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Geliefden van de Poolcirkel
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Geliefden van de Poolcirkel
(Er waait een krant over het toneel.)
1. OTTO
1.1
(We horen het geluid van een parachutist die in een boom terecht komt.
We zien een geografische kaart van de noordpoolcirkel.
Op de kaart wordt de horizontale beweging van de zon geïnsinueerd.)
OTTO
Het is goed dat het leven in cirkels verloopt.
Maar het mijne bestaat uit één cirkel.
En niet eens een hele.
Het belangrijkste ontbreekt.
Ik heb in gedachten zo vaak haar naam geschreven.
(markeert een plek op de kaart)
66 graden, 33 minuten, 40 seconden, noord. 2 graden, 55 minuten, 5
seconden, oost.
Ik ben alleen.
Hier, op dit moment, kan ik niets afsluiten.
1.2
OTTO
Als kind, omgeven door de wereld, voelde ik me geborgen.
Het was een koude middag. Na schooltijd.
We speelden een partijtje voetbal. En ik stond in het doel.
LEERLING 1
Hier! Hé, ik sta hier!
OTTO
Eén van de jongens raakte de bal met de zijkant van zijn schoen. Het
was onmogelijk hem te houden.
(Een voetbal rolt over het toneel.)
Ik zette het op een lopen.
De bal rolde het plein af. Voor mij uit. De straat op. Bergafwaarts naar
beneden het bos in.
Voor mij rende een meisje.
ANA
Dat was ik.
OTTO
Ja.
ANA
Ik rende ook. Maar dat was om iets heel anders.
OTTO
Ze struikelde. De bal rolde verder maar ik hield stil, om naar haar te
kijken.
Ik wist niets van meisjes.
Waar rennen meisjes naartoe?
(Ana en Otto kijken elkaar aan.)
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Geliefden van de Poolcirkel
Als ze niet zo gestaard had, was ik weer gaan rennen tot ik de bal had.
Of daarvoor al. Als de schoen van de jongen de bal goed geraakt had…
Dan was de bal op het plein gebleven en ik had in het doel kunnen
blijven staan.
(Een leerling trapt tegen de bal. Otto stopt hem.)
Ik zou hem gehouden hebben en iedereen zou me feliciteren.
LEERLING 1
Otto!
LEERLING 2
(omhelst Otto)Otto…
ANA
Maar zo ging het niet.
OTTO
Nee.
1.3
(Ana tekent gedurende scène 1.3 tot en met 1.7 een grote rode bus.
Otto en Alvaro zitten in de auto.)
OTTO
Mijn vader haalde me elke dag uit school. We zaten in de auto.
ALVARO
Ik hou van koud weer. En jij?
OTTO
Helemaal niet. Hoezo?
ALVARO
Als de winters koud zijn, ga je de lente pas waarderen.
OTTO
Ik hou van de zomer, als het heet is.
1.4
(flashback)
OTTO
Het was vakantie. De benzine was op en we waren gestrand langs de
weg. Mijn vader kreeg een lift van een jonge vrouw in een cabriolet.
Hij stapte in.
(Alvaro pakt een rode jerrycan die bij zijn voeten staat en zwaait met
grote bewegingen naar Otto en Ula.
Otto en Ula wachten.)
ULA
Je moet in het leven problemen voorbij laten gaan, kleintje. Want ze
komen.
Maar ze gaan ook altijd voorbij.
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Geliefden van de Poolcirkel
1.5
(Alvaro in zijn auto, hij wenkt Otto.)
ALVARO
Alles verloopt in cirkels, Otto.
Het ontstaat eerst, en vervolgens sterft het.
OTTO
Niet Alles.
ALVARO
Weet jij iets wat eeuwig duurt?
1.6
(Ula wast sla. Er druppelt water van de sla in een bak.)
1.7
ALVARO
Zo is het leven, onverbiddelijk. Vrolijk en Treurig. De tijd tast alles
aan. Ook de liefde.
(We horen het geluid van piepende remmen. Otto en Alvaro schrikken
hevig. Otto geeft Alvaro een klap in zijn gezicht.)
Het is niet mijn schuld, Otto. Je moeder en ik gaan scheiden.
1.8
(Ula huilt.)
OTTO
Ik beloofde mijn moeder, dat ik altijd van haar zou blijven houden.
(tegen Ula) Ik blijf altijd van je houden, mamma.
En als de benzine op is, ga ik dood.
ULA
Het spijt me, kleintje. Het spijt me.
OTTO
Het geeft niks mamma, het is niet jouw schuld.
1.9
(Otto op school, in de klas. Hij schrijft één zin op een groot aantal lege
schriftblaadjes, telkens dezelfde. Javier staat voor de klas.)
OTTO
Meneer?
JAVIER
Ja. Otto?
OTTO
Mag ik naar de wc?
JAVIER
Volgens mij heb jij een veel belangrijkere vraag. Of niet soms?
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OTTO
(denkt na) Stellen meisjes dezelfde vragen als wij?
(De klas is stil.)
JAVIER
Even denken, meisjes van jullie leeftijd stellen minder vragen.
(Er wordt gelachen.)
JAVIER
Ze zijn volwassener.
OTTO
Toen werd het stil.
JAVIER
Otto.
OTTO
En ik mocht naar de wc.
(Een moment lang worden er een grote hoeveelheid papieren vliegtuigjes
gevouwen.)
OTTO
Ik stond in de gemeenschappelijke ruimte van de jongens-wc’s en
gooide mijn vliegtuigjes tussen de tralies door, naar buiten.
Ik hoopte dat ze het plein van de meisjes zouden bereiken.
Aan de andere kant van het hek.
1.10
LEERLING 1
Heb je dit gelezen?
LEERLING 2
Van wie komt het?
LEERLING 1
Het hele plein ligt er vol mee.
LEERLING 2
Ik zou me rotschamen als ik dit kreeg.
LEERLING 1
Er staat één zin op. Telkens dezelfde.
LEERLING 2
Wat een aansteller zeg.
(Javier geeft een opengevouwen vliegtuigje aan de juf van de meisjes.
Ze glimlacht.
Ana frommelt een vliegtuigje in haar zak.
Alvaro vouwt er één open.
Hij lacht en knikt.)
1.11
OTTO
Het regende verschrikkelijk.
Ik besloot dat ik haar wilde spreken en dat ik bij de poort zou wachten
tot ze de school uit kwam.
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Eerst zou ik haar naam vragen.
Ik zou zeggen dat ik Otto heet.
En dat dat, als je het omdraait, nog steeds Otto is.
Van twee kanten te lezen.
ALVARO
Otto…
OTTO
Een heleboel kinderen kwamen naar buiten. Rennend en schuilend
onder hun jassen.
Maar zij was er niet bij.
Als laatste, toen het plein weer leeg was…
(knijpt zijn ogen dicht en opent ze dan weer)
ALVARO
Otto…
OTTO
…sloten onze meester en de juf van de meisjes de deur.
