijn
stuk af en de presentator stapt naar voren. Het lijkt even of hij wat wil zeggen, maar hij zwijgt,
knikt zijn hoofd naar voren en knijpt met duim en wijsvinger in zijn ooghoeken. Van de
zijkant komt de Chokerman aangehobbeld. Hij pakt de microfoon uit de hand van de
presentator en legt zijn hand in de nek van de man. “Het valt niet mee hè jongen?” Op de hoek
van het podium wordt de presentator al opgewacht en door twee mensen van het toneel
geholpen. De Chokerman hangt voorover, wijst met zijn arm naar de bar achter in het publiek
en galmt over de speakers: “Geef ‘m maar een borrel, dat heeft ie wel verdiend ”. De Chokerman
neemt even een pauze, slingert als een geboren artiest het snoer van zijn microfoon voor zich
uit en vervolgt: “We missen ‘m allemaal… Hans… zijn vrienden mochten hem Hans noemen, had
niet alleen een groot talent, maar ook een groot hart. Hij hield van zijn vak, zijn collega’s en had een
zwak voor jong talent”. Van een afstand zie je een mooie plaat van het festivalterrein. Over de
speakers galmt het vervormd: ”Een zwakte die menig muziekliefhebber met hem deelt.” Nu zie je
de straat voor de begraafplaats. Over het gebouw schemert het podiumlicht en je ziet wat
drukte en lampjes op de hoek van het gebouw. Het geluid is nu sterk vervormd. “Ook aan die
mensen is vanavond gedacht… Een nieuwe ster in ons midden, dames en heren…” Beeld naar
zwart…
De scène opent met het belachelijke gezicht van een zingende man. Het blijkt geen operaster,
maar een ontzettend foute bouwvakker (type: Piet Bambergen). Hij zingt, zwaar overdreven,
een deel uit het eerste refrein van een zomerhit van de Roemeense band O-zone. “Ma-ia-hii,
ma-ia-hu, ma-ia-ha, ma-ia-ha-ha!” Daarna zie je hem en een andere werkman op het vers
gesloten graf (het fundament van het nog te bouwen monument). Op een radio klinkt het
hitje. De foute Bouwvakker danst een moonwalk-achtig dansje (ondanks zijn enorme buik
danst hij best goed). De Bouwvakker vooraan is op z’n knieën de bekisting aan het
verwijderen. Hij smijt met een harde klap een plank weg. De camera schuift naar achter en je
ziet nu ook de Bezorger: “Balletje slaan?” De camera schuift verder naar achter en je ziet Wim
boos in de richting van de keukendeur weglopen. Achter hem zie je de vorm van het
fundament. Het is een soort lange baan, met aan het eind de met een dikke plaat afgesloten
tombe en vooraan een ronde platte schijf met een rond gaatje in het midden. De Bezorger
maakt een zwaaiende slagbeweging (golf ). Zijn blik volgt de denkbeeldige bal tot deze in het
denkbeeldige putje rolt. Hij trekt een geamuseerd “ah”-gezicht, zegt: “Bevalt dat nou, zo’n eigen
midgetgolfbaan?” en hopt Wim grinnikend achterna.

Als ze bijna bij de keukendeur aankomen, begint Wim tijdens het lopen een beetje schuin te
hangen. Hij ziet achter het hek een klein mannetje in pak dat onopvallend alle
werkzaamheden bekijkt. Wim is opgefokt door de grappen van de Bezorger en versnelt zijn
pas in de richting van de poort. Hij roept met zijn benepen stemmetje: ”Wat moet dat daar!”
Het mannetje schrikt en probeert stamelend iets uit te leggen. Wim stuift naar buiten, wijst
met gestrekte arm naar het eind van de straat en roept: “Geen pottenkijkers!” Hij trekt de man,
op een tamelijk agressieve manier, aan zijn mouw: ”Kom op! Wegwezen!” De man vertrekt
verwilderd en Wim loopt briesend terug naar de keuken. De Bezorger, die alles vanachter het
hek heeft aanschouwd, blijft nog even suf staan kijken. Hij draait zich om en volgt Wim.
De Klusjesman slaat het zeil van een aanhangwagen open en er blijken twee gloednieuwe
engelen op te liggen. Wim: “Twee?” Klusjesman: “Een als reserve.” Hij gebaart naar het
onscherpe monument op de achtergrond: “Ik moet je nog wat laten zien…” Wim en de
Klusjesman staan achter het monument bij een open deur. Klusjesman: “We hebben er een deur
in gemaakt voor je, kun je mooi je rotzooi kwijt”. Wim legt zijn hand op de wand naast de deur.
