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Inleiding
Don Duyns (1967) behoort tot een generatie van theatermakers voor wie het schrijven
van een toneelstuk samen gaat met het maken van een voorstelling. Een tekst ontstaat
in de maanden voorafgaande aan een première, vaak in samenspraak met de acteurs
die het stuk gaan spelen. En het stuk is pas af op de dag dat de voorstelling af is zeven van de elf teksten in deze bundel zijn dan ook door Don Duyns zelf
geregisseerd. Maar Duyns neemt deze verschillende taken niet op zich omdat hij zo
graag een allround-theatermaker wil zijn, het komt voort uit een praktische noodzaak.
‘In Nederland is zo ongeveer de enige manier om als toneelschrijver een stuk gespeeld
te krijgen, het zelf te ensceneren’, schreef hij een paar jaar geleden in ‘Conflict?
Welk conflict’, een artikel over toneelschrijven. ‘Aanvankelijk wilde ik toneelschrijver
worden, maar toen ik merkte dat dat niet echt opschoot ben ik zelf mijn eigen stukken
gaan regisseren; met als bijkomend effect dat ik nu vooral als regisseur opereer,
terwijl ik me in mijn diepste wezen toneelschrijver voel.’
Het gaat niet zo ver dat Duyns ook nog zelf z'n stukken speelt. In uiterste nood
wil-ie nog wel eens invallen. Wel staat hij op het toneel in de groepsstukken van
GROWING UP IN PUBLIC, het theatercollectief waar Don Duyns zich sinds 1994 bij
heeft aangesloten. Jaarlijks brengt dit collectief een gezamenlijke produktie uit waarin
de vier leden allemaal op het toneel staan. Afgelopen seizoen was dat The Waste
Watchers, een voorstelling over eten en religie. Een erg mooi moment in deze
voorstelling was een confrontatie tussen Duyns en
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danser/choreograaf Feri de Geus, die zich voor deze ene produktie bij GROWING UP
IN PUBLIC had gevoegd. Duyns ontfermde zich over de erwtensoep die was
overgebleven uit een vorige scène. Hij verzamelde de halflege kommen en ging er
eens lekker voor zitten, aan een tafel vlak voor het publiek. Doodgemoedereerd
schraapte hij de kommen leeg, en at vervolgens de soep op die nog in het pannetje
zat. Feri de Geus begon te dansen, vlak voor de tafel waaraan Duyns zat te eten.
Tussen de elegante, atletische danser en de boertige erwtensoepeter ontstond een
gevecht zonder woorden, wat Duyns vreemd genoeg op punten won. Terwijl de
danser zich aan hem toonde in al zijn schoonheid en kracht, at Duyns onverstoorbaar
door. Als De Geus vragend tegen zijn tafeltje aan danste - vragend om aandacht, een
goedkeurende blik, een gulden misschien voor een kopje koffie - wuifde de
erwtensoep-eter hem weg als een lastige vlieg. Of hij deed met één luie hand het
gefladder van de bewegelijke danser na, terwijl hij met pretogen het publiek in keek.
Het was een veelzeggend beeld, wreed en ontroerend tegelijk. Zie de mens, leek
Duyns met zijn hele roerloze verschijning te zeggen. Zie de dikke mens, de inhalige
mens, de egoïstische, slechte, verrotte mens, die zich neerlegt bij het uitdijen van
zijn lichaam en zich volstopt tot hij van verzadiging uit elkaar valt. Maar zie ook hoe
hij zichzelf is als hij eet. Hoe hij één is met zijn natuur, zijn eigen eco-systeem van
eten en uitzetten en zo dadelijk afscheiden. Hoe sterk hij is, omdat hij niemand nodig
heeft en het reuze gezellig weet te maken voor zichzelf.
Die scène uit The Waste Watchers bevat twee elementen die je in het toneelwerk
van Don Duyns vaker tegenkomt. Verrotting en gezelligheid. Verrotting, dat is
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in het theater niks nieuws. Hamlet had het daar al over. Die vergeleek de
vergankelijkheid van het vlees met het kwaad dat in de mensen woekert en dat even
onstuitbaar is als het fysieke verval dat ons allemaal staat te wachten. Dat willen we
natuurlijk liever niet weten, en al eeuwenlang zijn het de toneelmakers - met hun
wormstekige decortjes, hun schimmige personages en hun lijken in de kast - die
proberen ons aan die waarheid te herinneren. Zo ook Don Duyns. ‘Veroveraar Worm’
heet in Wormrot (1989/90) het beest(je) in de mens dat zich een weg vreet door het
zachte brein. En: ‘De domheden kruipen als maden uit zijn mond’, luidt een
willekeurige zin uit Moord op kale man (1991). In Dik, Abe, Johnny en Hansje, een
stuk over vier Hollandse helden, heeft Duyns van het ondeugende dikkerdje Dik
Trom een eenzame, gefrustreerde dikzak gemaakt. Hij vergreep zich aan een meisje
en nu wordt er over hem gepraat, maar volgens Trom geven die praatjes aan ‘dat er
iets mis zit in de hoofden van die mensen! Dat daar de schimmel zit, de worm.’ Bij
die vergelijking tussen fysieke en mentale verrotting gaat het Duyns vooral om het
beeld van de woekering, de overvloed. En daarmee plaatst hij zich in deze tijd van
over-informatie en over-consumptie. ‘Denkkanker’ noemt De Jonge Denker in De
Jaren Twintig!! (1991) het voortmalen van zijn hersenen, die non-stop betekenis
verstauwen zoals het menselijke gestel voedsel eist om te verteren. ‘Je hersens kunnen
maar zo en zo veel informatie bevatten’, zegt de Eerste Broer in Kadavercantate,
‘anders barst je kop open en komen je denkdarmen naar buiten.’
Van malende hersenen en malende kaken hebben veel personages in de stukken
van Don Duyns last. Dat heeft niet alleen te maken met die angstaanjagende woeke-
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ring. Malende kaken horen ook bij gezelligheid. Het belang dat Duyns hecht aan dit
onvertaalbare begrip, maakt hem tot zo'n unieke, specifiek Hollandse schrijver.
Gezelligheid, dat kende Hamlet niet in zijn grote Deense kasteel. De veiligheid van
de huiselijke rituelen, de vertrouwde ordening van de gedekte tafel, van de triviale
spulletjes en dingetjes die de mens om zich heen verzamelt. De Hondenbaas die in
Kadavercantate een stukje zachte grond zoekt om zijn dode hond te begraven, verlangt
naar zijn chocolademelk en zijn postzegelverzameling. Een van de drie bejaarde
vrouwen uit Ouderdomsvlekken verheugt zich ruim van te voren al op haar favoriete
soapserie op televisie: ‘Zet de koekjes klaar - en de limonade - we mogen niets
missen.’ Voor Johnny Jordaan uit Dik, Abe, Johnny en Hansje zijn het de ‘leuke
persjes op de grond’ en ‘mooie porcelijnen beeldjes’. ‘En die dingen, erg gezellig,
daar leef ik voor.’ In Er hangt een man aan de lamp in de keuken (1994) is de enige
zekere factor binnen een spel van wissenlende identiteiten de huisvrouw die staat te
roeren in een reusachtige pan soep met echte balletjes - gezellig ouderwets.
Gezelligheid neemt in de stukken van Don Duyns zo nu en dan de vorm aan van
regelrechte terreur. Het vrolijke gekwetter van de parkieten in De ziekte die muzak
heet, door het echtpaar in huis genomen ter opvulling van de leegte die hun verdwenen
zoon achterliet, verwordt volgens de regie-aanwijzingen in de loop van het stuk tot
een oorverdovend mechanisch gepiep. Maar het zou te simpel zijn om te zeggen dat
zijn stukken een aanval zijn op de gezelligheidsterreur. Wat Duyns onderscheidt van
schrijvers als Thomas Bernhard en Gerardjan Rijnders, is de liefdevolle precisie
waarmee
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hij die gezelligheids-rituelen beschrijft. Zonder een spoor van cynisme. Gezelligheid
is bij Don Duyns geen metafoor voor een bekrompen burgerlijke moraal, het is het
broodnodige houvast voor al die malende, uitdijende, uit elkaar vallende personages.
Het is een starre valkuil waarin de passie van het verliefde stel uit Babylotion kan
verstikken, maar ook een toverwoord waarmee dreigende chaos in een oogwenk kan
worden bezworen. En waarmee de dwalende mens zich - al is het maar voor even ongecompliceerd kan verbinden met zijn naaste. Zo schuiven de acteurs/personages
aan het eind van het grillige, gefragmenteerde toneelstuk De ziekte die muzak heet
onverwacht knus aan bij het publiek. Ze bedanken voor de gezellige toneelmiddag.
‘Misschien treffen we elkaar nog eens bij een andere gelegenheid. Dat zou gezellig
zijn. Maar voor vandaag is de koek op.’
Die nadruk op dagelijkse dingen zoals eten en gezellig doen, geeft de stukken van
Don Duyns een zeker nuchterheid mee. Hoe groot de vlucht ook is die de verbeelding
neemt, hoe diep de angsten zijn waarin de personages wegzakken - uiteindelijk staat
gewoon de koffie weer op tafel met een lekkere koek erbij. ‘Idealen’ is de titel van
de scène uit De Jaren Twintig!! waarin drie personages discussiëren over hun ideale
wereld. Hun gesprek wordt beheerst door een kwestie die net zo nijpend is: er moet
iemand naar de bakker voor een halfje wit, want in de trommel ligt nog maar één
beschimmeld sneetje brood.
Dagelijkse dingen, dat is waar de personages in de stukken van Don Duyns zich aan
vasthouden. Want dat zijn vaak schimmige, nauwelijks omlijnde figuren. Soms
bestaan ze uit niet meer dan wat schijnbaar stuurloze
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oprispingen van gedachten en gevoelens, schimmen die verschenen zijn in het
voortmalende brein van de schrijver. Van een dialoog is meestal geen sprake, ze
nemen gewoon om beurten het woord, en voeren hoogstens een schijnconversatie
vol spraakverwarringen en gedachtensprongen. ‘Ik ben meer bezig met ritme, klank,
stilte; dan met de psychologisch correcte weergave van “personages”’, schreef Don
Duyns in zijn artikel over toneelschrijven, ‘eigenlijk geloof ik helemaal niet in
personages, als ik heel eerlijk ben, alleen maar in acteurs die stem geven aan bepaalde
mededelingen, aan bepaalde klanken die in mijn hoofd zijn opgedwarreld, hoe
verwarder, wreder, absurder; hoe beter.’
De dagelijkse dingen en huiselijke handelingen geven een concreet tegenwicht
aan de ongrijpbare wereld van gedachten, herinneringen, angstvisioenen en emoties
waardoor de personages van Duyns worden overvallen. De Kookbijbel, Hans van
der Togt, Ada Kok, Driekruidensoep, René Froger, Hennie Stoel, Pedigree Pal, de
Workmate, de hamburgergigant, Lingo - het zijn geruststellend herkenbare bakens
in een woelige zee van woorden. Soms geeft die woordenstroom uitdrukking aan
een innerlijk leven van een personage. Maar dat duurt nooit lang. Voor je het weet
kringelen de woorden weer om de zichtbare, dagelijkse dingen. ‘Aan alles wat ik zie
- geef ik een naam’, zegt de man uit Babylotion als hij is onstnapt aan de spanning
binnenshuis. En wat volgt is een opsomming van wat hij op straat tegenkomt.
Die opsommingen van woorden zijn kenmerkend voor Don Duyns. Hij maakt
daarmee de woorden tot dingen, tot concreet materiaal dat mensen omringt en
ondersteunt. Soms zijn daar ouderwetse woorden bij,
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stevige Hollandse woorden waarmee Hollanders groot zijn geworden, en die Duyns
nu gebruikt als bouwstenen voor zijn teksten. ‘Dat wat lompe karakter van de
Nederlandse taal (met al z'n ch's, k-klanken en afgeknauwde uitspraak) komt mij als
schrijver goed uit. In mijn werk zet ik de ene zin “haaks” op de ander, als de
timmerman bij een bepaalde houtverbinding.’
Wat in de chronologie van de teksten opvalt is de toenemende leegte tussen de
woorden. Die leegte, of stilte, was er altijd al. In de witregels tussen de korte
fragmenten waaruit stukken als Wormrot en De jaren twintig!! bestaan. Of als
nadrukkelijk onderwerp van gesprek, zoals in De ziekte die muzak heet. In de proloog
van dit stuk, getiteld Omtrent de stilte, geeft een acteur een demonstratie van een
stilte. ‘Let op ... Zo! Dat was 'm weer, weer zo'n schitterende stilte.’ Ook in Vrouw
alleen, de meest recente tekst in deze bundel, wordt er een stilte in acht genomen,
maar veel minder demonstratief, meer uit een innerlijke behoefte. Stilte is in de latere
teksten van Duyns een vanzelfsprekend element, het wit kruipt in de zinnen, tussen
de woorden, en zelfs tussen de letters. Het is tekenend voor de inhoudelijke
ontwikkeling die Duyns als toneelschrijver heeft doorgemaakt. De jaren twintig!! is
een snelgemonteerde, bontgekleurde lappendeken, het is een alfabet van een tijdsgeest.
Babylotion, een van zijn laatste stukken, eindigt ook met een alfabet, maar nu
gebruiken de personages de rij letters voor een diepere noodzaak: om zichzelf opnieuw
te definiëren. Ze beginnen met een schone lei, en proberen zich met het alfabet
opnieuw uit te spreken tegenover zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen.
Marijn van der Jagt
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Wormrot
(1989)
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Noot van de schrijver
De volgorde van deze teksten staat niet vast, zoals ook niet vaststaat of de teksten
‘dialoog’ dan wel ‘neventekst’ zijn, zoals ook niet vaststaat hoeveel mensen deze
teksten moeten spelen, zoals ook niet vaststaat of deze tekst wel gespeeld moet
worden en zoals helemaal niet vaststaat wat er met deze tekst precies ‘bedoeld’ wordt.
Wel staat vast waar deze tekst over gaat. Deze tekst gaat over dorp, moord, man,
vrouw, liefde, koe, haat, verrotting, dood, orale seks en diepe wanhoop. Deze tekst
gaat niet, ik herhaal niet, over toneel of over theater.
‘Ik ging naar de plee en scheet een lading lekkere bierstront uit. Toen ging
ik naar bed, rukte me af en sliep.’
(Charles Bukowski, Verhalen van alledaagse waanzin)
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Proloog
BOER 'ke nooit ewetn wattater presies hebeurt is. 'k wil 't ok nie weetn. Da's nerhens
vou noedigh. 'k wille hin problemn. 'k wil ier weunn. 'k wille nie lastehevaln worn.
Dat liekt me eenvoudihegoegh. Nohmaals: 'k weette van niks. En ak wè ets wiste,
zei ik 't nie. Mè'k vinne 't allemille ergh trahedies. Verschrikkelijk trahedies.
(Muziek hierna: ‘Bimm Bamm! Es sangen drei Engel einen sussen Gesang’ van
Gustav Mahler)
‘Je kan goed denken, maar je kan ook... je kan ook verrot denken.’
(Johan Simons)
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1 Kerkhof
Veroveraar Worm
krioelt door de hersens
vreet zich een weg
door het teerzachte Brein,
vreet zich een weg
door massa's kennis,
hapt met één beet het
geheugen weg,
kan niet gestopt
worden, is door de ogen
naar binnen gegleden
en komt er
door de oren weer uit
brokken rauw vlees
meescheurend.

2 Kerk
De gelovige die knielt,
en klaarkomt.
Een blik omhoog naar de
heilige Maagd, een snelle
veeg met een
vale zakdoek en
hij is weer verdwenen.
De kaarsen kosten 35 cent per stuk.

3 Hoeve
In de kooi, warm en beschermd,
ligt boer Krelis tegen het warme paardenlijf
van zijn vrouw Marie. Zijn vuist rust in haar
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aars, zijn boerenlul in haar geurige
paardenspleet.
Hij is gelukkig, zij slaapt.
Buiten dreigt de nacht,
maar heerst nog de dag.

4 In het veld
Uren Lopen
Zonder Een Mens
Volslagen Rust
In de Rotte Kop.

5 Vrouw
Waarom valt de zon niet naar beneden?

6 Arbeid
Zwarte handen en geschampte voeten,
dat was alles wat hij overhield na
een dag hard werken.

7 Liefde
Melk gutst in stromen
uit haar leugenachtige mond.
Hij knijpt haar de keel dicht,
hij zou haar moeten doden,
maar hij doet het niet.
Zijn adem stokt.
Hij verdwijnt, onherroepelijk,
in een zwarte draaikolk
van zuigend etter.

Don Duyns, Toneel

20

8 Ontmoeting
-Ik ken u niet.
-Dat hoeft ook niet.
-Ik zou u graag willen leren kennen.
-Ik u niet.

9 Hooischuur
De bijl doorklieft haar weerloze Schedel,
terwijl hij zich afvraagt
hoe hij het zware lichaam
ongemerkt kan laten verdwijnen.
‘In mootjes snijden en aan de varkens voeren!’,
fluistert in hem een stem, maar dit is te bewerkelijk.
‘Naar het bos en in de grond stoppen!’,
luidt zijn tweede inval, maar ze is te zwaar.
Nu breekt het zweet hem uit.
De stemmen komen dichterbij.
Hij beseft dat het te laat is,
en werpt zich vol berouw.
Op het lijk van zijn dikke vrouw.

10 Euforie
Het kinderknapenkoor zingt. Dat is mooi. Zie. Er lopen tranen over mijn wangen.
Gouden keeltjes. De tekst kan ik niet verstaan maar ik vind het prachtig. Hoe kunnen
gewone mensen zoiets voortbrengen? Laat het kinderknapenkoor luider zingen! Laat
ze zingen tot het barst! Tot de trommelvliezen knappen! De hele wereld moet ze
horen, de knapen van het kinderknapenkoor, ik wil dat wij onze tranen verzamelen,
ik wil een zee van tranen, Bimm Bamm, laat ze zingen,
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huil dan, huil dan toch godverdomme! Waarom huilt er niemand? Waarom huilt er
godverdomme niemand om het kinderknapenkoor!

11 Vlees
Bloedworst
Bloedworst overal
verspreid over de vloer
Varkenstong
Uitpuilende ogen
Emmers vol dikdrijvend stinkend bloed
Gal-vet
Opengereten buik
Drijvende Darmen...
Het bevalt me niks.

12 Vreemdeling
Iemand die ik niet ken
Een man die ik niet ken
Wat moet-ie?
Wat wil-ie van ons?
Hij heeft hier niets te zoeken!

13 Snelheid
Zij bewoog zich door het leven
met grote verbazing
Elke dag weer
was alles nieuw
Een boek dat ze gisteren las
kon ze vandaag weer opvatten

Don Duyns, Toneel

22
en er opnieuw en onbekommerd
van genieten.

14 Plein
Stenen cirkelen rond mijn voeten.
Ik was hier al eens jong.
Het is benauwd.
Ik wil weg!

15 Frontale hersenbloeding
‘Dat ga ik niet weten. Dat gaat niemand ooit weten.’
Gisteren pleegde ik nog zelfmoord.

16 Weiland
(Monoloog van een zwakzinnige)
Ik haat koeien, O,
wat haat ik koeien,
ik haat niks meer dan
die domme geile melkfabrieken, behalve dan
misschien schapen, misschien
haat ik schapen nog wel meer
dan koeien. Schapen! Met hun
onnozele schapenkoppen en hun
stinkend vaalwit krulhaar;
als kind al
haatte ik schapen, schapen
verafschuw ik het meest
van al wat leeft,
behalve dan misschien
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kippen, kippen!
Daar ben ik bang van
en ik haat ze
een kip
heeft ooit de ogen
van mijn kleine zusje
uitgepikt en
sindsdien kan ze niet
meer zien en haat ik
kippen, meer dan alles,
behalve dan misschien
kerktorens, kerktorens!
Wat haat ik kerktorens,
ik ben er ooit van
afgelazerd, van een
kerktoren, van de hoogste
kerktoren in de wijde
omgeving ben ik afgelazerd en
ik loop nog steeds ongemakkelijk,
wat HAAT ik kerktorens!!!

17 Kerktorens
Marie!!!

18 Twist voor één persoon
Je kop is verlopen, wat
is er met je gebeurd?
Je ruikt naar drank,
heb je gedronken?
Ik heb niet gedronken.
Je ruikt naar drank,
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heb je gedronken?
Ik zeg je godverdomme toch,
ik heb niet gedronken.
Ik geloof je niet.
Dan niet.
Ik wil je zo niet in huis hebben.
Dit is mijn huis!
Eerst nuchter worden.
Hou je bek!
(De déur gaat op slot)
Godverdomme!

19 Nacht
En zo werd het nacht
in het dorpje dat wij
allemaal zo goed kennen
God, wat werd het daar
nacht.

20 Wederkeer
De bijl doorklieft haar weerloze Schedel,
de beweging vertraagt
wordt wazig
stokt tenslotte;
bloed op het kille riet,
een bevroren moment.

21 Nacht/feest
Lampionlicht en rotte vis;
boer Krelis danst met zijn

Don Duyns, Toneel

25
dode vrouw Marie, zwiert in
het rond als een waanzinnige,
schreeuwt het uit,
terwijl de dorpelingen de
maat klappen
terwijl het bloed verdort
terwijl de honden janken.
Het lijk opent haar mond
opent haar godsgruwelijk
stinkende bek en schreeuwt:
‘ALLE LICHTEN UIT!!!’

22 Vuur
Krelis ontsteekt het vuur
laat de vlammen loeien
warmt zijn geschaafde handen
Zweet kruipt langs zijn rug
zijn bilspleet in
De klompschoenen kraken droog
Het vuur laait op, meters hoog
Krelis glimlacht
en steekt zijn vuist in de vlammen
Geen geluid ontsnapt zijn mond
De schroeilucht ruikt hij niet
Zijn hand kleurt zwart
het vel bladdert af
Krelis glimlacht
terwijl de huid smelt.
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23 Lijk
Val me niet langer lastig,
ik ben al dood.

24 Kerkhof
Veroveraar Worm
krioelt door de hersens
vreet zich een weg
door het teerzachte Brein,
vreet zich een weg
door massa's kennis,
hapt met één beet
het geheugen weg,
kan niet gestopt
worden, is door de ogen
naar binnen gegleden
en komt er
door de oren weer uit
brokken rauw vlees
meescheurend.
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De ziekte die muzak heet
(1990)
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‘All the world's a stage
And all the men and women merely players.’
(William Shakespeare, As you like it)
‘De wereld is als een toverbal:
altijd weer rond.’
(Koen Moelijn, filosoof)
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Omtrent de stilte
(proloog)
ACTEUR

Ja, nee, u kunt smeken wat u wilt ik zeg toch niks. Zo. Er valt helemaal niks te zeggen.
Wat moet ik vertellen? Dat ik een of andere Deense prins ben of zo? Of een Griekse
domkop met doorboorde voeten? Een dame die zo nodig naar Moskou moet? Mooi
naks. Helemaal geen zin in. Vanmiddag draait het om de stilte... hoort u wel?
Dat is toch prachtig, dat je gewoon door te zwijgen een stilte kan veroorzaken?
Ja, makkelijk is het natuurlijk niet, zeker niet. Je moet er wel in getraind zijn, een
speciale school gevolgd hebben. En gevoel voor drama hebben, dat is eigenlijk wel
het belangrijkste. Let op... Zo! Dat was 'm weer, weer zo'n schitterende stilte.
'k Vind het wel mooi geweest eigenlijk. Morgen weer. Zelfde tijd, zelfde plaats.
Ajuus.
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Geld moet rollen
(Zwerfster en baliemedewerker van een bank)

ZWERFSTER

Hee... heb je een gulden voor me?
BALIEMEDEWERKER

Nee.
ZWERFSTER

Hoezo nee? Waarom niet?
BALIEMEDEWERKER

Iedereen in Nederland kan een uitkering krijgen, u dus ook.
ZWERFSTER

Ik wil geen uitkering. Ik wil vrijheid.
BALIEMEDEWERKER

En daarom bedelt u? Ga weg vieze vrouw!
ZWERFSTER

Niet voor u mij een gulden gegeven heeft, smerige uitzuiger!
BALIEMEDEWERKER

Niets belet mij door te lopen.
ZWERFSTER

Ik kan mijn collega's roepen... en als die komen, en masse, is het nog maar de vraag
of u het er levend vanaf brengt.
BALIEMEDEWERKER

Bedreigt u mij?
ZWERFSTER

Dat moet u zelf weten.
BALIEMEDEWERKER

U krijgt in geen geval die gulden van mij
ZWERFSTER

Een kwartje dan misschien? Om te telefoneren.
BALIEMEDEWERKER

Wie moet u bellen?
ZWERFSTER

Dat zijn privé-zaken.
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BALIEMEDEWERKER

Als u zegt wie u moet bellen krijgt u van mij een kwartje.
ZWERFSTER

Goed. Mijn vriendin. Ik moet mijn vriendin bellen. We gaan vanavond naar het
theater.
BALIEMEDEWERKER

Maar u heeft geen geld!
ZWERFSTER

We hebben van de gemeente Amsterdam een abonnement gekregen. In het kader
van de hulp aan hulpbehoevenden.
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BALIEMEDEWERKER

Aha, cultuur voor iedereen. En, vindt u het mooi?
ZWERFSTER

Het is warm.
BALIEMEDEWERKER

Wat?
ZWERFSTER

Het is er warm, in de theaters is het warm. Kijk, buiten is het koud, altijd. Als je
botten eenmaal met die kou doortrokken zijn raak je er nooit meer vanaf. Nog met
geen drie slaapzakken. Maar in het theater is het lekker warm.
BALIEMEDEWERKER

Dat zal wel. Ik bedoel: dat weet ik niet. Ik kom er nooit.
ZWERFSTER

Ik heb u nu verteld wie ik moet bellen. Kom op met dat kwartje!
BALIEMEDEWERKER

Hoe heet uw vriendin?
ZWERFSTER

Gelooft u mij niet?
BALIEMEDEWERKER

O jawel. Ik wil gewoon zekerheid hebben. Hoe heet ze?
ZWERFSTER

Rosalinde. Ze is blind en heeft maar één been. Geef nu hier mijn kwartje schoft!
BALIEMEDEWERKER

Kwartje? Ik weet nergens van. Tot ziens.
ZWERFSTER

Vuile schoft!
(Vliegt hem aan)

BALIEMEDEWERKER

Rustig aan hè!
(Slaat haar neer)

Zo, eigen schuld
(Bevoelt de zakken van de zwerfster, haalt een portemonnee te voorschijn, opent deze)

BALIEMEDEWERKER
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Godverdomme! Geheel gevuld met harde valuta, minstens vijfhonderd gulden. Mooi,
die gaat met mij mee.
(Steekt de portemonnee in binnenzak van colbertje. Even gebeurt er niets, dan komt de zwerfster
kreunend bij. Zij spreekt het publiek aan)
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ZWERFSTER

En zo ziet u dat de zwakkeren in de samenleving altijd weer het onderspit delven.
De wereld is onrechtvaardig, maar de ware onrechtvaardigen zijn zij die dit
proberen te ontkennen.
Ach wat een zwijnestal.
(Roept)

Vuile kapitalist! Schorriemorrie!
(De baliemedewerker komt weer terug, zonder pruik en bril en jasje, dus meer als acteur)

BALIEMEDEWERKER

Maak je nou niet zo druk Joke, het sketchje is afgelopen. Je hoeft het publiek niet te
beleren, die weten zelf ook wel wat voor zwijnen ze zijn en hoe slecht het is gesteld
met de maatschappij.
ZWERFSTER
(Zet nu zwerverspetje af)

Ja maar, Hans, Dick bedoel ik, ik vind het belangrijk dat je dat de mensen expliciet
vertelt. Ik bedoel, waar ben je anders in godsnaam mee bezig? Je doet het toch ergens
voor, of niet soms?
BALIEMEDEWERKER

Joke, je bent dertig jaar te laat geboren. De mensen willen in het theater genieten,
niet nadenken. En geef ze eens ongelijk, hè mensen, na een lange werkdag.
ACTEUR

Na een halve werkdag.
ZWERFSTER

Dus jij staat hier zuiver als een soort paljas? Een instrument van de bourgeoisie? Dat
vind ik erg teleurstellend en daar doe ik niet langer aan mee. Zwijn! Jullie zijn allemaal
zwijnen, vuil stinkpubliek!

