ELLEN VANDER HEYDEN

MNIB • AUDITIESCENES JUSTINE • 2022

A - JUSTINE
Die golfset staat al bijna vier jaar stof te pakken in mijn
garage.
Ik denk dat ik gewoon... gepanikeerd heb. Ik zag in zijn ogen
– hij had dat artikel openstaan, en... en ik wist niet wat ik
moest zeggen.
“Waarom hebt ge mij dat nooit gezegd?!” – omdat ik u nog niet
lang ken, omdat dat iets is dat ik niet... niet wil... niet
kan...
Het verklaarde zoveel, zei hij. Alle dingen aan mij die hij
niet begreep, die werden opeens duidelijk. En... het is niet
dat hij het mij kwalijk nam, ’t is gewoon...
... dat ge geen relatie kunt bouwen op zo’n... weglating.
Da’s het enige dat ze nu nog is.
Een weglating.
Ze is alles waar ik niet over praat.
En ge kunt dat noemen wat ge wilt – onrechtvaardig, cru,
jammer.
... maar het was mijn zus.
Bo was mijn zus.
En niemand heeft het recht om mij te zeggen hoe ik daarmee
moet omgaan.
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B - JUSTINE
(TELEFOONGESPREK)
(Liesl) Hallo?

(Justine) Hallo – spreek ik met Liesl?
(Liesl) Euh, ja?

(Justine) Hey – het is Justine Hellebaut – van de golfclub.
(Liesl) Ja...? Euh – ja. Hebt ge het geld niet—

(Justine) Nee, nee! Alles is in orde. Ik wou gewoon... mijn
excuses aanbieden voor daarnet. Het was echt gewoon
superslechte timing. Allez, niet dat gij daaraan kunt doen.
Gewoon een slechte dag. Dus ik wou sorry zeggen dat ik zo kort
ben geweest.
(Liesl) Ah – nee. Da’s... niet erg, ik versta dat wel.
(Justine) Golft gij? Of gaat ge beginnen?
(Liesl) Ik weet het niet.

(Justine) Ah? Ge wilt gewoon eens proberen met één club ofzo?
Zien of het u ligt?
(Liesl) ... euh – ja?

(Justine) Dan had ge misschien beter de ijzeren 7 gepakt.
(Liesl) Ah.

(Justine) Ik heb de mijne nog liggen, als ge hem wilt
omruilen? Of als ge wat tips wilt? Niet dat ik zo lang
gespeeld heb, maar...
(Liesl) Ja! Ja, da’s goed.

(Justine) Kunt ge morgenavond, anders, toevallig?
(Liesl) Hoe laat?

(Justine) Ik ben tegen... zeven ongeveer thuis van mijn werk.
Dus half acht?
(Liesl) Oké.

(Justine) Super! Tot morgen?
(Liesl) Ja. Tot morgen...

