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VOOR JACK WELCH. HET IS ALLEMAAL ZIJN SCHULD.

PROLOOG:
Een tragisch moment op een tragische avond.
EERSTE BEDRIJF:
Eerste Scène - een aantal weken later, in de morgen
Tweede Scène - middag
TWEEDE BEDRIJF:
Eerste Scène - avond
Tweede Scène - nacht
Derde Scène - veel later die nacht
EPILOOG:
De volgende dag midden op de middag.

PLAATS VAN HANDELING:
De Meadowbrook Health Resort, een omgebouwd landhuis vlak bij New
York Alle scènes vinden plaats in het hoofdkantoor, een verbouwde
tekenkamer in het landhuis.
TIJD:
De vooravond van de grote heropening van de Meadowbrook Health
Resort. Een aantal weken van rouw, na het overlijden van Henry
Meadowbrook.
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PERSONEN:
Lady Riverdale - eigenaresse van Riverdale Chocolates. Inc. en nieuwe
eigenaresse van de Meadowbrook Healthe Resort. Ze is een
opgeblazen, sociëty type behalve wanneer ze af en toe een
Victoriaanse straatkat mentaliteit moet gebruiken om te overleven.
(wat iets zegt over haar mysterieuze verleden)
Dyslexia - assistente van lady Riverdale, een secretaresse die er al heel
lang onder lijdt dat alles op haar schouders neerkomt.
John Stone - de nieuwe manager van de Meadowbrook Health Resort,
(niemand weet hoe hij daar terecht is gekomen) hij is geestig en vindt
alles absurd. (cynisch van aard)
Ralph Deadwood - de manager van de gymnastiekzaal en van alle
markten thuis. Hij weet alles van Lady Riverdale's verleden, en
gebruikt die kennis om alles van haar gedaan te krijgen.
Margaret Daniels - een aantrekkelijke vrouw die probeert een verhaal te
schrijven over het fitnesscentrum, voor een belangrijk roddelblad.
Alfred Mellox - hij is de hoofdconciërge en doet het onderhoud van het
centrum. (Die functie heeft hij alleen maar gekregen omdat hij de
compagnon is geweest van wijlen Henry Meadowbrook) Hij is stijf,
rechttoe rechtaan, en een butler type met een bekakt Engels accent.
Edith Chiles - hoofd chef, (of cheffin als u dat liever hebt) Ze is een nogal
lange grote grove vrouw met een joviale persoonlijkheid en manieren
die thuishoren bij een matrone uit New England. (wat dat ook moge
betekenen)
Sweat Pea Meadowbrook - dochter van wijlen Henry Meadowbrook.
Veel te dik, ze schijnt zichzelf dood te willen eten vanwege het trauma
dat ze haar vader heeft verloren. Ze heeft altijd een mond vol eten en
niemand verstaat wat ze zegt, als Alfred Mellox het niet vertaalt.
Dick Simmering - de Aerobics leraar, altijd gekleed in een joggingpak, hij
is een vrolijk, hyperactief, verwijfd persoon.
Anne - de verpleegster van het centrum, die in paniek raakt bij de
kleinste verwonding.
Ed Parlor - gast van lady Riverdale, hij is schrijver met een opgewekt
karakter en hij heeft er plezier in te proberen de mysterieuze
chocolademoorden op te lossen....
Henry Meadowbrook - de oprichter van Meadowbrook Health Resort en
wordt nooit meer gesignaleerd, nadat hij enige minuten te zien is
geweest aan het begin van het stuk.
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PROLOOG
Als het gordijn opengaat, zien we een zacht verlicht kantoor, alleen
verlicht door het licht van de avond, wat door het raam komt, en een
kleine bureaulamp die Henry Meadowbrook vaag verlicht. Hij zit te
studeren aan het bureau. De boekenkast gaat langzaam open en een
hand met een revolver richt zich op Henry's hoofd, de trekker wordt
overgehaald. De hand wordt weer teruggetrokken terwijl Henry
voorover op het bureau valt, daarmee de lamp meeneemt, die uitgaat.
Met alleen het buitenlicht zien we Alfred Mellox door de deur komen.