Het goede leven
(Bijna nacht. Een vrouw en haar man zitten op gigantische leunstoelen in een vermolmde
huiskamer. Beiden
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rond de vijftig. Een ijzig stilzwijgen heerst, slechts zo nu en dan doorbroken door het vreemd
vervormde gepiep van parkieten en incidenteel keelgeschraap en astmatisch gehoest van de
man. Na ongeveer drie minuten stilte draait de man zich plotseling naar zijn vrouw)

MAN

Het is toch zeker al zo'n vijf jaar geleden dat ik me voor het laatst vermaakt heb.
(Korte stilte)

VROUW

Nou... laten we dan iets leuks gaan doen.
MAN

Heb je een voorstel?
VROUW

Eh... een wandeling in de stadsparken misschien?
MAN

Te koud.
VROUW

Eh... winkelen in de binnenstad?
MAN

Te gevaarlijk. Beslist te gevaarlijk.
VROUW
(Weifelend)

Een spelletje mens-erger-je-niet?
MAN
(Plotselinge uitval)

Och wat nou toch mens! Hou toch op. 't Haalt allemaal niks uit. Leg je d'r maar bij
neer. Het wordt nooit meer gezellig hier. Mens, wat werk je me weer op m'n zenuwen
met je gedrens. Lamemetrust, da's 't enige dat ik vraag.
VROUW

Goed. Goed, 'k zwijg al. 'k Ben al stil. Het is me weer fraai hoor. Verzin 'k es wat,
is-et weer niet goed.
MAN

Mens houd je bek, ik word gek!
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(Keiharde hardrockgitaarmuziek klinkt. Dwars door de muur komt een bijna geheel naakte
jongeman, ongeveer 25, opwandelen. Hij draagt slechts een paar bruine schoenen met
vleugeltjes aan de zijkant. Met welgevallen laat hij zich bekijken)

MAN
(Sprakeloos)

VROUW

A... A... A... Adrie!
(Ze wil op de jongen afrennen. De man houdt haar tegen met een dwingend handgebaar)
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MAN

Wacht! Hoe weet je zeker dat hij het is?
VROUW

Ik herken m'n eigen zoon toch zeker wel!
MAN

Wees nou toch voorzichtig.
VROUW
(Ontroerd)

Hij is niks veranderd.
ZOON

Hij was er ooit. Maar toen ook weer niet. Hij vertrok, om het zo te zeggen, met de
noorderzon. Haha. En hij stak zichzelf de ogen uit en wandelde voort.
VROUW

Behalve z'n haar. Z'n haar, dat is gegroeid.
MAN

Wat kom je doen?!
ZOON

Gewoon, op bezoek. Dat is toch logisch. Ik was roevallig in de buurt en ik dacht:
ach kom, laat ik es bij die ouwelui langsgaan. Zeg eh... ik heb het nogal koud, is er
misschien een badjas of zoiets?
VROUW
(Springt op)

O ja, Adrie! Je eigen ochtendjas, hij hangt er nog, ik heb hem al die tijd bewaard.
(Loopt af. Korte stilte)

MAN

Zo jongen, hoe is 't nou? Hoe is 't nou?
ZOON

Best. En met u?
MAN

Ik mag niet klagen, 't gaat z'n gangetje, maar we mogen niet klagen. Ja, ik heb nog
steeds veel last van m'n lever, maar we mogen niet klagen. Och ja.
ZOON

En met ma?
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MAN

Die mag ook niet klagen. Nee slecht. Ze huilt nog elke nacht.
ZOON

Dat is toch niet nodig... de lieve domoor.
(De vrouw komt oplopen met in haar armen een hagelwitte ochtendjas. Op de rechterborst een rode
A. De zoon trekt hem aan: veel te klein)

(Zonder enige ironie)

Zit als gegoten.
VROUW

Ja fijn hè? Dat ik die nog had. Al die tijd bewaard. Ik heb alles al die tijd bewaard.
MAN

Ga toch zitten jongen.
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VROUW
(Mijmert)

Bij het raam, daar zat je altijd zo graag. Keek je wie er de straat in- en uitliepen.
Urenlang kon je daar zitten...
ZOON
(Hard)

Ik blijf liever staan, als jullie het niet erg vinden.
VROUW
(Snel)

Hoe heb je 't daar? Zorgen ze goed voor je?
ZOON

Ja.
VROUW

Echt?
ZOON

Meestal wel ja.
MAN

Laat dat kind toch even tot rust komen. Hij moet urenlang gelopen hebben. Jij altijd
met je eeuwige vragen, je vraagt de mensen de oren van 't hoofd, jij met je vragen!
VROUW

Nou zeg.
MAN

Hou je bek! Nu!
ZOON

Ik ben komen vliegen.
MAN

Ja natuurlijk. Natuurlijk. Lange tocht?
ZOON

Nee, uurtje. Koud.
VROUW

Och dat valt te doen hè? Misschien moest je es vaker komen. Dat zou gezellig zijn,
denk ik.
ZOON
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Dat denk ik niet. Het is zo makkelijk niet. Maar dat begrijpen jullie toch niet.
MAN
(Met wrevel)

Neeh, dat begrijpen wij toch niet, daar zijn wij te dom voor, wij hebben alleen maar
lagere school, wij zijn zo dom als ossen, in tegenstelling tot jou natuurlijk,
doctorandus!
VROUW

Rustig nou, Peter, straks gaat hij weg en...
ZOON

Ik kan maar even blijven. Helaas.
VROUW

Zie je wel?
MAN

Het is mijn schuld niet.
VROUW

Nee, het is nooit jouw schuld. Meneer heeft het nooit gedaan.
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MAN
NEE!

VROUW

Daar trap ik niet meer in!
ZOON
(Zacht)

Mama, papa... wilden jullie me nog iets vragen of kan ik gaan?
VROUW

Nee. Ja. Nee. Ja. Ik heb honderden vragen...
MAN

Ik heb één vraag:
(Stilte)

Waarom heb je ons zo lang laten wachten? WAAROM?
ZOON

Ik heb niemand ongelukkig gemaakt.
MAN

Dat heb je wel! Kijk naar je moeder, kijk naar d'r gezicht! Ze lacht nooit meer, kijk
naar die groeven!
ZOON

Ik voel me nergens schuldig over. Dat heb ik niet gedaan.
MAN

Hoor je dat?! Hoor je dat?
VROUW

Hij heeft gelijk, hij kan er niks aan doen.. wat zeur je toch?
MAN

Allejezus, geef hem maar weer gelijk!
(Gepiep van de mechanische parkieten)

MAN

Godverdomme, stil jullie!!!
ZOON

Hebben jullie die beesten nou nog?
VROUW
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Nee, dit zijn andere. Kijk, de vorige zijn aan ouderdom overleden, en toen hebben
we deze genomen voor de gezelligheid. Ach ja, zo gaat dat hè? Maar we mogen niet
klagen.
ZOON

Nee.
MAN
(Ongeduldig)

Bied je ons nog je excuses aan?
ZOON

Waarvoor?
MAN

Ik wacht.
VROUW
(Bezwerend)

Alfons!
MAN
(Tot vrouw)

Bek dicht!
(Tot zoon)

Je hoort me goed, je excuses!
ZOON

Maar waarvoor? Waarvoor in godsnaam?
VROUW

Laat hem! Met rust!
MAN

Ben je dan nu alles al vergeten?
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ZOON

Ja, ik ben alles al vergeten. Ja, ik weet niks meer. En het kan me niet schelen ook.
VROUW
(Afleidingsmanoeuvre)

Koffie? Lekker bakje koffie?
MAN

Nee dank je.
ZOON

Nee. Ik wil naar huis.
(De vrouw loopt nu op haar zoon af. Omhelst hem met ijzeren greep. Eventueel zeer
bombastische klassieke muziek)

MAN

Ja hoor, ze heeft hem te pakken. Na al die jaren heeft zij hem te pakken. Daar hoef
ik me verder niet meer mee te bemoeien, daar kom ik toch niet tussen.
(Drentelt rond)

Het is me evengoed wat. Staat-ie zomaar opeens op de stoep. Heeft ons
doodongelukkig gemaakt, dat ROTjong. Zeg, gaat het een beetje daarachter?
(Geen reactie. Zacht)

Godverdomme. En wat moet je ook als vader? Er wordt toch iets van je verwacht
dat je niet kunt geven. Ik bedoel: ik geef best veel om die jongen hoor, maar houden
van is iets anders. Daarvoor heeft-ie me teveel geflikt. Ons alleen laten... Nooit meer
iets van zich laten horen. Klerejong.
(Op de achtergrond verdwijnen moeder en zoon zonder dat de man het lijkt te merken)

Geen briefje, geen belletje. Hij had ons toch tenminste z'n nieuwe adres kunnen
schrijven? Maar niks hoor. Hij was weg en hij bleef weg. Zo was dat. Ach ja. Zo
gaat dat. We mogen evengoed niet klagen...
(Loopt naar de parkieten)...

hè jongens? Piet piet piet piet piet. Ja, rustig maar weer. Kutbeesten. Shut up! Zou
ik een slokkie mogen? Jawel. Zeker wel.
(Pakt fles jenever naast stoel, drinkt)

De krant. De krant. Wat staat er in godsnaam vandaag in de krant?
(Gaat op stoel zitten, pakt krant uit rieten leesmand, slaat de
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krant open en staart er apathisch naar)

Ach ja.
(De vrouw komt weer terug, in de ochtendjas van haar zoon. Rode blos op haar wangen.)

VROUW

Hij is weg. Voorlopig.
MAN

Wie?
VROUW

Adrie.
MAN

Ah, die. Ik lees de krant.
VROUW

O, op die manier.
(Stilte. Lang. Parkietengeknars. Stilte)

MAN
(Heeft dit woord jaren niet uitgesproken)

Emilie.
VROUW

Ja?
MAN

Laten we naar buiten gaan.
(Black-out)

Leve de wetenschap!
Personages:
HENDRIK, professor, NAUTA, zijn broer en assistent, DE DERDE MAN, hun vader.
Het stuk speelt zich af in een overvol laboratorium zoals dat bijvoorbeeld te zien is in het
stripverhaal ‘Kapitein Rob’, in die afleveringen waarin Professor Lupardi een voorname rol
speelt.
Het stuk omvat een tijdspanne van om en nabij de dertig jaar en vindt plaats in de nabije
toekomst.
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Regie-aanwijzing:
Dit stuk dient ongeveer 3 x zo snel als te doen gebruikelijk in het Nederlandse toneel gespeeld
te worden. Nauta spreekt van de drie personages het snelst en bovendien uitermate nasaal,
hij beweegt zich hoekig en ongecontroleerd.
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Hendrik, professor, spreekt bedachtzamer, maar nog altijd te snel. Hij heeft altijd iets in zijn
handen, of het nou een krijtje, een reageerbuis of een glimmende kersen-bonbon is.
De vader beweegt zich als in een ouderwets melodrama met grote passen en duidelijk omlijnde
handgebaren. Hij spreekt op een brommerige bastoon die enigszins doet denken aan de beren
in de Pasta Choca-reclames. In ieder geval heeft hij een onderwijzers-sikje.
Nauta is trouwens bij voorkeur Chinees, of desnoods Japans.
De acteurs mogen zich in geen geval inleven in hun rol, maar zijn verder vanzelfsprekend
volkomen vrij om te doen wat hen goeddunkt. Het beste is waarschijnlijk dit stuk zonder
begeleider apart in te studeren en bij de eerste opvoering pas te bemerken wat de andere
hoofdrolspelers hebben ingestudeerd.
Dat houdt de spanning erin.

Proloog
(Een laboratorium. Assistent Nauta bekijkt een reageerbuis. Hij begint snel en mechanisch te
spreken)

NAUTA

De aardkorst verschuift in een razend tempo, zoveel is me nu wel duidelijk. De
schollen duwen elkander voort, waarheen en waartoe is niet bekend. Maar daarnaast
verschuift ook in mijn geest het een en ander. Zag ik vroeger het gras als groen, nu
neig ik er meer en meer naar het als ROOD te beoordelen. Hetzelfde geldt voor mijn
moeder: vroeger beschouwde ik haar ronduit als vrouw, tegenwoordig is ze (voor
mij) veranderd in een vogelbekdier, of zelfs bij tijd en
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wijle een doodeenvoudige stekkerdoos. Het is niet zo dat ik gek ben, het is veeleer
zo dat me de schellen van de ogen vallen. Voor eens en voor altijd.
(Hij heft de reageerbuis op)

Hier, in deze buis, bewaar ik het geheim des levens en zoals u ziet is dat licht-violet
getint. Dit zegt echter niets, want zoals u weet is elke waarneming strikt subjectief
gekleurd. Ik, als Nauta zijnde, zie op dit moment bijvoorbeeld iets totaal anders dan
alle andere aanwezigen in deze ruimte, terwijl die op hun beurt misschien mij in het
geheel wel NIET zien.
Maar dit alles valt in geen geval te bewijzen, en het moet wel, ik zeg wel,
wetenschappelijk blijven. Dat staat voorop. Rest ons nog de vraag: wat te doen met
de schillen en dozen na het aangenaam verpozen? Ik zou zo zeggen: weggooien,
maar er zijn ook andere meningen mogelijk. Zo vormen ook de zeehondjes een apart
probleem, dat slechts valt op te lossen door ze allemaal voorgoed af te slachten.
Zonder aanziens des persoons natuurlijk, want rechtvaardig moeten we (te allen tijde)
blijven, zo is mij door mijn vader en broer dikwijls op hardhandige wijze ingeprent.
(Kucht)

Teruggekomen bij de vraagstukken betreffende de te enthousiast verschuivende
aardkorst, kan ik (Nauta) nog niets concluderen en ben ik bijgevolg volslagen radeloos.
(Snelle black-out. Nauta en de professor in het laboratorium, bij een tafel vol onderzoeksmaterialen)

1
PROFESSOR

Luister Nauta, de vraagstukken rondom
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de aardkorst zullen spoedig opgelost zijn, dat is het probleem niet. Er is iets dat mij
veel groter zorg baart...
NAUTA

En dat is professor?
PROFESSOR

Het oprukken der insecten.
NAUTA

U zegt?
PROFESSOR

Het oprukken der insecten. Ja, Nauta, door de toenemende druk op de stratosfeer en
mede vanwege het feit dat enkele centraal-importante planeten niet op hun reguliere
plek in het hemel-gelid staan
(Hij tekent iets op een gereed staand schoolbord)

is het de insecten mogelijk geworden de leiderspositie van de mens weer over te
nemen.
NAUTA

U zegt weer?
PROFESSOR

Inderdaad Nauta, want nog slechts enkele miljoenen jaren geleden, en probeer dát
je eens voor te stellen, bestonden er in het geheel nog geen mensen!
NAUTA

Werkelijk?
(Haalt diep adem)

Ik had me het bestaan van het menselijk ras altijd als een onwankelbare zekerheid
gerealiseerd, al vanaf mijn geboorte.
PROFESSOR

Jij behoort dan ook tot de dommen Nauta, al probeer je te spreken als ik.
NAUTA

Dit betekent een werkelijk grote schok voor mij professor! De mens zelf als realistiek
feit ontkend...
PROFESSOR

Ja Nauta,
(Legt een hand op zijn schouder)

het is zwaar met welhaast volledige kennis van zaken te leven, maar gij kwaamt zelf
met een nederig verzoek om onderricht tot mij, nietwaar?
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NAUTA

Ik beken professor.
PROFESSOR

Maar laat ons alras, en zonder talmen, terugkeren tot het almachtig boeiende thema
der oprukkende insecten...

Don Duyns, Toneel

42

NAUTA

Wel zeer graag professor!
PROFESSOR

Welnu Nauta, het is dus zo, en ik vertelde je dit reeds, dat de insecten ooit de
leiderstrui, om het zo maar eens uit te drukken, aan de mensen moesten overgeven,
door zekere gegevenheden die te complex zijn om hier in dit korte bestek ook zelfs
maar aan te stippen.
Over stippen gesproken: één ding is zeker, een stip is altijd rond. Behalve natuurlijk
in die betrekkelijk zeldzame gevallen dat het om een vierkante stip gaat, hetgeen
godzijdank niet al te vaak voorkomt.
Maar enfin, je zou kunnen zeggen, en dat doe ik dan ook, dat de mens ging bepalen
wat er met de wereld zou gaan gebeuren. Correct Nauta?
NAUTA

Correct professor.
PROFESSOR

Welnu... die heerschappij van de mens heeft tot op heden geduurd en inmiddels
welhaast tot de totale vernietiging van de wereld en al het leven daarop geleid.
Tegenwoordig is het echter zo, dat we al zeker weten dat de mug de mens verre zal
overleven.
NAUTA

Vandaar dus ook dat je elke mug altijd dood moet slaan?
PROFESSOR

Inderdaad Nauta, je gaat met sprongen vooruit in je primaire denkprocessen!
NAUTA
(Bescheiden)

Dank u professor.
(Black-out. Muziek. Als het licht weer opgloeit draagt de professor Nauta's hoornen bril, Nauta
de jas van de professor)
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2
PROFESSOR

Professor, ik loop nu reeds enkele dagen met mijn gemoedstoestand zwaar
bedrukkende vraagstukken rond.
NAUTA

Zoals, mijn beste brave Nauta?
PROFESSOR

Ik durf het welhaast niet te vertellen almachtige denker. Ik schaam mij over mijn
eigen debiliteit.
NAUTA

Spreek vrijuit vriend, je zal een open oor bij deze erudiete meester der wetenschap
vinden.
PROFESSOR

Goed dan. Het eerste vraagstuk luidt, in kort bestek natuurlijk, hoe is de aarde ontstaan
en tevens al het leven erop?
NAUTA

Hahaha Nauta! Drommelse snaak, hierom moet ik toch eens even smakelijk lachen.
Smakelijk, smakelijk, smakelijk. Zulk een simpele vraag is mij slechts zelden gesteld.
Luister man: eerst werd de aarde geboren uit de schoot van het heelal, en uit de schoot
van de aarde werd al het leven geboren, zoals wij tenslotte weer uit dat leven zijn
ontstaan.
PROFESSOR

Dat klinkt logistiek, grote leraar des levens, maar zou ik nu ook naar de oorsprong
van het heelal zelf mogen vragen?
NAUTA

Wat bedoel je precies, mijn waarde onwaardige?
PROFESSOR

Ik bedoel, professor, het volgende: STEL DAT HET HEELAL IN EEN DOOSJE ZIT, WAAR
ZIT DIT DOOSJE DAN IN?
NAUTA

In een ander doosje weer, begrepen Nauta?! En hou nu op met je stierlijke gezwam,
want je begint me te vervelen en op m'n zenuwkern te werken. Laat af!
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PROFESSOR

Excuses, voor dit te betreuren feit. Het was op generlei wijze mijn bedoeling u
ongesteld te maken. Aanvaardt u mijn zuivere bedoelingen?
NAUTA

Aanvaard vriend, en laat ons nu terugkeren naar het onuitputtelijke thema waar het
allemaal om draait: het oprukken der insecten. Je weet dat de bidsprinkhaan een verre
verwant is van...
(Opnieuw een black-out, uit het lood slaande muziek en het gesis van een brand. Als het licht
opgloeit is er een derde, oudere man bijgekomen, in witte jas. Nauta en de professor allebei
in witte jas met hoornen bril op. De derde man heeft een walnoot in zijn hand. Dertig jaar
eerder)

3
DERDE MAN

Nu, welaan, kom op, tja tja, luister jongens: als wij deze noot nu eens als de kern
van het moderne denken sedert Nietzsche bezien, WAT zien wij dan?
NAUTA

Ik zie slechts een noot. Lekker.
DERDE MAN

Schande!
PROFESSOR

Ik zie meer, dat spreekt voor zich. Ik zie een kronkelig geheel van kleine eenheden,
die samen een oneindige mogelijkheid tot variatie bieden.
DERDE MAN

Zeer juist Hendrik, en uiterst secuur samengevat in kort bestek waar het om gaat. En
waarom wist jij het niet, als ik vragen mag?
NAUTA

Ik droomde een beetje weg. Ik zat met mijn hoofd hoog in de wolken.
PROFESSOR

Zeer onverstandig!
DERDE MAN

Inderdaad, men zou eens een lichte kou oplopen, hahaha!
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PROFESSOR

Hahaha! Smakelijk, smakelijk.
DERDE MAN

Maar laat ons niet afdwalen. Ik sprak zo-even over deze noot, die ik trouwens met
één hap zou kunnen verslinden.
(Doet het)

Crunsch, crunsch.
PROFESSOR

Wat doet u nu vader? Het bewijsmateriaal van uw theorie!
DERDE MAN

Crunsch, wel verdrommeld! Crunsch.
NAUTA

Dus TOCH slechts een noot vader! Een doodnormale, eetbare noot. Niks
wetenschappelijks aan.
DERDE MAN

Houd onmiddellijk en met ingang van NU je mond, brutale aap! Jij zal altijd en immer
de knecht zijn, terwijl je intelligente broeder ongetwijfeld het lot van de allerhoogste
toebedeeld zal krijgen, net als zijn briljante vader, ik dus. Met andere woorden: Jij
zal de puist zijn op de kont die je broer van mijn gestaalde lichaam is. Duidelijk zo?
NAUTA

Zo briljant bent u anders ook weer niet vader. The New Scientist van deze week stelt,
mijns inziens volkomen terecht, dat uw theorievorming omtrent gesternte-polarisatie
volslagen, maar dan ook volslagen uit de blauwe lucht gegrepen is. Trouwens, ook
de Bundespost van vorige week bespreekt uw laatste dissertatie ten voeten uit negatief.
En in de Kijk van gisteren...
DERDE MAN

Dit is de limiet! M'n huis uit, ontaarde!!!
PROFESSOR

Weg wrede vadermoordenaar en kom de eerste dertig jaar niet meer terug!
NAUTA

Ik gehoorzaam, maar onder protest.
(Hij verdwijnt)

DERDE MAN

Hendrik,
(Plechtig)
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ik zal jou al mijn kennis doorgeven. Zie je die vlinder daar?
(Wijst op schoenpunt. Black-out)
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4
(Dertig jaar later, dezelfde situatie als in scene één.)

PROFESSOR

Luister Nauta, de vraagstukken rondom de aardkorst zullen spoedig opgelost zijn,
dat is het probleem niet. Er is iets dat mij veel groter zorgen baart...
NAUTA

En dat is professor?
(Slot-tune. Langzame black-out. Einde)

Venster op de wereld
(Een man met een pathetische blik in zijn ogen staart het publiek aan)

MAN

Soms word ik erg treurig als ik naar de televisie kijk. Er is zoveel wereldleed en dat
moet ik allemaal zien te verteren, daar moet ik allemaal mee klaar zien te komen.
Mensen zonder eten, zonder huis, zonder kleren. Oorlogen, vulkaanuitbarstingen,
wervelstormen, politiek gekonkel achter de schermen... allemaal wereldleed. En jij
als Nederlander zit er maar naar te kijken en doet er geen flikker aan, behalve
misschien zo nu en dan een girootje op de bus gooien. En zelfs dat doe ik niet want
ik heb geen girorekening. Maar ik heb een goede manier gevonden om met al die
ellende om te gaan: ik sluit me er gewoon helemaal voor af. Ik kijk er wel naar, ik
kijk wel naar het Journaal en naar Achter het Nieuws en naar Nieuwslijn en naar
Brandpunt en naar hoe al die godvergeten actualiteitenrubrieken ook mogen heten,
maar ik doe net of ik stukjes uit een speelfilm zie. Het is allemaal gespeeld. Die
uitgehongerde kindertjes in de Soedan
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dat zijn gewoon hele dunne, knapgeschminkte acteurs. Die kernexplosies zijn allemaal
op schaal in de studio opgenomen. Hetzelfde geldt voor de giframpen. Ik geloof er
niet meer in. Ja kom zeg. Je kan wel aan de gang blijven. Het enige waar ik nog in
geloof, is de weerman.

Landschap met bergen
(George Vlier wandelt op. Zet een schildersezel neer)

GEORGE
DE FOUT DIE IEDEREEN ALTIJD MAAR WEER MAAKT IS DAT ZE DENKEN DAT ZE IETS
VAN HET LEVEN AFWETEN TERWIJL ZE IN FEITE HELEMAAL NIKS WETEN HET IS PURE
ARROGANTIE OM TE DENKEN DAT JE IETS VAN WAT DAN OOK AFWEET IK DURF
GEWOON TOE TE GEVEN IK WEET NIKS IK BEN ALS EEN VOLKOMEN NUL GEBOREN
EN EEN VOLKOMEN NUL ZAL IK BLIJVEN

(Een dame komt aanlopen. Verbaast zich over George)

DAME

Waarom schreeuwt u zo?
GEORGE
WAAROM NIET? WOU U ME SOMS ZEGGEN HOE HET ANDERS MOEST? DAN KAN IK U
METEEN VERTELLEN: DAAR HEB IK TOTAAL, MAAR DAN OOK TOTAAL, GEEN BEHOEFTE
AAN. DANK U.
DAME

U hoeft zich niet zo druk te maken. Als mijn gezelschap u niet aanstaat ben ik zo
weer verdwenen. O! Wat schildert u?
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GEORGE
DAT GAAT U GEEN SODEFLIKKER AAN NIETS IK SCHILDER NIETS HET IS PURE ONZIN
OM IETS TE WILLEN SCHILDEREN.
DAME

Vanwaar dan die ezel beste man?
GEORGE
OM AAN TE GEVEN DAT IK NIET SCHILDER ALS IK GEEN EZEL BIJ ME HAD ZOU U OOK
NIET WETEN DAT IK SCHILDER BEN BEGREPEN?

DAME

Ja. Zou het u erg veel moeite kosten iets zachter te spreken? Het zou de conversatie
aanmerkelijk gemakkelijker maken.
GEORGE
JE HEBT NIKS AAN GEMAKKELIJKHEID GEMAKKELIJKHEID IS HET KUSSENTJE DAT JE
IN SLAAP SUST GEMAKKELIJKHEID GEMAKKELIJKHEID IS GEVAARLIJK GEVAARLIJK,
HOORT U?
DAME

Ik mag zonder te overdrijven toch wel stellen dat ik letterlijk geen enkel woord van
dit gesprek tot dusverre heb gemist.
GEORGE
KOMT DAT EFFE MOOI UIT ANDERS ZOU IK ALLES NOG EEN KEER MOETEN HERHALEN
OOK!
DAME

Heeft u een kunstacademie bezocht of zoiets dergelijks?
GEORGE
NEE NEE, KUNSTACADEMIES ZIJN VOOR AMATEURS KUNSTACADEMIES ZIJN VOOR
WILLEN LEREN SCHILDEREN TERWIJL ER IN FEITE HELEMAAL NIKS TE SCHILDEREN
IS WAT MOET JE NOU SCHILDEREN GODVERDOMME?

DAME

Nou... eh... het bos... een schuchter hertje dat je met z'n reebruine oogjes tegelijk
onschuldig en uitdagend aankijkt... een waterval, die het water van
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boven in de bergen naar beneden in het dal brengt... bloempjes die bloeien in de
weide, en gaat u zo maar voort.
GEORGE
IK WORD VOLKOMEN MISSELIJK VAN U, WEET U DAT? HERTJES, HERTJES ZIJN DE
MEEST WALGELIJKE SCHEPSELS DIE ER OP DEZE AARDE RONDLOPEN BLOEMETJES,
BLOEMETJES MOET JE VERTRAPPEN OF VERBRANDEN WATERVALLEN HEEFT U OOIT
IN EEN LEKKE KANO IN EEN WATERVAL GEZETEN? IK WEL! U BENT GEK, WEET U
DAT? VOLKOMEN 100% GEK ALS U DAT SOORT DINGEN WILT SCHILDEREN MOET U
FEITELIJK IN EEN GESTICHT WORDEN OPGENOMEN!
DAME

En toch, en toch, schuilt er ergens in die ruwe bolster van u een hele mooie glanzende
blanke pit. Daar durf ik mijn hoed om te verwedden. Zou u mij niet willen schilderen?
GEORGE
NOOIT NOOIT, ZOU IK U WILLEN SCHILDEREN
DAME

Weet u dat ik dat heel, heel erg jammer vind?
GEORGE
DAT KAN ME NIETS SCHELEN WAT U DAAR VAN VINDT
DAME

Ik ben er namelijk zelf van overtuigd dat ik het best goed zou doen op een schilderij.
Ik heb een nogal uitgesproken kop hè?
GEORGE
U HEEFT EEN SAAI HOOFD ZO'N SAAI HOOFD HEB IK JAREN NIET MEER GEZIEN DE
LAATSTE KEER DAT IK ZO'N SAAI HOOFD ZAG WAS TOEN IK NOG GETROUWD WAS

DAME

Ach, bent u ook getrouwd geweest?
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GEORGE
WAAR BEMOEIT U ZICH MEE? HEB IK U IETS GEVRAAGD?
DAME

Nee maar ik dacht gewoon: goh, dan hebben we toch iets gemeenschappelijks, en
dat vind ik toch belangrijk, vindt u niet? Mijn man leek een beetje op u, die had ook
dat branie-achtige.
GEORGE
UW MAN! UW MAN HEEFT ZEKER ZELFMOORD GEPLEEGD?
DAME

Nee. Hij is door een vrachtschip overvaren toen hij probeerde met de rugslag het
Kanaal over te zwemmen. Ik heb daar nog dagelijks veel verdriet van. Het leven
levert je soms gemene streken hè?
GEORGE
U MOET NIET ZO SLAP LULLEN OVER HET LEVEN U WEET HELEMAAL NIKS VAN HET
LEVEN IK HEB GROTE ONTBERINGEN DOORSTAAN IK WEET IN IEDER GEVAL WAT
LIJDEN IS U WEET HELEMAAL NIKS

DAME

Ik vind dat u nu een wel erg onbetamelijke toon aanslaat. Kent u de etiquette tegenover
een dame niet?
GEORGE
NEE IK BEN EEN KUNSTENAAR DUS KEN IK DE ETIQUETTE NIET UIT PRINCIPE BEGRIJPT
U WEL?
DAME

U zou niet zo moeten schreeuwen. Eigenlijk heeft u een heel lief gezicht... Mag ik
dat doek van u 'ns zien?
GEORGE
NEE HET IS LEEG HOORT U? HET IS LEEG
DAME

Het is helemaal niet leeg hè? U heeft wel degelijk geschilderd. Ja, ik zie verfklodders!
Ik zie wilde
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streken, dwars en overdwars. U heeft geschilderd, u heeft geschilderd!
GEORGE
JA IK HEB GESCHILDERD WAT IS DAAR OP TEGEN? WAAR BEMOEIT U ZICH TOCH MEE?!
DAME

U heeft een hertje geschilderd! Met bruine oogjes, een hertje voor een waterval, een
hertje in een weiland vol bloemen. Wat een schattig schilderijtje!
GEORGE
WAT U DAAR ‘SCHATTIG’ NOEMT, IS HET WERK VAN JAREN BOVENDIEN IS DAT GEEN
HERTJE, MAAR EEN ATOOMBOM VERMOMD ALS HERTJE ZO VERROT ZIT NAMELIJK
TEGENWOORDIG DE MAATSCHAPPIJ IN ELKAAR DAT ATOOMBOMMEN ZICH
VERMOMMEN ALS HERTJES, BEGREPEN?
DAME

Toch vind ik het een schattig doekje. Is het te koop?
GEORGE
DIT IS NIET TE KOOP DIT IS MIJN ZIEL
DAME

Gut gut, u heeft wel een voorliefde voor gezwollen taalgebruik zeg. Uw ziel, uw ziel,
dat is toch maar gewoon een beetje verf op een stuk strakgespannen linnen?
GEORGE
HET IS MIJN ZIEL HET IS WARE KUNST HET IS NIET TE KOOP
DAME

Ik bied u vijftig gulden, kunt u zich eens fatsoenlijk kleden.
GEORGE
IK HERHAAL NIET TE KOOP
DAME

Honderd gulden, dat is mijn laatste bod.
GEORGE
ER WORDT HIER NIKS VERKOCHT, HELEMAAL NIKS
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IK BEN EEN PRINCIPIEEL KUNSTENAAR ZONDER ETEN WAT DENKT U WEL?