Ze deelden een paraplu.
Dat was het. Ik had haar gemist en ik was doorweekt.
Mijn vader wachtte op me in de auto.
ALVARO
Otto!
OTTO
Daar zat ze.
Op de achterbank.
(Otto, Alvaro, Olga en Ana in de auto.)
ALVARO
Otto, dit is Olga Lopez, en haar dochter.
OLGA
Hij is helemaal doorweekt.
ALVARO
Ik weet ook niet wat hij heeft de laatste tijd.
OTTO
Ik wist niet wat ik tegen haar moest zeggen.
ANA
Hoi. Ik heet Ana.
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2. ANA
2.1
(Ana zit op een stoel, met haar rug naar het publiek.
We zien een geografische kaart van de noordpoolcirkel waarop de
horizontale beweging van de zon wordt geïnsinueerd.
Ana volgt het licht en draait zich daarna om.)
ANA
Ik wacht hier, zolang als nodig is.
Ik wacht op het grootste toeval in mijn leven.
Ik heb al vele soorten toeval meegemaakt.
Ja, toeval vormt de rode draad in mijn leven.
2.2
ANA
De eerste en belangrijkste keer was het ergst. Het kwam, als een
drama.
Mijn moeder kwam me van school halen.
Ze had een zwarte hoofddoek omgeknoopt en droeg een donkere
zonnebril.
Het enige wat ze zei was:
OLGA
Die kloteauto.
ANA
Mijn vader was niet meer.
Ik wilde, dat ze ophield met huilen.
Als ze alleen maar zou kunnen ophouden met huilen, dan was het niet
gebeurd. ‘Hou op,’ zei ik. En ik zette het op een lopen.
Kun je achteruit lopen? Een paar uur? Je hele leven?
Het was verdomme wel het leven van mijn vader.
Als zijn dochter niet rende, wie dan?
(Er rolt een voetbal over het toneel.)
Ik struikelde.
OTTO
En ik stond voor je.
ANA
Ja.
Waar kwam je vandaan?
Was je een goedmakertje voor mijn vader die te vroeg gestorven was?
Ik dacht, dat hij mijn vader zelf was. Die terug kwam.
Die avond bekeek ik mijn vaders jeugdfoto’s.
Ze leken niet op elkaar.
Maar daardoor liet ik me niet op andere gedachten brengen. Als kind
besloot ik te geloven, dat mijn vader voortleefde in een jongen.
Maar dan eentje die veel knapper was dan hij.
(Otto lacht.)
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2.3
ANA
Ik vroeg mijn moeder hoe het gebeurd was.
OLGA
Een lege tank. Hij had een lege tank.
ANA
Als je vergeet te tanken, strand je onderweg. De meter op nul. Geen
druppel benzine over.
Hij wisselde van weghelft om een vrachtwagen in te halen. En toen
hield het op.
Geen kans om te remmen, of uit te wijken.
Een tegenligger voor en een vrachtwagen naast hem. En daarna, was
het over.
2.4
(Overal liggen papieren vliegtuigjes.
Ana geeft er één aan Olga.)
ANA
(tegen Olga) Hier, mamma.
(tegen het publiek) Het was koud.
Ik hou van koud weer.
Als het koud is, gebeuren de meeste dingen sneller. Toevalligheden
bedoel ik.
OLGA
Wat mooi. Van wie is dat?
ANA
Het komt van… Eh…
(Otto pakt Alvaro’s hand vast,
Alvaro bekijkt een vliegtuigje.)
ALVARO
Romantisch hè. Dat is de grote vraag van het leven.
(Otto neemt het vliegtuigje aan en frommelt het in zijn zak.)
ANA
Daar was hij weer. Die vraag op dat vliegtuigje…
kwam van mijn vader.
(wijst naar Alvaro) Het komt van, die meneer.
OLGA
Echt?
ANA
Als jij ‘m niet wilt, wil ik ‘m terug.
OLGA
Wat zeg je nou? Ik vind het prachtig.
(Ana stopt het vliegtuigje terug in haar zak.
Olga zoekt de blik van Alvaro.)
(tegen Alvaro) Koud hè.
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ALVARO
Verschrikkelijk.
OLGA
Ik heet Olga.
ALVARO
Alvaro.
2.5
(Ana, Alvaro en Olga zitten in de auto.)
ALVARO
Otto…
ANA
Het regende verschrikkelijk en Otto liet lang op zich wachten.
ALVARO
Otto…
ANA
Op de stoep achter de auto kusten onze juf en de meester van de
jongens elkaar hartstochtelijk.
Ze deelden een paraplu.
ALVARO
Otto!
ANA
Ik hoorde zijn naam.
(We horen de regen op een paraplu kletteren.
Javier en de juf van de meisjes kussen elkaar hartstochtelijk.)
2.6
(Otto stapt in de auto.)
ANA
Hoi. Ik heet Ana.
OTTO
(na een korte pauze) Otto.
ANA
(schudt haar hoofd) Weet je hoe je heet?
OTTO
Nee? Jawel!
ANA
(doet Alvaro na) Otto…
OTTO
(lacht) Ja.
Ana kun je ook omdraaien.
Van twee kanten lezen.
ANA
(zwijgt)
OTTO
Het is een palindroom.
ANA
(terzijde) Natuurlijk is het een palindroom.
Mijn vader zei altijd dat een palindroom als naam
geluk brengt.

10
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Anna van der Kruis
info@echtanna.nl
www.dezonschijntnietinuwtv.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Geliefden van de Poolcirkel
OTTO
Wil je weten waarom ik Otto heet?
ALVARO
Otto, alsjeblieft. Nu even niet.
2.7
ANA
Zo zaten we vaak. Naast elkaar. Met z’n vieren in de auto. Uit en naar
school.
Ik besloot, dat Otto van buiten praatte en mijn vader van binnen.
Ik sprak met hem, elke ochtend en elke middag.
Zonder dat Otto me kon horen.
“Jij bent mijn enige vader. De vriend van mamma is alleen voor haar.
Eén is genoeg voor mij.”
(Ana gebaart met haar vinger dat één genoeg is,
Otto haalt niet begrijpend zijn schouders op.)
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3. OTTO
3.1
OTTO
Dat Ana zo vreemd overkwam schreef ik toe aan mijn verliefdheid.
OLGA
Je vader heeft promotie gemaakt, Otto. Alvaro, heb je dat je zoon nog
niet verteld?
ALVARO
Nee, hij weet niet eens waar ik werk.
OTTO
Betere baan. Grotere auto. Vanaf dat moment reed Olga en zagen we
mijn vader steeds minder.
3.2
OLGA
Je vader heeft het druk. Ana, jullie kunnen best eens met elkaar praten.
Jullie zijn tenslotte bijna broer en zus.