Hij pauzeert, ziet de rommel en mompelt "wat een rommel". Hij loopt
van het bureau naar de boekenkast en verdwijnt er voor een paar
seconden achter. Het is niet zo makkelijk te zien maar we zien hem
terugkomen vanachter de boekenkast en een revolver in de hand van
Henry stoppen. Hij sluit de boekenkast, doet zijn haar netjes, zet alles
netjes, en begint dan in paniek te schreeuwen HELP HELP MENEER
MEADOWBROOK HEEFT ZICH VAN HET LEVEN BEROOFD. Hij
rent naar de coulissen en schreeuwt in paniek. Zijn stem echoot nog
na, de lichten gaan uit. Donker.
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EERSTE BEDRIJF
Eerste Scène
Een paar weken later. Het is de morgen vooraf aan avond van de grote
heropening van de Meadowbrook Health Resort. De lichten schijnen
op het hoofdkantoor van het centrum. Het centrum is een verbouwde
landhuis, het hoofdkantoor ziet er uit als een verbouwd tekenkamer of
studeerkamer. Het is nogal luxueus ingericht, een mooie eikenhouten
deur is aan de linkerkant te zien. Rechts zien we een mooie schouw
met hout afgewerkt, een grote boekenkast die de hele muur beslaat,
verschillende schilderijen. (ook een van Henry Meadowbrook zelf)
Twee deuren in Franse stijl die leiden naar een patio, aan de
rechterkant van het toneel. Er staat een groot bureau voor de
boekenkast en een aantal pluche stoelen, een bank, voor de haard,
met de voorkant naar het publiek, en andere tafeltjes of attributen die
kunnen bijdragen aan de sfeer in de kamer. Lady Riverdale komt door
de deuren van links, gevolgd door Dyslexia.
LADY RIVERDALE: Dat was een behoorlijke storm, afgelopen nacht,
Dyslexia. Ik heb geen oog dichtgedaan.
DYSLEXIA: Ja mevrouw. Ik had hetzelfde probleem. De rijkspolitie zei
dat de brug is overstroomd.
LADY RIVERDALE: Niet lang, hoop ik.
DYSLEXIA Nee, vandaag hopen ze hem weer toegankelijk te maken.
LADY RIVERDALE: Goed. Ik wil niet dat er iets de grote heropening van
morgen in de weg staat. Al moet ik er iemand voor dwars over de weg
leggen.
DYSLEXIA: (pakt een notitieboekje uit haar zak en schrijft iets op) Ja,
mevrouw. Het wordt een belangrijke dag voor ons allemaal.
LADY RIVERDALE: De sociale gebeurtenis van het seizoen. We
hebben hard gewerkt voor deze dag. (ziet een doos chocola op het
bureau staan) O kijk eens, iemand heeft John een doos van mijn
chocola gegeven. Wat aardig. Ik had het eigenlijk zelf moeten doen
om hem welkom te heten. Waar is John eigenlijk? Is hij al wakker?
DYSLEXIA: Ja, mevrouw. Ik zag hem het park door joggen vanmorgen.
LADY RIVERDALE: Doet hij dat? Wat imponerend. (pauzeert, verward)
De lobby rond?
DYSLEXIA: Ja, hij maakt een rondje om de lobby en dan gaat hij
ontbijten.
LADY RIVERDALE: Waarom doet hij dat niet buiten?
DYSLEXIA: Hij vindt het te ver.
LADY RIVERDALE: (grinnikt) Hij is een nogal ongewone man, nietwaar?
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DYSLEXIA: Ik wil niet roddelen, maar dat is hij inderdaad, mevrouw.
LADY RIVERDALE: Heeft hij de staf al ontmoet?
DYSLEXIA: Niet dat ik weet. Ik weet niet of hij überhaupt al iets heeft
gedaan.
LADY RIVERDALE: Dat komt nog wel. Hij is pas een week manager.
We moeten hem het voordeel van de twijfel geven. Ze zeggen dat hij
een van de beste managers is in de omgeving.
DYSLEXIA: (terzijde) Dan vraag ik me af wie dat zeggen.
LADY RIVERDALE: Zij, hen. De mensen die ik ken. Ik wilde heel
voorzichtig zijn in mijn keuze wie de manager moest worden. Waarom
vraag je dat, Dyslexia, ben je ergens bezorgd over?
DYSLEXIA: Nee, mevrouw, niet echt.
LADY RIVERDALE: Voor de draad ermee, jongedame. Vertel eens wat
je dwarszit.