Er zitten rare groene vegen op. Wim (non verbaal): “Wat is dit?” Klusjesman: “Da’s alg.” Er valt
een korte stilte. Klusjesman: “…groene verf.” De twee lopen weer terug naar de aanhangwagen.
Van het monument op de achtergrond is alleen een groot kaal blok te zien. Vanuit het groen
erachter komt nu ook Albert aangelopen. Hij heeft een schep in zijn hand en kijkt verward uit
zijn ogen. Klusjesman tegen Wim: “Het opperhoofd wilde dat het wat minder nieuw leek
allemaal. Met kippenstront is het in twee weken groen, maar daar was even geen tijd voor. Dit was
goed zat.” Wim buigt voorover en raapt iets van het pad. Het zijn de vingers van een stenen
engelenhand. Broer Albert wrijft op zijn achterhoofd, kijkt verdwaasd voor zich uit en wijst
met zijn duim in de richting van de begraafplaats: “Iemand heeft het gat al dichtgemaakt!” Wim
houdt het stukje hand omhoog en vraagt: “Mathilde?” De Klusjesman: “De… engel? Die eh,
hebben we een mooi plekje gegeven”. Hij draait zijn hoofd weg in de hoop dat het onderwerp snel
overwaait.
Het is ochtend. Wim staat in de doucheruimte, draait de kraan open en kijkt boos/vragend
naar de douchekop. Er komt slechts een piepklein straaltje uit. Als hij uit de douche komt,
steekt hij zijn hoofd om de hoek van de woonkamer en vraagt Albert: “De douche?” Albert wijst
naar het keukenraam. Wim kijkt door het raam en wijst in opperste verbazing over zijn
schouder naar buiten: “Een fontein?!!”
Je ziet nu voor het eerst de echte fontein met eromheen een klein deel van het monument.
Voor de sokkel van een van de nieuwe engelen hebben de Chokerman en de Klusjesman een
kort onderonsje. De Klusjesman lacht geniepig, maar triomfantelijk: “Wethouder over de pis,
vergunning in the pocket. Met dank aan de gebroeders Paprika.” De Chokerman klakt met zijn
tong en leunt in het voorbijgaan even op de schouder van de Klusjesman. Dan klimt hij op een
geïmproviseerd trapje van bierkratten. Eromheen blijkt een groepje persmensen te staan. Hij
houdt tussen zijn gespreide vingertoppen een stapeltje CD-doosjes omhoog. Op het voorste
doosje staat het gevleugelde symbool. Erboven staat Requiem 1, eronder H.G. Proust. Hij
wacht even met gestrekte nek tot hij de aandacht van ook de achterste persmensen heeft en
zegt: “Lieve vrienden…”

Via de open deur van de wasruimte zie je onscherp het groepje pers bij de fontein. Albert is
bezig met het maken van sokkenbolletjes als de Roze-Pruik in de deuropening staat en met
haar vingers op het raam trommelt. “Is Wim er niet?” vraagt ze. Albert roept naar de huiskamer:
“Wiiim!”
Ze wachten even kort en kijken in precies dezelfde houding in de richting van de kamer, maar
er komt geen reactie. Albert haalt verontschuldigend zijn schouders op. De Roze-Pruik trekt
een sip gezichtje en verdwijnt voorgoed uit beeld. Buiten is de bijeenkomst inmiddels
beëindigd en zie je, tussen de deuren, nog net een grote Landrover het terrein afrijden. Het
monument ligt grotendeels verscholen achter het groen en blijft voor de toeschouwer
ongezien.
Je ziet een gescheurd plastic zakje door de wind over de grond rollen (tumbleweed). Iedereen is
vertrokken. Wim staat eenzaam en alleen met een piepklein rieten vuilnismandje in zijn hand
op het grindveld achter de aula. De camera beweegt naar achter. Om hem heen is het een
complete ravage. Er zijn diepe geulen in het grind gereden en er liggen planken, buizen en
honderden kapot getrapte bekertjes. Hulpeloos en als aan de grond genageld stamelt hij, in de
richting van de keukendeur, de naam van zijn broer.