DAME

Nou ja, het is jammer. Ik heb het heel lang met u geprobeerd, maar u bent werkelijk
onmogelijk. U bent een vervelende, zelfingenomen, pretentieuze prutskunstenaar!
U bent een niksnut, een parasiet van de maatschappij! Omdat wij belasting betalen,
wij werkende mensen, kunt u luieren in het bos en jaren doen over één flutschilderij!
U bent een luis, een gore profiteur, een ongewenst element in onze moderne
samenleving! Goedendag!
GEORGE

Wacht! Ik heb een cadeau voor u.
(Geeft haar het schilderij, het druipt nog van de verf)

Omdat u zo aardig voor mij bent geweest.
DAME

Als u maar niet denkt dat dit gebaar mijn mening over u zal veranderen. Ik zal u
blijven verachten. Maar dit doekje krijgt een mooi plekje in mijn slaapkamer. Vaarwel.
GEORGE

Vaarwel.
(Ze gaat. Hij staart een tijdje stom voor zich uit)

Zo, en nu maar weer eens zelfmoord plegen.
(Black-out, muziek)

ACTEUR

Maar zelfmoord is natuurlijk nooit een echte oplossing, want wie dood is heeft z'n
leven verloren en dat is een feit: U denkt misschien: wat lult die jongen nou en dat
is ook zo, maar aan de andere kant, afijn, u begrijpt het wel. Of niet, dat is ook goed.

Fel-realistische scène
ACTEUR

De supermarkt. Muzak. Een frisse en representatieve dame staat achter een tafel vol
plastic kom-
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metjes dampende soep. Bordjes gratis proeven. Een ongeschoren, ongewassen, in
lompen gehulde kerel loopt wankelend haar richting uit.
DAME

Wilt u proeven?
ZWERVER

Hoezo?
DAME

U kunt nu kennismaken met onze allernieuwste overheerlijke driekruidensoep, van
het huismerk natuurlijk. Minder vet, minder vermicelli en méér balletjes.
ZWERVER

Nou, geeft u mij dan in godsnaam maar een kommetje.
DAME

Alstu.
ACTEUR

De zwerver proeft, trekt bleek weg, kronkelt over de grond en vomeert.
DAME

Meneer! Foei!
ZWERVER

Ik vind het geen succes deze soep.
ACTEUR

Hij snuit zijn neus in de panden van zijn versleten jas. Trouwens, heeft u nog geneukt
dit weekend?
DAME

Eh... nee, niet dat ik weet.
ZWERVER

Ik wel! Drie biggen, twee geiten en een konijn.
DAME

Goh, een dierenliefhebber.
ZWERVER

Ja, dat kan je wel stellen ja.
DAME

Moet u luisteren: als u mij nou beft, dan beloof ik u zo dââlijk heerlijk klaar te pijpen.
ZWERVER

It's a deal.
ACTEUR
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Hij begint haar te beffen. Een man met een cirkelzaag komt op. Hij cirkelzaagt de
tafel aan gort. Als hij klaar is komen de dame en de zwerver toevallig ook net klaar.
MAN MET CIRKELZAAG

Ik heb erg moeie voeten. Mag ik hier even uitrusten?
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ZWERVER

Natuurlijk, geen probleem.
ACTEUR

Een met bloed bespatte vrouw komt op.
VROUW

Joehoe, heeft er iemand een tampon voor mij?
MAN MET CIRKELZAAG

Ja ik wel. Kijk maar even in m'n tas.
ZWERVER

Ik kom klaar over jouw lul!
DAME

Er spuit sperma uit allebei m'n oren. Wil er iemand nog soep?
ZWERVER

Ja ik.
ACTEUR

Hij begint weer te kotsen, ditmaal over de bebloede vrouw heen.
VROUW

Ik vind dat ik een heel fijn kontakt met jou heb!
DAME

De soep is op, sorry. Nog iemand niet klaargekomen?
MAN MET CIRKELZAAG

Ja ik.
STEM

Juffrouw Janssen, onmiddellijk kassa zeventien, juffrouw Janssen.
MAN MET CIRKELZAAG

Smoel houwe!
ACTEUR

Hij schiet de intercom kapot. Nu begint iedereen door elkaar te schreeuwen. De
muzak verandert in keiharde a-tonale muziek. De personages beginnen elkaar af te
tuigen. Dit echter gestileerd. Waarbij grote hoeveelheden bloed vloeien. De scene
eindigt als enkele lampen springen. Als het licht weer opgloeit, is een schele
toneelknecht fluitend bezig de rommel op te ruimen.
(Einde)
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Epiloog
(De drie acteurs wenden zich met een milde glimlach tot het publiek)

ACTEUR 1

En zo, beste toneelvrienden...
ACTEUR 3

En beste toneelhaters...
ACTEUR 1

... eindigt deze gezellige toneelmiddag.
ACTEUR 2

Wij hopen dat u zich allen kostelijk vermaakt heeft.
ACTEUR 3

Wijzelf hebben ons in ieder geval kostelijk vermaakt.
ACTEUR 1

Misschien treffen we elkaar nog eens bij een andere gelegenheid.
ACTEUR 2

Dat zou gezellig zijn.
ACTEUR 3

Maar voor vandaag is de koek op.
ACTEUR 1

Ik kan niet anders zeggen: de koek is op.
ACTEUR 2

Sterker nog: de koek is op.
ACTEUR 1

Helaas.
ACTEUR 3

Het spijt ons, maar evengoed...
ACTEUR 2

Goede terugreis en wel thuis!
ACTEUR 1 & 3

Accoord!!!
(Allerlaatste Black-out. Als het publiek op de banken, of stoelen, staat van enthousiasme,
spelen de acteurs het stuk bij wijze van toegift nog eens helemaal door. Dit tafereel kan zich
tot in het oneindige herhalen, tot ofwel het publiek, ofwel de opterdende acteurs overlijden)
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De jaren twintig!!
of:
Waar moeten we ons nu nog tegen verzetten?
of:
Moeten we ons nog wel verzetten?
(1991)
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‘Wij leven in het tijdperk van ‘je lekker voelen’: er is geen waarheid en
geen leugen meer, geen cliché or creatieve inspiratie, geen schoonheid en
geen lelijkheid, maar een eindeloos palet van genoegens, allemaal
verschillend en allemaal gelijk. De democratie betekende dat allen toegang
hadden tot de cultuur; voortaan laat zij zich omschrijven als het recht van
iedereen op de cultuur van zijn keuze (of om zijn impuls van het ogenblik
cultuur te noemen).’
(Alain Finkelkraut, ‘De ondergang van het denken’, p. 112)
‘Het wonderlijke van onze tijd is dat de chronologie verdwijnt. Frequentie
en herhaling zijn de nieuwe toverwoorden.’
(Bril & Van Weelden, ‘Arbeidsvitaminen’, p. 461)
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Inhoud
Aanvang
Bijstand
Citaat
Dertig
Egoïsme
Fragmentatie
Grand Café-generatie
Hartenbloed
Idealen
Jonge Denker
Kladderadatsch
Liefde
Minimal Brain Damage
Narcisme
Oorlog
Proleten Poëzie
Question & Answer
Religie
Safe-Seks
Train, Train
Ubermensch
Vriendschap
Wensdroom
Xerox
Yoga
Zestig

Zoals Frank Zappa al zei: ‘Deze wereld gaat aan nostalgie ten onder.’

Don Duyns, Toneel

60
De voorstelling speelt zich af in een Grand Café.
Groot, leeg, licht, geroezemoes.
Zo nu en dan flarden muziek.
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Aanvang
(Zes acteurs/actrices zitten op stoelen. Staren naar het publiek, naar elkaar of naar
zichzelf. ‘Nothing Compares To U’ van Sinnead O'Connor wordt gedraaid. Het licht
neemt enigszins in intensiteit toe.
In een luie stoel zit iemand met een afstandsbediening, die de hele voorstelling
door zal blijven ‘zappen’, d.w.z. steeds andere kanalen op een gereedstaand (of
hangend) tv-toestel inschakelen. Het meest kijkt deze persoon naar MTV. Voor het
toneelspel heeft hij geen oog. Ook na het applaus zal hij blijven zitten, tot ook de
laatste toeschouwer het theater verlaten heeft.)

Bijstand
FUNDAMENTEEL NIHILIST
Goedenavond....
mijn naam is
(Naam acteur/actrice)
Sinds m'n vijftiende
heb ik niets meer gedaan
helemaal niets
en daar ben ik trots op,
m'n dagen breng ik door
met slapen en MTV kijken
's nachts ga ik uit;
de Roxy, de Mazzo, de It
allemaal geen reet aan
eigenlijk, in feite,
maar je moet toch wat...
Intiem contact
met andere lichamen
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dat zie ik eigenlijk
überhaupt helemaal
niet zitten...
Mag ik me even voorstellen:
een lid van de Niks-generatie
‘the lost generation’;
volgens een bekende
niet al te getalenteerde
actrice
zijn mensen van mijn leeftijd
burgerlijk
en misschien is dat ook wel zo
wat betekent een term als
‘subversief’ tegenwoordig nou nog?
Ik hoor bij de coma-generatie...
de generatie
zonder ruggegraat
zonder idealen
zonder ideeën
(ik ben) een slappeling
een nietsnut
een worm
een luiwammes
een a-seksuele klaploper,
een man zonder eigenschappen,
slechts geboren om te sterven,
aangenaam.
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Citaat
(Iemand spreekt iemand anders aan)

- jij ook hier wat leuk wil je iets drinken kom je hier wel vaker?
- nee, dit is de eerste keer
- goh wat gezellig zeg hoe gaat 't met je gaat het goed hoe gaat het met je?
- goed het gaat goed
- gelukkig daar ben ik blij om met mij gaat ook alles goed ben ik ook blij om zeg
wat doe je tegenwoordig doe je iets wat doe je tegenwoordig?
- ik zit in de kunst.
- oja? wat leuk in de kunst goh ik had een achterneef die was schilder maar die
heeft zichzelf een kogel door de kop gejaagd zit jij ook in de schilderkunst of niet
of wel?
- nee ik zit in de theaterkunst
- in de theaterkunst! god wat leuk heb ik ook altijd gewild in de theaterkunst acteur
ben je acteur?
- euh... ja
- goh wat leuk heb je werk zal wel niet er is weinig werk hè jammer maar toch
een leuk beroep
- ja, ik heb werk
- goh wat leuk toch een baantje wat dan waar dan bij wie dan?
- ik werk in een discotheek, als uitsmijter
- goh, nou... dat is in ieder geval in de richting
- ja...
- zeg ik moet weer verder leuk je gesproken te hebben enne... misschien zie ik je
wel een keer op tv
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- zou kunnen
- dan kan ik zeggen: die ken ik, haha! tot ziens!
- tot ziens...

Dertig
DERTIGER
Tussen de wal en het schip
heb je altijd nog een heel
smal strookje water; daar
drijven wij op, wij dertigers,
wij die overal buiten vallen.
We dragen gekleurde schoenen
en doen gel in ons haar, maar
we zijn niet jong meer.
We dragen pakken met dassen
en schoenen van Clarks, maar
we zijn nog niet oud genoeg.
Op het smalle strookje water
tussen wal en schip weten wij
ons nog net in leven te houden,
tot we zinken.

Egoïsme
‘Ze zeggen dat ik
heel erg op mezelf
gericht ben maar
dat vind ik zelf
helemaal niet want
ik
heb het helemaal
niet zo vaak over
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mezelf
ik vind mezelf
helemaal niet zo
interessant
ik ken wel
interessantere mensen
dan mezelf
en dat meen
ik, ik
hou van mezelf
dat is toch
niet verkeerd
dacht ik, ik
kan me vergissen
maar dacht ik niet
ik niet
niet ik.’

Fragmentatie
(Een aantal mensen praat langs- en door- elkaarheen)

A

Jongens, ik ben op 't moment heel erg met film bezig. Bunuel, Fellini... Bunuel, je
weet wel.
B

Iedereen is tegenwoordig zwanger.
C

Dat komt omdat wij ouder worden.
A

Ik droom van nonstopvideoperformances.
E

Ik vind Van Kooten en De Bie nu echt passé.
F

Hoe voel je je in je vel? Heb je wel's hapkido geprobeerd?
A

Als het maar kunst is, dan is het goed.
G

Dus ik zeg, zeg ik: dat heb ik nooit gezegd.
B

Ik vind het smerig, zo'n dikke buik. Net 'n walrus.
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E

De artiest moet tegenwoordig eerst en vooraltijd zakenman zijn. Kijk naar Rob
Scholte, kijk naar Jef Koons, kijk naar Van Gogh.
B

Je ziet het overal om je heen; zwangere vrouwen.
G

Maar hij zegt, zegt-ie: wat wil je dat ik zeg?, zegt-ie, dus ik zeg: wat zeg je nou
helemaal? Wie denk jij eigenlijk dat je voor je hebt?
F

Seks met dieren, heb je dat wel's geprobeerd? Werkt heel bevrijdend.
A

Het mooie van samplen is dus dat je niks zelf hoeft te verzinnen. Live-muziek is
absoluut voorbij.
C

Hoe ouder we worden, hoe meer we zwanger worden.
B

Ik zou abortus doen. Absoluut. Hoppa, die breinaald erin.
F

De zomer van '77 herinner je je die nog? Een zomer vol liefde en aandacht voor
elkaar.
A

Je kan er stinkend rijk mee worden.
C

Maar denk eens aan de morele implicaties.
E

Na je dertigste gaat het bergafwaarts. Kijk maar naar Gert Berg, Jef Koons, kijk naar
Peter van Ingen.
G

Dus ik zeg, zeg ik, ik zeg: bekijk't maar! Ja toch?
A

Stijl dat is alles. Stijl dat is niks. Allemaal waar.
F

En als je me dan vraagt: wat hebben de mensen tegenwoordig nog voor elkaar over
dan moet ik helaas zeggen: niets, niets, niets.
A

The message is the medium. Ook waar.

Don Duyns, Toneel

B

Hoe zou mij dat staan, zo'n dikke buik?
C

Niet zo mooi, denk ik. Je hebt geen draagheupen.
E

De figuratieve schilderkunst is weer helemaal terug.
D

Beetje hoofdpijn. Hier links, ja. Voorhoofdsholte.
G

Kijk, je kan alles tegen mij zeggen, maar op die manier hoeft't voor mij niet meer,
niet dan?
E

Landschapsschilderen, ook weer helemaal terug.
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D

Zo'n stekende pijn die optrekt vanuit de nek.
F

Probeer prikkelmassage. Ook heel goed voor je Yin en Yang.
C

En wat moet een kind op de huidige wereld?
B

Precies. Alles gaat naar de kloten.
A

Ik ben weg. Moet nog naar't documentairefestival.
D

Gut, wat lullig van die vaas.
F

Waar moeten ons nu nog tegen verzetten?
G

Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. Zeg ik.
E

Word je nou lelijk als je gelooft of ga je geloven als je lelijk bent?
B

Ik vind het niks hoor, die condooms. Die geur van verbrand rubber.
F

Werken met maskers kan ook heilzaam zijn.
D

Geld is macht. Ja, dat weet ik ook wel.
C

Als de vliezen breken is het al te laat.
B

En waar moet ik in godsnaam een geschikte man vinden? Die van mijn leeftijd hebben
allemaal al zo'n huppelkut.
A

Zeg, ik ben weg. Moet echt gaan.
D

Stemmen, dat doe ik al heel lang niet meer.
F

Moeten we ons nog wel verzetten?
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Dus ik zeg...
E

Smart-art. Heel belangrijk ook.
A

Heeft er iemand zin om mee te gaan?
B

Er zijn natuurlijk wel leuke mannen. Maar ik ken ze niet.
F

Ja, hij organiseert nu popfestivals.
D

Perfect toch?
(Het gesprek gaat verloren in een kakofonie van geluiden en stemmen)
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Grand café-generatie
SOCIOLOOG

Deze generatie is volmaakt
eclectisch
anorectisch
dialectisch...
ANDERE SOCIOLOOG

Punk, disco, hardrock, new wave, ska, rastafari, boeren, voetbalsupporters, skinheads,
studenten, krakers, heksen, homofielen, junkies, mods, patsers, avantgarde,
buitenlanders, dorpelingen, funk, hells-angels, klootzakken, macho's, jongens en
meisjes, mietjes, tuig, werkelozen, zwarten, anarchisten, aso's, afro's, black, blits,
boerenjongens, bruinen, burnies, conservatieven, creeps, crises, depressievelingen,
doetjes, drugverslaafden, dullekes, dutsen, dutsmutsen, eikels, eitjes,
excentriekelingen, excentrieken, fascisten, feministen, flikkers, fistfuckers, grafzerken,
grafzerkpunks, guppies, hiphop pers, hokers, ketsvolk, losbandigen, madnesstypes,
mammieskinderen, meelopers, modevolgers, modernegroepers, moderno's,
motorfreaks, nazipunks, negers, neo-hippie-punkers, neppo's, newdies, nozems,
overblijvers, politieagenten, potten, progressievelingen, ruigen, ruige lerenjackie-types,
sekte-leden, semipunks, simpelen, sixtie-types, socialen, soft-punks,
spijkerbroekenmensen, sporters, sportivo's, studentjes, sub-kak, skinheads, supernetjes,
suri's, trendsetters, trutten, turken, werkvolk, whites, witteboorden, zwervers,
schuifdake!!
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Hartenbloed
TWEE PERSONEN
‘Wij ben bang
bang
voor van alles
en nog wat.
Wij ben bang
voor motoren,
dat we eraf vallen
met hoge snelheid
en uit elkaar spatten
op de betonnen weg.
Wij ben bang
voor bankroven
waar wij bij betrokken raken
en door de mond worden
geschoten
wij ben bang
voor hoge torens
en wij ben bang
voor ongeneeslijke ziektes:
aids, kanker, de Spaanse griep;
in een vliegtuig
ben wij bang
dat het neerstort
of doormidden
zal breken of
dat we eruitgezogen
zullen worden.
Wij ben bang
voor deze tijd
waarin niks zeker is
maar alles vaststaat.
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Ook ben wij bang
voor verveling,
dat je niet weet
wat je moet doen
om niet te beseffen
dat je niet weet
wat je moet doen.
Maar het allerbangst
ben wij voor pitbullhonden.
Met van die grote kaken
waaraan schimmelige slijmdraden
bungelen.
Als wij daar aan denken
ken we hier ter plekke een
hartverlamming krijgen...
daar ben we trouwens ook doodsbang
voor, voor hartverlammingen.’

Idealen
(Drie jonge mensen in gesprek)

C

We moeten iets doen ons leven moet een richting krijgen wat is jouw ideaal heb jij
een ideaal wat is jouw ideaal.
F

Er is een nijpend gebrek aan brood. In de trommel ligt nog maar één sneetje Dat ga
ik echt niet opeten, zo'n beschimmeld sneetje.
A

Een leefbare wereld en een schoon milieu. En geen oorlog meer en geen apartheid
en ook geen discriminatie
C

Dat is alles?
F

Eén beschimmeld sneetje, ja.
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A

Ja, dat is zo ongeveer alles.
C

Dat zijn jouw idealen?
A

Dat zijn mijn idealen ja. Iets mis mee?
F

Iemand zal toch even naar de bakker om de hoek moeten.
C

Beetje oppervlakkig.
A

De dag dat ik geboren werd vond in Brussel de grote anti-Vietnamdemonstratie
plaats. Dat noem ik pas idealisme.
C

We zijn slappelingen.
A

Maar we hebben toch tegen de kruisraketten gedemonstreerd?
C

Ja, maar dat haalde niks uit.
F

Het zal er wel weer op uitdraaien dat ik straks naar de bakker moet. Waarom moet
ik altijd naar de bakker? Waarom jullie niet?
C

Omdat wij discussiëren. Wij hebben geen tijd om naar de bakker te gaan.
A

Het is heel simple: wij discussiëren, jij gaat naar de bakker.
F

En als ik het daar niet mee eens ben?
C

Dan rot je maar op!
F

Goed.
A

Maar over die kruisraketten gesproken...
C
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Hou op joh, ik heb honger. Ga jij effe brood halen?
A

Ik ben een idealist, want ik ben lid van Greenpeace en Amnesty International.
C

Goed, jij bent een idealist. Maar ga nu maar een half wit halen, okay?
A

Nee! Ik vaar nu met mijn schip de Oosterschelde op om te protesteren tegen de
giflozingen!
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De jonge denker
DE JONGE DENKER
(peinzend)
‘De vraag is het antwoord
maar het antwoord
is de vraag niet...
De grote levensvragen
die kunnen toch eigenlijk
niet opgelost worden? Ik
bedoel: daar is onze
hersencapaciteit
gewoon te gering voor
we kunnen niet alles
doorzien niet a11es
weten niet alles begrijpen
waarom zijn we hier? waar
eindigt het heelal? wat
heeft het allemaal voor zin?
de vraag is het antwoord,
maar het antwoord is de
vraag niet ik kan zoveel
doen als ik wil maar ik
wil het niet doen
maar ik zou zoveel kunnen doen
maar ik doe niks geen weet van
weer geen kennis van kennis
geen gedachte gedacht geen
vraag beantwoord godverdomme
geen enkele vraag beantwoord,
het failliet van de filosofie,
peinzen in de Pijp,
opgesloten in mijn zolderkamertje
plunder ik gedachten
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maar er wil me
niets te binnen schieten
seks is het glijmiddel van de
wereld
geloven in een betere wereld is net
zoiets als een mier de Lambada leren
dansen
het voordeel van een nadeel is dat er
geen voordelen aan kleven
ook de Romeinen hadden vermoeide voeten
na een dag marcheren
elke stelling is onzin, ook de
tegenstelling
Nootzsche Haadiger Feuiceult
laten me met lege handen staan
geen wijze woorden geen moraal
geen macht over de denkkanker
de vraag is het antwoord maar
het antwoord is de vraag niet...’
(Hij peinst voort)

Kladderadatsch
(Gesprekken in de beurs)

JONGE ZAKENLUI

heb jij die aandelen van Wenders inkoopgroep Noordholland bv. nog aangekocht ik
niet daar brand ik mijn vingers niet aan ik ben daar de gek nee jongen deze jongen
heeft het piekfijn voor mekaar en voor m'n dertigste een jacht en een porsche en een
lekker wijf in die porsche wat je zegt wat je zegt ik kan je helemaal volgen ik boer
zelf ook lekker okay de Dow Jones niet helemaal naar wens maar toch
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niet slecht helemaal niet slecht en die Ferrari staat al voor de deur hoor nou en of die
geluidsinstallatie is geniaal gaan met die banaan nou nou nou dacht ik ook wat je
zegt ja hoor 't loopt lekker met 't bedrijf jazeker net zo makkelijk weer vijf punten
gestegen 't vrouwtje staat er ook prima bij de laatste Quote al gelezen? sta ik in, als
meest succesvolle jonge zakenman van de laatste vijf jaar ach dit is nog maar 't begin
want als ik er echt aan ga trekken positieverbetering ook heel belangrijk
positieverbetering jazeker ben ik de laatste tijd ook heel intensief mee bezig met het
laten verbouwen van m'n grachtenpandje ja nee Regu liersgracht heeft al een paar
ton gekost maar 't vrouwtje wil graag een combikeukenwoonkamerwerkvertrek en
wie ben ik om Angelique tegen te spreken nee toch? wat je zegt wat je zegt wat je
zegt wat je zegt even goed een lekker biertje dat Geuzelambiek ja wel karakter dat
biertje kittig biertje pittig biertje ook jazeker wat je zegt zeg sta jij d'r eigenlijk goed
voor o gevraagd door McKinsey als executive zo niet misselijk hoor ja ik wist wel
dat jij 't zou maken zag ik op Nijenrode al jij en ik top of the bill toen al en nu nog...

Liefde
DE ALTRUISTE

‘Meteen na de havo ben ik naar de verpleegstersopleiding gegaan, die ik in vier jaar
tijd met goede cijfers afrondde.
Nu werk ik met zwakkeren van geest.
En ik vind het heerlijk.
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Het is natuurlijk wel zwaar, dat is zeker zo, maar je vindt er wel voldoening in, je
doet het ergens voor, het is niet voor niks.
Als Freek, zwaar-mongoloïde, naar me toekomt met een zelfgebakken asbak dan
geniet ik. Daar doe je het voor.
Ik ben getrouwd met een aardige man van zesentwintig jaar, die ook in de
verpleging zit. Kees-Jan. Zo heet-ie, mijn man, Kees-Jan. De eerste baby verwacht
ik zo ongeveer over zes maanden.
Ik ben gelukkig.
(Schrikt)

Oei! Dat schijn je tegenwoordig niet te mogen zeggen, maar het is nou eenmaal zo.
En ik zeg het gerust nog een keer: ik ben gelukkig!’
DE JONGE DENKER

‘De vraag is het antwoord, maar het antwoord is de vraag niet.’
ALTRUIST

‘Wat?’
DE JONGE DENKER

‘Een man die drie keer zo klein is als alle andere mannen heeft in ieder gevel nog
het voordeel van een ander perspectief.’
ALTRUIST

‘O Jezus! Freek moet nog gewassen!’
(De verpleegster rent weg)

DE JONGE DENKER

‘De slak draagt zijn huis op de rug, de man draagt zijn kruis tussen de benen.’
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Minimal brain damage
NEO-MODERNISTISCHE DICHTER RECITEERT
‘Non-stop necrofilie
Perzische tapijtenseks
In kaalketsend neonlicht
Vrucht van de pijnboom
Knerstendt onder de middagzon
In eeuwige eenzaamheidsdroom
Non-stop turbulentie
Vraagbaken in donderstorm
Excuseerpolitiekexecutie
Electroshockconversatie
Opportunistisch tuinballet
Kutkolere koleretyphus...’
(Hij gooit stoelen en tafels om. Verdwijnt dan uit het gezicht)

Neo-narcisme.
DE NEO-NARCIST
Zoveel roos

ZIJN SPIEGELBEELD
Roos zoveel

hoe kom ik in godsnaam

godsnaam in ik kom hoe

aan zoveel roos

roos zoveel aan

is het roos

roos is het

of zijn het vlooien

vlooien het zijn of

of wat zit er ook alweer

weeral ook er zit wat of

op je kop? luizen of

of luizen? kop je op

vlooien? godverdomme

godverdomme? vlooien

nog erger! ik word

word ik! erger nog

ook al kaal het verval

verval het kaal al ook
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treedt in nog even

even nog in treedt

en er is meer scheiding

scheiding meer is er en

dan haar nog even

even nog haar dan

en ik moet mijn haar

haar mijn moet ik en

naar voren kammen,

kammen voren naar,

vanuit de nek,

nek de vanuit,

en het aan de voorkant

voorkant de aan het en

van mijn schedel

schedel mijn van

vastplakken met gel

gel met vastplakken

Jezus Christus

Christus Jezus

nu al bijna dood

dood bijna al nu

ik vind alles best

best alles vind ik

als ik in godsnaam

godsnaam in ik als

maar niet kaal wordt

wordt kaal niet maar

in godsnaam

godsnaam in

wat heb ik toch

toch ik heb wat

een mooie kop

kop mooie een

in godsnaam

godsnaam in

ik heb

heb ik

in geen tijden

tijden geen in

zo'n mooie kop

kop mooie zo'n

gezien zo'n

zo'n gezien

volmaakt

volmaakt

Grieks-Romaanse

Romaans-Griekse

kop de trekken

trekken de kop

van een held

held een van

een fotomodel

fotomodel een

een wereldverbeteraar

wereldverbeteraar een

een hervormer van

van hervormer een

het menselijk ras

ras menselijk het

een führer

führer een

in godsnaam

godsnaam in

iemand die zal zeggen:

zeggen zal die iemand:
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tot hier en niet verder

verder niet en hier tot

van nu af aan

aan af nu van

wordt alles anders,

anders alles wordt,

gaat alles

alles gaat

zoals ik het wil

wil het ik zoals

zoals het mij belieft

belieft het mij zoals

ik met mijn kop de kop

kop de kop mijn met ik

van een groot hervormer

hervormer groot een van

in godsnaam

godsnaam in

iemand met meningen

meningen met iemand

die er toe doet

doet toe er die

die kop zo'n kop

kop zo'n kop die

dat zie ik

ik zie dat

dat is het enige dat ik zie.

zie ik dat enige het is dat.