DYSLEXIA Niets, eigenlijk. Maar hij zier er helemaal niet uit als de
manager van een fitnesscentrum. Hij is meer het soort persoon wat
een zwembad beheert.
LADY RIVERDALE: Iemands uiterlijk kan heel misleidend zijn. Ik ben
ervan overtuigd dat we geen van alleen zijn wie we lijken als je op de
buitenkant afgaat. Let maar eens op.
DYSLEXIA: Ja, mevrouw. U zult wel gelijk hebben. Een eerste indruk
kan heel misleidend zijn.
LADY RIVERDALE: Absoluut. Onder Henry is de zaak bijna failliet
gegaan. Nu ik er eigenares van ben, wil ik het weer rendabel maken.
Ik geloof dat John degene is die dat voor elkaar kan krijgen. Ik heb ook
dat chocolade imperium niet opgebouwd met een zootje dombo's.
DYSLEXIA: Ja, mevrouw. Verder nog iets van uw dienst?
LADY RIVERDALE: Ja. (Dyslexia gaat naar de coulissen, Lady
Riverdale spreekt aarzelend) Dyslexia.
DYSLEXIA: (draait zich om) Ja, mevrouw?
LADY RIVERDALE: Jij staat dichter bij de staf dan ik. Is iedereen...
tevreden?
DYSLEXIA: Ik zou het niet weten. Ik denk van wel.
LADY RIVERDALE: Alfred, gedraagt hij zich normaal? Hij was heel erg
aan Henry gehecht, weet je, en ik weet zeker dat hij een hekel aan mij
heeft.
DYSLEXIA: Ik zou het niet weten. Ik ken hem net zo lang als u en hij
neemt me niet in vertrouwen.
LADY RIVERDALE: Nee, dat denk ik ook niet. Bedankt, Dyslexia.
DYSLEXIA: Ja, mevrouw. (ze gaat de coulissen in en John komt binnen
via links)
JOHN: Goedemorgen, Difteria.
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DYSLEXIA: Dyslexia. (ze verdwijnt)
JOHN: Gezondheid. (gaat naar de openslaande deuren en doet ze
open) Wat een heerlijke morgen! (hij haalt diep adem en begint te
hoesten) Ik heb trek in een sigaret,
LADY RIVERDALE: (wijst met een vinger) Ahahah, dit is een
fitnesscentrum, er wordt hier niet gerookt, meneer Stone.
JOHN: Natuurlijk niet, Lady Riverdale, ik maakte maar een grapje. Ik heb
al niet meer gerookt sinds een dag of vijf. Ik heb ze niet nodig. Ik ben
al zo vaak gestopt.
LADY RIVERDALE: Goed. U ziet er blakend uit. Heeft de storm u niet
wakker gehouden?
JOHN: Storm?
LADY RIVERDALE: Ja, heeft u al dat lawaai niet gehoord?
JOHN: Ik dacht dat dat uw gesnurk was. De muren hier zijn heel dun.
LADY RIVERDALE: De brug is buiten gebruik.
JOHN: Als je hem in een glas op je nachtkastje houdt, zou je dat
probleem niet hebben. Heb je het gevonden?
LADY RIVERDALE: Wat gevonden?
JOHN: Je brug. Lach eens naar me. (ze doet het ook nog) Schitterend.
(fronst zijn wenkbrauwen) Heb je vanmorgen spinazie gegeten?
LADY RIVERDALE: (brengt haar hand naar haar mond) Oh, zie je het?
JOHN: Mevrouw Riverdale, ik ben hier pas een week en ik heb het
gevoel dat het er aardig op begint te lijken.
LADY RIVERDALE: Ja?
JOHN: Ja, ik ben al vijf pond afgevallen. Met wat je hier te eten krijgt,
word je niet vet. Hoeveel variaties yoghurt en cottage cheese bestaan
er eigenlijk? Hebben ze hier nog nooit gehoord van echt eten, zoals
chocoladecake, en chips en aardappelpuree met jus? Ik moet het daar
eens met de chef over hebben.
LADY RIVERDALE: Wees een beetje aardig. Edith kan niet zo goed
tegen kritiek.
JOHN: Edith Chiles?
LADY RIVERDALE: De chef.