ANA
Ik wil geen broer.
OTTO
En ik geen zus.
OLGA
Ach, het zal nog wel wennen.
Vanavond slapen we in ons nieuwe huis. Je mag het zien als alles op
orde is, Otto. Kom maar eens een weekendje logeren.
OTTO
Olga reed met hoge snelheid, bijna tegen een grote bus. Een rode.
In één klap veranderde alles.
(We horen piepende remmen.
Olga, Ana en Otto schieten op hun stoel vooruit en vallen meteen met
een klap terug tegen de leuning.
Vanaf dit moment zijn Otto en Ana pubers.)
OLGA
Hebben jullie je bezeerd?
ANA
Nee.
OLGA
(stapt uit)
Verdomme, bent u niet goed wijs?
BUSCHAUFFEUR
U moet hier stoppen.
OLGA
Ik heb twee kinderen in mijn auto.
BUSCHAUFFEUR
Daar kan ik niks aan doen u –
(Olga slaat de buschauffeur in zijn gezicht.
Ana lacht.)
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OTTO
Ana droeg een kort rokje.
Ze zat op het puntje van de achterbank met haar armen om de leuning
voor haar.
Ze lachte, om Olga en de buschauffeur.
Ik had weinig oog voor wat er buiten gebeurde, of geen eigenlijk.
Ik keek naar Ana. Ana op de achterbank en de ontzettend blote benen
die onder haar korte rokje vandaan staken. Ik bewoog er met mijn hand
zo onopvallend mogelijk steeds dichter naartoe. Ana ging verzitten,
precies op de plek waar mijn hand lag.
Ze schrok en schoof op.
Maar ze keek niet naar me.
(Otto trekt zijn handen terug.)
BUSCHAUFFEUR
Waag dat niet nog eens. Pak uw papieren maar even.
OLGA
Neem voortaan de bus maar. Jullie zijn oud genoeg. Ik moet de auto
laten staan.
Nu, kom eruit.
3.3
OTTO
Andere huizen, andere bussen.
Vanaf dat moment zag ik haar alleen nog in het weekend.
Om de week.
Ik kon niet langer afwachten.
Ik wilde Ana mijn liefde betuigen en weten wat ze van mij vond. Ana
lief, ik hou van jou.
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4. ANA
4.1
ANA
Mijn vader deed er lang over om Otto te verlaten en echt te sterven.
(Ana, Otto, Olga en Alvaro in de woonkamer.)
OTTO
Weet je waarom ik Otto heet?
ANA
Op een zondagmiddag luisterde ik eindelijk naar Otto.
OTTO
(tegen Alvaro) Jij even niks zeggen.
(tegen Ana) Bij een bomaanval op Guernica vluchtte mijn opa een bos
in. Daar zag hij een Duitse piloot, die aan zijn parachute in een hoge
boom hing. De parachute zat aan alle kanten vast om hem heen en de
takken hadden zijn val gebroken. Zonder hulp had hij er nooit uit
kunnen komen. De Duitser liet zijn pistool op de grond vallen en mijn
opa besloot om hem te helpen. Hij sneed hem los uit de takken van de
boom. Daarna hebben ze samen, aan de voet van die boom, een sigaret
gedeeld. Een halve, die had de Duitser nog bij zich. Mijn opa sprak
Spaans. Hij verstond geen Duits, maar dat ene zinnetje begreep hij en
heeft hij altijd onthouden. “Ich bin der Otto”. Mijn opa gaf hem zijn
pistool terug en de Duitser mijn opa de sigaret. Die bijna op was. Mijn
moeder is een Duitse. Opa zei altijd tegen haar, dat ze een geschenk
was, van die Duitse piloot.
Dat geloofde hij.
En daarom ben ik naar hem vernoemd,
Otto.
ANA
Otto de piloot, natuurlijk.
ALVARO
Otto, het is al laat. Je moeder wacht op je.
OLGA
Maar waarom heeft hij hem gered? Die man was een fascist.
OTTO
Als ik die Duitser was geweest, zou ik nooit meer iemand vermoorden.
OLGA
Waarom hebben jullie hem naar een nazi genoemd?
ANA
Die liefdesvraag op dat vliegtuigje kwam niet van mijn vader. Hij
kwam van Otto.
OLGA
Dat verhaal over die piloot is een grap, toch?
ANA
Die middag besefte ik dat Otto verliefd op me was.
Ik wil ook verliefd zijn.
(denkt even na over wat ze zojuist gezegd heeft, herhaalt zichzelf dan)
Ik wil ook verliefd zijn.
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4.2
(Ana en Otto op de grond bij een klein bedlampje en een grote
wereldkaart.)
ANA
Hier loopt de noordpoolcirkel.
Daarbinnen gaat ’s zomers de zon niet onder.
Het is de midzomernachtzon.
Bizar hè?
(We horen de wind die door de bomen ritselt.)
Je luistert niet.
OTTO
(zwijgt)
ANA
Ik verveel je.
OTTO
Ik kon geen woord uitbrengen.
Ik wilde dat ik stom geboren was.
Dan had ik een excuus.
(Ana kust Otto.)
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5. OTTO
5.1
ALVARO
Wat is er gebeurd? Het is pas woensdag, hoor.
OTTO
Ik kom hier wonen.
ALVARO
En je moeder dan?
OTTO
Die heb ik nog niets verteld.
ALVARO
Ben je helemaal gek geworden?
OTTO
Anders had het niet gemogen.
ALVARO
Uiteraard niet.
OLGA
Wat is er aan de hand?
ALVARO
Hij wil hier komen wonen. Zonder z’n moeder of wie dan ook iets te
zeggen. Je moeder heeft ook iets in te brengen, Otto.
OLGA
Nou ja, als het voor een tijdje is.
ALVARO
(aan de telefoon) Ula? Ja, hij is hier. Niet janken. Jij vindt jezelf altijd
zielig.
OLGA
Alvaro, rustig nou.
ALVARO
Ik weet ook niet waarom hij hier wil wonen.
Nee, niet wonen.
Hooguit voor een tijdje.
Ik geef ‘m zelf even. Misschien wil hij met jou wel praten.
OTTO
(aan de telefoon) Het spijt me, mamma.
Ik kom elke dag bij je langs.
5.2
ALVARO
Een familieportret.
(Alvaro componeert een beeld met Olga, Ana en Otto, voor een
familieportret.
Hij rent naar de camera, drukt op de zelfontspanner en voegt zich dan
bij de compositie.)
Kom op, jullie mooiste glimlach.
ANA
(zit gehurkt voor de foto, ze kijkt omhoog naar Otto)
(Otto beweegt zijn lippen synchroon met Ana.)
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Kom naar mijn kamer vannacht, klim door het raam. Wees moedig.
(We horen de piepjes van een zelfontspanner en daarna de klik van het
fototoestel.)