Oorlog
SAMENSPRAAK
De oorlog, de Tweede
Wereldoorlog, die oorlog
interesseert ons, ons
jonge mensen, interesseert
ons niets meer.
Die oorlog is vijftig jaar
oud, voorbij, afgelopen, aus.
Die oorlog interesseert ons
niks, behalve dan als we
kinderen zijn van mensen
uit getroffen groepen,
dan interesseert ons de
oorlog weer wel, maar dat is
een uitzonderingssituatie.
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Oorlog in Nederland, dat is:
soldaat van Oranje, Pastorale 1943,
Rambo 5, Het Bittere Kruid van Marga
Minco, Anne Frank. Ons interesseert
dat niet meer zo. Wij zijn een frisse
nieuwe generatie. Onze ouders waren
kinderen in de oorlog of nog niet
geboren. Dus interesseert de oorlog
ons, ons jonge mensen, niet meer.
De Golf-oorlog dat is wat anders
die hebben we zelf meegemaakt
nou ja, gezien op CNN
mooie beelden, scherp, grappig
chirurgical bombing
‘this is the luckkiest man in Irak’
mooie beelden ja: wij hebben
een oorlog meegemaakt
een kleitje weliswaar,
maar toch een oorlog.
Natuurlijk is het erg
wat de joden in de oorlog
hebben meegemaakt
maar als ik morgen
onder een auto kom
is dat ook erg.
(Muziek van Strauss. Er wordt gewalst)

Proleten poëzie
JONGE PROLEET IN TRAININGSPAK
(Met Ajaxvlag)
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Dikke Lul Drie Bier
Die Kut Moet Vlees Zien
Ajax-Feijenoord Olé Oléééé
Die Kut Moet Op De Trekhaak
Een Meter Bier Voor De Hele Zaak
(Laat scheet)
Effe m'n Aambeien Föhnen
M'n Vrouwtje Zit Thuis Bij De Bouviers
En Ik Verdien De Centjes Olé Oléééé
Tieten-kont Tieten-kont Tieten-kont-kont
Elke Zomer Twee Weken Naar Torremollinos
Al m'n Spaarcentjes Opmaken en Heerlijk
Helder Heineken Drinken De Hele Dag Door
M'n rug roodgloeiend verbrand want
In slaap gevallen op het goudgele strand
Teveel gezopen maar wel dikke lol gehad
Een vrouwtje opgepompt met glimmend liefdessap
Tieten-kont Tieten-kont Tieten-kont-kont
Elke Zomer Twee Weken Naar Torremollinos
Al m'n Spaarcentjes Opmaken en Heerlijk
Helder Heineken Drinken De Hele Dag Door.
Olé Olé Oleéééé
Olé Olééééééééé!!!
De proleet verdwijnt al zingend.
Op de band begeleid door een lied
van Koos Alberts of André Hazes.
Of René Froger: ‘Een Eigen Huis’,
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Question & answer
JONGE DENKER

‘Mag ik jou 's een vraag stellen?’
VERPLEEGSTER

‘Als het maar niet over seks of politiek is.’
JONGE DENKER

‘Ben jij tevreden met het leven zoals het is?’
VERPLEEGSTER

‘Ja, ik ben gelukkig. Gelukkig met Kees-Jan en de honden. En...: er is een kleine op
komst. Twee zelfs. Het is een tweeling.’
JONGE DENKER

‘Dat is fijn om te horen. Dus jij voelt nooit de neiging tot zelfmoord?’
VERPLEEGSTER

‘Hoe bedoel je?’
JONGE DENKER

‘Het verlangen om jezelf van een hoog gebouw af te storten of je polsen door te
snijden met een gekarteld mes omdat het leven kut met peren is.’
VERPLEEGSTER

‘Nee hoor, nee, dat moeten andere mensen maar doen.’
JONGE DENKER

‘Fijn. Dankjewel.’
(Wil gaan)

VERPLEEGSTER

‘Ho, wacht 's even...wil jij soms...?’
JONGE DENKER

‘Maak je maar geen zorgen. Het leven heeft geen zin, maar het niet-leven heeft
helemaal geen zin.’
(Exit Jonge Denker)

VERPLEEGSTER
(Denkt even na)

‘Ik ben Ada Kok en ik ben gelukkig.’
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Religie
DE JONGE CHRISTEN
‘Ik maak me zorgen
zorgen over alle
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vervuiling en vergiftiging
van het leven, zorgen
over een overbevolkte wereld
waarin steeds meer mensen
alleen zijn, zorgen
ovet mensen die geloven
in hun twijfels
zonder ooit zekerheid te vinden,
zorgen, omdat alles in de wereld
verandert, zonder dat de mensen
veranderen, zorgen.
Kijk, ik heb ook niet zo een, twee, drie
alle antwoorden op de problemen in
deze wereld.
Maar ik weet wel dat het nodig is
dat mensen veranderen
te beginnen bij mezelf.
En daarom ben ik naar Jezus gegaan
met mijn zorgen.
Hij heeft de kracht
om mensenlevens te veranderen.
Een nieuwe generatie jongeren staat op
die alles inzet om God te kennen.
Hosanna, in den hoge, Jezus, Holy Jezus.
Lala la lala la...’
(De Jonge Christen gaat zingend en dansend af)

Safe-seks
‘Wat is er nou eigenlijk nog geil
nu je aan de liefde dood kunt gaan?’
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Train, train
REIZIGSTER
‘Onderweg van Rome naar Parijs
bedacht ik me opeens
hier ben ik al eens eerder
geweest, deze weilanden
heb ik al eens
eerder gezien, in
een droom,
in een droom
ben ik hier
al eens eerder
geweest...’

Ubermensch
DE JONGE CHRISTEN

‘Het geloof in God brengt me dichter bij de mensen.’
DE JONGE DENKER

‘God...God...wat is God?’
DE JONGE CHRISTEN

‘God is in den hemel.’
DE JONGE DENKER

‘Ik vraag niet waar God is, ik vraag wat hij is.’
DE JONGE CHRISTEN

‘God is de Heer, onze Redder.’
DE JONGE DENKER

‘Onzin, ik ben God, jij bent God, m'n oude schele onderbuurvrouw is God, Hans van
der Togt is God, “god” is een woord van drie letters.’
DE JONGE CHRISTEN
(Loopt weg)

‘Ik maak me zorgen, ernstige zorgen.’
DE JONGE DENKER

‘Als de gedachte eenmaal gedacht is, kun je haar niet meer ongedaan maken.
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Alles wat ooit gebeurt is, kan niet meer teruggedraaid worden.
Elke zin die ik zeg is voorgoed uitgesproken.
Elk woord, elke komma.
Ik moet beter opletten wat ik zeg...
Wat zeg ik eigenlijk?’

Vriendschap
1
(Muziek van Schubert)
‘Ik voel me zo eenzaam
ik voel me zo verschrikkelijk eenzaam
elke ochtend hetzelfde hoofd in de spiegel
grauwgestaarde ogen
een bleke bek
wanneer heb ik voor het laatst gelachen
meer dan drie maanden geleden...
Dit heeft geen zin
elk jaar alleen op vakantie
kon ik maar iemand bellen
erover praten
om er samen uit te komen
als het donker wordt
dat ik dan niet zo alleen ben
een vriend
of een vriendin
om mee te praten
samen mee te winkelen
naar de film te gaan
of gewoon
de hele dag op mijn kamer te zitten
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en samen te zwijgen
gedeelde stilte
maar ik heb geen vrienden
of vriendinnen
ik heb liever geen vrienden
dan dat ik vrienden heb
die ik later weer verlies
daar ben ik zo bang voor
dat er dan helemaal niks meer is
dus ben ik eenzaam
en ongelukkig
maar niet bedrogen
eenzaam en alleen
maar niet bedrogen.’
(De muziek van Schubert zwelt in volume)

2
‘Open contacten
gewoon met mensen praten
openstaan voor anderen
gezellig babbelen
in een vriendschappelijke sfeer
een uitwisseling van gedachten
en gevoelens
vriendschap is een workshop
het hele leven is een workshop
hoe ken je iemand?
wanneer kan ik iemand “een vriend”
noemen?
de angst
het verlangen
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wat er in een ander omgaat
weet ik veel
wie kan ik vertrouwen?
dat is een kennis
dat ook
maar hij,
hij is een vriend
die kan ik vanuit Tokio opbellen
als ik zonder geld sta
bij wijze van spreken
en dan komt-ie naar me toe
meteen
eerstvolgende vliegtuig
kijk; dat noem ik vriendschap
echte vriendschap
de rest is opvulling
gezelligheid
wazig
vaag
God...’

3
‘Soms, soms bellen
we elkaar maanden
niet, geeft niet
moet kunnen, maar
dan opeens, pats
boem, is het raak,
zien we elkaar
opeens drie weken
achter elkaar elke
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dag en nacht, feest,
en dan weer een jaar
niet, kan allemaal,
de band die ons bindt
is zo sterk, van jongs
af aan al, altijd samen
we kunnen op elkaar
bouwen, ik weet gewoon
ik kan haar vertrouwen
hoef niet bang te zijn
voor verraad of bedrog
alles komt goed, samen,
nee, huilen hoeft niet.’
(Muziek van Het Goede Doel ‘Vriendschap is een illusie’)

Wensdroom
(Twee Cosmo-girls)

COSMO-GIRL 1

blij met billen minder blij met borsten
COSMO-GIRL 2

onzeker ben ik nooit geweest, nee natuurlijk niet, daar heb ik ook m'n huidige job
aan te danken, zelfverzekerd moet je zijn in deze machomaatschappij, anders ga je
reddeloos ten onder, als jonge werkende vrouw met hersens
COSMO-GIRL 1

trots op benen minder blij met heupen
COSMO-GIRL 2

schouders naar beneden, rechtop lopen, borst naar voren, gulle lach, kuiltjes in de
wangen, een positieve uitstraling, dat is het halve werk, wat heb je trouwens een
aparte lippenstift op, heel
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gek, dat paars bij je rode haar, of is het bruin bedoeld, heb je by the way je rimpels
weg laten halen? Staat wel grappig, dat strakke gezicht, doet het niet vreselijk pijn
bij het lachen?
COSMO-GIRL 1

ik zoek een man met een sportief lichaam stevige billen en heel veel geld
COSMO-GIRL 2

ik stik d'r van, aan elke vinger een vent, maar ze zijn zo vréselijk dom, ik heb zo
enorm veel moeite om een man van mijn eigen niveau te vinden, die ook nog een
beetje kan neuken, uitstervend ras denk ik, ik ben nu product-manager bij een
miljoenen-bedrijf, denk dat ik binnenkort de zaak overneem, positieverbetering, héél
belangrijk, 'k ben nu bezig met de Nijntje-lijn, parfum voor kleuters, is dé groeimarkt
voor de toekomst, vroeg beginnen, dat is het halve werk, nee, Bas zie ik niet meer,
legde te veel beslag op me, zit ik liever alleen thuis, met m'n cd, m'n Microwave,
m'n High Definition Color tv, m'n katten en m'n kleurenrepro's van bekende
kunstwerken aan de wand, ja nou, als je het geld hebt moet je het laten waaien, hé...

Xerox
DE JONGE DENKER

‘Ik ben een kopie van mijn ouders mijn ouders zijn een kopie van mijn grootouders
mijn grootouders zijn een kopie van hun ouders hun ouders zijn een kopie van mijn
betovergrootouders
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mijn bet-overgrootouders zijn een kopie van hun ouders.
Ik loop dus eigenlijk al eeuwen op aarde rond...’

Yoga
(Met groeiende wanhoop)
‘Ik ga naar India
het tijdperk van de nieuwe mystiek
is aangebroken ik zoek een guru
ik ga naar India
ik wil dagen vasten
al m'n geld afgeven
weken niet aan seks doen
alles wil ik doen
om tot mezelf te komen
om mijn geest te beheersen
de kunst van contact
ik zoek een goeroe
ik wil rebalancing massage
ik ga naar India
ik wil over brandende kolen lopen
pinnen door mijn tepels steken
mediteren tot ik scheel zie
alles wil ik doen
om het licht te zien
ik zoek natuur en stilte
ik wil zweven
in het oneindige
opgaan in een eeuwige droom
van gouden zeepbellen en klatergoud
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ik wil mijn lichaam vergeten
alles terugbrengen tot de geest
ik zoek verlichting
ik ga naar India
ik wil worden wie ik al ben
ik zoek een goeroe
wie wil mijn goeroe zijn
wie kan ik volgen
in deze barre wereld
wie is bereid
me bij de hand te nemen
me te begeleiden
langs de ravijnen
langs de diepe zee
over de bergen
door het weiland
naar de glazen stad
de grote glazen stad
waar de mensen geen
thee drinken
maar tevredenheid
wie voert mij daarheen
wie?!
ik moet terug in de tijd
rebirthen
mijn wortels herontdekken
begrijpen wie ik was
om te weten wie ik ben
mijn Aura en Chakra hervinden
terug in de tijd
terug naar de sixties
toen het derde oog openlag
toen Amsterdam
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het magies centrum
van de wereld was
kleur, ritme, melodie
ik moet terug
ik zoek een goeroe
ik ga naar India
laat me niet alleen
ik kan het niet alleen
niemand begript het
iemand moet me verder helpen
iets of iemand
de aangewezen is nu
geef me een hand
help me hieruit
ik stik
hier ga ik dood
ik ga dood.’

Zestig
(Twee mannen (of vrouwen) met lange baarden en palastinasjaals, type Loek Zonneveld. Ze
roken hasjiesj)

MAN 1

Weet je nog van vroeger, toen we nog opstandig waren?
MAN 2

Natuurlijk, dat zal ik nooit vergeten.
MAN 1

Ik gooide de eerste tomaten in de Schouwburg. Bentz van den Berg had net ingezet
met z'n eerste zin en ploef!
MAN 2

Dat was raak! Dat hele reactionaire bestel op z'n gat. Weg met de burgerlijkheid.
Modern toneel! De boerderij in Loenersloot, La Mama, het Werkteater!
MAN 1

Ik ontwierp het witte fietsenplan en organiseer-
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de tientallen happenings. Te gèèk, weetjewel. Robert Jasper Grootveld bij het
Lieverdje, jaja.
MAN 2

De antirook magiër, ja. Ik gooide die rookbom bij 't huwelijk van Claus en Trix. Ja,
nee, schandalig die monarchie.
MAN 1

Met een fascist nota bene! Zat bij de Wehrmacht weet je wel, of bij de SS of zo.
MAN 2

Autoritair tot en met, hou op. We hebben heel wat moeten schoppen, toen.
MAN 1

Beter langbehaard dan kortzichtig!
MAN 2

Zo is het, statements, daar draait 't om.
MAN 1

Mooie tijd. Goeie tijd.
MAN 2

Gouwe tijd. Dé tijd.
MAN 1

Veel vrienden gemaakt.
MAN 2

Veel vrienden kwijtgeraakt ook.
MAN 1

Dat ook, ja. De strijd eiste z'n tol.
MAN 2

Sommige mensen moest je wel laten vallen. Konden niet meegaan met onze
anarcholinkse idealen. Burgerlui.
MAN 1

Kon je niet mee omgaan.
MAN 2

Ze plukken nu nog steeds de vruchten van onze aksies toen, de jeugd van nu.
MAN 1

Wij waren de voorhoede, zij zijn de achterhoede. 't Is makkelijk voor ze. Alle
doorbraken zijn al geforceerd.
MAN 2

't Is evenwel een klotezooitje nu, hè?
MAN 1
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Ach man, hou op. Ik kom m'n huis niet meer uit.
MAN 2

Ze pakken je zo je portemonnee af en die junken en al dat lawaai - muziek noemen
ze dat- en bij de politie hoef je toch ook niet meer aan te komen tegenwoordig. Die
lachen je recht in je smoel uit, de politie.
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Man 1

Politiek is 't ook een zooitje. We hebben een strakke hand nodig, als je 't mij vraagt.
MAN 2

Binnenblijven...'t is de enige remedie.
MAN 1

't Toneel is toch ook niet meer om aan te zien?
(Black-out. Muziek ‘My Generation’ van The Who. Stopt abrupt)
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Moord op kale man
(1992)
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‘Ik heb een man, een hond en een paard.
Wij zitten samen voor de open haard en vragen ons af Wat doen wij hier op aard?’
(Ina van O., Verzameld werk, Haarlem, 1967)

Personen
MAN 1
MAN 2
INSPECTEUR
KALE MAN
INA VAN O.
SJON

Decor
De actie speelt zich af op en rond een groot (plastic) haardvuur. De verdere ruimte
is zwart als de nacht.
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Proloog
(Twee mannen voor een gordijn)

MAN 1

Een glas wijn?
MAN 2

Graag. Maar hoe weet ik zeker dat u er geen arsenicum in gestrooid heeft?
MAN 1

Vertrouwt u me maar.
MAN 2

Ik vertrouw u helemaal niet. We ruilen van glas.
MAN 1

Prima. Alstublieft.
MAN 2

Dankuwel. Proost...hee maar...u had kunnen weten dat ik van glas zou willen ruilen.
U heeft het gif dus in uw eigen glas gedaan!
MAN 1

Ik heb überhaupt nergens gif in gedaan.
MAN 2

We ruilen! Alstublieft!
MAN 1

Dank u. Proost.
MAN 2

Nee wacht! Ook deze ontwikkeling had u kunnen voorspellen. Geeft u mij het andere
glas.
MAN 1

Alstublieft. Nu heeft u uw oorspronkelijke glas weer terug.
MAN 2

Zo is het goed. Proost!
MAN 1

Proost...op uw gezondheid!
(Man 2 drinkt van het glas wijn en sterft ter plekke. Man 1 gaat af. Black-out. Vioolmuziek
van Vivaldi)
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Scene 1
(De inspecteur in zijn werkruimte, alleen & verloederd. Omringd door drankflessen. De telefoon
rinkelt. Er komt beweging in de inspecteur. De telefoon rinkelt. De inspecteur neemt op)

INSPECTEUR

Hallo...hallo?...hallo! Godverdomme...

Don Duyns, Toneel

98

(Hij hangt op. Neemt een slok uit een van de drankflessen. de telefoon rinkelt. De inspecteur
neemt op)

INSPECTEUR

Ja hallo! O, bent u het nee...nee, ze bestaan niet moeder...nee, echt niet...verzinsel
van de kranten ja...wat?...Nee, ik moet weer aan het werk, ja, kusjes. Nee, kusjes!
(Hij hangt op. Neemt een slok uit één van de flessen. de telefoon rinkelt weer. Stopt. En begint
weer te rinkelen)

INSPECTEUR

Mijn God...
(Hij neemt op)

INSPECTEUR

Hallo? Nee stomme koe! Stoor me niet steeds! Ja. Had ik toch al gezegd?! Ga nou
maar slapen. Nee, ik kom geen oudjaar vieren. Wat?...Ja, jammer dan. Goed, dàààg,
kusjes. Kusjes!
(Hij gooit de hoorn op de haak. Steekt een sigaret op. Neemt een slok. De telefoon rinkelt. Hij
laat het ding rinkelen. Neemt dan toch op)

INSPECTEUR

Godverdomme seniele bes!...O...war?...Sorry. Een zaak? Ja, nee, m'n moeder...Een
zaak? Echt waar? Ik...kom eraan. Momentje. Zo ter plekke.
(Hij hangt op. Trekt de stekker van de telefoon uit het stopcontact. Trekt zijn dure, maar
morsige regenjas aan. Mompelt in verwarring voor zich heen)

INSPECTEUR

Een zaak...Jezus...een zaak.
(Hij propt een fles jenever in de rechterzak van zijn regenjas. Loopt dan weg. Black-out.
Op de band het geluid van een optrekkende en wegscheurende auto; gemengd met suggestieve
saxofoonmuziek)
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Scene 2
(Kale man, zijn vrouw (Ina van O.) en zijn broer (Sjon) rond het langzaam opgloeiende
haardvuur. Glazen in de hand. Broer laat een champagnefles knallen. Midden in een gesprek)

KALE MAN

Als je teveel naar die muziek luistert ga je dood.
INA VAN O.

O, ik ben zo opgewonden!
SJON

Is het zo ver? Het is bijna zo ver.
INA VAN O.

Bijna...bijna...bijna!
KALE MAN

Vivaldi, oké. Maar dan: Beethoven.
SJON

Ach wat.
INA VAN O.

Hou de tijd, de tijd in de gaten.
KALE MAN

Aan de andere kant...
SJON

Welnee.
KALE MAN

Ja toch!
SJON

Welnee. In geen geval.
KALE MAN

Uitgesloten?
SJON

Uitgesloten!
KALE MAN

Zeker weten?
SJON

Zeker weten!
KALE MAN
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Als je teveel naar die muziek luistert... zeg ik toch.
INA VAN O.

Ik ben zoooo opgewonden.
KALE MAN

Rustig. Rustig!
INA VAN O.

Zoooooo opgewonden, denk je 's in!
KALE MAN

Hou je smoel!
SJON

Bederf de sfeer nou niet.
KALE MAN

Bemoei je er niet mee! Mijn vrouw, niet de jouwe.
INA VAN O.

We hebben toch een fijn jaar gehad?
KALE MAN

Een klote - jaar! Klote, klote, klote!
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INA VAN O.

Er waren leuke momenten...
KALE MAN

Klote!
SJON

Hoe zou het zijn om juist nu...
KALE MAN

Klote!
SJON

...te sterven, hoe zou dat...
INA VAN O.

Er wáren leuke momenten.
SJON

...zijn?
KALE MAN

Nu?
SJON

Ja.
KALE MAN

Klote! Als je teveel naar die muziek...
INA VAN O.

Had je al gezegd
KALE MAN

Al zeg ik het tien keer! Hou je nog je smoel, ja?!
INA VAN O.

Mijn jaar is verpest.
KALE MAN

Maar we hadden leuke momenten.
INA VAN O.

Vind jij dus ook?
KALE HAN

Welnee.
INA VAN O.

Klootzak.
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SJON

Ik kom nog 's bij jullie langs op...
KALE MAN

Het spijt ons. Echt onbeleefd.
INA VAN O.

Erg onbeleefd. Sorry. Nog een toastje? Of een bol?
SJON

Te vet. Nee, ik ga.
KALE MAN

Blijf, het is bijna...
INA VAN O.

Bijna tijd ja. Blijf, blijf en God zal je belonen.
SJON

God, hoezo nou weer God?
INA VAN O.

Ik zeg ook maar wat.
KALE MAN

Hou dan je mond!
INA VAN O.

Maar blijf.
KALE MAN

Ja blijf.
INA VAN O.

Het is tenslotte bijna...
KALE MAN

Precies.
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SJON

Goed, maar alleen omdat ik geen zin heb om...
INA VAN O.

Gelukkig!
SJON

... op straat, en dan met het portier open...
INA VAN O.

Pak van m'n hart!
SJON

... naar het vuurwerk kijken, nee dan nog liever...
INA VAN O.

Enorme opluchting.
SJON

... in dit lugubere huis.
KALE MAN

Luguber? Hoezo? Wat is er mis met dit huis?
SJON

Het is luguber, dat is er mis.
KALE MAN

Ik woon hier godverdomme al dertien jaar en er is niks mis met dit huis. Helemaal
niks!
SJON

Dit huis, deze kamer...ik zie bloed langs de wanden stromen.
KALE MAN

Broertje, gedraag je!
INA VAN O.

Wat bedoel je...bloed?
SJON

Bloed, bloed, langs de wanden, de trap af, de kamer in. Er gaat hier iets gruwelijks
gebeuren.
INA VAN O.

Wat is er met hem?
KALE MAN

Steekje los. Niks aan te doen. Slaat soms door. Haal maar een glaasje water, een
glaasje lauw water.
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INA VAN O.

Doe het zelf.
SJON

Uur U nadert.
KALE MAN

Niet naar luisteren. Aderverkalking. Volstrekt ongevaarlijk. Wij heffen het glas...
INA VAN O.

Het is bijna tijd...
SJON

Ja, ja, uur U nadert.
KALE MAN

Hersenschimmen. Klein kind!
INA VAN O.

Misschien. Maar toch...
SJON

Tien!
KALE MAN

Mafketel!
SJON

Acht!

Don Duyns, Toneel

102

KALE MAN

Eikel.
SJON

Zes!
KALE MAN

Zielepoot.
SJON

Drie!
KALE MAN

Ach gut.
SJON

Eén!
(Het licht valt uit. Een schot weerklinkt. Gevolgd door een ijselijke gil)

Scene 3
(Donker. Stemmen. Paniek)

INA VAN O.
WAT GEBEURT HIER?
SJON
LICHT IS UITGEVALLEN, GELOOF IK.
INA VAN O.

Ja, dat zie ik ook wel. Of eigenlijk: ik zie helemaal niks.
SJON

Wat was dat voor knal daarnet?
INA VAN O.

Wat voor knal?
SJON

En die gil, wat was dat allemaal?.
INA VAN O.

Weet ik niet. Waar is Charles?
SJON

Weet ik niet. Waar is Charles.
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INA VAN O.

Dat vroeg ik jou. Waar is hij?
SJON

Charles! Broer!
INA VAN O.

Charles, doe niet zo flauw!
SJON

Ah, ik heb de stoppen!

Scene 4
(Het licht gaat weer aan. Charles ligt dood op de grond, in een plas dieprood bloed. Broer
voelt zijn pols. Kijkt zorgelijk)
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SJON
HET IS CHARLES.

Hij is dood.

INA VAN O.

Welnee. Gewoon 'n geintje. Charles, sta op!
SJON

Hij staat nooit meer op. Nooit meer.
INA VAN O.

O Charles, wat is er met je? Net in het nieuwe jaar.
SJON

Hij is dood Ina. Dat moet je onder ogen zien.
INA VAN O.

Hij heeft een bloedneus. Dat is alles. Gewoon een bloedneus.
SJON

Deze man is zo dood als een pier.
INA VAN O.

Dat weiger ik te geloven. Welke bewijzen heb je daarvoor?
SJON

A: zijn hart slaat niet meer. B: hij ademt niet. C: hij geeft geen antwoord op onze
vragen.
INA VAN O.

Oooo nee!
(Ze stort zich op het lijk. Tranen wellen op in haar ogen)

INA VAN O.

Hij was een bruut. Maar wel een goede.
SJON

Laten we praktisch blijven. De politie, we moeten de politie bellen.
INA VAN O.

Nee, niet de politie!
SJON

Waarom niet de politie?
INA VAN O.

Ik heb een hekel aan de politie.
SJON

Hoezo hekel?
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INA VAN O.

Kan ik niet zeggen. Is geheim.
SJON

O, is geheim. Nou, bel ze toch maar even op.
INA VAN O.

Okee, als jij het zegt.
SJON

Ja, ik zeg het. Bel!
INA VAN O.

De telefoon, waar is de telefoon?
SJON

Ga ik ondertussen het lijk in de tuin begraven, voor het gaat stinken. Hygiëne voor
alles. Kom op broertje. Tjeezus, ben jij zwaar!
(Hij heeft kale man op zijn rug getild en loops weg. Ina
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heeft ondertussen de telefoon gevonden en met trillende vingers het nummer gedraaid)

INA VAN O.
WAAAT zegt u?...o,

dan is het...ja, nee, met In a van O. te A.,...ik heb een zaak voor
u...ja, voor u, ja. Mijn man, ziet u...komt u toch...ik ben wan hopig...komt u toch
snel!
(Ze hangt op. Ziet op de grond de bloedvlek)

INA VAN O.

Hè getverdemmie.
(Met een zeemlap veegt ze het bloed weg)

INA VAN O.

Weduwe...zo jong al. Alleen in het leven, alleen in de dood. Alleen op de wereld...
(Ze peinst over haar eigen woorden. In de verte straatgeluiden. Sjon komt terug, vieze handen,
bezweet gezicht)

SJON
ZO DAT LIGT ONDER DE GROND.
INA VAN O.

Wat ligt onder de grond?
SJON

Het lijk. Ik heb het begraven.
INA VAN O.

Ja, lul! Dat had je voor de politie moeten laten liggen dat lijk. Daar had je met je
vingers helemaal niet aan mogen zitten!
SJON

Ik doe toch ook maar m'n best? Als broer en zwager?
INA VAN O.

Is ook zo. Is ook zo. Fijne knul. Braaf.
SJON

Wat nu? Wat kunnen we doen?
INA VAN O.

Wachten tot de autoriteiten ter plekke zijn, dat is alles.
SJON

Ina...ik moet je iets bekennen.
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INA VAN O.

Doe maar niet.
SJON

Ik moet je iets bekennen.
INA VAN O.

Beter niet.
SJON

Ik moet.
INA VAN O.

Je maakt jezelf ongelukkig Sjon.
SJON

Nee Ina. Er brandt iets in me.
INA VAN O.

Ik wil het niet weten, Ik wil het gewoon niet weten.
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SJON

Ik moet het je zeggen.
INA VAN O.

Sjon, alsjeblieft. M'n man is net...laat me met rust.
SJON

Spot niet met mijn gevoelens!
INA VAN O.

Welke gevoelens?
SJON

Nu is de tijd gekomen. De tijd van liefde.
INA VAN O.

Je bent belachelijk en pathetisch Sjon. Bovendien ben ik in de rouw.
(Ze zet een voile op. Er wordt gebeld. Suggestieve saxofoonmuziek)

INA VAN O.

De bel! Daar zal je 't hebben. Doe open!
SJON

Je spot met me, met wat ik denk, met wat ik voel...ik voel me leeg...leeg als een
leeggelopen opblaasbedje.
(Er wordt weer gebeld)

INA VAN O.

Doe nou open! Ik heb verdriet.
SJON

Nee!
INA VAN O.

Getverdekkie, al die ellende op één avond.

Scene 5
(Puffend en zuchtend opent ze de deur. de inspecteur schijnt haar met een zaklamp in het
gezicht. Sjon bekijkt z'n schoenpunten)

INSPECTEUR

Goedenavond. U had gebeld?
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INA VAN O.

Nee, u had gebeld. Wat moet u?
INSPECTEUR

Ik ben de politie.
INA VAN O.

U bent de politie?
INSPECTEUR

Nu ja, ik maak er deel van uit. Ik ben natuurlijk niet de gehele politie in m'n eentje.
Zo is 't ook weer niet.
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SJON

Hahaha! Da's een goeie!
INA VAN O.

Nogmaals: wat moet u?
INSPECTEUR

U had gebeld.
INA VAN O.

Nee, u had gebeld.
(De inspecteur pakt zijn revolver en schiet twee keer hard in de lucht)

INSPECTEUR

Luistert u goed: geen geintjes met mij of ik schiet u overhoop en wie is dat?
INA VAN O.

M'n zwager, Sjon.
SJON

Zeg maar Sjon.
INSPECTEUR

Aangenaam. Welaan, waarom heeft u mij laten komen?
INA VAN O.

Meneer de inspecteur, er is een dode gevallen.
INSPECTEUR

Van het balkon?
INA VAN O.

Nee, ik bedoelde dat spreekwoordelijk.
INSPECTEUR

Hou het duidelijk, wilt u!
SJON

Ze is duidelijk.
INSPECTEUR

Geen discussie! Helderheid!
SJON

Mijn broer, inspecteur, mijn broer is doodgeschoten. Juist vanavond.
INSPECTEUR

Aha. Moord. Murder. En wie is de dader?
INA VAN O.
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Weten we niet. Maar hij moet gepakt worden, tot elke prijs. Don't let me down.
INSPECTEUR

Pardon?
INA VAN O.

Liedje van de Beatles. Jeugdsentiment.
INSPECTEUR

Ah. Jeugdsentiment. Verwerpelijk! Eh...u bent de vrouw van het slachtoffer?
INA VAN O.

Ja, de vrouw, de weduwe. Ach en wee, ach.
SJON

Zo is het en anders niet, want anders is het niet.
INSPECTEUR

Waar is het lijk? The Body?
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SJON

Heb ik in de tuin begraven. De rigor mortis trad reeds in, dus ik dacht...
INSPECTEUR

U moet niet denken. Imbeciel! Bewijsmateriaal begraven rücksichtlos. Graaf op dat
lijk! En snel!
SJON

Tot uw orders, inspecteur.
(Hij gaat)

Scene 6
(De inspecteur kijkt Ina doordringend aan. Zij bloost)

INSPECTEUR

Zo, en nu u. Had ik u al gezegd dat u een prachtige vrouw bent?
INA VAN O.

Ik, nee, ik, nee...
INSPECTEUR

Bij deze dan.
INA VAN O.

Maar wat heeft dat met deze zaak te maken?
INSPECTEUR

Welke zaak?
INA VAN O.

De zaak Moord Op Kale Man.
INSPECTEUR

Kale Man?
INA VAN O.