JOHN: Bedoel je DE EDITH CHILES? Van die TV shows, en die stukjes
in de krant? Ik keek altijd naar haar op Nederland 3, totdat ze op
Nederland 4 Sesamstraat gingen uitzenden. Ik wist helemaal niet dat
zij onze hoofdkokkin was.
LADY RIVERDALE: Over de staf gesproken....
JOHN: Hadden we het daar dan over?
LADY RIVERDALE: Ik vind dat je een stafbijeenkomst moet beleggen
om jezelf formeel aan iedereen voor te stellen. Want we gaan
heropenen morgen en dan moeten ze weten dat je ook meedoet.
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JOHN: Mag ik dan meedoen?
LADY RIVERDALE: Dit is een belangrijk moment voor Meadowbrook
Fitnesscentrum. Onze kansen op succes hangen nauw samen met
wat er morgen gebeurt, en wat je hier gaat doen. Ik heb het volste
vertrouwen in je. (gaat naar de coulissen)
JOHN: Dit kan je eerste fout zijn.
LADY RIVERDALE: En zorg dat je te zien bent in de gang. Er zijn
mensen van de Raad van Commissarissen, (wuift) hou contact.
(verdwijnt via links)
JOHN: Ik ben altijd heel terughoudend met contact. (gaat naar het
bureau en ziet de doos chocola) Hmm lekker een doos chocola.
Lekker. (gooit ze weer terug) Iets te lekker. (kijkt naar de knop van de
intercom) Ik heb zo'n hekel aan die dingen. (drukt op de knop)
Dysenterie, ik heb je nodig.
MANNENSTEM: (door de intercom) Ja, en ik heb een maagzweer nodig.
Dit is de sportzaal, sukkel.
JOHN: O. (drukt op een andere knop) Hee, distel.
VROUWENSTEM: Je bent niet goed wijs. (Dyslexia komt onopgemerkt
door de linkerdeur)
JOHN: (drukt weer op een andere knop) Hallo, Discus?
DYSLEXIA: Dyslexia.
JOHN: (praat nog steeds in de intercom) Ja, jou bedoel ik, kom eens
hier. (kijkt op en ziet haar staan) Je hoeft niet meer te komen, je bent
er al.
DYSLEXIA: Had u iets nodig, meneer?
JOHN: Meneer! Mijn vrienden noemen me John. Jij kunt me meneer
Stone noemen.
DYSLEXIA: Ja, meneer.
JOHN: Ik wil je iets in steno opgeven. (Dyslexia pakt haar notitieboekje
uit haar zak en gaat in de houding zitten) Ja, meneer.
JOHN: Schrijf het maar gewoon op, want ik ik kan geen steno lezen.
DYSLEXIA: Als ik het nou eens in steno opneem en in gewone letters
uittyp?
JOHN: Nee, dit gaat naar Edith Chiles, je kunt er beter sierletters van
maken. (dicteert) Memo voor Edith: Gisteren heb ik de smerigste lever
gegeten die ik ooit op mijn bord heb gehad.
DYSLEXIA: (mompelt) Smeer lever, worst.
JOHN: Nee, geen smeerleverworst, gewoon lever, smerige lever.
DYSLEXIA: (streept het door) En hoe zit het dan met smeerworst?
JOHN: We aten helemaal geen smeerworst.
DYSLEXIA: Jawel.
JOHN: O, was het smeerleverworst? Geen wonder dat het niet naar
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lever smaakte. Geeft niet, zeg haar maar gewoon dat ik haar wil
spreken.
DYSLEXIA: Nog iets?
JOHN: Ja, vraag Alfred of hij die bloedvlekken uit het bureau kan krijgen.
DYSLEXIA: Dat heeft ie geprobeerd.
JOHN: Hij moet het nog maar eens proberen. Het leidt me enorm af. Het
doet me aan de sproeten van mijn tante Doortje denken.
DYSLEXIA: Ja, meneer. Misschien is het wel heel moeilijk voor hem. Hij
was tenslotte degene die meneer Meadowbrook heeft gevonden die
avond, toen eh, toen... (ze kan het niet zeggen)
JOHN: Dat heb ik gehoord. Maar als hij zich steeds door de herinnering
aan meneer Meadowbrook laat leiden, kan hij beter weggaan. Maar
maak je niet druk, ik zal het met tact en diplomatie afhandelen.
DYSLEXIA: Verder nog iets?