5.3
OTTO
Wees moedig… Wees moedig. Alles was stil geworden in huis.
(twijfelt een moment)
Ik opende mijn slaapkamerraam en klom naar buiten.
(We horen het openen van een raam en daarna de wind die door de
bomen raast.)
Ana’s slaapkamer grensde aan die van mij.
(knipt een bedlampje aan)Ze sliep.
(bekijkt Ana, wil haar strelen maar durft niet)Ik durfde niet langer bij
haar te blijven.
Ana had me uitgenodigd. Maar ik kon in niets zien of ze wilde dat ik
dichterbij kwam. (fluistert, steeds dichter bij Ana’s gezicht)Ana, ik ben
er. Word wakker, Ana. Ana?
(Ana reageert niet)
Ze draaide zich om. Keerde haar rug naar me toe en sliep verder.
De spanning in mijn lichaam was mateloos. Ik wilde weten waarom ze
me die middag gevraagd had moedig te zijn en tilde haar dekens op.
(blaast gespannen en overbluft een korte ademstoot uit)Ze was naakt.
Ik had voor altijd naar haar willen blijven kijken.
Ongelofelijk.
Ik deed haar raam dicht en drukte mezelf buiten tegen de muur.
De maan was groot en bijna doorzichtig.
Volmaakt.
(We horen de wind die door de bomen raast.)
Ik liet mijn hand in mijn pyjamabroek glijden. In mijn kamer deed ik
mijn shirt uit, de broek en mijn schoenen. Het raam liet ik open. Liep
achteruit. In de richting van mijn eigen bed.
(hij is nu vlakbij Ana, dan ziet hij haar en schrikt) Daar lag ze.
Daar lag ze, precies zo als ik haar in haar kamer had achtergelaten.
Met haar rug naar me toe.
Slapend.
Naakt.
ANA
Otto, kleintje.
(Otto ademt langzaam uit, probeert zichzelf te herpakken.
Ana kust Otto.)
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5.4
ALVARO
En? Wat vinden jullie van onze familiefoto?
OTTO
Ik heb al een familie.
5.5
(We horen het aanzwellende geluid van kleine vliegjes.)
OTTO
Mamma, hier ben ik. Ik ben je niet vergeten.
We gaan met de trein naar de bergen. Ik neem je mee uit.
Ik ga mooie foto’s van je maken. Mamma?
Ben je er niet? Je bent zeker boodschappen doen.
Mamma, ik ben het. Otto.
(Ula reageert niet)
Het bleef stil.
(We horen het piepen van een deur)
Ik liep door de gang. Naar de keuken. Opende de deur.
(Otto schrikt en als in een reflex houdt hij zijn camera voor zijn gezicht
en maakt een foto met flits.)
5.6
(flashback.
Ula op een badhanddoek, de lucht is extreem blauw.
Otto gaat bij haar zitten.)
ULA
Nu eentje van jou?
OTTO
Het rolletje is vol. Je bent heel mooi zo.
Ik begrijp niet waarom pappa niet meer van je houdt.
(Otto doet een foto van Ula in badpak in een fotolijstje. Zet hem neer.)
5.7
(Olga met een donkere hoofddoek om, Olga, Alvaro en Ana in het
zwart.)
OTTO
Ze overleed terwijl ze de sla waste. Ze lag met haar hoofd op de
keukentafel. Ik was al meer dan een week niet meer bij haar langs
geweest. Mamma… (tegen Alvaro) Ik had liever gehad dat jij dood
was.
OTTO
(Olga kijkt naar Otto) Olga wilde dat ik mijn excuses aanbood.
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OTTO
(kijkt Alvaro niet aan) Het spijt me, pappa.
Ik had liever gehad dat jij dood was.
5.8
Koud, blauw/wit licht.
OTTO
Een vakantie. Naar de bergen. Sneeuw, kou, dat zou ons goed doen.
Of; zou mij goed doen.
Ik stapte op de slee die we in ons appartement hadden gevonden.
ANA
Wacht even, Otto. Ik ga met je mee.
OTTO
Ik wilde mijn leven alleen nog maar mèt mijn moeder.
(tegen Ana) Dat gaat niet.
Ik ga helemaal naar beneden. Je springt er vast en zeker af.
ANA
Nee.
ALVARO
Spring eraf! Jullie gaan te snel.
OLGA
Otto, toe!
OTTO
Ik ging te snel, maar ik remde niet.
Toen we hen in volle snelheid passeerden, sprong Ana. Net voor de
afgrond.
Beneden, in het dal, zag ik kale naaldbomen.
Overal wit. Boven me en onder me en naast me.
Ik was niet dood, ik was in de sneeuw op de slee gestapt en gevallen,
maar niet dood.
5.9
(Een man in een bontjas neemt de gedesillusioneerde Otto op zijn rug.
Otto kijkt eerst nog over de schouders van de man het publiek in,
maar laat al snel zijn hoofd in de jas verdwijnen.)
5.10
(Ana in tranen aan de voeten van de man met de bontjas.)
ANA
Otto, kleintje.
OTTO
(kijkt op uit zijn schuilplaats van bont en ziet Ana) Maar jij bent Ana.
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6. ANA
6.1
ANA
Ik herinner me de eerste keer, op de noordpoolcirkel.
(steekt een halve sigaret op) Otto kon geen woord uitbrengen en ik
besloot dat het een goed moment was om hem te kussen.
(geeft de sigaret aan Otto) Verliefd zijn is niet makkelijk.
Het besluit is één. Maar het gevoel iets heel anders.
(Otto neemt een trekje van de sigaret en wil hem teruggeven.)
ANA
(tegen Otto)Ik hou van de geur van rook. Het doet me denken aan Otto
de Duitser.
OTTO
Die leeft vast nog.
ANA
Otto ging voor mij bij zijn moeder weg. Hij kwam bij ons wonen om
me elke dag te kunnen zien. En elke nacht.
(maakt de sigaret uit) Ik vind het fijn dat je Otto heet.
(Olga en Alvaro kussen.)
Jij kijkt naar mijn moeder en ik naar je vader. Goed?
(Otto kijkt naar Ana.)
Otto durfde niet bij me in bed te komen liggen, die eerste nacht.
Ik sloop binnendoor naar zijn kamer en ging in zijn bed liggen, precies
zo, als hij me had achtergelaten. Ik wilde net zo veel van hem houden,
als hij van mij.
Vanaf die nacht, sliepen we samen.
Elke nacht.
We werden heel intiem.
6.2
OLGA
Otto? Otto!
ANA
Otto was in slaap gevallen, in mijn bed. Ik duwde hem eruit.
OLGA
Ana, opstaan. Het is acht uur. Je broer is weg. Weet jij waar hij is?
ANA
Nee. Ik weet niks van Otto.
En hij is mijn broer niet.