Mijn man was kaal. Zijn hele leven al. Van de wieg tot het graf. Het graf...
INSPECTEUR

Dat werpt een nieuw licht op de zaak!
INA VAN O.

Welke zaak?
INSPECTEUR
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De zaak Moord Op Kale Man. Heeft u enig idee, enig idee hoe of wat, wie, waar en
waarom?
INA VAN O.

Geen idee. Absoluut geen. Onbegrip aan mijn kant. Volslagen onbegrip. Wanhoop
ook. Pure wanhoop.
INSPECTEUR

Werkt u nou even mee. Vijanden?
INA VAN O.

Ik?
INSPECTEUR

Uw man.
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INA VAN O.

Geen. Absoluut geen.
INSPECTEUR

Kan uw zwager de dader zijn?
INA VAN O.

Nee. Brave borst. Doet niemand kwaad. Gestoord, maar ongevaarlijk.
INSPECTEUR

Godsamme, zo kom ik nergens! Ik bedoel: ik heb geen aanknopingspunten. No clue's.
U weet niet hoe erg dat is, om geen aanknopingspunten te hebben. Deductie defect.
Geen logische keten van oorzaak en gevolg. Ahum. Gevolg: een dood lijk. Maar
oorzaak? Oorzaak: onbekend. Van de regen in de drup. Ratio en gevoel, taboe.
INA VAN O.

Ik kan u even niet meer volgen.
INSPECTEUR

Geeft niet schatje. Ik associeer. Beproefde methode. Free the mind. Start van nul.
En zie waar je uitkomt. U een slokje?
INA VAN O.

Nee dank u, ik ben pas ziek geweest.
INSPECTEUR

Sporen?
INA VAN O.

Wat?
INSPECTEUR

Of er sporen zijn.
INA VAN O.

Van wie?
INSPECTEUR

De dader. Heeft de dader op enigerleiwijze voetsporen, vingerafdrukken, anderszins,
ontlasting, overgeefsel, roept u maar.
INA VAN O.

Nee, geen sporen... of... ja. Een voetafdruk. Niet van mij of Sjon. Ziet u?
INSPECTEUR

Ben niet blind nee. Mooi spoor. Maar onbruikbaar.
INA VAN O.

Onbruikbaar? Hoezo?
INSPECTEUR
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Is mijn voetspoor.
INA VAN O.

Ach jammer.
INSPECTEUR

Ja.
INA VAN O.

Ach.
INSPECTEUR

Zo is het.
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INA VAN O.

Zeker weten.
(Een korte stilte. Plotseling pakt de inspecteur Ina ruw vast. Lichtchangement. Verandering
van toon. Hard, koel en zakelijk)

INSPECTEUR

Naam?
INA VAN O.

Ina van O.
INSPECTEUR

Beroep?
INA VAN O.

Gedichten schrijven.
INSPECTEUR

Wat moet ik me daarbij voorstellen?
INA VAN O.

Moeilijk uit te leggen aan een leek.
INSPECTEUR

Probeert u het toch maar!
INA VAN O.

Bien. Goed. Ik steek een stokje wierrook aan, pak een vel papier en ga zitten, urenlang
stil zitten.
INSPECTEUR

Urenlang?
INA VAN O.

Urenlang.
INSPECTEUR

Wat doet u dan?
INA VAN O.

Wat?
INSPECTEUR

Wat doet u dan?
INA VAN O.

Ik denk, mediteer, laat mijn gedachten de vrije loop. Dan opeens, als een Japanse
tekenaar, zet ik met een paar pennestreken een associatief klankenspel op papier.
INSPECTEUR
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Een wat?
INA VAN O.

Een associatief klankenspel.
INSPECTEUR

Goed eh... all right... wat deed u in de nacht van zaterdag op zondag?
INA VAN O.

Masturberen.
INSPECTEUR

En verder?
INA VAN O.

Associatieve klankenspelen schrijven.
INSPECTEUR

Wie was daarvan getuige?
INA VAN O.

Mijn poes. Frolick.
INSPECTEUR

Verder niemand?
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INA VAN O.

Nee.
(Lichtverandering. Muziek. Sjon komt terug, smerig en teleurgesteld)

Scene 7
SJON

Niets gevonden. Sorry.
INSPECTEUR

Wat zegt u?
SJON

Lijk is verdwenen. Overal gezocht. Gewroet in de aarde. Klei achter de nagels. Zweet
in de bilspleet. Maar nee. Ellendig hè?
INA VAN O.

Hoe kán dat nou?
INSPECTEUR

Lijken verdwijnen niet zomaar. Never! Wat is dit voor een beerput!
INA VAN O.

Zeg! Rustig in mijn huis. Kalm. Er is niets, niets aan de hand. Kopje thee?
INSPECTEUR

Nee. Sigaretje?
SJON

Dank u. Stukje chocolaa?
INSPECTEUR

Nee dank u. Ter zake. Uw broer...
SJON

Ja?
INSPECTEUR

... is dood.
SJON

Weet ik. Maakt me erg verdrietig. Maar we moeten voort / op het wankele
levenskoord.
INSPECTEUR

Zo is het maar net. Naam?
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SJON

Sjon. Roepnaam Sjon.
INSPECTEUR

Beroep?
SJON

Warme bakker.
INSPECTEUR

Zijn er dingen die u haat?
SJON

Ja, kleine kinderen (en u).
INSPECTEUR

Wat deed u in de nacht van zaterdag op zondag?
SJON

Masturberen.
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INSPECTEUR
En verder?
SJON

Ik las een boek over bedreigde diersoorten. De tijger, de olifant, de koala-beer, dat
soort dieren. Wat deed u? In die nacht?
INSPECTEUR

Ik probeerde te slapen.
SJON

En verder?
INSPECTEUR

Masturberen. Maar ik stel hier de vragen.
SJON

Ja, is ook zo.
INSPECTEUR

Gelooft u in God?
SJON

Alleen als in het vliegtuig zit en we storten net niet neer, dan geloof ik in God. Ja;
mijn God, niet de God uit de bijbel. Niet die man met die baard aan dat kruis.
INA VAN O.

Jezus, dat is Jezus, Sjon! Inspecteur vraagt u deze man alstublieft niets meer. De
domheden kruipen als maden uit zijn mond.
INSPECTEUR

Ik ben hier de baas. Ik heb hier de leiding. U moet uw smoel houden. Is dat duidelijk?
INA VAN O.

In beginsel wel. Maar dit is mijn huis en u bent te gast.
INSPECTEUR

Ik ben hier bezig met een officieel onderzoek, een vakmatige autoriteit, dat ben ik!
INA VAN O.

En dat houdt in, ja houdt dat in dat u me zomaar kunt proberen te verkrachten?!
SJON

Is dat waar vieze vent?
INSPECTEUR

Welneen. Gelogen.
INA VAN O.

Het is waar Sjon. Hij wou me net penetreren toen jij binnenkwam.
SJON
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Vuile goorlap, Ina is van mij!
INA VAN O.

Ik ben ook niet van jou Sjon.
INSPECTEUR

Lastig vrouwtje hè? Weten wij wel raad mee. Net zo makkelijk. Zit! Lig!
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INA VAN O.

Ik ben geen hond. Ik ben een zelfstandige vrouw. Met hersens en hart op de goede
plaats.
INSPECTEUR

Voor deze keer zal ik u respecteren. Maar over het algemeen heb ik het niet zo op
vrouwen met haar tussen hun benen.
INA VAN O.

Hoe weet u dat... dat?
INSPECTEUR

Gokje. Er wordt gebeld.
SJON

Welneen. Neen. Neen.
INSPECTEUR

Ik zeg u: er wordt gebeld.
INA VAN O.

Ik hoor niks.
(Harde muziek. (Prince, Acid House) Waanwereld van de inspecteur. Hij begint te trillen)

INSPECTEUR

De zaak ontglipt me, ik voel het, verdomme!
(Hij neemt een flinke slok uit een meegebrachte fles. De muziek stopt. Alles weer normaal)

INA VAN O.

Wat zegt u?
INSPECTEUR

Sorry, ik had even een wegtrekkertje. Maar nu ben ik er weer. Zegt u het maar.
INA VAN O.

Nee, zegt u het maar. Bent u al iets verder? Weet u al iets meer?
SJON

Ja, heeft u de zaak al opgelost?
INSPECTEUR

Nee, om u de waarheid te zeggen... nee, ik weet nog niks. Als ik echt eerlijk ben
moet ik dat zeggen. Alle deuren waren dicht ten tijde van de moord?
INA VAN O.

Ja, en alle ramen ook.
INSPECTEUR
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Was ik al bang voor. Tja... tja... dan zijn er eigenlijk maar twee verdachten...
SJON

Wie dan?
INA VAN O.

Ja wie dan?
INSPECTEUR

U beiden.
INA VAN O.

Belachelijk.

Don Duyns, Toneel

113

SJON

Schandalig.
INA VAN O.

Een leugen.
SJON

Walgelijk! Mijn eigen broer!
INA VAN O.

U bent ontslagen!
INSPECTEUR

U kunt mij niet ontslaan.
INA VAN O.

Jammer.
INSPECTEUR

Maar u heeft gelijk. Het is belachelijk om te denken dat één van u beiden de moord
heeft gepleegd.
SJON

Ja! Wie vermoordt er nou z'n eigen broer?
INA VAN O.

Of man?
INSPECTEUR

Precies. Dat is belachelijk. En daarom: een voorstel.
INA VAN O.

Een voorstel?
SJON

Een voorstel?
INA VAN O.

Zegt u het maar.
INSPECTEUR

Mijn voorstel is: reconstructie.
INA VAN O.

U bedoelt... reconstructie?
INSPECTEUR

Ja. Reconstructie, ja.
SJON

O Leuk, reconstructie.
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INA VAN O.

Het zal helaas niet kunnen.
INSPECTEUR

Waarom niet?
INA VAN O.

Mijn man is er niet. Niet meer.
INSPECTEUR

Geen nood. Ik speel uw man.
SJON

Spelen?
INSPECTEUR

Ja, ik doe even alsof.
INA VAN O.

U lijkt op mijn man, weet u dat? Alleen dan... lelijker.
INSPECTEUR

Goed, bien, we beginnen een kwartier voor de bewuste moord. Wat deed u toen?
(De inspecteur zet zijn hoed af)

INA VAN O.

Ooooh, u bent ook kaal!
INSPECTEUR

Ja natuurlijk, natuurlijk ben ik kaal. M'n hele leven al.
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INA VAN O.

Net m'n man, maar dan lelijker.
SJON

U lijkt op mijn broer, weet u dat?
INSPECTEUR

Reconstructie!
SJON

Rustig maar.
INSPECTEUR

Wat deed u een kwartier voor de moord?
SJON

Ik maakte een champagne fles eh... een fles champagne open. Zo.
(Hij laat de kurk van een fles champagne knallen)

SJON

Ja... zo ongeveer deed ik dat.
INSPECTEUR

En u, wat deed u op dat moment?
INA VAN O.

Ik?
INSPECTEUR

Ju, eh... ja u. Wat deed u?
INA VAN O.

Ik keek naar mijn zwager die een fles champagne opende.
(Een stilte valt. Men staart voor zich uit)

INSPECTEUR

En toen?
INA VAN O.

Toen keek ik naar mijn echtgenoot en ik dacht: wat is hij toch kaal... en een diepe
haat stak ergens in mij de kop op.
INSPECTEUR

Haat?
SJON

De kop?
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INA VAN O.

Pure haat. Ik haatte mijn man ongeveer vijf seconden. Daarna hield ik weer van hem.
INSPECTEUR

Waarom?
INA VAN O.

Waarom wat?
INSPECTEUR

Waarom hield u daarna weer van hem?
INA VAN O.

Omdat hij begon te praten. Hij had een mooie stem.
SJON

Dat is waar. Mijn broer hád een mooie stem.
INSPECTEUR

Wat zei hij?
INA VAN O.

Wie?
SJON

Wat?
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INSPECTEUR

Uw man, wat zei hij met die mooie stem?
INA VAN O.

Hij zei iets wat ik niet begreep.
INSPECTEUR

Zonderling.
SJON

Mijn broer was een modern mens.
INSPECTEUR

En toen?
INA VAN O.

Volgde er een gesprek.
INSPECTEUR

Ruzie?
INA VAN O.

Nee.
SJON

Ja.
INSPECTEUR

Er was dus ruzie?
SJON

Ja. Mijn broer vond haar te opgewonden.
INA VAN O.

Dat is een leugen.
SJON

Inspecteur, het is eerlijk waar.
INSPECTEUR

En wat gebeurde er toen?
INA VAN O.

Toen zei mijn zwager dat hij bloed langs de wanden zag stromen.
INSPECTEUR

Bloed?!
SJON

Ja, ik had een visioentje.
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INA VAN O.

Volgens mijn zwager ging er iets gruwelijks gebeuren, iets gruwelijks!
INSPECTEUR

Hmm, zonderling. Strange. Hoe kon u dat weten?
SJON

Ik zag het in mijn geest.
INA VAN O.

Zieke geest.
INSPECTEUR

En wat gebeurde er toen?
INA VAN O.

Toen... toen viel het licht uit.
(Het licht valt uit, een schot weerklinkt. Gevolgd door een ijselijke gil)
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Scene 8
(Donker. Stemmen. Paniek)

INA VAN O.
Wat gebeurt hier?
SJON

Licht is uitgevallen, geloof ik.
INA VAN O.

Ja, dat zie ik ook wel. Of eigenlijk: ik zie helemaal niks.
SJON

Wat was dat voor knal daarnet?
INA VAN O.

Weet ik niet. Waar is de inspecteur?
SJON

Ah. Ik heb de stoppen!

Scene 9
(Het licht gaat weer aan. De inspecteur ligt op de grond, in een plas dieprood bloed. Sjon
voelt zijn pols. Kijkt zorgelijk)

SJON

Het is weer gebeurd.
INA VAN O.

Welnee. Gewoon 'n geintje. Inspecteur, sta op!
(Sjon schopt hard tegen het lichaam)

SJON

Hij is dood. Net als je man.
INA VAN O.

Maar... mijn God... wie doet dit allemaal?!
(Sjon haalt grijnzend een revolver uit zijn zak, hij knijpt zijn ogen samen tot nauwe spleetjes)

SJON
WIE DACHT JE?
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INA VAN O.

Dit is niet waar! Jij? Een moordenaar?
SJON

Ja Ina, ja. Een seriemoordenaar. Ik ben Sjon de seriemoordenaar, waar je zo dikwijls
over in de kranten leest. Altijd op zoek naar slachtoffers.
INA VAN O.

Jij beest!
SJON

En nu was mijn broer aan de beurt, hihi. En de
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inspecteur, hihi. Sjon de seriemoordenaar heeft weer toegeslagen.
INA VAN O.

Ik heb nog nooit over ‘Sjon de seriemoordenaar’ in de kranten gelezen. Je verzint
maar wat, om intelligent over te komen.
SJON

Je moet respect voor me hebben!
INA VAN O.

Heb ik niet.
SJON

Respect!
INA VAN O.

Je bent oliedom.
SJON

Oliedom hè? Kijk's hier.
INA VAN O.

Wat is dat?
SJON

Afstandsbediening voor het licht. Slim hè. Kijk.
(Hij doet het licht achtereenvolgens uit en aan. Grijns)

SJON

Afstandsbediening in de ene hand, schietwapen in de andere. Pief Paf Poef. Hihi!
INA VAN O.

Je blijft een domme os!!!
SJON

Okee, dat was te veel. Nou heb je me kwaad gemaakt. Nu gaan de lichtjes op groen.
Nu schiet ik jou ook een gaatje in je kop.
INA VAN O.

Help!
SJON

Een mooi rond gaatje!
(Net als Sjon de trekker over wil halen, draait de doodgewaande inspecteur zich op zijn zij.
Hij schiet Sjon met een welgemikt schot in de buik)

INA VAN O.

De inspecteur. Mijn redder. Goddank.
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INSPECTEUR

Nu kan ik sterven. Tenminste één zaak opgelost. Een zaak.
(De inspecteur blijft zwaargewond liggen. Sjon schiet met zijn laatste krachten Ina neer)

SJON

En dat is nummer drie, hihi!
INA VAN O.

Ik sterf.
SJON

Ik ook.
(Sjon en Ina sterven. De telefoon rinkelt. De inspecteur
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kruipt er, meer dood dan levend naartoe. Neemt dan op)

INSPECTEUR

Hallo... moeder?... Moeder... een zaak... een zaak.
(Fade-out. Zachte saxofoonmuziek. Einde)
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Vuurvonk
Wormrot 2
(1993)
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1 Hel
Kijk Marie : zwavel.

2 Brand / jeuk
Brand in mijn nieren
brand in de kop
brand in mijn hart
brand in mijn spleet
brand
brand.
Jeuk aan mijn ballen
jeuk aan mijn reet
jeuk aan mijn oren
jeuk aan mijn glans
jeuk
jeuk.

3 Vogelvlucht
Daar beneden, het dorp, de schapen,
de oude toren, het vee.
Daar beneden, de wassende vrouwen,
her wuivende graan, de telende
boeren.
Daar beneden, ons huis, de boerderij,
de mensen om ons heen.
En daar, de pastoor, wijzend naar
hier.
Zijn gele vinger in vastgekoekt
maandverband.
Etensrestjes om zijn glanzende kin.
Hij ziet ons, Ma-rie!
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4 Wanbegrip
Altijd, altijd, heb ik voor jou
de gaten in je kousen
de knopen op je vest
de dagelijkse pot
(boerenkool met worst)
de administratie van
de zorgen om
het lief en leed gedeeld
waarom?
en ook: hoezo?
met welk doel?
waarvandaan die gedachte?
na al die jaren van
harmonie.

5 Harmonie
Tetteretet tsjingboem,
knots knal beng beng
bonga bonga bonga
roeberdeboep
tetteretet
tsjing
tetteretet
tsjing
tetteret
tsjing
boem.

6 Maak u bekend
Krelis,
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geboren in Hoenloo
opgegroeid in Hoenloo
gestorven in Hoenloo.
Marie,
geboren in Vundert,
opgegroeid in Hoenloo,
gewurgd in Hoenloo.
Krelis,
hobby's: modelbouw,
vogels kijken.
Marie,
hobby's: breien,
sokken stoppen.
Wij hebben geen kinderen.
Er is geen nagebroed.
Met ons
zijn wij uitgestorven.
Wij waren
de laatsten.
Na ons
de zondvloed.

7 Terugblik
Een goed leven, jawel,
jawel hoor, zeker,
niets te klagen,
geen klachten,
volstrekt tevreden,
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helemaal gelukkig.
Een klein ding misschien,
ach nee, ja maar toch,
dat ik, dat ik nooit,
dat wij, dat ik...
rotte eieren.

8 Kennismaking
Kennen wij u?
bent u ons bekend?
woont u hier?
weet u de weg?
waar kunnen we
iets te eten krijgen?
een kleine snack
een tussendoortje
broodje metworst misschien
waar is dat?
ik rammel
geknor in mijn maag
mooie mantel
souveniers,
kan je die hier krijgen?
voor later, voor thuis?
bestaat hier zoiets?
gewoon een aardigheidje
niet te overdreven
nergens voor nodig
ach nee
ach ja...
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9 Een grote reis
Alles klaargelegd
de korte broek
het tekenblok
de knikkers
de krulspelden
het koffiezetapparaat
de broodjes
de kraakheldere hemden
de witte onderbroeken
het goede humeur
de wandelschoenen
de wandelstok
de wandelkaart
het aas
en
de hengels.

10 Tegenschouw
In je ogen is een blik
die me niet bevalt;
je kijkt naar me
alsof je me wat gaat doen;
jouw ogen staan scheef in
je gezicht; vandaar misschien
dat je altijd vals kijkt;
je ogen deugen niet
en je mond staat zuur
alsof je net een citroen hebt
gegeten, zo zuur staat jouw mond,
met de hoeken naar beneden
poets jij je tanden wel eens
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vraag ik me af
is het bestaan van tandpasta
jou bekend?
geel en rot, je tanden
zuur je mond
onheilspellend je blik
smerig je voeten
ik hou van je.

11 Mars
Als een broodje in de oven
als een pas geslachte koe
als een maagzweer die hoog opspeelt
als een rietstengel die breekt
als klotezooi.

12 Bevel
Steek je handen in de lucht
en schreeuw om meer
zak door je knieën
en juich.
Sta op en schop de grond
val neer en rol in stof
vraag je af wie dat vraagt
en breek.

13 Samen
De plaats is hier
de tijd is nu
we zijn samen
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dus niks te vrezen
voor niemand niet
geen mens of onmens
maakt ons bang
we zijn sterk
getweeën,
jij dood,
ik levend.

14 Hygiëne
Waar is
de deo-roller
er groeit schimmel
in mijn derde oksel,
waar is
het mondwater
mijn keel is rot en dor
en al bijna weer aarde,
waar is mijn parfum
ik ruik mezelf
ik ruik mezelf overal
elke plek meurt
mijn dikke paardenspleet
is een broeihaard
van insecten
en microben
en larven
en andere
smeerlapperij,
alles in de war,
hygiëne
verdwenen.
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15 Staat van ontbinding
Verlamd verrot verzwakt
in stukken gehakt
verkracht verloren vergeten
door de maden verslonden
in het vuur
het haardhete vuur
brand ik
in het vuur
brand ik
en groet ik de nacht
terwijl de kermende honden
blaffen naar de maan
en de baby's gesmoord
hun wiegendood sterven.

16 Dubbel
Ach hadden we maar
twee levens
dan had ik alles
anders gedaan
dan had ik
jou nooit bedrogen
belogen, gewurgd
dan was ik
een goed mens geweest
dan had ik nette kleren
en een zondagse hoed
jij een jurk
ach hadden we maar
twee levens
eentje om uit te proberen
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om te verknoeien, te verneuken
en de ander om te léven
ach
maar wat praat ik
ach.

17 Practisch
Jij nog een broodje
met ham of
met reuzel
wat zal het zijn
vandaag
geniet er maar van
het is bijna op
en
op = op.

18 Nacht
Ja, donker is het,
ja, praat maar,
ik luister wel,
praat maar,
ja, de sterren,
ik zie ze, de sterren,
ja, daar hangt een maan,
daar hangt een bleke maan,
ja, dat zie ik,
want kijken kan ik nog,
ja, de donkerblauwe hemel,
ik hou van de hemel,
jij houdt ook van de hemel,
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soms houdt de hemel ook van ons,
de hemel kent geen einde,
ja, je kan eindeloos
naar de hemel kijken,
eindeloos,
verveelt nooit,
nooit,
ja, praat maar door,
ik luister,
praat maar,
als het donker is
begint het echte leven,
kruipen de larven
uit hun schuilplekken,
krioelen de kakkerlakken,
stampen de koeien,
ja, als het donker is,
ben ik graag buiten,
dat God me kan zien,
klein als ik ben,
ja, een kleine mens
in het onmetelijke duister,
dat bevalt me,
ja, daar hou ik van,
ja,
ja...
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Dik, Abe, Johnny en Hansje
(1994)
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Personages
DIK TROM, een dikke gozer met een gouden hart
ABE LENSTRA, een oude kerel in een rolstoel
JOHNNY JORDAAN, een kleine man met één oog.
HANSJE BRINKER, een jongen met één vinger

(tekst Johnny Jordaan uit Ze kunnen mij nog meer vertellen, Bruna 1972)
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Deel 1
Trom (ik ben Dik)
(Een dikke jongeman in boerenkostuum. Voor zijn buik een kapotte trommel. Hij stinkt naar
koeienmest)

TROM
Mijn naam is Trom.
Ik kom van hier.
Ik ben welbekend met de dieren.
De dieren zijn ook welbekend met mij.
Dit gras, deze landerijen ik ken ze.
Hier ben ik grootgeworden.
Mijn naam is Trom. Dik Trom.
(Hij slaat even op zijn trommel en zwijgt dan enige tijd)
Moegeworden van Bruin Boon en knikkerspel
sta ik hier.
Uitgekotst door Pa en Ma - God hebbe hun Ziel sta ik hier.
Ik, Trom.
Terwijl om mij heen de wereld huilt
om wat ooit was en nooit meer komt
ben ik Trom, Dik Trom.
Trom voor intimi.
En zoek ik mijn ezel
mijn bruinbevlekte, zachtge-oorde ezel.
Mijn dier van plezier
waar ik op weg wil rijden
weg, ver weg van hier;
naar vreemde landen
vol duistere vrouwen en hete drankjes.
(Hij zwijgt even. Fluit tussen zijn tanden)
Ik moet geen Hachee meer.
Ik kots van Balkenbrei.
Sodemieter op met Hutspot.
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Boerenkool komt me m'n neus uit.
En de Worst ook!
(Korte stilte)
Ik was de jongen met het gouden hart.
Ik kon een paard in gestrekte draf tot stilstand
brengen.
Lieveheersvogels troosten tegen mijn zachte dikke
wangen.
Dankzij mij kan Nelly weer zien.
Hebben ouwe Kee en Willem een prachtig orgeltje.
En heeft Bruin Boon geen praatjes meer.
Ik was een bijzonder kind; en dat was ik.
Maar ik kan dat roggebrood nog steeds niet door m'n
strot krijgen.
Ik ving palingen zo dik als m'n lul.
Had een vogeltje onder m'n pet.
Ik was een bijzonder kind...
(Hij staart voor zich uit)
Laat me toch alleen.
Ik heb jullie niks gedaan.
Ik was gewoon aanwezig.
Dat heeft niks te maken met wat er
gebeurd is.
Ik kende dat meisje niet eens.
Hoe kon ik weten of ze nog maagd was.
En dat ze zo jong was...
ja, hoe had ik dat moeten weten?
Is zoiets te zien aan de borstjes?
Aan het gezichtje?
Of aan de buik?
Ze was zo rijp, ik moet het zeggen;
zo rijp.
Ze was gewoon TE rijp.
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Daarom is het denk ik gebeurd.
Daar heb ik niks mee te maken
dat zij zo rijp was.
Ze was gewoon rijp.
Op barsten stond ze.
Goddomme, als ik daar nog aan denk...
(Stilte. Trom herneemt zich. Eet een wafel)
In de zomer kun je hier de Grutto zien.
En horen.
Moet je heel stil wezen
en verdekt in een greppel gaan liggen
met twee plaggen gras over je heen
dan kun je hier de Grutto horen
en zien.
(Stilte. Trom zweet. Hij komt dichterbij. Spreekt zachter)
Wat er allemaal
over mij verteld wordt
is niet waar, hoor.
Tenminste, het meeste daarvan
is niet waar.
Neem dat maar van mij aan.
Ik ben een gezonde Hollandse jongen
met blozende wangen
dus aan mij is niks verkeerds hoor.
Neehoor. Echt niet.
Maar het zijn die praatjes.
Die achterklap.
Het komt gewoon
omdat ik IETS steviger gebouwd ben
dan de ‘gemiddelde’ Nederlander.
Maar wat is nou gemiddeld?
Wat is normaal?
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Ik weet het niet hoor.
Het is allemaal erg teleurstellend.
Als er zo over je gepraat wordt.
Dat mensen op een dergelijke manier
over je denken.
Dat geeft toch aan dat er iets mis zit
in de hoofden van die mensen!
Dat daar de schimmel zit, de worm.
Nee, de mens is de mens een wolf.
Neem dat maar van mij aan.
(Korte stilte)
Ja, ik ben een gezellige prater.
Altijd al geweest.
Zit in de familie.
Zeggen ze.
De Trommen weten hun mondje wel te roeren
zo luidt hier in de buurt het gezegde!
Haha.
En zo is het ook.
De Trommen weten hun mondje ook goed te roeren.
Maar nu zijn ze allemaal dood.
Pa, ma, de geit, Nelly.
Ja, ik ben hier nog.
Maar dat is alleen om bepaalde zaken te regelen.
Dat alles wel even goed afgehandeld wordt.
Ik haat onzorgvuldigheid.
Waar is die klote-ezel?
(Trom kijkt om zich heen. Roept)
Klote-ezel!
Hmm.
Geen spoor van de klote-ezel.
Alleen maar klote-muggen.
Ik heb het niet op muggen.
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Helemaal niet.
Parasieten zijn het, muggen.
Ze zuigen je leeg
en wat krijg je ervoor terug?
Stank voor dank.
Bulten over je hele lichaam.
Ook op je paling,
want die beesten zijn schaamteloos.
Durven alles.
Steken je zo in je eikel,
als je niet uitkijkt.
En omdat ik vrij dik ben,
ja, mijn naam zegt het al,
is er voor die beestjes heel veel
om in te prikken.
Heerlijk zacht, roze baby-vlees.
Een paradijs!
Maar kut, wat ben ik eenzaam.
(Stilte. Trom neuriet een liedje)
Vroeger heb ik veel gedanst.
Als knaap.
Had ik het Gouden Diploma voor
Vrije Dans, afdeling Noord-Holland.
De Foxtrot, De Tango, De Driekusman.
Die beheers ik allemaal.
Je hoefde maar de fluit aan de mond te zetten
of HOPS! daar ging ik.
En met die beentjes van de vloer.
Ja, als knaap, ik...
De vrouwen waren er wild van, weet u.
Ze begonnen al te soppen
als ik de dansvloer betrad
gleden zo hun houten stoeltjes af.
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Daar heb je Trom
werd er gefluisterd.
En Trom glom
van trots
dat kunt u geloven!
Het gouden diploma...
(Stilte. Trom zet aarzelend een danspas, maar kan de juiste maat niet vinden. Uit de verte klinkt ijle
muziek)
En nu sta ik hier.
Te wachten op de melkboer.
De melkboer met zijn pet.
Zijn geweer. Zijn knuppel.
Hij komt me halen; de melkboer.
Mij en mijn ezel.
Trom, zal die zeggen,
Trom, jij komt mee.
En mee is mee.
En godvergetenkutklotetering;
mee zal ik moeten gaan.
Mee naar het donkere kamertje.
Waar de maden op me wachten.
En de ratten.
Waar de schimmel langs de muren kruipt,
wachtend op een kans om me op te vreten.
Mee neemt hij me, mee.
Klote-melkboer,
Klote-muggen.
Klote-ezel.
Kut-land.
(Stilte)
En als ik dan 's nachts
in mijn bedje lig
en droom van Klara en Klazien