JOHN: Verzamel iedereen voor een stafvergadering. En probeer er
achter te komen wie er het laatst in het bad heeft gezeten. Er zat een
rand in, en de zeep lag in een laagje water te smelten.
DYSLEXIA: Ja, meneer. (gaat naar de coulissen, hij praat verder terwijl
ze verdwijnt)
JOHN: Ik mis mijn boot ook. Ik denk dat iemand hem heeft gestolen. Kijk
overal in de bagage of iemand hem soms in een zijvakje heeft gestopt.
(tegen zichzelf) Van nu af aan speel ik in het bubbelbad. (Alfred komt
van links)
ALFRED: Wilde u me spreken, meneer Kiezel?
JOHN: Stone. Ja, je moet jezelf niet in een stress gooien bij wat ik nu
zeg, maar ik wil graag dat je beter probeert die vlekken uit het bureau
te krijgen.
ALFRED: Ja, meneer. maar dan moet het bureau naar buiten.
JOHN: Naar buiten? Onzin, als je gewoon het raam openzet, krijgt hij
frisse lucht genoeg.
ALFRED: Er moet een nieuwe fineerlaag op. Die vlekken krijg je er niet
meer uit.
JOHN: En waar moet ik dan op gaan liggen slapen tijdens mijn werk?
ALFRED: Op de bank.
JOHN: Jij hebt geen fantasie. (zucht) Laat me eens denken. Ik kan
gewoon niet leven zonder dat bureau.
ALFRED: Meneer Meadowbrook ook niet.
JOHN: Blijkbaar kon hij ook niet leven met het bureau.
ALFRED: Hij is niet aan dat bureau overleden, meneer.
JOHN: Nee, dat weet ik. Maar dat is zijn zaak, niet de mijne. We maken
in ons leven allemaal keuzes, en daar moeten we ons dan aan
houden. Helaas is zelfmoord wel een hele rigoureuze keuze. Daar kun
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je niet meer van terugkomen.
(Margaret komt binnen)
MARGARET: Klop klop.
JOHN: Knibbel knabbel knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Doet
ze dat altijd zo?
ALFRED: Ja, meneer. (hij vertrekt en Margaret komt de kamer in)
MARGARET: U bent vast John Stone.
JOHN: Verbazingwekkend hoe goed sommige mensen namen kunnen
raden. (doet zijn handen achter zijn rug) Kun je me ook vertellen
hoeveel handen ik achter mijn rug hou?
MARGARET: Ik ben Margaret Daniels.
JOHN: Fout. Twee. (houdt ze naar voren) Zie je wel?
MARGARET: Ik ben van het tijdschrift Elite.
JOHN: Elite? Wel wel. Ik las juist vanmorgen een van uw artikelen in het
bad. Het ging over de rolstoel sporter. Ik heb me nooit gerealiseerd
hoeveel je nog kunt doen in een rolstoel. Kan hij echt een radslag
doen?
MARGARET: Ik heb het met mijn eigen ogen gezien.
JOHN: Beter je eigen ogen dan die van een ander. Wat aardig dat je
even langskomt.
MARGARET: Ik ben hier al twee dagen. U ontloopt me, meneer Stone.
JOHN: (onschuldig) Ik?
MARGARET: Ja, u. Ik zit al lang genoeg in het vak om te weten wanneer
ik word ontlopen.
JOHN: Ik ben altijd zo verlegen bij journalisten. Misschien omdat ik er
zo'n ontzettende hekel aan heb.
MARGARET: Mensen die een hekel aan journalisten hebben, hebben
meestal iets te verbergen. Hebt u iets te verbergen?
JOHN: Als dat zo was, zou u het nooit raden. U kon me niet eens
vertellen hoeveel handen ik achter mijn rug hield.
MARGARET: Met of zonder uw medewerking zal ik een artikel schrijven
over de heropening van dit complex. Uw medewerking zou u erg goed
doen. Laten we wel zijn, een lovend artikel in ons tijdschrift kan
wonderen doen voor uw zaak. Ik weet wel zeker dat het niet erg
floreert, sinds de zelfmoord van Henry Meadowbrook.
JOHN: Het floreerde voor zijn dood ook al niet. Daarom hebben we het
gesloten om alles opnieuw op te knappen.
MARGARET: Het artikel is heel trendy. Mensen doen veel aan hun
gezondheid vandaag de dag.