(tegen het publiek) Hij kroop onder mijn bed vandaan. Ging naar zijn
eigen kamer en verstopte zich in zijn klerenkast.
Ik had verwacht dat hij onder zijn bed zou gaan liggen, dus vroeg ik
mijn moeder of ze daar gekeken had.
OLGA
Waarom zou ik?
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ANA
(tegen Olga) Geen idee.
(tegen het publiek) Otto haastte zich.
(Otto gaat onder het bed liggen.)
Het lukte.
Hij deed alsof hij sliep, overdreven snurkend.
Mijn moeder en ik lagen op onze buik, met onze hoofden onder het
voeteneinde.
OLGA
(onder het voeteneinde van Otto’s bed) Otto! Doe eens dingen die wij
ook kunnen begrijpen.
ANA
(onder het voeteneinde van Otto’s bed) Slaap je hier altijd naakt?
OLGA
(onder het voeteneinde van Otto’s bed) Je woont hier niet alleen, hoor.
(Olga staat op.
Ana en Otto kussen elkaar onder het bed.)
ANA
Nooit was seks zo intens, als in die tijd met Otto.
Thuis, met onze ouders er vlak bij.
Terwijl niemand het wist.
6.3
ANA
De kerstdagen.
We stonden in een cadeauwinkel en Otto kocht twee harten.
(Otto heeft een rood hart in zijn handen.)
OLGA
Dat is een prachtig cadeau.
ANA
Ik vind het kitscherig!
OLGA
Hou even op wil je. Je moeder vindt het vast leuk.
OTTO
Ik weet niet. Ik vind de kleur… Wat kitscherig.
(Ana lacht.)
OLGA
Dit duurt me allemaal veel te lang. We zijn al uren bezig.
Als jij een keuze maakt, Otto, dan ga ik je vader bellen.
(Otto geeft het hart aan Ana.)
(aan de telefoon) Ik weet het. Ik wil hier ook geen seconde langer zijn.
Maar die gekke zoon van jou heeft moeite met keuzes maken.
(Otto kust Ana.)
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ANA
Otto kocht één hart voor mij, en één voor zijn moeder.
VERKOOPSTER
Nog meer harten?
OTTO
Nee, dank je wel. Dat was het.
ANA
Diezelfde middag ontmoette mijn moeder Alvaro Middelman.
ALVARO MIDDELMAN
(wrijft zijn handen warm voor zijn gezicht) Goedemiddag, ik ben
Alvaro Middelman van de Spaanse TV.
Ik vroeg me af of u misschien auditie wilt doen voor nieuwslezeres.
Neemt u me niet kwalijk, ik heb uw stem gehoord, aan de telefoon,
toen ik hier zojuist voorbijliep.
Ik ben op zoek naar iemand van uw leeftijd voor het avondnieuws.
Ach, het is maar een auditie.
U heeft niets te verliezen.
6.4
(Alvaro, Otto en Ana zitten voor de televisie.
Otto streelt Ana’s benen. De sfeer tussen Otto en Ana is broeierig.
Alvaro staart wezenloos naar het beeldscherm.)
OLGA
‘Vandaag vond in Guernica een officiële spijtbetuiging plaats, van een
Duitse afvaardiging tegenover de Baskische autoriteiten. Er werd voor
het eerst schuld bekend aan het bombardement op Guernica waarbij
destijds 2000 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de plechtigheid in
Spanje hield een Duitse ambassadeur een ontwapenende toespraak.’
6.5
(Olga en Alvaro Middelman lachen en raken elkaar aan.)
ANA
Mijn moeder leek het goed te kunnen vinden met Alvaro Middelman.
Ze zei dat ze nooit bij Alvaro weg zou gaan.
Alvaro Alvaro, de vader van Otto.
OLGA
Deze heet ook Alvaro, vreemd genoeg. Ana, alsjeblieft. Wat je gezien
hebt heeft niets te betekenen. Ik heb alles onder controle.
Wil je iets voor je moeder doen? Hou het geheim.
Geloof me, ik ga nooit bij jullie weg.
Ik ben tenslotte je moeder.
6.6
ANA
De moeder van Otto, stierf onverwacht. We gingen naar de bergen.
Otto stapte voor op de slee. En ik kroop achter hem, zo dicht mogelijk
tegen hem aan.
OTTO
Je sprong.
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ANA
Je vader trok me eraf toen we hen passeerden.
(Otto kijkt Ana vol verbazing aan)
Vanaf dat moment ging Otto alleen.
OLGA
Otto, stop nu!
ALVARO
Otto, spring eraf. Daar is de afgrond.
OLGA
Otto! Geef antwoord.
ALVARO
Otto?
ANA
Hij wilde dood. En ik ging met hem mee.
Bij elke stap die ik zette zakte ik weg in de sneeuw. Blijf leven. Doe
het voor mij.
OLGA
Ana, kom terug. Dat is te gevaarlijk!
ANA
Dat kan me niet schelen.
OLGA
Ana! Kom onmiddellijk hier.
ALVARO
Ana!
ANA
Otto. We zoeken verdomme Otto.
6.7
ANA
Hou op.
Je bent niet dood.
Ik ga dus niet huilen.
Nee!
(Otto kreunt.)
Otto!
Ik heb Otto gevonden.
Otto, is alles goed met je?
Zeg me van wel.
Zeg me van wel.
OTTO
Jij bent Ana.
ANA
Ja.
OTTO
Wil jij mijn moeder zijn?
ANA
Dat kan niet.
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6.8
OLGA
Otto! Otto!
Ana, waar is je broer?
ANA
Geen idee. Hij heeft niet bij mij geslapen vannacht.
OLGA
Alsjeblieft, even geen grapjes.
ANA
(terzijde) Ik maakte geen grapje.
(tegen Olga) Heb je overal gekeken?
OLGA
Ja.
ANA
Ook onder het bed?
OLGA
(knikt)
ANA
En in de kast?
(terzijde) Ze had niet in de kast gekeken.
OLGA
(tegen Alvaro) Je zoon is ervandoor.
ANA
Ik liep naar zijn kamer en hoopte innig dat ik hem daar zou vinden.
Slapend tussen zijn hemden en blouses.
Naakt.
Ik kneep mijn ogen stijf dicht. En opende ze weer.
Maar de kast was leeg.
En bleef leeg.
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7. OTTO / ANA
7.1
(Otto zet de foto die hij als kind van zijn moeder gemaakt heeft op een
tafel. Daarnaast legt hij zijn moeders rode hart.
Ana houd haar rode hart in haar handen geklemd.)
OLGA
Ana? Ana, doe open wil je.
ANA
Otto had geld meegenomen van zijn vader. Veel geld.
OLGA
Ana! Doe open, ik wil met je praten.
ANA
Ik sloot mezelf op in mijn kamer en hield Otto’s hart in mijn handen.
OLGA
Ana! Wat is er toch met je aan de hand? Je moet naar een psychiater.