De broers zitten aan de huiskamertafel met de Bezorger. Ze beseffen dat het hele circus achter
de rug is en het is gezellig. De Bezorger tegen Wim: “Jij kon het wel vinden met die kameleon
hè?” Wim krijgt een klein, voorzichtig lachje rond zijn mond. De Bezorger naar Albert: “Vind
jij ook niet dat het tijd wordt dattie een keer aan de vrouw gaat?” Albert glimlacht naar de
Bezorger, en zegt terwijl hij de koffie inschenkt (zachtaardig, maar ad rem voor zijn doen):
“Hij weet waar het eindigt he?” Ze lachen, en dan: “Bonk!” Wim schopt met zijn voet tegen iets
hards. Hij kijkt schuin onder de tafel en gaat langzaam rechtop zitten. Met grote ogen staart
hij voor zich uit en zegt geluidloos en in diepe shock: “God zal mij bewaren…”
In de volgende scène is het beeld zwart. Je hoort een dof gemorrel en daarna een harde krak
(scheurend droog hout). Dan zie je een paar vingers en een brede strook licht. De scène blijkt
vanuit de kist gefilmd. Je ziet de broers met de kistdeksel in hun handen. Ze kijken een beetje
vies en verdwaasd in de kist. Even zie je, onderaan het beeld, een klein vlekje cirkelen. Je hoort
het gebrom van een vlieg. Dan zie je Wim iets voorover buigen en tegelijkertijd kantelt Albert
zijn hoofd. Alsof ze iets bijzonders lijken te zien. Dan valt het gruwelijke muntje. De scène
slaat om naar het gezicht van de Melkboer: “Hun bloedeigenste moeder! En stinken natuurlijk! …
dat wil wel na zo’n tijd.” Deurbel gaat: “Anders nog iets?”
Je ziet het gebouw in het licht van de straatlantaarns. Het is nacht en er schemert licht achter
de vitrage van de aula. Je hoort het piepende orgel, Albert speelt een superdramatische
kraakversie van de Kraaienmars. Boven gaat het licht aan. Je hoort iemand bolderend van de
trap afrennen. Dan hoor je een knal en het zuchtende geluid van een leeglopend luchtorgel.

Droom 1.
Je ziet de zon schitteren door de bodem van een flesje water. Het beeld heeft een sepia tint. Je
hoort in de verte de vervormde stemmen van een groep joelende kinderen. Er volgt een aantal
beeldflitsen. Subtiel vervormd, gezien door Wims kinderogen. Schoolkamp in Soesterduinen.
Er rennen wat kinderen voor hem uit langs de bosrand. Jongens in zwart uniform met korte
broek, vooroorlogs opgeschoren haar. De meisjes met vlechtjes. Het zonnige gevoel slaat om,
de toon wordt grimmig. De kinderen staan in een kring om hem heen en duwen hem
hardhandig heen en weer. Ze roepen: “Moordenaar, moordenaar!!!” Wim rent weg en moet
overgeven. Als hij omhoog kijkt, ziet hij door een opening in een van de barakken de wiegende
rug van een oude man. Hij draagt een lang wit hemd met een zwart vest en zijn broek hangt
op zijn enkels. De schooljuf zit op een hoge hutkoffer tegen de muur en schokt hevig. Ze ziet
Wim wegduiken en krijst zijn naam. Volgende flits: de kinderen zitten aan een lange eettafel.
Zijn schooljuf zet met een klap een emaillen bord op tafel. “Zo! En dit mag jij eten
vanavond…” Het bord is gevuld met zijn eigen braaksel. De klasgenootjes lachen bulderend. Je
ziet een schaterende jongensmond met buitenboordbeugel (fisheye). Wim draait zich in een
flits om. De barakken zijn verdwenen. Er staat een klein meisje voor hem. Midden in de
duinen. Je hoort Wim zeggen: “Elsje… Elsemiek… Hoe gaat het met je?” Els groeit en is opeens
vijf jaar ouder. Wim: “Ik heb je zo lang niet gezien”. De omgeving verandert. Het zand van de
Soesterduinen is het dek van een schip geworden, en Elsje (inmiddels Els) heeft een zwart
ooglapje voor haar gezicht. Wim: “Ben je… een piraat geworden?” Els kijkt Wim strak aan en
zegt: “Het is me voor de wind gegaan jongen… Ik heb alleeniggg…”
De camera draait naar beneden. Op de plaats waar de kijker haar voeten verwacht, zitten twee
houten staken. Onderaan de staken zitten wel schoenen, maar deze staan met de neus naar
achter. Els krast met afgrijselijke heksenstem: “TWEE HOUTEN KRAAIEN!!!”
