
Het	  stuk	  speelt	  in	  een	  nogal	  ruime	  kamer	  van	  een	  middelgroot	  tehuis	  
voor	  bejaarden.	  	  In	  deze	  kamer	  leven	  dag-‐in,	  dag-‐uit	  vier	  oude	  mannen.	  	  
Het	  bestrijkt	  de	  tijdspanne	  van	  één	  week:	  de	  jaarlijkse	  Week	  van	  de	  
Bejaarden.	  	  

ALEXANDER  (Luk De Smet)
Alexander	  zit	  in	  een	  rolstoel.	  	  Hij	  heeft	  zowat	  de	  leiding	  van	  de	  groep.	  	  Vaak	  vormt	  hij	  
een	  verzoenend	  of	  arbitrair	  element.	  	  Jarenlang	  is	  hij	  verkoper	  geweest	  van	  de	  
afdeling	  meubelen	  in	  een	  groot	  warenhuis.	  	  Later	  werd	  hij	  afdelingschef.	  	  Hij	  was	  
ijverig	  en	  kon	  goed	  met	  de	  mensen	  omgaan.	  	  Toen	  hij	  ouder	  werd	  en	  minder	  ging	  
renderen,	  werd	  hij	  op	  een	  zijspoor	  gezet.	  	  Teleurgesteld	  is	  hij	  er	  blijven	  werken	  tot	  
zijn	  pensioen.	  	  Ondanks	  deze	  gang	  van	  zaken	  is	  hij	  niet	  verbitterd.	  	  In	  het	  tehuis	  voor	  
bejaarden	  probeert	  hij	  er	  van	  te	  maken	  wat	  er	  van	  te	  maken	  is.	  	  Hij	  leest	  de	  krant	  en	  
blijft	  sterk	  geïnteresseerd	  in	  wat	  er	  in	  de	  buitenwereld	  gebeurt.	  	  

WILLEM   (Luc Imbrechts)
Willem	  voert	  de	  duiven.	  	  Tweemaal	  per	  dag	  staat	  hij	  op	  een	  stoel	  voor	  het	  open	  raam	  
en	  geeft	  de	  vele	  duiven	  wat	  te	  eten.	  	  Van	  de	  eerste	  verdieping,	  waar	  de	  kamer	  is,	  gooit	  
hij	  de	  kruimels	  naar	  beneden.	  	  Dan	  kijkt	  hij	  altijd	  naar	  buiten,	  vooroverhangend,	  naar	  
de	  duiven	  ergens	  beneden	  in	  de	  straat.	  	  Willem	  heeft	  vroeger	  een	  eigen	  
kruidenierszaakje	  gehad,	  net	  als	  zijn	  vader.	  	  Hij	  is	  er	  nooit	  rijk	  van	  geworden,	  
integendeel.	  	  'Ik	  had	  altijd	  meer	  last,	  zorg	  en	  werk	  met	  het	  invullen	  van	  allerlei	  
papieren,	  dan	  met	  het	  tellen	  van	  mijn	  geld,'	  zegt	  hij.	  	  Toen	  er	  een	  supermarkt	  in	  de	  
buurt	  kwam,	  heeft	  hij	  het	  opgegeven.	  	  Zijn	  vrouw	  was	  inmiddels	  gestorven.	  	  Een	  
tijdlang	  heeft	  hij	  ingewoond	  bij	  een	  gehuwde	  dochter,	  maar	  dat	  ging	  niet.	  	  

HENRI   (Johan Morris)
Henri	  is	  de	  man	  die	  altijd	  patience	  speelt.	  	  Hij	  is	  een	  gewezen	  ober.	  	  In	  tientallen	  cafés,	  
restaurants,	  hotels	  heeft	  hij	  zijn	  baantje	  uitgeoefend.	  	  Van	  zichzelf	  mag	  hij	  getuigen	  
dat	  hij	  het	  'Horecabedrijf '	  op	  zijn	  duimpje	  kent.	  	  In	  de	  loop	  der	  jaren	  heeft	  hij	  als	  ober	  
goed	  zijn	  brood	  verdiend,	  en	  vaak	  nog	  wat	  meer.	  	  Het	  gemakkelijk	  verdiende	  geld	  
werd	  even	  vlug	  weer	  uitgegeven	  aan	  allerlei	  nutteloze	  dingen	  en	  bezigheden.	  	  Hij	  is	  
getrouwd	  geweest,	  maar	  vervreemdde	  van	  zijn	  vrouw.	  	  'Omdat	  ik	  's	  avonds	  nooit	  thuis	  
was,'	  zegt	  hij	  ironisch.	  	  'Als	  ik	  met	  mijn	  mooie	  zwarte	  pakje	  thuis	  arriveerde,	  waren	  er	  
twee	  mogelijkheden:	  of	  ze	  sliep	  al,	  of	  ze	  was	  boos.'	  Ze	  hadden	  geen	  kinderen.	  