7.2
OTTO
Ik herinner me nog maar weinig uit die periode.
Ik was weg. Weggegaan van het huis, mijn vader, Olga en Ana.
En huurde een kleine kamer in de stad.
ANA
Mijn moeder ging bij Alvaro weg.
Ze verliet hem en vroeg of ik bij haar kwam wonen.
OTTO
Het geld dat ik gestolen had was bijna op.
ANA
Ik weigerde. Nee! Ik wilde nergens meer wonen.
OTTO
Ik moest op zoek naar een baan.
Ik ging zitten, op een terras, zocht naar vacatures in de krant.
(gaat zitten, vlak bij Ana, maar ziet haar niet en kijkt omhoog.)
ANA
(ziet Otto niet maar kijkt tegelijk met hem omhoog) Alles deed me
denken aan Otto.
(Ana en Javier gaan zitten, vlak bij Otto, Ana en Otto zitten met de
ruggen naar elkaar toe.)
Als ik alleen maar wist waar hij was.
OTTO
(steekt een sigaret op) Bij elk meisje dat voorbijliep, schrok ik.
ANA
Ik zat alleen op een terras en wilde roken.
(tegen Javier) Excuseer, heeft u misschien een sigaret voor me?
JAVIER
(geeft Ana een sigaret)
ANA
Bedankt. Ik ken jou.
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JAVIER
Meen je dat?
(geeft Ana vuur) Ik jou niet, volgens mij.
OTTO
Postvliegen. In de avonduren en ’s nachts.
ANA
Je was de meester van de jongens, op mijn oude school. Hou je van het
toeval?
JAVIER
Als het positief is.
ANA
Ik had les van Sofia.
OTTO
(omcirkelt een vacature in de krant) Ik omcirkelde de vacature.
(in de cirkel schrijft hij haar naam, Ana)
ANA
Ana.
OTTO
En verliet het terras.
JAVIER
Javier.
ANA
Sofia en jij zijn uit elkaar?
JAVIER
Al een tijdje.
(Ana en Javier roken.
Otto maakt zijn sigaret uit en verlaat zijn stoel.)
Jij bent de zus van Otto?
ANA
Ja.
Dat klopt.
Je kunt onze namen ook achterstevoren lezen.
Dat vlak je niet uit.
7.3
OTTO
Mijn leven was leeg. Door Ana te verlaten had ik geen doel meer.
Ik moest er zelf één verzinnen.
Ik haalde mijn vliegbrevet en kreeg de baan. Overdag kon ik slapen.
En de nachten bracht ik in mijn vliegtuig door.
Ik was piloot.
Maar er was niemand met wie ik het kon delen.
7.4
(Alvaro kijkt naar het Avondnieuws.)
ALVARO
Wat doe jij hier?
OTTO
Ik kom even langs. Het gaat goed, met me.
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ALVARO
Daar kom je wel laat me.
Te laat. Ik wil niks meer met je te maken hebben.
OTTO
Ik ook niet met jou. Ik kom ergens anders voor.
ALVARO
Waarom ben je hier komen wonen?
Je hebt mijn leven stuk gemaakt. Ben je nu tevreden?
OTTO
Hoe bedoel je?
ALVARO
Ze zijn bij me weg.
Olga heeft me verlaten. Ik ben één brok zenuwen.
OTTO
Waar gingen ze heen?
ALVARO
Geen idee.
OTTO
En Ana?
ALVARO
Ze woont samen met een leraar van je oude school.
OTTO
Welke leraar?
ALVARO
Iemand die jou niet kon helpen.
Hij naait nu je zus. Die twintig jaar jonger is. De wereld wordt
zelfzuchtig.
Er lopen een hoop hufters rond.
OTTO
Ik zie hoe je er aan toe bent.
ALVARO
Jij hebt nooit iets gezien.
En mij al helemaal niet.
OTTO
Het spijt me, pappa.
ALVARO
Daar is het nu te laat voor.
OTTO
Hou je nog van Olga?
ALVARO
(knikt bijna onmerkbaar)
OTTO
Hij zweeg.
7.5
(Ana staat voor de klas.
Een papieren vliegtuigje scheert over het toneel.)
ANA
Ik werd lerares.
(Een meisje op de eerste rij springt op van haar stoel, raapte het
vliegtuigje op en verstopt het onder haar schrift.)
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Is dat van jou?
(Het meisje schud haar hoofd.)
Van wie dan?
(Het meisje haalt haar schouders op.)
Geef het maar hier.
(Ana neemt het vliegtuigje aan en vouwt het open.)
Het was onbeschreven.
Het was een gewoon papieren vliegtuigje, op een gewone schooldag.
Ik gaf aan de ene kant van het gebouw les, en Javier aan de andere.
7.6
(Otto heeft zijn blouse half uit zijn broek hangen en loopt op blote
voeten.
Naast hem op de grond staat de foto van zijn moeder.
Verschillende meisjes passeren de revue.)
OTTO
Ik zag verschillende meisjes.
Het gesprek dat ik met ze had, was eigenlijk altijd hetzelfde.
VRIENDIN 1
Wie is dat?
OTTO
(tegen Vriendin 1) Mijn moeder.
(tegen het publiek) Het meisje zag er anders uit, maar de antwoorden
die ik gaf, kwamen overeen.
VRIENDIN 2
Ze is erg mooi.
OTTO
(tegen Vriendin 2) Ja, ze is van liefde gestorven.
(tegen het publiek) Hun lichamen verschilden, maar de vragen die ze
stelden hadden steeds dezelfde strekking.
VRIENDIN 3
Hoe kun je sterven, van de liefde?
OTTO
(tegen Vriendin 3) Ze is in de steek gelaten.
(tegen het publiek) Ik liep naakt door mijn huis.
Zij zaten naakt op mijn bed.
En stelden vragen.
Soms terwijl ze hun schoenen uitdeden, een andere keer trokken ze iets
aan.
VRIENDIN 4
Maak je soms een grapje?
OTTO
Nee.
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7.7
ALVARO
Ana, wat een verrassing.
ANA
Hoe gaat het met je?
ALVARO
Ach, hetzelfde. En jij? Ben je nog met je leraar?
ANA
Hij is mijn leraar niet. En ik ben nu lerares.
ALVARO
En je moeder?
ANA
Goed. Ze wil al een hele tijd verhuizen. Naar Australië.
ALVARO
Australië? Dat is te ver.
ANA
(haalt gelaten haar schouders op)
En Otto? Hoe is het met Otto?
ALVARO
Geen idee. Goed denk ik. Je weet hoe hij is. Hij zegt niet waar hij
woont of werkt. Maar af en toe komt hij onverwachts langs.
Een enkele keer met een vriendinnetje.
Maar hij houdt zijn meisjes nooit lang.
Het is altijd een ander.