JOHN: Ja, maar je weet hoe die trends zijn. Gisteren was het de Hoela
Hoep, vandaag is het fitness. Volgend jaar zullen bij de mensen de
garages gevuld zijn met joggingpakken, dieëtvoorschiften en
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aerobicinstructeurs.
MARGARET: Mag ik dat opschrijven? (ze pakt een schrijfblok en een
pen)
JOHN: Schrijf maar wat je wilt. Je citeert me toch wel, of ik het gezegd
heb of niet.
MARGARET: Laat ik u dan een aantal vragen stellen. Alleen maar om
de feiten op een rijtje te krijgen.
JOHN: Feiten! Ik dacht dat u voor Elite schreef, het tijdschrift van de
rijken, waarmee de armen worden gemanipuleerd, en voor een gulden
verkrijgbaar bij de supermarkt.
MARGARET: Het Meadowbrook Health Resort werd opgericht door
Henry Meadowbrook in 1949. Hij was er de eigenaar van tot een
aantal weken geleden toen hij....
JOHN: (gaat zitten en doet alsof hij het ontzettend pijnlijk vindt) Spreek
het alsjeblieft niet uit.
MARGARET: O, waren jullie goede vrienden? Ik dacht dat jullie elkaar
helemaal niet kenden.
JOHN: Laat ik je zeggen, als ik dit bureau zie, dan zie ik al dat bloed
weer voor me.
MARGARET: Wat ontroerend.
JOHN: Het was een tragedie.
MARGARET: (schrijft verder) Voordat hij eh, je weet wel, hij werd
uitgekocht door Lady Riverdale. Er wordt door sommigen gezegd dat
hij gedwongen was zich uit te laten kopen.
JOHN: (springt verontwaardigd overeind) Dat is belachelijk. Wie heeft
dat gezegd?
MARGARET: Iedereen.
JOHN: (plotseling kalm) O nou ja. Ik kan het me niet veroorloven details
te bespreken maar Henry Meadowbrook had zelf problemen.
MARGARET: Oh?
JOHN: Speelschulden, overmatig drinken, slechte tanden, vallende
takken, te veel neushaar.
MARGARET: Is dit fitnesscentrum geen vreemde aankoop voor Lady
Riverdale? Ze is over de hele wereld bekend om haar
chocoladefabrieken.
JOHN: Ik kan niet voor Lady Riverdale spreken. Ik kan haar eigenlijk niet
eens goed nadoen.
MARGARET: Ja, maar chocolade en een fitnesscentrum? Het lijkt me
nogal tegenstrijdig.
JOHN: Het leven is vol tegenstrijdigheden, mijn beste. Schrijf dat maar
op, dat is een mooie uitspraak.
MARGARET: Nee dank u, ik zoek niet naar filosofische teksten, meneer
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Stone. Ik wil smerigheid.
JOHN: Kijk eens onder uw nagels.
MARGARET: Ik wil het verhaal wat niemand kent, achter deze fitness
zaak. Alles is goed. (gaat staan)
JOHN: Wilt u dat ik lichamelijk word?
MARGARET: Ik wil graag dat u meewerkt.
JOHN: Ik moest al meewerken toen ik nog heel klein was, heel tragisch
eigenlijk. Als u naar mijn kamer komt, zal ik u de rest van mijn droevige
jeugd vertellen, bij een kopje slappe thee.
MARGARET: Dat hou ik nog tegoed, als u het niet erg vindt. (verdwijnt
naar de coulissen)
JOHN: U bent veel te goed, dat zei ik al. Als u toch hier bent, kunt u
misschien ons dikke dijen programma doen. (zij realiseert zich wat hij
zegt, en kijkt naar haar dijen. Zegt dan maar helemaal niets meer, en
verdwijnt. Ralph komt binnen en kijkt achter zich. Hij ziet Margaret
weglopen. Hij gromt, en is onder de indruk) Dat is wel heel duidelijk.
Kloppen, daar doe je zeker niet aan?
RALPH: Hier klopt iets niet, dat is wel duidelijk. Wie is dat?
JOHN: Een verslaggeefster. Dus hou je hormonen maar bij je. En als je
toch die kant uit gaat, doe de deur dan achter je dicht.
RALPH: Ach meneer Stone, is dat de manier waarop u tegen een oude
vriend praat, die u al... hoe lang was het ook al weer... niet gezien
hebt?
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