Don Duyns, Toneel

139
en het zweet dik van mijn kop druipt
dan vraag ik, nog één keer
wie zorgt ervoor dat het licht uitgaat?
En weer aan?
Wie zorgt daarvoor?
Wie?
Wie?
(Stilte. Trom buigt zijn hoofd. Een ezeltje balkt)
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Deel 2
Abe (mijn naam is Lenstra)
(Het Friese volkslied klinkt, in verminkte versie. Uit de verte komt een man in een rolstoel
aanrijden. Zijn haren zijn door de war. Hij draagt een halflange, zwarte korte broek, een wit
shirt en ouderwetse voetbal-kistjes. Hij murmelt de woorden van het volkslied mee. Vlak voor
het publiek remt hij)

ABE
Het was de wedstrijd tegen AJAX.
7 mei 1950
Hoe was het ook alweer...
Was ik het die scoorde...?
Of was het...
Coen Meloen...
tjesus christus,
Faas Wilkes misschien?
Er werd gefloten, maar
wie had die fluit in z'n mond...
scheidsrechter...
ja!, die was het!
Och en Berend Bokkema
met z'n leren voetbalsloffen...
Jezus, AJAX, ja,
AJAX...
(Hij zwijgt even. Rolt met zijn ogen)
Hier zit ik dan.
In mijn rijdend paleis.
Waar ik in terecht ben gekomen
door de uitbeoefening van m'n sport.
De pure uitbeoefening van m'n sport.
Tragedisch.
Want voetbal is m'n leven
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en m'n leven is een voetbal.
Zonder voetbal geen bestaan.
(Korte stilte. Abe rochelt)
Het natte gras op zondagmorgen.
De witte kalklijnen.
Strakgespannen netten, opbollend in de wind.
Het lederen monster.
M'n goedgevette kicksen.
De stalen fluit van de referee.
De zwellende kuiten
het geile gevoel
als de bal het net raakt...
als m'n vuist de lucht ingaat...
als ik word bedolven onder een massa
kleverige, zweterige, snuivende
mannenlichamen, om me heen louter
mannenlichamen...
(Korte stilte)
Met de jongens onder de douche.
Ach ja, met de jongens onder de douche...
(Stilte)
Ze zeiden
dat ik een hersenbloeding had gehad.
En ik zei
Winterpeen, Slaggitaar, Elleboog.
Ze zeiden dat ik in de war was.
En ik zei
Schuiftrompet, Supermarkt, Pielemoos.
Dat zei ik.
Of ik in de war was.
Welnee.
Er voer een stoomschip in mijn hersens,
maar zorgen...
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welnee.
Ik ken geen zorgen.
Niet meer.
(Korte stilte)
‘Leg neer die bal, vuile rotboer!’
‘Niet op goal schieten, lelijke aardappeleter!’
Wel verdomme.
Negentien jaar.
Negentien jaar heb ik.
Negentien jaar ja!
In oranje. In het oranje-hemd.
Gesteund door het legioen.
Langer dan wie ook heb ik
in het oranje-hemd gespeeld;
en wie weet dat nog?
Is er nog iemand
die zich dat herinnert?
Of ben ik de enige.
Ik liep de 100 meter in 10.9
op krás ja,
toevallig wel op krás
wie doet me dat na
tegenwoordig, wie?
En ik kon óók naar Italiën hoor, zeker
vaak hebben ze me gebeld
maar ik wou Friesland niet missen
mijn land, Friesland
mijn land
geen gekkigheid hoor
miljoenen kon ik verdienen
naar huidige maatstaven gemeten
miljoenen
de 100 meter in 10.9.
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19 jaar in oranje
in het oranje-hemd
nou...
ik hoor er niemand meer over
alsof het niet gebeurd is
het gouden binnentrio vormde ik
nota bene
met Wilkes en Rijvers en...
het gouden binnentrio
en ik kon ook naar Italiën hoor
maar ik ging niet
Abe ging niet.
(Korte stilte)
Ach weet je,
als de vliegtuigen overkomen
dan denk ik weleens
wat doe ik hier
zo alleen
op de grond?
Op wie ben ik
hier eigenlijk aan het wachten?
Zien ze me wel
van daarboven?
Vliegen ze niet te hoog
om mij te zien zwaaien?
Ik zwaai met de Friese vlag
de vlag wappert in de wind
hoezee.
Fryslân boppe!
En de piloot
opent zijn raampje
werpt een witte bloem
naar beneden.
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Kijk!, ik klem hem
tussen mijn tanden,
een roos van vlees.
De piloot ziet van boven
een groene rechthoek
met witte lijnen, ja!,
het is een voetbalveld,
het Abe Lenstra-stadion,
vernoemd naar één van de allergrootste
zo niet DE allergrootste
ik dus, Abe.
Ze zeiden
dat ik nooit meer zou lopen
nooit meer een passje met binnenkant voet
zou kunnen geven;
dat zeiden ze
ze hadden het lef
dat te zeggen.
ik lachte ze uit.
Wat?! Nooit meer een passje,
wat nooit meer lopen,
moet jij 's opletten,
voor de haan driemaal kraait
sta ik weer in de wei.
Haal ik mijn hand door mijn haar
zet ik mijn vuisten in mijn zij
en ik win ik de toss
en dan moet jij 's opletten;
dribbels van voor naar achter
en van links naar rechts
ik dribbel
en sta plots stil
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met de voet op de bal, als een veldheer,
dát maakt indruk
want ik ben Abe en Abe is ik.
De 10.9 op krás ja, toevallig wel.
(Korte stilte. Abe poetst zijn fluit)
Ach weet U, van 't profvoetbal
heb ik nooit iets willen weten,
achteraf misschien stom
maar achteraf
is maar achteraf
en ik ben nu nog
wat ik altijd ben geweest
een oprechte amateur
en een oprechte Fries.
(Abe probeert op te staan. Valt. Huilt)
Ach...
neon-licht, schapenkaas, hondenvoer...
geitensik, schedeldak, modeshow...
wentelteef, hefmobiel, vrouwenvlaag...
neuspiano, etterbuil, etenswaar...
trekkertrek, rodelbaan, skutsjesiele...
nestor, buitenband, edelweiss...
ach, Abe...
Abe.
(Hij zwijgt. Hij huilt)
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Deel 3
Johnny Jordaan
(ze mogen van me zeggen wat ze willen)
(Een kleine man in een wit lycra pak. Hij heeft een glazen oog, een gat in zijn maag met een
pleister erop en hij draagt het haar in lagen. Hij zit in een bruine stoel)

JOHNNY
Mijn leven is echt een lach en een traan
geweest.
Veel toestanden.
Ook veel plezier.
En gelukkig lach ik nóg.
Vier jaar heb ik aan de top gestaan.
Vier jaar aan één stuk is een hele tijd.
We hebben de Beatles gehad,
maar die zijn niet te vergelijken
met wat ik heb meegemaakt
in dit kleine Nederland en België.
Wie ben ik dat ik dit heb mogen beleven?
En zo zit ik nu met m'n zieke lichaam in Beverwijk.
Ik ben nogal een lekkere kok.
Ik heb alle kookboeken van de wereld.
Dat zijn er 92.
Ik heb de kookbijbel, dat is het grootste en het dikste
en dat kost 298 gulden.
Dat heb ik eens op m'n jaardag gekregen.
En dan nog kookboeken in buitenlandse talen.
Die kan ik niet origineel lezen,
een beetje stuntelig,
maar ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt.
Ik lees graag over koken
en ik maak het allemaal op mijn eigen manier klaar.
Maar ik mag het zelf niet meer hebben

Don Duyns, Toneel

147
in verband met de suiker.
En nu met die bloeddruk is ook nog alles zoutloos.
Koken is er dus niet meer bij.
De aardigheid is er af.
Lezen doe ik nog heel veel.
Ik doe het iedere dag en vind het zalig.
Een prachtige streekroman, een mooie doktersroman.
Een romantische roman vind ik geweldig.
Daar breng ik m'n dag mee door.
En dan doe ik nog aan gobelin borduren.
Ik heb al heel wat oude meesters geborduurd.
Rembrandt, de Nachtwacht, Van Gogh.
Lezen doe ik niet graag in een stoel.
Ik lees altijd in m'n bed.
Ik heb alle boeken over heiligen
en het katholieke geloof gelezen.
Er is op 't ogenblik niks nieuws op dat gebied, geloof
ik.
Ik ben nu bezig in een prachtig boek
‘Onze katholieke kerk’,
een heel groot dik boek,
waar alles in staat vanaf het begin van onze kerk.
Haast iedere dag lees ik in de Bijbel.
Want er staan prachtige verhalen in.
Ik lees ze en herlees ze.
Dat is geen comedie, hoor.
Het is ongelogen echt waar.
(Korte stilte)
We hebben een gezellig huis, Ton en ik.
Ton is mijn makkertje.
We hebben elkaar ontmoet in een bar in Den Haag.
Het was liefde op het eerste gezicht.
Ik wist wel dat het bestond,
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tuurlijk wist ik dat,
ik was niet achterlijk
maar ik had altijd van mijn Totty gehouden.
Ineens was het afgelopen
ik hield nog wel van haar maar
meer als een kamaraad
en dat kon zij niet opbrengen,
wat logisch was.
Maar ik heb haar nooit losgelaten
zij en mijn dochter hebben nooit geen
broekie of rokkie hoeven kopen,
van hun hele leven niet.
Ik heb er veel verdriet van gehad
en nog
ik heb m'n eigen zelfs van kant willen maken.
Ja, ze zeggen wel
iemand die het zegt, die doet het niet
maar ik deed het wel
ik sprong op de Haagweg
uit een rijdende auto van honderd kilometer,
ik wou echt niet meer leven.
Sindsdien zijn Ton en ik niet meer uit elkaar geweest.
We hebben een gezellig huis, samen.
we hebben wat klassiek en antiek door elkaar;
leuke persjes op de grond
mooie porceleinen beeldjes
en die dingen, erg gezellig, daar leef ik voor.
Ik woon hier graag.
We hebben zes heerlijke honden
en daaraan heb je ook je zorg met het klaarmaken van
eten.
Vijf witte dwergpoedeltjes
en één Yorksterrier.
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Als het goed weer is
en er staat niet zo'n harde wind
ga ik ermee wandelen.
Gewoon voor m'n lol.
(Korte stilte)
Ik denk veel na
over alles wat er gebeurd is.
Er zijn veel slechte mensen,
maar die komen overal en in alle lagen
van de bevolking voor.
Als je denkt dat je de goeie hebt,
heb je de verkeerde.
Ik ben er van afgestapt om vrienden
om me heen te hebben.
Ik heb het goed zo.
En wie dan een keertje langskomt...
da's mooi meegenomen.
Vriendschap die ik altijd getracht heb te vinden
heb ik nooit gevonden.
Buiten Ton dan.
En buiten Tante Leen dan.
Ik vind het beter zo.
Liever dat dan
allemaal vrienden om je heen
die geen vrienden blijken te zijn.
Ik heb veel gegeven in m'n leven,
en nog, als het enigszins kan,
maar nooit iets terug gekregen.
Ik klaag niet
het is gewoon zo.
(Korte stilte)
Ik zeg vaak in mezelf
John, zeg ik dan,
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John, wie ben jij,
arme Jordaanse jongen,
dat je dit allemaal hebt mogen meemaken.
Die carrière bedoel ik.
En dan heb ik nergens spijt van.
Van m'n hele leven niet.
Ook niet van m'n daden, verkeerde daden.
Je hebt natuurlijk altijd geld nodig, hè.
Maar als ik alles mag betalen,
kán betalen,
om te eten en te leven
ben ik een gelukkig mens.
Ik zou echt m'n leven niet meer terug
willen draaien.
Ik zou wel willen
dat ik niet ziek was.
Ik heb een heel bijzonder leven gehad
en het is fijn zoiets mee te maken.
Het is ook fijn als je
belazerd bent geworden in het leven.
Want daardoor krijgt je leven
een goede inhoud.
Je komt door alle rotzooi zelf
op het goede terug.
Dat is mijn mening.
En dan heb je medelijden
met de mensen die je nare
dingen hebben aangedaan.
Want het komt allemaal weer op
hun eigen hoofd terecht.
Zo zie ik het tenminste.
Dat geeft mij rust.
(Korte stilte)
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Wat ik heb meegemaakt
in mijn carrière
dat gebeurt één keer in de driehonderd jaar,
zo'n uitschieter.
Dat hebben ze wel eens voor me uitgerekend.
We hebben de Beatles gehad,
maar die zijn niet te vergelijken
met wat ik heb meegemaakt
in dit kleine Nederland en België.
Wie ben ik dat ik dit heb mogen meemaken?
(Korte stilte)
En als ik nu nog mag beleven
dat mijn kleinkinderen
een grote kerel en een grote vrouw worden,
zal ik heel erg gelukkig wezen.
Maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat ik dat haal.
Want zoals ik me soms voel
met die pijn in mijn hart en de borststreek en in mijn
arm
dan denk ik bij m'n eigen
‘'t gaat niet door, 't gaat niet verder.’
Maar andere dagen voel ik me ook weer erg goed.
We zullen wel zien hoe het komt.
Wat komt, komt.
(Korte stilte)
Ik heb nergens spijt van.
Nergens.
En dat waar ik mee geboren ben
dat is iets tussen de Lieve Heer en mij.
Als dat kwaad is...
dat kan ik niet geloven.
(Stilte)
Ik ben helemaal klaar
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voor de dood,
helemaal.
En als er
een hemel is,
wat ik eigenlijk zeker weetik heb hem nog nooit gezien,
maar in mijn geloof is ie d'rdan geloof ik
dat er ook voor mij
een plaatsje is.
Maar daar denk ik niet iedere dag aan.
Er is ook
nog nooit
iemand
uit teruggekomen.
En van horen zeggen liegt men veel.
Heel veel.
(Johnny slentert langzaam weg. Hij draait zich nog even om)

JOHNNY
Bedankt... lieve mensen... bedankt...
(Johnny zucht)
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Deel 4
Hansje (ik ben Brinker).
HANSJE
Ik ben Brinker
Hansje Brinker
ik stak mijn vinger in de dijk
ik ben Brinker
Hansje Brinker
ik heb geen kinderen
mijn zusje, Greetje, is overleden
verdronken in een droge sloot,
ik ben Hansje Brinker
dankzij mij
bestaat Holland nog.
Als ik niet, toen,
mijn vingertje
mijn kleine kindervingertje
mijn jongenspinkje
in de dijk van modder had gestoken
was dit land, dit Neder Land,
tot en met Amersfoort verzopen geweest;
oh God, ik zie 't voor me
de koeien drijven ruggelings voorbij
met hun poten omhoog
de uiers sproeien nog een laatste keer
mijn oma met haar krulspelden kleurt paars
haar gezicht is gezwollen
haar kunstgebit wiegt traag naar de bodem
kinderen klampen zich vast
aan hun moeder
maar moeder is een waterpop,
wij Hollanders
inwoners van een niet bestaand land
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een luchtspiegeling
duizenden meters onder de zeespiegel
wij hebben alles aan mij te danken,
ik met mijn vingertje
mijn machtige vingertje,
kijk,
dit is 'm,
het vingertje dat ik in de dijk stak
hiermee,
ja, kijk maar goed,
redde ik miljoenen mensen.
Ach nou,
jullie hoeven me niet steeds te bedanken
maar een medaille
of een beker
zou toch wel aardig zijn,
ik bedoel; wat ik gedaan heb
zouden een hoop andere jongens
nooit gedaan hebben,
andere jongens spelen
andere jongens snijden wapens uit hout
andere jongens trekken aan elkaars lul
gooien met modder
achtervolgen naakte meisjes
plassen tegen de wind in
hebben autootjes
en elastiekjes,
ik niet,
Hansje niet,
ik heb alleen mijn vingertje
mijn magische vingertje
het episch centrum van mijn universum
het vingertje is buigzaam
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strekzaam rekbaar draaibaar
ik hou het vingertje in conditie
door elke dag oefeningen te doen
(Doet voor)
dit is de zon
dit is de maan
en hopla! Rond ga ik weer
rond
rond!
(Korte stilte)
Het was een regenachtige dag
moeder zei Hansje blijf nou binnen!
Doe je kraagje recht!
maar Hansje bleef niet binnen
en deed z'n kraagje niet recht
nee
Hansje liep naar buiten, de dijk op
Oef! Machtig!
Kijk nou toch 's die golven
stukslaand op de pier
donderende schuimkoppen
grijze draken...
Ome Dries op zijn kotter
haalt de garnaaltjes binnen
de wind blaast door mijn haren
ik voel me heel, heel Hollands
wind, regen, de zee, ome Dries daar in de verte
plotseling Zwarte Wolken
onheil uit het noorden
een hels gejank
de wind slaat in de touwen
ik zie ome Dries gillen en overboord slaan,
even later, niks meer,
een metershoge golf
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soort van flatgebouw;
komt recht op me af
slaat stuk op de dijk
ik word het land opgeworpen
en dan opeens zie ik het
het gat
het gat in de dijk
en terwijl de golven naderen, huizenhoog,
ren ik, juich ik, hijg ik, schreeuw ik
en breng ik mijn vingertje in stelling
en duw het in de dijk
in de modderige dijk
voel hoe ik één wordt met de dijk
met de zee met het land met de wolken
de golven slaan zich stuk
op mijn vingertje
ome Dries wordt op de wal geworpen
dood en verzopen
maar ik voel niks meer
zie niks meer
hoor niks meer,
ik ben een vingertje geworden
en dat vingertje steekt in de dijk
ik ben een vingertje!!!
(Stilte)
Er gaan geruchten
over ene Petertje
Petertje uit de polder
de zoon van de sluiswachter
van de Haarlemmermeer
dat die Peter
die bleeksmoel
dat die eigenlijk
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- en niet ik het gat in de dijk heeft gestopt
en niet met zign vinger
maar met z'n hele vuist!
smakeloos
ik zeg u het is laster
pure laster
smerige praatjes van jaloerse mensen
oh ja, want daarin zijn wij zo klein
zo klein
wij Hollanders
voelen ons het meest op ons gemak
als we een ander naar beneden kunnen halen
als we een ander kunnen belasteren
maar nee;
ik verzeker u
ik was het
ik met mijn wijsvinger
en niet de een of andere beunhaas
snotjong
imitatie-Peter.
(Korte stile)
Dapper zign.
Dokter Boekman is m'n vriend
dat heeft-ie zelf gezegd
toen-ie vader kwam onderzoeken.
Vader was blauw
hamerslagblauw
ik deed iets dappers
ik stak mijn vinger
in z'n stijfgeworden mond
kaakkramp.
Ik kreeg 'm er amper weer uit.
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Met de dijk was het anders
die ging niet dood.
Nee moeder, je moet niet huilen.
Vader was blauw.
(Hansje staart in de verte)
Wat er later gebeurd is dat weet u
of eigenlijk dat weet u niet,
dat is namelijk wat er gebeurd is
ik ben vergeten, totaal vergeten
niemand weet het meer
er wordt niet meer over gepraat
alsof het zomaar iets was
maar het was niet zomaar iets
ik heb het land gered
een held
dat ben ik
een Hollandse held
maar nee
sssttt, mondje dicht
laat Hansje maar schuiven
die eeuwige bescheidenheid...
kut-calvinisme!
geen medaille
geen dankwoord
geen flesje drank
geen kerstpakket
niks
geen zoen van de koningin
geen fan-mail
ik ben maar gewoon Hansje
Hansje uit de polder
een zompkloot
ach, Hansje...
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(Korte stilte)
Ik werk nu bij een belastingkantoor
in de Flevopolder
interessant wear, daar niet van
en het houdt je van de straat
maar toch niet van dat je denkt van nou
daar maak ik wat mee...
eigenlijk had ik toneelspeler willen worden
met mijn klompen
op de houten planken
en wijzen met mijn vingertje
de mensen laten lachen en huilen
en emoties laten beleven
en ze met één van mijn stem
werelden van gevoel laten ondervinden
(Schraapt keel)
WATER
ZEE
STRAND
ZONNESTRAAL
STORM
MEEUW
HERSENTRILLING
WATERKOU
HAMERTENEN
EVOLUTIETHEORIE
SCHIJNBEWEGING
HA!

(Hij staart naar zijn vinger. Stilte)
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Deel 5
Apotheose
(Dik, Abe, Johnny en Hansje staan naast elkaar)

DIK TROM
Vroeger was ik
een knappe jongen
alles strak, niks hing
maar nu
kijk nu 's
alles voorbij.
De zwaartekracht heeft me te pakken
ik reik naar de bodem,
groei langzaam de grond in
tot ik een tuintje op mijn buik heb
en een onverschillige man
in een zwart pak
dat tuintje zal begieten.
Op mijn grafsteen zal staan
hier ligt Dik Trom
hij kon eten
als geen ander
maar nu wordt hij zelf
gegeten
door de maden
en zo is het
en dat is dat
en dat was
mijn verhaal,
het verhaal van Dik,
Dik Trom.
JOHNNY JORDAAN
Ja m'n jongen,
van het concert des levens
heeft niemand een program...
of zoiets.
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HANSJE BRINKER
Daar!
daar in de verte zie ik ze naderen
de zwarte hordes
het voetvolk
de mannen met de gulzige kaken
ze komen ons halen
ik zweer het je
onze tijd is om
vergeet het maar
die lamp gaat voorgoed uit
finito
eindspel
uit.
ABE LENSTRA
Geef me een bal
en ik leg hem in m'n nek.
Zonder met m'n ogen te knipperen.
Wedden?
JOHNNY JORDAAN
Jongens
ik krijg het koud
m'n galblaas begint op te spelen
ik weet niet hoe of ik het heb
het is alsof
er een gordijn van ijs
om mijn hart is gelegd
ik voel me plotseling zo vreemd
alsof...
alsof er niemand is die om me geeft.
Ik zou maar het liefst
een liedje willen zingen
en de rest compleet vergeten
ik bedoel
de wereld om me heen
en alle mensen op die wereld
compleet vergeten.
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ABE LENSTRA
Of dat ik met de bal aan de voet
tot aan de vijandelijke zestien meter optrek
een schijnbeweging naar rechts maak
en hem dan met links keihard inpegel
dat kan ik ook.
HANSJE BRINKER
Ik zweer je
ze rukken op.
DIK TROM
Maar wie dan?
HANSJE BRINKER
De golven,
ze zinnen op wraak.
(Korte stilte)
Weet je,
vroeger
als ik bij mijn oma op schoot zat
en haar oude hartje hoorde kloppen
in de bleke borst
dan moest ik dikwijls huilen
omdat ik dacht
straks is zij dood
en leef ik nog voort,
snappen jullie dat?
ABE LENSTRA
Een hoge voorzet
ik neem hem zonder te kijken
op mijn slof
keeper totaal verbluft!
De omhelzing
van mijn ploegmakkers
heb ik maar amper
overleefd.
DIK TROM
Ik ben bang;
bang
dat ze ons vergeten zijn.
Dat er niemand meer komt
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dat ze denken
laat maar zitten,
we hebben ze niet meer nodig
het kan ook wel zonder hun.
JOHNNY JORDAAN
Dat kan ik niet geloven
dat de mensen zo harteloos zouden kunnen zijn
daarbij
je hebt altijd nog de dieren,
de dieren die vertrouw ik
de dieren die vinden in mij een vriend
en ik bij hun
vice versa.
ABE LENSTRA
De schaar?
die kan ik ook
rechts over links
of links over rechts,
wat je maar wilt.
Ik heb alles in huis,
dank u.
JOHNNY JORDAAN
Weet u wat ik nou het meest
mis?
Het applaus
het gulle geluid
van tienduizenden klappende handen
och
ik weet nog goed
het San Marco plein
zwart zag het er
van de mensen
en allemaal klapten ze
voor mij
het is niet zozeer de waardering
maar meer het feit
dat je bestaat.

Don Duyns, Toneel

164

HANSJE BRINKER
Als het nacht wordt
en donker
ben ik niet bang,
ik vrees het duister niet
want ik weet
ooit gaat de zon weer schijnen
en zal ik weer buiten huppelen
en bloemen uitdelen
en door eerzame moeders
over mijn haar geaaid worden
en de mensen zullen zeggen
Hansje
och Hansje, dat is zo'n goeie jongen
een fijne knaap,
echt een fijne, lieve
Hollandse jongen
met een gouden hart.
JOHNNY JORDAAN
Help!
ABE LENSTRA
Ja Johnny, ja.
We komen allemaal eens aan de beurt.
JOHNNY JORDAAN
Help!
DIK TROM
Rustig Johnny, rustig.
JOHNNY JORDAAN
Ik wil niet in het zwarte gat!
HANSJE BRINKER
Je moet John, je moet.
JOHNNY JORDAAN
Ze komen op me af
met duizend vuurvliegen tegelijk
helse hordes!
o nee zeg
ik geloof dat ik moet kotsen
was ik maar
bij moeder thuis gebleven
o nee hè
aaagh!!!
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(Hel licht. Geraas. Johnny hangt bewegingsloos in zijn stoel)

DIK TROM
Wat moet ik er van zeggen?
hij was een fijne vriend
zolang het duurde
en het duurde veels te kort
maar
zo is het leven.
HANSJE BRINKER
Ja,
zo is het leven
het is een kwestie
van geven en nemen
en wie altijd achteraan de rij gaat staan
die redt het nooit.
(Korte stilte)

DIK TROM
Evengoed
was het een fijne vent.
HANSJE BRINKER
Een hele fijne vent.
DIK TROM
Zeker.
(Korte stilte)

DIK TROM
Een fijne vent
HANSJE BRINKER
Fijne vent.
(Korte stilte)

ABE LENSTRA
Goooaaalll!!!!
(Orgelmuziek)
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Deel 6
Kwartet der Hollandse helden.
DE VIER HELDEN
(In koor)
WATERKOU
HERSENTRILLING
WINTERPEEN
SLAGGITAAR
ELLEBOOG
SUPERMARKT
PIELEMOOS
NEON-LICHT
SCHAPENKAAS
SCHEDELDAK
HARTINFARCT
KRULLENKOP
NEUSVIOOL
SCHOENENDOOS
VLOOIENSPEL
WARMES
OEP
KADANG KADANS
TREINTRANSPORT
EZELGEVAAR
WORMENVERTOON
DIEVENBEDROG
STEUNKOUS
STOMA
ORTOPHEDISHE SCHOEN
NACHTWACHT
VAN GOGH
REMBRANDT VAN RHIJN
POLDERPOMP
ZOMPKOP
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ZUMPE ZUMPE
KABAMZA!
OORLOGSTRAUMA
KLEPPERBAND
ANTON MUSSERT
HOLLAND
HOLLANDIA
KLAP
BOEM
NELLY
BAAS VAN DRIEL
HILDA VON GLECK
KAREL SCHUMMEL
KAREL HILLEN
OUWE KEE
KEETJE WOUTERS
TANTE LEEN
TOTTY
TON
HILTJE...?

(Donkerslag)

Don Duyns, Toneel

169

Er hangt een man aan de lamp in de keuken
(1995)
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Personen
VROUW
SOLDAAT
MAN
ECHTGENOOT

Dekor
De actie speelt zich af in en rond een keuken in een nieuwbouwhuis, midden jaren
negentig.
‘Eerst zal ik u het hoofd afsnijden. Daarna zult u de waarheid kennen.’
(uit: Kuifje en de Blauwe Lotus, Hergé)
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Eerste bedrijf
(Een vrouw. Ze kookt. Groentesoep. In een kleine, smoezelige keuken. Ze neuriet mee met de
radio.
Arbeidsvitaminen. Ze rolt gehaktballetjes, snijdt prei. Op het vuur een grote, stalen pan. Zeer
in de verte is heel vaag granaatvuur hoorbaar. De telefoon gaat. De vrouw kijkt verstoord.
Ze veegt haar handen af een vaatdoek. Ze draait radio zachter, zucht en neemt op)

VROUW

Annelies.
Hallo...met Annelies.
Met wie?
Wie zegt u?
O.
O.
O.
O.
Ik begrijp het.
O.
Dat klinkt belangrijk.
O, is het ook.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja, ik begrijp het.
O.
Nee, niet gezien.
Spijt me.
Sorry.
Ja.
Ja.
Ja.
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Ja, ik sta hier echt niet te liegen, hoor!
Nee.
Nee.
Precies.
Ja.
Tot ziens, meneer....?
O.
Verbinding verbroken.
(Ze hangt op. Zucht. Draait de radio weer harder. Steekt een filtersigaret op. Gaat door met
gehaktballen draaien. Legt ze op een schoteltje. Schuift de prei in de soep. Snijdt paprika's en
champignons doormidden)

VROUW
(In zichzelf)

Ik ben een vrouw en ik maak soep.
Lekkere soep. De beste soep.
Soep waar je U tegen zegt. Elke dag maak ik die soep.
Het enige waar ik echt goed in ben. Soep maken. Ik ben een vrouw en ik maak
soep. Mijn man is naar zijn werk.
Elke ochtend vertrekt hij, onder zijn arm een aktentas, vol belangrijke papieren,
zo belangrijk dat ik ze niet eens mag zien.
Annelies, zegt mijn man dan,
Annelies het is beter dat je deze papieren niet ziet, dat is beter voor jou en beter
voor mij, dat zegt hij, mijn man.
Ik weet eigenlijk niet eens precies wat voor werk hij doet en waar,
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dat weet ik niet, ik weet alleen dat in een goede soep een echt goede groentesoep
champignons en paprika's horen zo, daar gaan jullie!
(Ze schuift champignons in het nu kokende water. Op dat moment knalt er een man aan een
parachute door het plafond. Een soldaat. De vrouw gilt. De man brult. De parachute blijft
steken; ongeveer een halve meter boven de grond blijft de man bungelend in zijn tuigje hangen)

SOLDAAT

Maak me los.
Maak me los.
Maar godverdomme, maak me dan toch los!
Maak me los!
Ik zeg je, maak me los!
Maak me nu los!
Los, ik wil los!
Ik wil hier niet hangen.
maak me los!
Los!
(De vrouw staat als aan de vloer genageld tegen de muur. Haar gezicht in een angstige grimas
vertrokken. Ze heft haar armen beschermend voor haar lichaam. De radio speelt een lang
vergeten liedje)

VROUW
(Heel zachtjes)

Help...
SOLDAAT

Maar ik doe niets.
Ik ben je vriend.
Als je me losmaakt krijg je een chocoladereep van me.
Maak me maar los...
VROUW
(Benepen)

Ik lust geen chocola.
SOLDAAT

Ik ben je vriend.
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Ik geef je sigaretten.
Een slof sigaretten geef ik je.
De beste Turkse sigaretten.
VROUW

Rook niet.
SOLDAAT
(Angstig improviserend)

Nee, je rookt niet, nee, natuurlijk, heel gezond, maak me nu maar gauw los voor we
bezoek krijgen. Ik ben je vriend. Hai.
VROUW

Overdag krijg ik nooit bezoek alleen 's avonds om een uur of zes dan komt mijn man
thuis, zegt hallo, doet zijn schoenen uit en gaat op de bank liggen, bezoek komt hier
niet.
SOLDAAT
(Voorzichtig)

Maar nu misschien wel, nu ik hier ben. Hai, ik ben Rik, je vriend, geef me de vijf.
(De man steekt zijn hand uit. De vrouw loopt langs de muur naar de radio en zet die uit. Ze
roert in haar pan, alsof er niets aan de hand is)

VROUW
(Tegen de pan)

Ik ben een vrouw. Ik heet Annelies. Ik maak groentesoep. Overdag krijg ik nooit
bezoek. Nooit.
SOLDAAT

Maar nu ben ik er.
Gezellig.
Samen kunnen we lachen,

Don Duyns, Toneel

175
plezier maken, jij en ik.
Jij heet Annelies en ik heet Rik.
Wij met z'n tweeën, dat is gezelligheid troef.
Je vindt het toch niet erg als ik je Annelies noem, Annelies?
VROUW

Ik ben een vrouw.
Ik maak groentesoep.
Soep met ballen.
SOLDAAT

Zeg, maar luister nou eens godverdomme, luister nou 's naar me.
VROUW

Ik wil niet met je praten.
Jij bent er niet.
Ik heb niets gezien.
Er is niks gebeurd.
(Neuriet nerveus)

Tadididadadidi.
SOLDAAT

Luister Annelies, die soep, dat pak je niet goed aan.
VROUW
(Verbaasd / verrast)

O nee?
SOLDAAT

Nee. Je moet de champignons eerst even fruiten voor je ze in het water gooit.
VROUW

O ja?
SOLDAAT

Ja dat is lekkerder.
Geloof mij maar, ik ben je vriend.
Rik. je vriend. Hai.
VROUW

Wilt u misschien een kopje?
Een kopje soep?
SOLDAAT

Nou graag. Heel graag.
Maar dan moet je me wel even losmaken.
Het tuig begint te schuren.