Als jullie je als broer en zus hadden gedragen…
7.8
ANA
Mamma, leen me wat geld.
OLGA
Wat is er gebeurd?
ANA
Ik ben weg bij Javier.
OLGA
Dat zag ik wel aankomen. En wat ben je nu van plan?
ANA
Ik wil een tijd weg.
OLGA
Dat komt niet zo goed uit. Wij vertrekken volgende maand naar
Australië.
ANA
Oké. Goede reis dan.
OLGA
Ana, wacht. Doe niet zo trots.
Je mag hier blijven tot we vertrekken, als je wilt.
Maar daarna is het verhuurd.
ANA
Nee. Dit is de eerste plek waar Javier me komt zoeken.
OLGA
Kom dan mee naar Australië.
ANA
Dat is me te ver.
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OLGA
Te ver, te dichtbij… Het is ook nooit goed. Wat wil je dan?
ANA
Dat weet ik niet.
Gewoon weg.
OLGA
Maar waar naar toe?
ANA
Naar Lapland.
OLGA
Ana, kom op. Denk eens na.
Je kan niet zomaar een man verlaten met wie je al vier jaar samenleeft
om dan ineens naar Lapland te willen. Je bezit helemaal niks. En je
hebt niet eens een plan.
ANA
Jij bent inderdaad altijd heel praktisch geweest, ja.
ALVARO MIDDELMAN
Wil je naar Lapland?
Mijn vader heeft daar een huisje. In Rovaniemi, Finland.
Het staat aan een meer, op de noordpoolcirkel.
Volgende maand gaat daar de zon niet onder.
Dat is de midzomernachtzon.
Je kan er vast wel een tijdje zitten. Als je dat wilt.
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8. OTTO
8.1
(Otto en Alvaro zitten samen voor de televisie.
Otto rookt een sigaret.)
ALVARO
Je rookt veel.
OTTO
Ik verveel me.
ALVARO
Als kind was je dol op rampenfilms.
OTTO
Ben veranderd.
ALVARO
Ben je nu soms bang voor vliegtuigen?
OTTO
(zwijgt)
ALVARO
Heb je wel eens gevlogen?
OTTO
Ja.
En ik ben er niet bang voor.
ALVARO
(zwijgt)
OTTO
Ik ga naar huis.
ALVARO
Kom eens wat vaker.
OTTO
Volgende week weer.
ALVARO
Er is vorige week een brief voor je gekomen.
OTTO
Van wie?
ALVARO
Er staat geen naam op.
Alleen een adres. Hij ligt daar, op tafel.
OTTO
(bekijkt de enveloppe) Finland.
(bekijkt de enveloppe van dichterbij) Er stond geen naam op, maar ik
herkende de coördinaten. En het vliegtuignummer.
Ik had hem zelf vervoerd.
(maakt de enveloppe open en haalt er een papieren vliegtuigje uit. Hij
vouwt het vliegtuigje open, strijkt het glad, en leest.)
‘Ik kijk elke nacht naar de zon en wacht op je. Klim door het raam.
Wees moedig.’
(tegen Alvaro) Pappa, ik blijf vanavond hier slapen.
ANA
(schrijft een zin op een enveloppe)
‘Het toeval waarop we gewacht hebben.’
(leest de brief die in de enveloppe moet)
‘Ik heb Otto ontmoet.’
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OTTO
(leest Ana’s brief)
‘De piloot die je opa gered heeft.’
8.2
OTTO DE DUITSER
(schuift aan bij Ana) Otto Middelman.
ANA
Uw ouders hebben u Otto genoemd.
OTTO DE DUITSER
De naam komt in Duitsland vaker voor.
ANA
Komt u uit Duitsland?
OTTO DE DUITSER
Ik was Duitser. Maar nu ben ik Fin.
ANA
Ik heet Ana.
OTTO DE DUITSER
En je bent een Spaanse.
ANA
Ja.
OTTO DE DUITSER
Mijn vrouw kwam uit Spanje.
ANA
(zwijgt)
OTTO DE DUITSER
Ze was mijn leven.
ANA
Ze is overleden?
OTTO DE DUITSER
Ja.
ANA
Dat spijt me.
8.3
OTTO
(leest) ‘Nadat Otto afscheid had genomen van je opa ging hij op weg
en zag een gebombardeerd huis. Tussen de overblijfselen van het huis
een man. De man was dood. Zijn dochter van zeventien zat naast het
dode lichaam op haar knieën en huilde. Haar vader was het enige wat
ze had. Toen ze Otto zag, schrok ze, en rende weg. Het bos in. Het
meisje heette Christina en Otto ging haar achterna. Ze rende erg hard.
Maar toen struikelde ze.’
ANA
(leest) ‘Otto bleef staan.’
OTTO
(leest) ‘Hij keek naar haar. In zijn blik zag Christina dat hij om
vergiffenis vroeg, voor alles. Hij verliet de oorlog direct daarna. Hij
vluchtte met Christina naar Rovaniemi, Finland. Zijn zoon, Alvaro
Middelman, heeft het grootste deel van zijn leven in Spanje gewoond.
Het is de vriend van mijn moeder.’
ANA
(leest) ‘Wat zeg je daarvan?’
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9. ANA
9.1
OTTO DE DUITSER
(knikt, pakt een stadsplattegrond en wijst aan) Hier is het huisje.
Tussen het bos en het meer.
Precies op de cirkel.
ANA
Bedankt.
OTTO DE DUITSER
Ik ben blij dat ik je ontmoet heb.
9.2
(Er wordt aan de deur geklopt.)
ANA
Otto?
AKI
(trekt de bontjas uit scène 5.9 aan)
Otto sent me.
ANA
Otto.
AKI
The owner of this house.
ANA
Natuurlijk.
AKI
I brought you some groceries.
(Ana zet de boodschappen neer.
Ze bekijkt een witte lijn bij haar voeten. Naast de lijn staat in witte
letters: Noordpoolcirkel. Op haar knieën tuurt ze ernaar.)
9.3
(We horen een auto.)
ANA
De post. Ik weet nog dat ik dacht, “als ik ren, is er iets voor mij bij”.
(tegen het meisje van de post) Something for me?
My name is Ana Lopez.
MEISJE VAN DE POST
A package. It’s from Australia.
9.4
(Ana haalt een videocassette uit een enveloppe en installeert zich voor
de TV.)
OLGA
(op de video) ‘Ana, Australië is de ideale plek om opnieuw te
beginnen.’
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(Anna schud haar hoofd)
OLGA
(op de video) ‘Ik denk elke dag aan je.
Elke dag meer. Meer dan ooit.
Het spijt me.
Je moeder wordt oud. En goed.
En dat werd ook tijd.’
ANA
Verdomme, Olga.
OLGA
(op de video) ‘De vader van Alvaro is erg gelukkig dat hij je heeft
leren kennen. Hij noemt je zijn kleindochter.