ARTHUR   (Guido Veeckmans)
Arthur	  is	  de	  vreemdste	  snuiter	  van	  de	  groep.	  	  Hij	  heeft	  altijd	  een	  kapiteinspet	  op	  het	  
hoofd.	  	  Hij	  is	  de	  boodschapper,	  de	  man	  die	  bijvoorbeeld	  's	  morgens	  de	  krant	  haalt	  
voor	  Alexander.	  	  Altijd	  is	  hij	  goed	  gehumeurd.	  	  Een	  vinnig	  mannetje	  op	  jaren.	  	  'Ik	  heb	  
veel	  gereisd,'	  zegt	  hij,	  'de	  hele	  wereld	  heb	  ik	  gezien.	  	  Ik	  was	  kapitein	  op	  een	  groot	  
stoomschip.	  	  In	  alle	  havens	  van	  de	  hele	  wereld	  had	  ik	  een	  lieNje.'
Hij	  heeft	  een	  zoon.	  	  Kapitein	  op	  een	  reuzengrote	  olietanker,	  vertelt	  hij.	  	  Alhoewel	  die	  
enige	  zoon	  nooit	  naar	  zijn	  vader	  omziet,	  is	  hij	  voor	  Arthur	  een	  halfgod.	  	  Hij	  bereikte	  in	  
het	  leven	  wat	  Arthur	  nooit	  bereiken	  kon,	  maar	  dit	  zegt	  hij	  natuurlijk	  niet	  tegen	  de	  
anderen.	  	  	  

ELISABETH  (Hildegarde Meyssen)
Elisabeth	  is	  nooit	  getrouwd,	  omdat	  ze	  haar	  tijd	  voorbij	  heeft	  laten	  gaan.	  	  Ze	  
bemoedert	  de	  oude	  kerels	  een	  beetje,	  maar	  aan	  de	  andere	  kant	  heeft	  dit	  leven	  haar	  
ook	  wel	  hard	  gemaakt.	  	  Ze	  heeft	  er	  al	  zoveel	  zien	  komen	  en	  gaan.	  	  Veel	  van	  die	  oude	  
mannen	  zijn	  lastig	  en	  ziek.	  	  Staat	  dit	  hààr	  later	  ook	  niet	  te	  wachten,	  dit	  vegeteren	  in	  
een	  huis	  vol	  oude	  mensen?	  	  

LIEFJE   (Rita Sepelie)
LieNje	  is	  nog	  jong.	  	  Voor	  haar	  is	  het	  een	  baantje	  zonder	  méér.	  	  Waarom	  doet	  ze	  dit?	  	  Ze	  
weet	  het	  zelf	  niet.	  	  's	  Avonds	  staat	  haar	  verloofde	  beneden	  in	  het	  straatje	  te	  wachten.	  	  
Binnenkort	  zal	  ze	  misschien	  trouwen	  en	  dan	  hoeft	  ze	  niet	  meer	  te	  werken.	  	  Het	  kan	  
haar	  allemaal	  niet	  zoveel	  schelen.	  	  Ze	  is	  jong	  en	  vrolijk	  en	  piekeren	  ligt	  niet	  in	  haar	  
aard.	  	  

JOHN   (Ralf Hamal)
De	  zoon	  van	  Arthur.	  	  Een	  slungelachtige,	  wat	  slonzig	  uitziende	  jongeman.	  	  Matroos	  op	  
een	  tankschip.	  	  Een	  nonchalante	  houding,	  maar	  ook	  een	  spoor	  van	  verlegenheid.	  	  
Zeker	  geen	  onsympathieke	  kerel,	  integendeel,	  eerder	  een	  jongen	  om	  van	  te	  houden.	  	  