Don Duyns, Toneel

Het vlees onder mijn oksels is al helemaal rauw

Don Duyns, Toneel

176
en bij mijn kruis begint het ook behoorlijk te trekken, ik zou heel graag op die houten
stoel willen zitten, gewoon op die houten stoel en genieten van een kopje eenvoudige
soep.
VROUW

U krijgt de soep daar.
U blijft hangen.
Ik ken u net, ik ga u niet losmaken, dat kunt u wel vergeten.
(De vrouw geeft de man een kopje dampende soep. Hij blaast erin en neemt, al hangend,
voorzichtig een hapje)

SOLDAAT

Maar dit is heerlijk!
Ik schaam me diep dat ik ooit kritiek heb gehad op uw bereidingswijze, deze soep
is perfect.
VROUW
(Quasi-bescheiden)

Vindt u?
SOLDAAT

Jazeker, en dat mag best eens gezegd worden.
(De bel gaat. De man kijkt verschrikt op, laat de kom uit zijn handen vallen)

VROUW

Zond... ach kijk nou toch.
SOLDAAT

Niet opendoen, in godsnaam niet opendoen
VROUW

Waarom niet?
(Er wordt weer, ditmaal indringender, gebeld)

SOLDAAT

Omdat ik het je vraag.
VROUW

Ik zie geen enkele reden om niet open te doen. Misschien is het mijn man die zijn
sleutels is vergeten. Of zijn aktetas.
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SOLDAAT

Alsjeblieft!
(Er wordt drie, vier keer achter elkaar aangebeld. De vrouw kijkt de soldaat alleen maar aan.
Dan stopt het bellen)

SOLDAAT
(Zeer opgelucht)

Bedankt.
VROUW

Ik had geen zin om open te doen.
(De telefoon gaat. De vrouw draait het vuur uit en loopt naar het rinkelende ding)

SOLDAAT

Niet opnemen. ik smeek je, niet opnemen.
VROUW

Begin je nou alweer?
(Ze neemt op. De soldaat sluit zijn ogen en vouwt zijn handen. Hij mompelt zachtjes een gebed)

SOLDAAT

Onze Vader, die in de hemelen zijt uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome...
VROUW

Annelies.
Met Annelies.
O, u weer.
De grote onbekende.
Ja.
O.
Nee, nog steeds niet gezien.
Nee, helemaal niks.
Spijt me.
Zal ik u terugbellen als...
o,
(Tot soldaat)

verbinding verbroken.
SOLDAAT

Wie was dat?
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VROUW

Een man met een donkere stem.
Klonk wel geil.
Maar hij gaf geen naam op.
SOLDAAT

Jezus Christus.
VROUW

Rustig maar.
Dweilen, ik moet dweilen.
De soep opdweilen.
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Dan komt alles goed. Dweilen.
(Ze loopt de keuken uit. Voor het eerst is de man alleen. Hij probeert zich uit het tuig te
bevrijden en een mes uit zijn zak te pakken maar geeft zijn pogingen al snel op)

SOLDAAT

Het ene moment hang je nog zo vrij als een vogeltje in de lucht, het volgende moment
hoor je zware knallen en dreunen, en zie je de aarde snel dichterbij komen, een dorpje,
de kerktoren, weilanden, rijtjeshuizen, een dak, een dak dat dichterbij komt je gaat
door dat dak heen en je hangt in een keuken en je bent de gevangene van een labiele
huisvrouw, met andere woorden je hebt jezelf flink in de nesten gewerkt.
(Vrouw komt binnen met dweil. Neuriet. Dweilt soep op)

VROUW

Even de dweil erover... en alles is weer in orde.
SOLDAAT

Kan je alsjeblieft ophouden met neuriën?
VROUW

Pardon?
SOLDAAT

Dat irriteert me, dat stomme, opgewekte geneurie terwijl de wereld in brand staat.
VROUW
(Plotseling opgewonden)

En dacht jij, godverdomme, dat jij mij niet irriteerde?!
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Dat hangt daar maar in mijn keuken met zijn naar apenlucht stinkende pakkie en dat
houdt af van het klaarmaken van mijn soep met onzinnig gezwets en kletspraatjes,
nee makker, jij moet heel goed gaan oppassen, want de telefoon staat onder
handbereik, hoor je, onder handbereik.
SOLDAAT
(Haastig)

Hoho, Annelies, ik ben Rik, weet je nog, je goeie ouwe trouwe makker en kameraad
en ik weet nog een hele leuke mop die jij vast nog niet kent.
VROUW

Liever niet.
Ik hou niet van moppen.
Snap de clou nooit.
SOLDAAT

‘Ik sta op wacht, mijn hart doet pijn.’
VROUW

Wat?
SOLDAAT

Laat maar, een oud soldatenlied.
VROUW

O.
SOLDAAT

Kan ik hier blijven slapen, Annelies?
VROUW

Jawel, dat kan.
Maar ik laat je wel hangen.
SOLDAAT

Bedoel je dat ik de hele nacht hier moet blijven hangen? Hangend slapen?
VROUW

Ja dat bedoel ik.
Ik vind je aardig in je tuigje, maar als ik je los zou maken weet ik niet of je nog
steeds zo aardig bent.
SOLDAAT

Natuurlijk wel.
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Hé, ik ben het, Rik.
Je vriend.
VROUW

Waarom zou ik je vertrouwen?
SOLDAAT

Voel maar, in m'n zak. M'n portemonnee.
Ja, daar.
(De vrouw voelt voorzichtig in 's mans zakken en duikelt een grote, bruinlederen portemonnee
op. Meteen doet ze weer een paar stappen achteruit)

SOLDAAT

Maak maar open.
VROUW

Ik hoef geen geld.
SOLDAAT

Nee, de foto's, kijk naar de foto's.
VROUW
(Kijkt naar de foto's)

Ach gossie, wat een schatje!
SOLDAAT
(Trots)

Dat is Sam m'n jongste.
VROUW

Kijk die krullebol toch 's; en dan die oogjes net twee kleine glimmende dropjes.
Wat een poepie! Ach en die.
SOLDAAT

Willy, die is al aan 't wisselen.
Een echte belhamel.
VROUW

Ook een leuk ventje.
SOLDAAT

Heb jij geen kinderen?
VROUW

Nee, nee, die heb ik niet.
Maar daar wil ik het liever niet over hebben.
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Het is zo dat mijn man, nou ja, bepaalde lichamelijke vaardigheden niet kan
verrichten.
SOLDAAT

Ik begrijp het.
Lullig.
VROUW

Waar is je vrouw?
Heb je geen foto van haar?
SOLDAAT

Ze is dood.
Auto-ongeluk.
Ze rende achter Willy aan,
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die weer achter een bal aanrende, een grote dikke Mercedes van rechts en... bang!!!,
zeg maar dag met je handje.
Ik heb alle foto's verscheurd.
VROUW

Wat zielig
SOLDAAT

Zielig bestaat niet.
Zo gaan die dingen.
VROUW
(Filosofisch)

Ja, wat is dit leven anders dan een grote pan soep? Wij zijn de balletjes die willoos
ronddrijven in de morsige drab van het noodlot. En of je leven nou goed gekruid is
of niet, dat hangt alleen af van die grote opperkok daarboven. Of zoiets.
(Komt tot zichzelf)

Wil je nog een beetje soep?
SOLDAAT

Nee.
VROUW

Zal ik de radio voor je aanzetten?
SOLDAAT

Nee. dank je.
VROUW

Een glaasje water misschien?
SOLDAAT

Nee. Ik had graag dat je me losmaakte.
VROUW

Dat zou ik heel graag willen Rik, maar dat kan ik niet.
SOLDAAT

Waarom niet?
VROUW

Mijn man zou razend zijn.
SOLDAAT

Je man hoeft toch van niks te weten? Jij maakt me los, ik verzamel m'n spullen en
ik verdwijn geruisloss.
VROUW
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En het gat in het dak?
SOLDAAT

Een meteoor.
VROUW

En waar is die meteoor dan?
SOLDAAT

Verbrand. Opgebrand tijdens de val.
Toe maak me los.
VROUW

Ik vertrouw je niet.
SOLDAAT

Dat snap ik niet.
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Hoe kan jij iemand niet vertrouwen die kinderen heeft als Sam en Willy?
Hoe kan jij zo argwanend zijn?
lk ben gewoon een jonge kerel die hier toevallig aan een parachute hangt en ik
heb jouw hulp nodig.
Annelies, ik heb nu heel hard jouw hulp nodig.
VROUW

Oké.
(Ze maakt de soldaat los. Met een plof belandt hij op de grond. Hij voelt aan zijn enkels en
rekt en strekt zich uit. Hij kreunt)

SOLDAAT

Hartstikke bedankt, Annelies. Echt heel aardig van je.
VROUW

Niks te danken. R... aaaaah!
(De soldaat schopt de vrouw in haar maag. Ze klapt dubbel. Met een klap op haar achterhoofd
slaat hij haar bewusteloos. Ze kreunt. Hij zet hard de radio aan, verzamelt zijn spullen, pakt
uit een la de huishoudbeurs en beent weg, de deur uit. De soep kookt over. Black-out)
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Tweede bedrijf
(Een uur later. De vrouw ligt op de grond, met haar gezicht naar beneden. Ze kreunt zachtjes.
Een man komt binnen, met een lapje voor zijn oog. Hij ziet er louche uit en draagt een
bemodderde regenjas. Hij knielt naast de vrouw en ademt in haar gezicht. De vrouw springt
op en deinst angstig achteruit. De geur van zwavel)

MAN

Waar is-ie?
VROUW

Wie bent u?
MAN

De soldaat. Waar is-ie?
VROUW

Dit is huisvredebreuk.
MAN

Ik heb een vergunning. Waar is-ie?
VROUW

Ik wil die vergunning zien.
MAN

Jij hebt niets te willen, jij moet je bek houden en naar mij luisteren.
VROUW

Heeft u mij gebeld, vanochtend?
MAN

Nee, dat kan ik niet geweest zijn.
Ik heb een hekel aan telefoneren.
VROUW

Maar ik herken uw stem.
MAN

Ik zeg je toch dat ik het niet was.
VROUW

Vreemd, ik zou toch zweren dat...
MAN

Ik weet 't van de soep.
VROUW

Van de soep?
MAN
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Ja. U maakt soep voor de troepen. Mmm.
Dat waarderen wij zeer. Goed voor het moreel.
Soep met ballen, stevige ballen.
VROUW

Och, eenieder doet wat-ie kan, niet waar.
Ik ben een vrouw, ik maak soep.
Een ander doet misschien weer iets anders.
MAN
(Scherp)

Maar dat geeft U nog niet het recht te liegen.
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VROUW

Wat is er met uw oog?
MAN

M'n oog?
VROUW

Ja, u heeft een lapje voor uw oog.
Wat zit daar onder, onder dat lapje?
MAN

Dat zou je niet willen zien.
VROUW

Ik ben nieuwsgierig van aard.
MAN

Pus en oogwit en aangekoekt bloed.
VROUW

Ik dacht al zoiets.
Jij smeerlap.
MAN

Ik mag dan een smeerlap zijn, ik sta wel aan de goede kant.
VROUW

O ja? En wat is dat dan; de ‘goede kant’?
MAN

Onze kant. Natuurlijk onze kant. Deze kant.
De kant waar wij aan staan.
VROUW

En zij dan? De anderen?
MAN

Zij staan aan de andere kant.
De verkeerde kant.
De soldaat die hier geweest is, die staat aan de verkeerde kant.
VROUW

Er is hier geen soldaat geweest.
Pertinent niet.
Ziet u sporen van een soldaat?
MAN

Een gat in het dak. Modder op de grond. U heeft hier gedweild. Mmm. Het ruikt
hier... (Snuift) vreemd. Sporen, louter sporen.
VROUW
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Een meteoor. Ik had mijn schoenen niet goed geveegd.
Er was soep gevallen, ik moest dweilen. Ik ruik zelf vreemd, tenminste; dat zegt
mijn man, mijn man zegt dat.
MAN

Uw man. Ook zoiets. Is hij er?
VROUW

Nee. Hij werkt.
MAN

Wat doet hij, uw man, wat is zijn beroep?
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VROUW

Dat weet ik eigenlijk niet.
MAN

Weet u het ‘eigenlijk’ niet of weet u het helemaal niet?
VROUW

Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen idee.
Hij gaat 's ochtends weg met z'n aktetas onder z'n arm en 's avonds komt hij om
zes uur thuis met diezelfde aktetas onder diezelfde arm. En dan doet hij een kort
tukje op de bank, met zijn schoenen uit. En daarna kijken we in stilte naar het acht
uur Journaal met Joop van Zijl. Verder weet ik er niet veel van, van mijn man.
MAN

Baalt u daar nou niet verschrikkelijk van?
VROUW

Waarvan?
MAN

Van zo iemand. Van uw man. Iemand waar je dagelijks bij in de buurt bent, maar
die je eigenlijk helemaal niet kent.
VROUW

Ach weet u meneer, het is nooit anders geweest. Sommige dingen zijn nu eenmaal
zoals ze zijn. Ik bedoel: een pan soep is ook maar gewoon een pan soep, je kan wel
proberen er iets anders van te maken, maar...
MAN
(Pakt haar bij de keel)

Beseft u wel in wat voor toestand ons land verkeert?
VROUW
(Panisch)

Niet aan mijn keel, alstublieft, niet aan mijn keel.
Overal, maar niet aan mijn keel.
(De man laat haar los, terwijl zij hevig hijgt. Ze wrijft over haar nek. De man kalmeert weer,
steekt een sigaret op)

MAN

De fijnste Amerikaanse sigaretten. Ook een?
VROUW

Je mag me nooit bij m'n keel pakken, niemand mag mij bij mijn keel pakken, mijn
man niet, een vreemde niet, niemand niet.
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MAN

Rustig nou maar. Wees blij dat ik niet geknepen heb. Als je maar wel weet dat ik
mensen als jij haat. Dat leeft er maar rustig op los terwijl wij het vuile werk op kunnen
knappen, terwijl wij, jongens van de frontlinie, elke dag weer ons hachie moeten
wagen voor truttenbollen als jij!
VROUW

Maar ik maak soep voor de troepen.
MAN

Ach wat; soep voor de troepen.
Donder op met je soep!
Er is nog geen oorlog gewonnen met soep!
Pit moeten we hebben, en kloten, en jongens van
Jantje de Wit, stoere kerels en robuuste wijven.
Echte vaderlanders met hart voor de zaak!
Een kloppend levend, pompend Oranje hart!
VROUW

Ik doe ook maar m'n best, op mijn manier.
MAN

Je moet meer dan je best doen.
Dit land gaat ten onder aan mensen die hun best doen.
Mensen die hun beste beentje voorzetten.
Bah, verachtelijk.
De terreur van de gulden middenmaat.
Daarom winnen wij nooit eens een groot sportevenement; omdat iedereen hier zo
z'n best doet.
Daarom worden wij altijd tweede, godverdomme.
Slappe kut-mentaliteit!
Tevreden met zilver of brons.
Nee, je moet willen zegevieren.
Gáán voor goud.
Desnoods met bloed, zweet en tranen.
VROUW

U ziet zo bleek.
Voelt u zich wel goed?
MAN

Het thema ligt me na aan het hart, oké?
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VROUW

Wat doet U eigenlijk?
MAN

Pardon?
VROUW

Nou, ik maak soep, de soep voor de troepen.
Maar wat doet u? Voor de troepen.
MAN

Wat ik wel of niet doe, doet op het moment in het geheel niet ter zake. Tenminste,
dat is mijn zaak en niet de uwe, begrepen?
Wat nu ter zake doet is dat bepaalde individuen, met andere woorden uw buren
hier een man door het dak hebben zien gaan. Een man aan een parachute. Een soldaat,
dus. En een levensgevaarlijke, want een vijandige.
VROUW
(Nadenkend)

U bent dus van de geheime dienst.
MAN

Hoe zegt u?
VROUW

Als u niet wilt zeggen welk beroep u uitoefent bent u dus van de geheime dienst.
MAN

Ho, u gaat te snel. Deze conclusie is niet loepzuiver. Als ik zeg: uw jurk is niet groen
dus is hij bruin, spreek ik dan de waarheid?
VROUW

Nee, maar heb ik gelijk?
MAN

Ik zeg niet dat ik niet van de geheime dienst ben, maar ik zeg ook niet dat ik wel van
de geheime dienst ben. Want dat ben ik niet. Of wel.
VROUW

Wilt u soep? Een beetje soep?
MAN

Ik kan geen soep velen. Mijn maag houdt het niet binnen. Een erfelijke kwestie. Mijn
oma had het ook.
VROUW

O.
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(De man loopt om de vrouw heen, beloert haar als een kat zijn prooi. Zij neuriet zachtjes en
knijpt een pannenlap fijn. Hij ademt flink in haar gezicht)

VROUW

Pfoei, wat heeft u gegeten?
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MAN

Pardon?
VROUW

De geur, uit uw mond. Alsof u van binnen dood bent.
MAN

Dat heb ik u al gezegd. Mijn maag. De kleppen staan open.
U ruikt linea recta mijn darmen. Het spijt me, maar ik kan er niets aan doen. Een
eventuele operatie zou levensbedreigend kunnen zijn.
VROUW

En nog 's iets anders: hoe komt u aan dat oog?
MAN

Genoeg gekletst. Waar is de soldaat?
VROUW

Eerst de geschiedenis van het oog.
MAN

Een ongeluk.
VROUW

Wat?
MAN
(Terwijl het licht verandert in flash-back-licht)

In mijn jeugd. We speelden op straat. We, dat zijn Harry de Wit, Koen Flink en ik.
We speelden cowboytje en indiaantje.
Omdat ik fysiek nogal achterbleef bij Harry en Koen was ik de indiaan, dat waren
toen nog de slachtoffers. Ze bonden me vast en smeerden mijn gezicht in met
rozenbotteljam. Om mieren te lokken zeiden ze. Met rozenbotteljam, nota bene. Ik
heb daar de hele verdere dag in het bos gestaan, tot ik door een troep rondtrekkende
padvinders gered werd.
VROUW

En nu uw oog!
MAN

Geduld. De volgende dag op school wilde ik wraak nemen. Ik wachtte Koen en Harry
buiten de klas op, gewapend met een stanley-mes. Ik wist Harry op zijn wang te
raken, dat het bloed eruitdroop, maar Koen stak mij met een Bruynzeel HB...
VROUW

Een wat?
MAN
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Een potlood. Hij stak het diep in mijn oogkas,
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met een geluid of je een zwaard in de modder prikt.
Even later hing mijn linkeroog op de kas.
VROUW

En wat is er met Koen en Harry gebeurd?
MAN

Ze zijn van school gestuurd.
(Korte stilte. Licht weer naar normaal)

MAN

En nu de soldaat.
VROUW

Tsja. De soldaat.
MAN

Ja. Schiet op, ik heb haast. Het land moet gered.
VROUW

Waarom eigenlijk? Waarom zouden we ons druk maken over ‘het land’? Waarom
zouden we niet gewoon gezellig... u en ik... ik bedoel... taratara tara...
MAN

U bent een aardige vrouw, maar...
(Pakt haar bij de keel)

VROUW

Alstublieft!
(Laat los)

Goed dan. De soldaat is verdwenen.
Hij is hier geweest, hij heeft mij geslagen en geschopt en hij is weer verdwenen.
Waarheen weet ik niet.
MAN

Hij heeft u geslagen en geschopt?
VROUW

Ja.
MAN

Dus hij moet hier in de buurt zijn?
VROUW

Dat staat wel vast. Hij is groot en sterk en knap. En hij heeft twee zoontjes, Sam en
Willy. Hij vond mijn soep lekker zei hij.
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MAN

Was hij toevallig een neger?
VROUW

Nee, dat niet nee.
MAN

O.
VROUW

Waarom wilt u dat weten?
MAN

Nou dat sluit toch weer een heleboel mogelijkheden uit.
VROUW

Regel één: wij praten hier niet over de huidskleur van mensen. Regel twee: wij praten
hier niet over kenmerken die voor een hele bevolkingsgroep gelden.
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MAN

Maar luister nou 's: als ik vier verschillende sterke drankjes in jouw bierflesje giet,
wat gebeurt er dan? Juist, je wordt doodziek. En dat is ook waar. Goed, ik denk dat
ik maar eens aan de slag ga. Mag ik u zoenen?
VROUW

Wilt u eerst nog wat soep?
MAN

Geen soep.
(Wijst op maag)

De kleppen.
VROUW

Ach ja.
MAN

Ja.
VROUW

Goed, u mag mij zoenen, maar kortstondig en zonder uw mond te openen om uw
tong naar binnen te duwen.
Dat blief ik niet.
MAN

Goed.
(Ze zoenen. De deur gaat open. Een enorme slungel van een vent komt binnen. Aktetas in de
hand, bril op zijn neus. Hij heeft een bruin elastiek om zijn rechterbroekspijp. Hij kijkt niet op
of om)

ECHTGENOOT

Hallo schatje, fijne dag gehad?
Lekker soep gemaakt?
Hoe het op kantoor was?
Och, ging wel. Zelfde als altijd.
Verder niks bijzonders.
Zo en nu wil ik wel eens...
(Hij draait zich om en ziet de twee in omhelzing)

Zeg schatje, wie is die man?
(Black-out. Op band is een luid changement hoorbaar. Brekende scherven, kreten, geschuif
met meubels en piano's. Als het Licht weer opgloeit (aan het begin van het derde bedrijf) is
er aan het toneelbeeld echter niets veranderd)
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Derde bedrijf
(Iets later. De echtgenoot is op een stoel gaan zitten, zijn hoofd tussen zijn handen. De man
met het ooglapje rookt kalm een sigaret. De vrouw wringt baar handen, tot het kraakt)

ECHTGENOOT
(Hardop denkend)

Ik ben voortdurend op zoek naar iets, naar iets... maar ik kan het niet vinden.
Sta ik 's ochtends op, heb ik het idee dat ik mijn hoofd op mijn kussen heb laten
liggen.
Stap ik op de sneltram naar de stad, kijkt iedereen me met holle ogen aan of er
gaten in mijn lichaam zitten.
En op kantoor ben ik steeds bang dat mijn stijve lul tussen de knopen van mijn
gulp door zal kruipen, in het volle zicht van juffrouw Nelly.
Als ik mijn sluitspieren niet meer kan beheersen zit ik voortdurend onder de stront.
Als mijn hersens zouden kortsluiten zou ik voortdurend zeggen wat ik echt dacht.
En als ik niet aan de goede kant stond zou ik heel erg fout zijn.
Er is ergens iets grondig misgegaan, met mij, of met de anderen.
Ik zit op mijn kantoor, ik haal koffie uit de automaat, ik schrijf een rapport, ik
schrijf nog een rapport, ik eet een boterham, ik drink mijn koffie uit de automaat, en
ik denk voortdurend: er moet toch meer zijn?
MAN

Nee, verder is er niks.
Dat is het.
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ECHTGENOOT
(Alsof hij hem niet hoort)

En dan kom ik thuis en zie ik mijn vrouw.
Tongkussend met een individu dat een lapje draagt voor zijn oog.
VROUW
(Zacht)

Daaronder zit pus en bloed. En smeer.
ECHTGENOOT
(Komt tot zichzelf)

Pardon?
VROUW
(Harder)

Je zou het niet willen zien.
ECHTGENOOT

U bent een oorlogsinvalide?
MAN

Zo zou je het kunnen zeggen.
ECHTGENOOT

En wat moet u hier, als ik vragen mag? U schijnt mijn echtgenote als asbak te
gebruiken.
MAN

Wat is dat voor toon, klootzak?
ECHTGENOOT
(Schrikt)

Pardon?
MAN

Ik had een heel gewoon gesprek met uw vrouw. Van mens-tot-mens.
ECHTGENOOT

Over holtes, neem ik aan?
MAN

Nee, over soep.
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De soep van uw vrouw is onbetwist de beste soep die er in dit land te vinden is.
Zij geeft de troepen kracht.
Haar ballen zijn de beste ballen.
De meest kruidige, opzwepende ballen die er zijn.
Haar peterselie is de beste peterselie.
Haar soep, meneer, is de oersoep.
VROUW

Dank u. Het is bijna teveel eer.
ECHTGENOOT

Hum. Nou goed.
(Staart omhoog)

Allejezus, hoe komt dat gat in het dak?
MAN

Die vraag stelde ik ook.
ECHTGENOOT

En?
MAN

Er is hier een soldaat aan een parachute dwars door het dak naarbinnen gevallen.
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ECHTGENOOT

Belachelijk!
VROUW

Een komeet.
ECHTGENOOT

Wat?
VROUW

Dat gebeurt ook.
Zo'n hemellichaam legt tienduizenden kilometers af om uiteindelijk, net voor hij
hier de grond raakt, op te branden.
ECHTGENOOT

Klinkt plausibel.
Weet je, het was vandaag zo vreemd op het werk.
Iedereen leek op mij.
Ik had het idee dat de hele wereldbevolking één grote kopie van mij was, allemaal
mannen met aktetassen, middenscheidingen en bruine pakken, bleke koppen,
steenpuisten achter het oor, vieze bleke reten met gele pukkels en allemaal met precies
hetzelfde doel...
VROUW

Lunchtijd?
ECHTGENOOT

Nee, promotie.
Echt waar, als ik een collega zou moeten doden om een betere baan te krijgen zou
ik dat zeker doen; deze maatschappij smeekt om een harde hand.
(Steekt rechterarm omhoog)

O, ik heb toch zo'n kramp in m'n rechterarm.
MAN
(Duwt arm omlaag)

Neem me niet kwalijk, maar mag ik vragen wat u doet?
ECHTGENOOT

Wat doet?
MAN

Uw werk wat doet u voor werk?
ECHTGENOOT

Ik werk in een kantoor.
MAN
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Ja, in een kantoor en dan?
ECHTGENOOT

Wat, en dan?
MAN

Nou, wat voor kantoor?, wat doet u daar precies?
ECHTGENOOT

Wie of wat geeft u het recht mij in mijn eigen huis te ondervragen?
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MAN
(Geeft echtgenoot een officieel uitziend papier)

Hier, leest u dit.
(De echtgenoot leest het papier, dat vol stempels zit, zeer aandachtig. De vrouw kijkt neuriënd
en nieuwsgierig toe. Ze probeert het papier mee te lezen maar de echtgenoot draait het van
haar weg. Als hij het uit heeft geeft hij het met een serieus gezicht weer aan de man terug)

ECHTGENOOT

Neem me niet kwalijk, ik wist het niet.
MAN

Ik neem u niks kwalijk.
ECHTGENOOT

Het oog, natuurlijk, het oog.
Nogmaals excuses, vraag u wat u wilt.
VROUW

Ja hallo, time out heren.
Mag ik even weten wat hier precies aan de hand is?
MAN

Wat? Aan de hand is?
VROUW

Met dat papier en zo.
ECHTGENOOT

Bepaal jij je nou even tot de soep, meneer en ik moeten even serieus praten, sigaretje?
Drankje?
MAN

Geeft u mij maar een jonge klare, als u weer wat dat is.
Nou goed, terug maar de eerste vraag; wat doet u precies voor werk?
Antwoordt u graag kort en bondig.
Ik hou niet van gelul.
ECHTGENOOT

Het is een nogal vreemd kantoor.
Dat moet ik er even bij zeggen.
MAN
(Geïrriteerd)

Ja gaat u voort.
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ECHTGENOOT

Wij bereiden, hoe moet ik het zeggen, wij bereiden bepaalde gevechtshandelingen
voor, vanachter de studietafel, de theorie achter het bloedvergieten, zeg maar. Voor
volk en vaderland.
MAN

Prachtig.
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Dat maakt ons op een bepaalde manier tot collega's.
ECHTGENOOT

Ja.
(Korte stilte)

MAN
(Geeft vergeelde foto)

Kent u deze man?
ECHTGENOOT

Allejezus, ja!
Die heb ik op het nieuws gezien.
MAN

Maar nooit persoonlijk?
ECHTGENOOT

Gelukkig niet, nee.
MAN

Hij was hier.
ECHTGENOOT

Wat?
VROUW

Wie?
MAN

De man van de foto.
ECHTGENOOT

O, God. En waar is hij nu?
MAN
(Agressief)