Wim is wakker en zit rechtop in bed. Badend in het zweet. Hij pakt eerst zijn wekker en draait
zich daarna naar het dakraampje. Als hij naar buiten kijkt overziet hij, in het maanlicht, voor
het eerst het vers voltooide monument. De scène vervolgt bij de kruiwagen naast het
keukenraam. De camera beweegt langs de muur omhoog. Achter de rand van het dak komt
langzaam een foeilelijk monument in zicht. Een smakeloos, protserig rommeltje van stijlen en
materialen. Het is véél te groot en past totaal niet in de omgeving. Op het punt dat de camera
op zijn hoogst is, rent Wim in zijn pyjama het grindveld op. Hij verkrampt en maakt een raar
geluid. Alsof hij wil schreeuwen, maar tegelijk naar adem snakt.

Nieuwe scène: Wim zit aan tafel en leunt met zijn wang op zijn vuist. Zijn gezicht vervormt
ervan en er zit een dikke rimpel op zijn slaap. Hij roert onafgebroken in zijn thee. De camera
beweegt achteruit en de Bezorger blijkt ook aan tafel te zitten. Hij kijkt om zich heen en zegt:
“Is Albert er niet?” Wim blijft op dezelfde snelheid roeren en schuift een enveloppe naar de
Bezorger. Die haalt er een brief met foto uit en leest een beetje theatraal hardop: “Aan mijn
liefste broertje Willem… Er is in de…” Het oog van de Bezorger valt op de foto die een stukje
onder de brief vandaan steekt (de foto blijft voor de toeschouwer ongezien). Hij bekijkt de foto
en gaat even rechtop zitten. Hij brengt de brief naar zijn gezicht en leest verder zonder een
woord te zeggen. Dan laat hij de brief op tafel vallen en kijkt suffig voor zich uit. “Sodemieters!”
Hij pakt de foto en bekijkt ‘m met gestrekte arm. “Albert…”
Harde knip naar de roddelende Melkboer:”… Een vriendin!!! Had hij jaren geheim gehouden!
Een meisje, nou… een plaatje om te zien!” De deurbel gaat en Wim schuifelt achterdochtig
binnen. Hij kijkt de dames na terwijl ze de winkel verlaten. De Melkboer en Wim zijn voor
het eerst alleen. Melkboer: “Ziedaar! Onze f ilmster!” Wim kijkt gespannen en ontwijkt
oogcontact. Melkboer: “Alles goed op De Liefde?” Wim mompelt: “Het gaat f ijn…” De Melkboer
zucht en gaat recht opstaan: “Willem… Hoe lang kennen wij elkaar nu al?” Wim kijkt opzij en
haalt zijn schouders op. Melkboer: “Albert komt heus wel weer aanwaaien. Zo’n jong ding, met
zo’n oude vent. Da’s toch niets. Geef ‘m z’n tijd.” Wim kijkt naar de grond en mompelt bijna
onhoorbaar: “Ik heb zijn orgel stukgemaakt”. Melkboer: “Aah joh!, iedereen doet wel eens wat
stoms. Je schopt eens een orgel lek, of legt wat knikkers bovenaan de trap… We zijn allemaal mensen”.
Wim krijgt enorme ogen en kijkt geschokt naar het gezicht van de Melkboer. Die kijkt opeens
zeer serieus en zegt: “Het was gewoon een kolerewijf, Wim. Je had groot gelijk”. Wim krimpt
ineen, draait zich om en rent de winkel uit. De Melkboer roept hem na: ”Orgels kun je
repareren!”
Wim zit in de huiskamer. Albert is al meer dan een dag spoorloos, buiten is het onguur en
schemerig. Op de voorgrond zit een vage onscherpe figuur met hoge hoed. Wim schenkt thee
in en vraagt zonder geluid: “Suiker?” Wim knikt zelf en pakt met een tangetje twee klontjes
suiker en laat ze één voor één voorzichtig in het kopje vallen. Hij gaat voor de figuur zitten en
zwijgt. Dan zie je de figuur van de andere kant van de tafel. Het is een bezem waar Alberts jas
half overheen is gehangen, daarbovenop de hoed. Het is een beetje een griezelige gestalte. Veel
te smal, en de nek ontbreekt. Wim: “Geen best weer vandaag hè?” De gestalte zwijgt dreigend.
Wim schrikt wakker met een schok (hij was in slaap gevallen, leunde met zijn hoofd op zijn
arm en gleed ervanaf ). Het is donker in de kamer. Het dak geeft een harde kreunende knal.