PEGGY   (Mathilde Vantyghem)
Zij	  is	  het	  lieNje	  van	  John.	  	  Een	  heel	  opvallend	  jong	  meisje.	  	  Bijna	  type	  straatmadelief	  
met	  haar	  weelderige	  haartooi	  en	  zware	  make-‐up,	  maar	  toch	  attractief	  en	  zelfs	  mooi.	  	  
Kijkt	  onverschillig	  tegen	  de	  gebeurtenissen	  aan.	  	  Haar	  interesse	  ligt	  kennelijk	  op	  een	  
ander	  terrein.	  	  
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“Jos%Vandeloo%werd%geboren%te%Zonhoven%op%5%september%1925%in%een%
mijnwerkersgezin.%Zijn%vader%was%mijnwerker,%later%mijnopzichter.%Jos%
Vandeloo%volgde%de%lagere%school%in%zijn%geboortedorp.%Middelbaar%
onderwijs%genoot%hij%te%Hasselt.%Daarna%kreeg%hij%een%opleiding%als%
scheikundige%in%de%mijnindustrie.%

Als%steenkolendeskundige%werd%hij%naar%het%buitenland%gezonden,%o.a.%
naar%het%Ruhrgebied.%Hij%ervoer%zijn%technische%opleiding%echter%als%te%
beperkt%en%ging%aan%de%Koninklijk%Academie%en%%het%Hoger%Instituut%
voor%Schone%Kunsten%te%Antwerpen%Nederlandse%en%Franse%letteren%
studeren.%Hier%doceerde%hij%later%trouwens%een%paar%jaar%"Literatuur".%

Na%tussen%1945%en%1955%reeds%tientallen%korte%verhalen%geschreven%te%
hebben,%debuteerde%hij%in%1955%voorgoed%met%de%dichtbundel%"Speelse%
parade".%Hij%vestigde%zich%te%Antwerpen%en%werkte%voor%de%uitgeverij%
Manteau.%

In%de%jaren%'60%was%Jos%Vandeloo%een%tijdlang%'s%zaterdags%sportverslaggever%bij%de%toenmalige%
BRT.%Sinds%1982%is%hij%fulltime%schrijver.%Bekend%werd%hij%met%het%verhaal%"De%muur"%(1958),%dat%eiX
genlijk%getuigt%van%een%weinig%optimistische%levensvisie,%en%met%"Het%gevaar"%(1960)%waarin%de%
schrijver%als%één%van%de%eersten%de%gevaren%van%de%atoomenergie%naar%voren%brengt.%

De%voornaamste%thema's%in%het%werk%van%Jos%Vandeloo%zijn%de%eenzaamheid,%de%vervreemding,%de%
angst,%de%gevaren%van%de%moderne%maatschappij,%dit%alles%doorweven%met%een%drang%naar%een%
soort%irreële%paradijselijke%leefwereld.%Op%een%sobere%doch%doordringende%wijze%heeft%hij%het%over%
de%belaging%van%onze%maatschappij%door%de%toenemende%technische%mogelijkheden.%

Jos%Vandeloo%werd%met%zijn%verhalen%en%romans%in%heel%Europa%bekend.%Zijn%werk%werd%in%de%
meeste%Europese%talen%vertaald,%tot%het%in%het%Russisch%toe.%Hij%behoort%tot%één%van%de%meest%geX
lezen%auteurs%van%zijn%generatie%met%o.a.%"De%croton"%(1962),%"De%coladrinkers"%(1968),%"Mannen"%
(1975),%"Les%Hollandais%sont%là"%(1985),%"De%vogelvrouw"%(1993).%Naast%romans,%verhalen%en%geX
dichten%schreef%hij%een%groot%aantal%scenario's%voor%de%Vlaamse%en%Nederlandse%televisie,%toneelX
stukken%X%ondermeer%“De%week%van%de%kapiteins”%(1969)%X%%en%kinderverhalen.%Zijn%werk%werd%beX
kroond%met%verscheidene%literaire%prijzen.”
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