
ONBEKENDE BEWONERS 
Personen: Eerste Bewoner, Tweede Bewoner 
Ruimte: Een kleine woning, een steeg, een 
binnenkoer. (Jules Lahayeslraal 21 te Jette, 
Patersliol te Gent) 
Tekst: Gebaseerd op scènes uit "Arme Mensen" 
en "De eerlijke diej" van F.M. Dostojewski en 
"Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet 
Isdias. 
Nota: In de brief uit "Arme Mensen" werden 
wijzigingen aangebracht. De twee personages zijn 
duidelijk geïnspireerd op figuren uil "De eerlijke 
dief'. De dialoog is origineel me! af en loe een 
duidelijke verwijzing naar hel oorspronkelijke 
verhaal. 

(Muziek: Ongeveer 30 seconden. Strijkkwartet 
van Franz Schubert, 2de beweging. Andante con 
moto "Der Tod und das Mädchen". Geluid van 
brekend glas, woedende stem van de eerste 
bewoner.) 
ls(e bewoner Jij , ellendeling, jij hebl zelfs geen 
rang. Ik, ik heb je uit de goot opgeraapt en als 
ik wil dan kan ik je daarheen terugsturen en 
alleen de vinger van de Allerhoogste zou dat 
kunnen zien. (Met een ruk gaat de huisdeur 
open. de tweede bewoner valt buiten en kruipt 
moeizaam weg.) (De muziek herneemt) 

SCENE EEN : LIEFDESBRIEF 

(De eerste bewoner leesl in uiterste vervoering 
voor hel open raam, de liefdesbrief van Makar 
Dewoesjkin aan Warenka, gedateerd 28 juli. Hij 
is buiten zichzelf van opwinding en akteert op 
romantische wijze. Af en toe wil hij zich weer 
onder kontrole houden, maar hij kan het niet. 
Onderlussen is de tweede bewoner terug bij de 
voordeur gekomen en kijkt gefascineerd naar hel 
spel van de eerste bewoner, zonder dat deze hem 
opmerkt.) 
Eerste Bewoner Sint Petersburg, 28 juli 1845. 
Lieve Warenka, mijn lief meisje, ach, Warenka, 
Warenka! Nu is de schuld toch aan jouw kant 
en zal op jouw geweten blijven rusten. Je brief 
heeft me volkomen van de wijs gebracht en mij 
van mijn laatste beetje zelfvertrouwen beroofd, 

en eerst nu, na een ogenblik rustig te hebben 
nagedacht en naar de stem uit mijn diepste 
innerlijk te hebben geluisterd, weet ik dat ik 
gelijk had, volkomen gelijk had. Ik heb het nu 
niet over mijn drie wilde dagen — d o e me een 
plezier daar verder niet over te spreken— maar 
alleen over dit ene : dat ik je liefheb en dat ik 
heel wel bij mijn hoofd ben met van je te 
houden, heel wel bij mijn hoofd. Wat kun jij 
daar ook van weten, mijn hartje, en als je het 
wist, wanneer je begreep waarom ik van je 
moest houden, dan zou je heel anders praten. 
Je zegt dit alles wel, maar ik ben ervan 
overtuigd dat je in je hart heel anders denkt. 
Lieve kind, ik weet eigenlijk niet eens meer wat 
er met me gebeurde. Ik moet je namelijk 
bekennen, dat ik me tevoren in een verschrikke-
lijke verwarring bevond. Stel je eens voor, een 
gehele maand had ik me om zo te zeggen aan 
een s trohalmpje vastgeklampt. Een allermisera-
belste toestand was het. Ik begon je uit de weg 
te gaan en ook de mensen uit de buurt meed ik 
zoveel mogelijk, maar mijn huisbaas nam al 
geen blad meer voor zijn mond en voer met 
veel misbaar tegen mij uit. Maar ook dat was 
nog tot daar toe. Hij had mogen schreeuwen 
die ellendeling, een schandaal was het toch al, 
maar er kwam nog bij, dat hij god weet hoe 
lucht had gekregen van onze vriendschap en 
zulke praatjes was gaan rondstrooien dat ik 
bijna flauw viel van schaamte en mijn oren 
dichtstopte om ze niet te horen. Maar de 
anderen hielden hun oren niet dicht, 
integendeel, zij luisterden met graagte. Ook nu 
weet ik niet waar ik me voor ze moet bergen... 
Zie je, mijn hartje, tegen dit alles bij elkaar, 
tegen deze opeenstapeling van ellende was ik 
niet opgewassen. Juist toen hoorde ik van 
iemand uit de buurt dat een minderwaardig 
individu bij je aan huis was gekomen en je met 
een schaamteloos aanzoek had beledigd, zelfs 
diep beledigd had, dat stond voor mij vast, 
want ikzelf voelde het ook als een diepe 
belediging. Ja , en toen, mijn engeltje, verloor ik 
mijn bezinning, voelde mij gegrepen door een 
vreselijke woede en was niet meer te houden. Ik 
rende naar buiten, zo razend als ik nog nooit 
geweest was, ik wilde naar hem toe naar die 

verleider, zonder te weten wat ik hem moest 
doen. In ieder geval wilde ik niet dat jij, mijn 
hartje, beledigd werd ! O, wat was het die dag 
triest buiten: het regende, de straten waren 
modderig en ik voelde een onzegbaar leed in 
mijn borst... Ik wilde al bijna weer omdraaien. . . 
Maar toen kwam mijn noodlot , kindje... (De 
eerste bewoner kijkt plotseling de tweede aan, die 
zich omdraait als uil schaamte.) 
Tweede Bewoner (lol publiek) Weet U wel wie 
ik ben? Ik woon daar , bij die heer. Dat is mijn 
wettige woonplaats. 
Eerste Bewoner Waarom ben je teruggekomen? 
Wij hadden afscheid genomen. 
Tweede Bewoner Ik wou je nog éénmaal zien, 
alleen maar om te zien hoe het met je gaat. 
Eerste Bewoner Je wil mijn bed. Ik wil slapen. 
Tweede Bewoner Ik ben moe, ik kom van 
buiten, ik wil slapen. 
Eerste Bewoner Je stinkt u i t j e hele lijf. Heb je 
jezelf al eens bekeken? Je bent doordrenkt van 
de drank, te oud voor je leeftijd, je gezicht een 
rotte vrucht, je leden stijf als stokken. 
Tweede Bewoner Het is geen leven meer. Je 
weet toch dat niemand mij begrijpt? Weet je 
wel wie niemand is? En elke morgen wikkel ik 
mij in een strak kleed, een wrange smaak in 
mijn mond. 
Eerste Bewoner Het is de drank, morgen is de 
smaak weg. 
Tweede Bewoner Morgen is een andere wereld! 
En wie nu brood heeft zal morgen geen kruimel 
meer vinden. Want alles is voorbereid, in de 
diepste holen van de straat, in de riolen, in de 
donkerste alkoven wordt de wanhoop groter. 
Monsters met hijgende tong zwerven langs de 
muren, langs de ziekenhuizen en ze wassen zich 
in de stortbeek van alle verlangens. 
Eerste Bewoner Waanzin ! 
Tweede Bewoner Ops t and! Uit de vochtigste 
kelders. 
Eerste Bewoner Je ogen staan begerig, 
waanzinnig. 
Tweede Bewoner Wij zijn allemaal maar 
gewone mensen. Wat voor kleren hebben wij 
aan ons lijf? Wij hamsteren niet, maar hebben 
honger en samen zullen wij de god verscheuren 
die alles ziet, die alles hoort , die alles weet. die 
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