Wims ogen draaien geschrokken naar de zoldering. De figuur zit nog steeds aan de andere
kant van de tafel. Roerloos. Er klinkt een zacht huilend gekreun. Wim springt op en schudt de
spookachtige bezemfiguur als een waanzinnige door elkaar. Hij lijkt er zelf van te schrikken.
Hij gilt als een klein kind en springt doodsbang achteruit. De figuur valt voor zijn voeten uit
elkaar.

Droom 2.
In de sepia tint met vervorming zie je (van bovenaf ) een kist met bloemen op een graf. Er
staan een aantal mensen omheen. Je ziet een bescheiden versie van de Chokerman. Hij zegt
zacht en oprecht met betraande ogen: “We gaan je missen jongen”. De camera schuift opzij en je
ziet de Klusjesman in pak met een uitdrukking als in: “Je hebt het goed gedaan al die jaren,
dankjewel”.
Er wordt een grafsteen onthuld. Het doek valt en je leest de naam “H.G. Proust”. Als de
camera naar achter schuift, zie je een kleine, smaakvolle versie van het grote monument. Dan
slaat de sfeer om. De camera schiet naar voren, terug naar de naam op de grafsteen. In plaats
van de naam van de Pianist staat er: “Pietje…” De kinderstemmen zwellen nogmaals op:
“Moordenaar!”
Dan zie je de moeder van Wim. Ze schreeuwt mee: “Moordenaar!!!” De camera beweegt naar
beneden en in Wims opengevouwen kinderhandjes ligt een dode parkiet.
De volgende scène is schokkend: Wims moeder valt van een hoge Victoriaanse trap. Ze rolt al
gillend met een bonkend hoofd langs de treden. Je hoort weer het rochelen van de vrouw uit
de aula. Dan zie je een close-up van twee witte naar achter gedraaide ogen. De camera schuift
naar achter en je ziet Wims moeder in een rolstoel met allerlei beugels om haar voorhoofd. Je
ziet het silhouet van de achterkant van de rolstoel voor een hoog raam. De rolstoel schudt als
een krankzinnige. De camera zwaait opzij en daar staat de Rode-Rat in een dokterspak met
klembord. Rode-Rat: “Dus… U bent de moordenaar?” Het gerochel verandert in demonisch
gelach. Dan opent Wim een deur: Albert staat verschrikt voor een kastdeurspiegel en kijkt om.
Op zijn wangen zitten rode rondjes rouge en hij draagt een tutu. De deur slaat open en in het
wiebelende spiegelbeeld zie je de Roze-Pruik. Ze draagt een witte doopjurk en in haar
krullende haar zijn tientallen rozen verweven. Ze fluistert ijzig: “Niets is wat het lijkt…”
Tijdens het nagalmen van deze tekst zie je een flits van de foto uit het begin, van het meisje
met het rode haar. Dit is een belangrijk moment. Hier blijkt dat Albert de vriendin heeft
verzonnen en in zijn afscheidsbrief de foto van het overleden meisje (de roodharige PreRaphaelite prinses) heeft gebruikt.
Je ziet het meisje op de tafel in de wasruimte. Gefilmd vanaf het plafond. Ze ziet er niet
gezond uit. De huid rond haar neusvleugels en ogen is bruin en glimmend. Ze slaat haar ogen
wijd open en zegt lachend: “Albert, mijn liefste…”

In een flits verandert het liggende meisje in een liggende, ontwakende Wim. Het gelach klinkt
vaag in de verte, maar de kijker is terug in de realiteit. Het is nog nacht. Buiten is het onrustig
en stormachtig. Het gebouw kraakt en de akelige nachtmerriesfeer blijft hangen. Het
jammerende spookgelach klinkt alsof het van beneden komt. Wim trekt zijn pantoffels aan en
slaat een deken om zijn schouders. Het huis is donker en de muren lijken te glimmen. Hij kijkt
angstig om de deur en vraagt: “Mamma, bent U dat?” In de wasruimte staat de hoge, zwarte kist
met zijn moeder. Dreigend en angstaanjagend, in het midden van de kamer. Je ziet een
griezelige spookverschijning in de deuropening. Het is Wim zelf, met de deken over zijn hoofd
getrokken. Zijn enorme haakneus steekt uit een klein gaatje, dat hij krampachtig dichtknijpt.