Wist je dat hij Otto heet?’
ANA
Natuurlijk.
OLGA
(op de video) ‘Dat weet je.
Natuurlijk.
Maar wist je ook, dat Otto piloot is?’
ANA
Welke Otto?
OLGA
(op de video) ‘Dat verhaal over die Duitse piloot was zo belangrijk
voor je broer, dat hij zelf piloot werd. Dat hoorden we van iemand die
met hem heeft gevlogen.
We weten niet waar hij werkt, maar dat maakt niet uit.
Hij is met zijn hoofd in de wolken.’
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10. DE NOORDPOOLCIRKEL
10.1
(We horen het geluid van een parachutist die in een boom terecht
komt.)
OTTO
Het is goed dat het leven in cirkels verloopt, maar het mijne bestaat uit
één cirkel.
En niet eens een hele.
10.2
(Ana zit op een stoel met haar gezicht naar het publiek. De horizontale
beweging van de zon waar zij naar kijkt wordt geïnsinueerd. Dit keer
schijnt het licht exact hetzelfde als in het begin. Het enige verschil is,
dat Ana nu belicht wordt door het schijnsel.)
ANA
Ik wacht hier net zolang als nodig is.
Ik wacht op het grootste toeval van mijn leven. Ik heb al vele soorten
toeval meegemaakt.
Ja, toeval vormt de rode draad in mijn leven.
10.3
(We horen het geluid van een neerstortend vliegtuig.)
ANA
Hé. Hé hé hé. Stop! Hé. Something for me?
MEISJE VAN DE POST
No.
ANA
(maakt aanstalten te vertrekken) Okay, I’m tired.
I’m meeting someone for lunch.
MEISJE VAN DE POST
Have you heard from the plane from Spain?
Last night a messenger plane crashed in the most northern part of
Finland.
ANA
Somebody died? Do you know the name of the pilot, or something?
MEISJE VAN DE POST
No.
ANA
Are you going to Rovaniemi?
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MEISJE VAN DE POST
That’s the last place, yes.
ANA
Okay.
Can I come with you?
(Ana stapt in de auto.)
10.4
OTTO
Ik was uit mijn vliegtuig gesprongen.
Door de bladeren van de boom heen zag ik de zon, die vlak boven een
meer op zijn laagste punt was.
Hij ging niet onder.
Tegen de middag reed er een postauto voorbij.
Ik schreeuwde maar ze hoorden me niet. Een tweede auto stopte wel.
Een Fin stapte uit en sneed me los uit de takken.
(We horen het ritselen van takken.)
Thank you. Thank you. I will never forget this.
AKI
Don’t mention it. Where are you from?
OTTO
From Spain. What’s your name?
AKI
Aki.
OTTO
I will never forget this, Aki.
Thank you very much.
AKI
Don’t mention it.
OTTO
You haven’t got a cigarette, have you? Or a half, maybe.
AKI
No.
OTTO
Doesn’t matter. Doesn’t matter.
My name is Otto.
Everything else has been perfect till now.
Thank you, Aki.
AKI
Now. Don’t mention it.
OTTO
Do you know a Spanish woman, called Ana?
AKI
Yes.
OTTO
Do you know where she lives?
AKI
Yes. She lives over there. At the lake.
OTTO
Bye.
Thank you.
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AKI
Don’t mention it.
Hey, but she isn’t there right now.
OTTO
Are you sure?
AKI
Yes. I just saw her in the messenger van. We passed on the road.
OTTO
Where was she going?
AKI
I don’t know.
It was the messenger van.
OTTO
Ana is a messenger? Just like me?
AKI
No, she was with the messenger.
Rovaniemi is that way.

37
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Anna van der Kruis
info@echtanna.nl
www.dezonschijntnietinuwtv.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Geliefden van de Poolcirkel
11. DE OGEN VAN ANA
11.1
ANA
(tegen het meisje van de post) Thank you.
(pakt een krant, loopt al lezend richting publiek)
(We horen een klap van een auto die ergens tegenaan rijdt.)
De foto liet niet veel te raden over.
Het vliegtuig was kapot en totaal ondergesneeuwd.
Ik stak de straat over.
(tegen Otto de Duitser) Wat is er gebeurd?
Het is Fins.
Ik kan het niet lezen.
OTTO DE DUITSER
Rustig maar.
Het doet er nu even niet toe. Er is iemand voor je.
ANA
O ja? Wie?
(tegen Otto) Hoe ben jij hier gekomen?
OTTO
Met 'n parachute.
ANA
Jij zat in dat vliegtuig.
OTTO
Ja.
ANA
Dit is 'm. De Duitse piloot. Die met je opa gerookt heeft.
(Otto knikt.
Ana en Otto omhelzen elkaar.)
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12. OTTO IN DE OGEN VAN ANA
12.1
Otto in de auto van Aki.
OTTO
Aki nam me mee in zijn auto.
Hij reed hard en onvoorzichtig. Haalde auto’s in die ik nooit meer
ingehaald zou hebben, hij kon er amper voorbij.
Ik probeerde rustig te blijven.
We waren tenslotte onderweg, naar Ana.
(Aki en Otto schuiven door de auto in de vele bochten die Aki maakt.
Aki zet een muziekje op.)
AKI
It’s music. It can ease your mind.
(We horen piepende remmen.
Otto en Aki klappen voorover en dan terug tegen hun stoel.)
OTTO
Plotseling remde Aki.
We waren bijna op een grote bus ingereden. Een rode.
De bus stopte een moment, maar trok meteen daarna weer op en reed
de hoek om.
Daar liep Ana, met een krant in haar handen.
De bus reed recht op haar af. Zijn weg te kort om nog te remmen. Haar
lichaam kreeg een klap en schoof enkele meters over straat.
Stukken krant waaiden op.
De bus stond stil en Ana bewoog zich niet.
Mensen kwamen aansnellen, van alle kanten.
Ik zette het op een lopen.
Daar lag ze. Aan mijn voeten. Haar ogen wijd open.
Een stuk krant, met daarop de foto van mijn vliegtuig,
ondergesneeuwd. En door de wind tegen haar wang gedrukt.
Ik had haar gevonden. Na al die tijd. Op een straathoek in Rovaniemi,
Finland.
Op de noordpoolcirkel.
Ik was uit mijn vliegtuig gesprongen en uit de boom gesneden. 66
graden, 33 minuten, 40 seconden, noord. 2 graden, 55 minuten, 5
seconden, oost.
Ze was mij gepasseerd, in een koeriersauto.
Maar ze had me niet gezien.
Ze had de krant gekocht.
En ze had het niet overleefd.
Een rode bus.
Ik zag mijzelf weerspiegeld in haar ogen. Er stonden tranen in.
Dat was het. Ik was alleen.
En ik kon niets afsluiten.
© Julio Medem (Spanje), Anna van der Kruis (Nederland)
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