Wim schuifelt voorzichtig in de richting van de kist. Hij strekt zijn trillende hand uit. De
spanning wordt ondragelijk. Er klinkt een bonk. Wim lijkt te ontspannen. Hij laat de deken
zakken en fronst vragend zijn voorhoofd. Dan draait hij zijn hoofd om en kijkt terug de gang
in. Het geluid komt niet uit de kist, maar uit een deurtje aan de zijkant van de hal.
Wim sluipt voorzichtig door het donkere koetshuis en wacht in elkaar gedoken achter een
rijtuigwiel. Het jammerende gestommel wordt heviger en lijkt uit de kelder te komen. Wim
haalt diep adem, zet zich schrap en telt “3, 2, 1…” maar hij durft het niet. Nog een keer: “3,
2…” Hij gooit het zware luik open. Je ziet Wim vanuit de kelder. Hij heeft zijn hoofd
weggetrokken en zijn ogen dicht. Voorzichtig opent hij een oog. Dan ziet hij de bron van het
geluid… In een hoek van de kelder zit zijn half bevroren broer. Jammerend opgevouwen onder
een berg poetslappen en postzakken. Naast hem een olielamp en een emmer. Wim breekt.
Nu zie je het volledige gebouw van voren. In het koetshuis gaat het licht aan. Dan gaat het uit
en het licht in de aula gaat aan.
Voice-over: “En zo heeft elk verhaal zijn eind...”
Door de vitrage zie je even vaag hoe Wim zijn broer ondersteunt. Zo beweegt het licht, van
links naar rechts, over het gebouw. Het eindigt in de huiskamer.
Voice-over: “Of zijn begin, het ligt eraan hoe je het bekijkt.”
In de volgende scène zit Albert aan de keukentafel. Om zijn schouders hangt de deken en hij
is omringd door lekkernijen. Wim schenkt iets warms in en zet het voorzichtig voor zijn broer
op tafel: “Hier… ik heb er honing in gedaan.” Hij legt zijn hand liefdevol op de schouder van
zijn broer en lacht opgelucht.
Je ziet vanaf buiten weer het raam met de droogbloemen. Er schijnt een oranje ochtendzon op
het puntje van het dak.
Voice-over: “We mogen hier even zijn, maken onze fouten, en moeten weer gaan… Ondertussen
vliegt de tijd."
Dan zie je de twee broers giechelend aan tafel, schouder aan schouder. Wim: “Jij aan de
vrouw!” Hij stoot Albert met zijn schouder. Albert grinnikt: “Ja, we weten waar dat eindigt he?”
Voice-over: “Of het zin heeft? …Tja, wat kun je erover zeggen..?”
Ze lachen. Wim kijkt opzij en zegt: “Zullen we mamma maar begraven dan?” Albert kijkt in
zijn chocolademelk en knikt instemmend.

In de volgende scène staan de broers buiten op het grind voor de keukendeur. Schuin vanuit de
lucht gezien. Ze maken zich op voor de (privé-)begrafenis.
Voice-over: “Een dutje doen met de ramen open, duiven in de dakgoot en kinderstemmen in de tuin.
Zomersproetjes en yoghurt met aardbeien... Of tegen het eind van de middag, f ietsen langs de plas.
De berm vol fluitenkruid met dansende vliegjes erboven. En zo'n dreigende onweerslucht in de
verte…"
Op een kruiwagen liggen twee planken met daarop de zwarte kist. Wim duwt en Albert draagt
een schep. Als ze onder de camera doorlopen, wijst Wim omhoog. Voor de lens dwarrelen drie
grote sneeuwvlokken zachtjes naar beneden. In de laatste scène staan de broers in een
besneeuwde wonderwereld. Een prachtige plaat van de begraafplaats. De twee broers staan,
rechts in beeld, met de hoed voor de buik bij het verse graf. Voice-over: "Of gewoon, zoiets
simpels als een sneeuwvlokje. Dat smelt op het puntje van je tong..."
Als Albert terug naar het beheerdershuis wil lopen, blijkt Wim al die tijd een sneeuwbal onder
zijn hoed te hebben gehouden. Hij hopt een paar stappen op zijn tenen en gooit hem in
Alberts nek.
Voice-over: “Zin genoeg toch?”
De eindtune begint (Waar blijft de tijd), en links in beeld begint de aftiteling. Terwijl de tekst
traag omhoog schuift, rollen de twee broers gierend van het lachen door de sneeuw. Als twee
jonge kinderen…

Marcel de Jong
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