Verblijfplaats onbekend. Verbinding verbroken. Tuut tuut tuut.
ECHTGENOOT

O. Jeetje.
(Stilte)

MAN
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(Out of the blue)

Zeg, heeft u wel eens twee vliegtuigen op elkaar zien knallen?
Mmm. Het ene landt, het andere stijgt op en ergens midden in de lucht, op punt
x, knallen die twee zilveren vogels op elkaar. Mmm. Rook, lawaai, angst, vuur. Dan,
niks meer.
ECHTGENOOT

Nee, heb ik nooit gezien.
VROUW

Ik ook niet, nee.
MAN

Ik wel. In de vorige oorlog. Dat maakt me toch een herrie! En dan die lucht van
verschroeid mensenvlees... afgerukte benen... kinderarmpjes zonder lijf... overal
uitwerpselen.
VROUW

Waarom vertelt u dit?
MAN

Wat?
VROUW

Nou, zoiets, over die uitwerpselen, dat is toch gruwelijk? Probeert u ons te provoceren
of zo? Wij
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zijn twee oppassende mensen hoor, mijn man en ik. U zult ons niet kunnen betrappen
op berispelijk gedrag.
ECHTGENOOT

Schatje, ik denk niet dat het nodig is dat je meneer...
VROUW

Sinds wanneer noem jij mij ‘schatje’?
ECHTGENOOT

Jamaar ik...
VROUW

Geef antwoord, kakkerlak!
MAN

Mevrouw, gedraagt u zich. Er zijn belangrijker zaken...
VROUW

Bemoei je er niet mee, bekmeur.
ECHTGENOOT

En nou hou je je mond! Of ik... ik... ik!!!
VROUW

Ik...
ECHTGENOOT

Nee, stil! Meneer hier is bezig met een zaak van landsbelang! Die soldaat die hier is
geland is een moordenaar van het ergste soort. Hij snijdt kinderen de hartjes uit en
versiert er zijn bunker mee.
VROUW
(Verslagen)

Is dat waar?
MAN

Helaas, het is maar al te waar. En dat is niet alles. Hij en zijn mannen martelen on
ze jongens op de meest verschrikkelijke manieren. Je herkent ze na zo'n behandeling
niet eens meer, met bloed besmeurde mummies... onmenselijk, gewoon.
VROUW
(Grijpt zich vast aan stoelleuning)

Ik moet even gaan zitten.
ECHTGENOOT

Glaasje water, lieve?
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VROUW
(Staart voor zich uit)

Maar hij had zelf zulke leuke. Sam en Willy. Kraaloogjes. Krullebolletjes. Echt,
leuke ventjes.
MAN

Een truc mevrouw. Die kinderen op de foto waren zijn kinderen niet.
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VROUW

Nee?
MAN

Natuurlijk niet. Hij is volstrekt kinderloos.
VROUW
(Schril)

Ook dat nog.
MAN

Ja.
(Een wekker gaat hard en hoog af. De vrouw springt op. Pakt de wekker maar kan de knop
niet vinden om hem uit te zetten)

VROUW

O God, de wekker! Ik bedoel: de soep. Ik bedoel: te laat. Ik bedoel: o God.
MAN
(Pakt wekker af)

Weg dat ding!
(De man gooit de wekker door het raam. Het gerinkel stopt. Hij schudt de vrouw door elkaar)

MAN

Luister! Wat is dat met die soep?
VROUW

Ze. Zouden hier om twee uur zijn. Om de soep te halen. De soep voor de troepen.
Twee pannen. En ik heb er maar één. Eén pan. De schande. Ik ben onteerd.
ECHTGENOOT
(Woedend)

Wat zeg je nou? Heb je je soep-taak verontachtzaamd? Heb je dat kleine beetje wat
je voor ons land kan doen verwaarloosd? Laat je al die hongerige jongens in de
front-linie gewoon stikken? Ik schaam me! Echt waar, ik schaam me voor je.
MAN

Inderdaad, geen beste beurt mevrouw.
VROUW

Het spijt me ontzettend.
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(De deurbel gaat)

VROUW

O nee, niet opendoen! Ik ben er niet, hoor je, ik ben er niet.
ECHTGENOOT

Als er gebeld wordt doe ik open, want daar is de bel voor. Dat zijn zekerheden die
het bestaan leefbaar maken. Als je aan dat soort dingen gaat tornen breekt de hel los.
Ik bedoel: ik weet dat het vanaf het tuinpad naar de weg zes stappen is, ik
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weet dat ik op weg naar kantoor zestien stoplichten passeer, precies zestien! Als
zulke zaken wegvallen dan raak ik in de war. Dan krijg je anarchie en angst en
verrotting. Dus, ik doe open.
VROUW
(Gaat voor de deur staan)

Over mijn dode lichaam, nooit!
MAN

Even rustig. Bewaar de kalmte. We kunnen wel iets regelen. Laat mij met ze praten.
Maar daarna doet u wat ik zeg, begrepen?
VROUW

Ja, ja. begrepen.
MAN

Opzij dan.
(De man duwt de vrouw opzij. Opent de deur, praat door een kier met gestalten in regenjassen
buiten. Hij fluistert, maar vaag hoor je de woorden ‘soep’, ‘overmacht’ en ‘troepenkolder’.
De mannen buiten duwen tegen de deur, maar de man binnen toont het papier en ze gaan weg.
Hij sluit de deur)

MAN

Zo.
ECHTGENOOT
(Vol bewondering)

Hoe heeft u dat geflikt? U moet wel heel hoog zijn.
MAN

Dat zou kunnen, ja
(Tot vrouw)

En nu u.
VROUW

En nu ik.
MAN

Ik heb u nodig.
VROUW

Ja?
MAN

Als lokaas. Als levende made.

Don Duyns, Toneel

VROUW

Lokaas?
MAN

Voor de soldaat. Ik ben er zeker van dat hij hier terugkeert. Waar moet hij anders
heen? Hij zal aankloppen en u moet zeggen dat u alleen bent. U laat hem binnen en
uw man en ik overmeesteren hem.
ECHTGENOOT

Eh, ik ben er niet zeker van dat ik dat durf. En ik weet ook niet of u mijn vrouw op
zo'n manier kunt gebruiken.
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MAN

Voor het landsbelang. Als we hem eenmaal hebben kunnen we het hele zooitje
uitroken en afslachten.
ECHTGENOOT

Dat is natuurlijk wel waar.
VROUW

Maar wat moet ik tegen hem zeggen?
MAN

Dat is uw zaak. Zegt u hem, voor mijn part, dat u hem lief heeft. Maar laten we
opschieten, hij kan elk moment hier zijn. Waar kunnen we ons verschansen?
ECHTGENOOT

In de keukenkastjes!
MAN

Natuurlijk. Na u.
(De man en de echtgenoot kruipen in de keukenkast en sluiten de deur. De vrouw neemt weer
plaats achter haar aanrecht, na eerst de radio te hebben aangezet, en maakt weer soep, net
als aan het begin van het stuk)
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Vierde bedrijf
(Er wordt geklopt. De vrouw is naar de deur toegelopen. Heeft haar gezicht ertegenaan gelegd
en haar ogen gesloten. Ze mijmert in zichzelf)

VROUW
(Terwijl het kloppen doorgaat)

Vanavond zal ik vroeg gaan slapen.
Ik heb vandaag zoveel meegemaakt dat ik weer voor jaren verder kan.
Ik voel me een compleet ander mens.
Alsof ik van binnen en van buiten schoongewassen ben.
Op negentig graden.
Ik voel me... brandnieuw.
SOLDAAT
(Door de deur heen)

Doe open! Ik ben gewond!
VROUW
(Tot de deur)

Wie ben je?
SOLDAAT

Ik ben de soldaat, je vriend.
VROUW

Welke vriend?
SOLDAAT

Goed volk. Ik ben gewond. Mijn been bloedt. Het bot steekt er half uit. Ze hebben
op me geschoten, hoor je dat, ze hebben echt op me geschoten.
VROUW

Ik kan de deur niet opendoen.
SOLDAAT

Alsjeblieft!
VROUW

Voor je eigen bestwil.
SOLDAAT

Ze zitten achter me aan. Met kapmessen en bijlen. Ik kan nergens heen. Help me!
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VROUW

Je hebt me geslagen en getrapt.
SOLDAAT

Dat spijt me. Er kwam een waas voor mijn ogen. Sorry, oké? Laat me er nou in,
alsjeblieft?
(Korte stilte)

SOLDAAT

Alsjeblieft? Ik zal me goed gedragen.
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VROUW

Oké.
(De vrouw ontgrendelt de deur. De soldaat komt binnen. Hij is weliswaar bezweet en vuil,
maar in het geheel niet gewond)

VROUW

Je been!
SOLDAAT

Ja? wat is daar mee?
VROUW

Het bloedt niet, je bent niet gewond.
SOLDAAT

Had je me anders binnengelaten?
VROUW

Leugenaar.
SOLDAAT

Soms moet je de waarheid eventjes geweld aan doen om te overleven. Ze zitten
namelijk wel echt achter me aan. Had je me binnengelaten als ik eerlijk was geweest?
VROUW

Waarom ben je terug gekomen?
SOLDAAT
(Pakt haar hand)

Ik miste je.
VROUW

Ik heb jou ook gemist.
SOLDAAT

Geef me een kus.
(Vanuit het keukenkastje klinkt gedempt gekreun. De soldaat laat de vrouw los en wijst op het
keukenkastje. Hij maakt een vragend gebaar, de vrouw houdt twee vingers op en knikt. De
soldaat trekt zijn pistool en loopt naar het kastje toe)

SOLDAAT

Er zitten hier ratten.
(Hij trekt het kastje open)

Kom er maar uit heren!
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ECHTGENOOT
(Vanuit kastje)

Kut!
MAN
(Achter hem)

Domme oen!
(De echtgenoot en de man herhalen deze laatste twee uitingen in een dolgedraaide ‘loupe’)

SOLDAAT

Ja, rustig maar, handen in de nek.
ECHTGENOOT
(Minnetjes)

Ik kan niet kruipen met mijn handen in m'n nek.
SOLDAAT

Bek houden en eruit komen. Tegen de muur!
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ECHTGENOOT

Ja ja, rustig. God heeft... Ik bedoel: de wereld is ook niet in één dag... O, ik heb
opeens zo'n jeuk, overal.
SOLDAAT

En nu jij!
(De man met het ooglapje komt uiterst traag tevoorschijn. Trekt dan een klein pistool uit zijn
mouw. De soldaat ziet het en trapt het uit zijn handen)

SOLDAAT

Dacht jij dat ik gek was, klootzak? Tegen de muur naast de sul.
ECHTGENOOT

De sul? Ik?
SOLDAAT

Smoel!
VROUW

Zeg, moet dat zo grof?
SOLDAAT

Ja, jij, ga d'r maar naast staan!
VROUW

Ik? Net wou je me nog...
SOLDAAT

Net is net. Nu is nu. Jij hebt nog heel wat te leren, vrouw, heel veel. Bijvoorbeeld
dit; de mens is de mens...
MAN

Een verslindend roofdier met scherpe tanden!
SOLDAAT

Heb ik jou wat gevraagd ooglap? Sta stil en luister naar dit!
(Terwijl de drie gegijzelden op een rij tegen de muur staan, schakelt de soldaat de radio aan.
Elvis Presley zingt ‘Love me Tender’. Het licht dimt en een discobol begint te draaien. De drie
wiegen zachtjes op de maat mee. De soldaat trekt zijn kleren uit. Onder zijn uniform komt een
net pak te voorschijn. Als het nummer afgelopen is stopt de discobol, gloeit het licht weer op
en is de soldaat veranderd in een keurige zakenman)

SOLDAAT

Jullie mogen je omdraaien.
(Ze draaien zich om)
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VROUW

Jezus!
ECHTGENOOT

Mooi pak.
MAN

Ik weet wie jij bent.
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SOLDAAT

O ja?
MAN

Ja.
SOLDAAT

Fijn. En wie ben jij?
MAN

Dat ben ik vergeten.
SOLDAAT

O ja?
(De soldaat loopt naar de man toe, gaat voor hem staan en trekt het ooglapje weg. Een gezond
rechteroog verschijnt)

SOLDAAT

Waarom een lapje dragen als je alles gewoon kunt zien? Imago?
VROUW

Geen pus? Geen oogsmeer?
SOLDAAT

Niets van dat al. Gewoon een bedrieger.
VROUW
(Loopt naar de man toe, slaat hem in het gezicht)

Schoft!
ECHTGENOOT

Maar lieve...
VROUW

En daar had ik medelijden mee.
MAN

Dat lapje, meneer, was een vermomming. Nu u dat lapje hebt weggehaald zal ik u
zeggen wie ik ben. Ik ben Victor. Van de staatsveiligheid. Ik ben commandant van
de derde eenheid.
SOLDAAT

Weet u dat wel zeker, meneer?
MAN
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Het zou ook kunnen dat ik Fred de slagersknecht ben dat weet ik niet meer precies.
Wie weet er nou precies wie of wat-ie is? Ik bedoel: denk ik de hele tijd Ernst te zijn,
heet ik Frans. Of Werner, dat kan ook.
SOLDAAT

Geen slaapkamerfilosofietjes graag, Frans.
(Tot echtgenoot)

En u?
ECHTGENOOT

Ik?
SOLDAAT

Ja, jij slijmbak. Je codenaam.
ECHTGENOOT

Bastiaan Tromp. Tweede eenheid. sergeant-majoor.
VROUW

Jij? Sergeant-majoor? Ha ha!
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ECHTGENOOT

Van de tweede eenheid, ja, wat is daar voor geks aan?
SOLDAAT

En u, mevrouw?
VROUW

Ik? Ik maak soep voor de troe...
SOLDAAT

Cut the crab!
VROUW

Nee, ik meen het.
Daar vind ik mijn levensvervulling in.
Die soep, die geeft de mannen kracht.
En dat geeft mij weer kracht.
Een volmaakte wisselwerking, dus.
O, als u eens wist hoe mooi het is om de perfecte melange te creeëren, het juiste
aroma.
En allemaal zonder maggie!
SOLDAAT

Ja ja, het is me duidelijk.
VROUW

Ik bedoel: ik heb de arbeidsvitaminen op de radio, ik ben een vrouw die soep maakt,
waarom zou ik me dan in het oorlogsgewoel storten?
ECHTGENOOT

Annelies! Ridiculiseer ons niet.
SOLDAAT
(Tot echtgenoot en man)

Ter zake, nu. Jullie zijn allebei belangrijke pionnen in het leger van dit land.
Belangrijk ja, maar pionnen. Ik kan jullie doodschieten, maar wat schiet ik daar mee
op?
ECHTGENOOT EN MAN
(Opgelucht)

Niets.
SOLDAAT

Precies. Dus laat ik jullie gaan.
MAN
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(Verbaasd)

En dan?
SOLDAAT

En dan niks. Alleen wil ik dat jullie niet over deze ontmoeting praten en me eens in
de twee weken een klein berichtje sturen per postduif.
ECHTGENOOT

Spionage?
MAN

U houdt ons voor verraders?
SOLDAAT

Aan u de keus. Of de kogel, of deze kleine
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vriendendienst, die u niks kost, maar ons heel veel oplevert.
(De man en de echtgenoot staan op, peinzen hardop. Denkrimpels. Je hoort de hersens kraken)

ECHTGENOOT

Ik doe het!
MAN

Ik ook. Tenslotte, een klein berichtje wat is dat nou?
ECHTGENOOT

Dat schaadt niemand.
MAN

Gewoon een beetje informatie.
ECHTGENOOT

Op vriendschappelijke basis.
MAN

Precies.
(Korte stilte. Ze kijken naar de vrouw, die diep ademhaalt)

SOLDAAT

En u mevrouw?
VROUW

Het spijt me, maar ik kan niet op uw voorstel ingaan. Ik kies de kogel.
ECHTGENOOT

Je bent gek!
MAN

Teef! Jij betekent onze ondergang.
VROUW

Dat kan wel zijn, maar ik doe niet mee.
SOLDAAT

En waarom niet, duifje?
VROUW

Ik doe gewoon niet mee.
Misschien uit principe.
Misschien daarom.
Misschien misschien.
Weet ik veel, waarom moet altijd alles uitgelegd?
Jullie maken alles kapot met je gepraat.
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ECHTGENOOT

Principes zijn dood!
MAN

Begraven.
SOLDAAT

Stil! Ze mag kiezen wat ze wil. Ze heeft gekozen. De kogel. Heel goed, de kogel.
Een mooie keuze.
VROUW
(Cynisch)

Dank je.
ECHTGENOOT

Deze wereld is ziek. Doodziek. Bah.
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(De telefoon gaat. De soldaat neemt uiterst kalm op, terwijl hij de andere drie onder schot
houdt)

SOLDAAT

Ja hallo? Ben jij het? Ja, ik ben hier. Nee, alles gaat goed. Als makke schaapjes, ja.
Precies wat we dachten. Wat moet ik met ze doen?
(Knikt)

Hmmm. En dan?
(Knikt)

Hmmm. Oké, goed, dat is duidelijk. Zeg Charles, nog een prettige dag verder. Bewaar
wat oesters voor mij. En zet de wijn vast in de koeling, kerel. Ja, dag jongen, dag.
(Hangt)

Zo.
(Tijdens het gesprek hebben de echtgenoot en de man zonder ooglapje zich op de grond laten
zakken. Alleen de vrouw staat nog)

ECHTGENOOT

We zijn er ingeluisd.
MAN

Als beginners.
SOLDAAT

Niet goed op school opgelet, jongens? Het spijt me, mijn orders zijn duidelijk. Wij
gaan met z'n drieën even een wandeling maken. Het is prachtig weer buiten en een
beetje beweging zal ons niet schaden. Kom op, die deur door.
ECHTGENOOT
(Bij het weglopen)

Dag, liefste. Je moeten weten dat ik... dat ik op kantoor vaak dingen bedacht heb die
ik tegen je wou zeggen, maar als ik dan thuis kwam wist ik het niet meer. Dan was
er alleen nog maar stilte en die vissenblik van jou. Dan hing over alles heen een groot
vel van verveling. Het spijt me.
VROUW
(Aarzelend)

Dag... man.
MAN
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Tot ziens, mevrouw.
SOLDAAT

Vaarwel.
(De soldaat en de twee gegijzelden lopen naar huiten. De vrouw pakt haar lepel en roert in
de soeppan. Buiten klinken twee gedempte schoten gevolgd door twee gesmoorde kreten. De
vrouw kijkt niet op of om, knikt alleen maar even)
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VROUW

Dat was het dan.
(Kijkt op de klok)

Half vijf.
Een mooie tijd om te gaan.
Knoflook, peper, soepkruiden.
Een soep staat of valt met de garnering.
Het beetje extra, zogezegd.
God, moeie voeten.
(Ze schopt haar schoenen uit)

Ah, heerlijk.
Even die tenen luchten.
Hum.
(Zet de radio aan)

Tada die.
(Gaat aan tafel zitten met een kommetje soep)

Een vreemde dag.

(Legt haar voeten op tafel)

Zeker weten.

(Proeft de soep)

(Korte stilte)

Excellente soep.
Waar was ik gebleven?
O ja...
(Terwijl de radio zachtjes ‘Muss ich dann’ van Elvis Presley speelt, dooft langzaam het licht)
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Nocturne van de angst
Hondangst
deel 1
MAN
Het is nacht
Alle lichten zijn kapot
Ik loop alleen over straat
Om de hoek klinkt geblaf
Het wordt harder
Dan is de hond bij me
Hij ruikt mijn angst
Hij weet dat ik het ben
De Hondenhater; de angstman
Het beest zet aan
Rukt zich los van zijn baas
Springt tegen mijn benen
Opgewonden gehijg
Snellikkende tong langs mijn enkels
Uitpuilende hondenogen
De smerige geur van Natte Vacht
Hartkloppingen
Hij wil me pakken
Ik voel zijn tanden aan mijn been
Af Hector af!
Roept de man met de proletenkop
Maar Hector laat niet Af
Hector hapt door
Door mijn broek, door mijn been
Tot op het bot
Bloed stroomt mijn schoenen in
smerig ondier
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nee, nee, ik heb niks gezegd, genade
Laat mijn broekspijp los
De hond springt omhoog
Het zwarte vlees van zijn kaken
Scheurt mijn nek open
Warm bloed druipt in zijn gulzige
hondenkeel
Nee, laat me gaan, hondenvriend,
laat me gaan
Maar hij laat me niet gaan
Hij eet mijn vlees en ik...
Ik blijf bloedend achter
in de met stront besmeurde Goot.

Seksangst
deel 1
MAN
Ik wil neuken, neuken wil ik, kan dat?
Mijn Lul gewoon ergens instoppen, n'importe qua.
Ik bedoel: het maakt niet uit waarin.
Maar zonder bijgedachten, ik beschouw Seks
als iets dat niets met Liefde te
maken heeft.
Het object van Seks kan alles zijn een vrouw, een
man, een kalebas.
Een Geit.

Hondangst
deel 2
MAN
Ik ben nergens bang voor, hoor
nergens voor, alleen het beest met de Staart
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en de Gulzige Kaken;
daar koester ik wel vrees voor
omdat je nooit weet
wat-of-ie gaat doen
Het Beest laat zich niet kennen
Het Beest doet zijn Eigen Wil
en zijn eigen Wil is het
om mij Pijn te bijten.

Nachtangst
deel 1
MAN
Als de nacht valt
en alles donker wordt
en ook mijn hart
dan slaap ik niet
dan blijf ik wakker
tot de Zon mijn ogen kust
en ik weer slapen durf
want 's nachts zijn de monsters
en het driekoppige beest
en de minuscule microben
die in mijn naakte lichaam
kruipen
geheel ongemerkt
en mij bezwangeren
met hun bedorven larven
die mij, de angstman
zullen verslinden;
ik zal ongedierte baren
en uit mij
zal een heel Volk
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van luizige beestjes
geboren worden.

Seksangst
deel 2
MAN
Dat mijn Lul zo slap zal worden dat hij is als bijenwas
Dat ik Ziektes en Kwalen zal oplopen die mij verslinden
Dat ik mijn Zaad zal spuiten in de Mond van een Vreemde
Dat ik tijdens het Doen van de Liefde in slaap zal gaan
Dat ik zal ontwaken naast het Gelaat van een Gedoemde
Dat ik mij Dingen af zal gaan vragen die ik mij niet af moet gaan vragen
Dat alles mij onverschillig zal laten
Dat ik Schurft op zal lopen
En de Hoest met het Gele Speeksel
Dat ik sterven zal zonder Een Volmaakt Orgasme
Dat ik het Mooiste al heb gehad.

Angst voor anderen
deel 1
VROUW
Dat Mensen naar me kijken
alsof ze weten wat ik denk
en dat ik naar hen kijk
en weet dat zij weten
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dat ik weet wat zij denken
en dat ze me dan beet zullen pakken
en in processie
naar de Brandhoop zullen brengen.

Stadsangst
deel 1
MAN
Ik had een droom
die ging zo
ik liep door de stad
de stinkende stad
het was een winterse nacht
steenkoud
ik was naakt
had domweg vergeten
me aan te kleden
mijn lul bevroor
mijn zak schrompelde
tot diep in mijn onderbuik
en de mensen schudden
hun hoofd
lachten
en gingen huns weegs
alsof ik een paria was
een verschoppeling
en dat was ik ook
in mijn droom vannacht
was ik een niemand
en dat voelt kut,
dat kan ik je wel vertellen.
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Jeugdangst
MAN
Ik moet bekennen dat ik altijd al gefascineerd
ben geweest door honden en koppelriemen.
En militaire organisaties.
Als jongetje al.
Wij marcheerden door de straten en hielden de openbare
veiligheid in het oog.
Maar dat was om mensen te helpen.
Daar is toch niets fouts aan, wel?
Wij hielpen mensen oversteken, brachten ze veilig
thuis.
Dertien waren we.
Ons uniform bestond uit: een legergroene overall,
daaroverheen een koppelriem, een kleine knuppel,
legerkistjes en insignes, allerlei insignes op de mouw
en op de schouder.
We groetten elkaar met de rechterhand in de lucht.
Gewoon als jongens onder elkaar.
Daar was niks kwaads mee bedoeld.
En zo werd het ook niet opgevat.
Echt niet.
(...)

Hondangst
deel 3
MAN
Er woont een man bij mij in de straat
en die man heeft een hond
die helemaal niet te vertrouwen is;
als ik de ochtendkrant uit de bus haal
en de hond komt langs
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aan de lijn van de man
dan kan ik niet meer ademen
en niet meer bewegen, want
de hond mist een oor
en heeft een paarse tong
vol speeksel
en de man...
de man is blind
en ik weet gewoon zeker dat
de hond dat heeft gedaan.

Angst voor anderen
deel 2
VROUW
Ik val altijd op
nooit kan ik gewoon lopen
de mensen kijken naar me
ze houden me in de gaten
als ik iets fout doe
ben ik dood
dat staat wel vast.

Doodsangst
MAN
Bang voor de dood
ben ik niet
ik ben voor alles bang
piepende deuren
opengesperde benen
bolle ogen vol bloed
amputaties
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vliegtuigen
honden
buren;
voor alles ben ik bang
maar niet om dood te gaan
want als je dood bent
weet je niks meer
dus kun je er ook niet op
afknappen,
op dat hele doodgaan,
ik bedoel het is er
of het is er niet
en als het er niet is
is dat mooi
en als het er wel is
is dat klote.
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Ouderdomsvlekken
(1995)
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‘Tot in ouderdom ben ik
dezelfde
en tot de grijsheid zal
ik u torsen.’
(Jesaja 46 vers 4)

‘Ouder worden is geen reden om vriendelijk tegen elkaar te zijn.
Ouder worden is helemaal geen reden, voor wat dan ook.
Het kan hoogstens een oorzaak zijn van een onaangename fysieke
neergang.’
(W.F. Hermans)
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Drie oude vrouwen (leeftijd niet meer te schatten) in een onbestemde ruimte, zeg maar de
recreatiezaal van een bejaardentehuis. Mantelpakjes, poeder in het haar. Donkerbruine panties
die, zoals Zappa zei, misschien wel ‘Roquefort-kaas gekneed in de vorm van mensenbenen
verbergen’. Alles wat ooit zacht was is nu hard, alles wat ooit hard was is nu zacht. De vrouwen
zijn in een ruimte waar een klok tikt, een schaap graast en de tijd zich alle kanten op keert
(terug, heen, met bochten). Ze zijn zich vaker niet dan wel van elkaars aanwezigheid bewust
en kijken, ieder afzonderlijk, op een leven vol strijd terug. Ze verlangen, maar weten niet meer
naar wat.
Het enige wat de vrouwen bindt is hun voorliefde voor de operette. Ze kunnen lyrisch vertellen
over ‘Die Lustige Witwe’ of ‘Die Fledermaus’ en zingen er stukjes uit voor, met krakende
stemmen die soms opvallend helder klinken. Operette maakt het bestaan tot meer dan een
zinloze opeenvolging van dagen.
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1
(Een vloer van zand. Een hand. Een stok. De hand pakt de stok. Ergens rinkelt een belletje)

EERSTE STEM
Aanvang!
TWEEDE STEM
Ik kohom.

2
(Geluid van alarm (Eerste van de maand). Donker. Licht. De drie dames zingen meerstemmig
een operettelied. Aan de wand hangt de kop van een tenor)

3 Dagbeschrijving
deel 1
(De eerste vrouw slaat op een muziekdoosje wat noten aan. Of ze heeft een danseresje onder
een stolp, dat ze laat dansen)

EERSTE VROUW
Laat ben ik opgestaan.
Laat.
Waarom?
Laat.
Mijn vingers krommen zich als de klauwen van een leeuw.
Laat opgestaan.
Te laat.
Eerst mijn krullers gezet.
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Altijd eerst de krullers.
Toonbaar blijven.
Niet het haar in slierten.
Jezelf verzorgen.
Laat opgestaan.
Doof ben ik en ik hoor de wekker niet.
Ik hoor heel weinig.
Ik hoor mezelf niet eens.
De stem die spreekt is die van een ander.
Een kleiner Ik.
Een mini-mensje.
Zo is het.
Wakker werd ik van het licht.
Het scherpe witte licht.
Dat brandt in de ogen als zoutzuur.
Negen uur dertig, was dat.
Om negen uur vijfendertig heb ik de krullers gezet.
Dat kostte me vijf minuten.
Daarna heb ik me gewassen en gekleed.
Dat kostte me een kwartier.
Daarna at ik één boterham, in kleine blokjes gesneden.
Op de boterham was komijnenkaas.
Met een kop thee.
Eral-grey. Heet dat, geloof ik.
‘Morgengrijs’.
Dat duurde al met al tien minuten.
Er zijn in mijn leven al heel wat
‘tien minutens’ voorbijgegaan.
Mijn hele leven is een aaneenschakeling
van ‘tien minutens’.
De boterham duurde lang.
Een langdurige boterham.
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Ik kauw niet meer zo snel.
Vervolgens ben ik in mijn stoel voor het raam gaan
zitten.
De stoel met de zachte leuning.
Om vijf over tien exact zat ik in mijn stoel met de
zachte leuning voor het raam en keek naat buiten.
Naar de mensen met haast.
Naar de mensen die zich nog moeten bewijzen.
Naar de mensen die de toekomst zijn
die wij in het verleden waren.
Ik keek naar hen, maar zij keken niet naar mij.
Ik ben van geen enkel belang in hun leven.
Een vertragende factor, hoogstens.
Iets dat je schept met je auto in de ochtendspits.
Een lastig factotum, een storend element.
Maar dat geeft niet hoor.
Nee, dat geeft niet.
Ik begrijp het best.
Ja...
Eral grey thee...
Ja...
TWEEDE VROUW
Handen, het zijn mijn handen.
Jawel.
Tien vingers, tien nagels, achtentwintig kootjes.
Bleek als de nacht, maar het zijn mijn handen.
Ik leg ze hier neer, de handen, in de schoot.
In de warme schoot.
Dat ik een kalme indruk maak.
Beheerst moet ik blijven; en nadenken.
Me de vroegerte herinneren.
Weer weten hoe het was en hoe het ging.
En waarom.
Kan ik m'n handen niet meer stilhouden?
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Ik kan m'n handen niet meer stilhouden.
(Harder)
Dat ik m'n handen niet meer stil kan houden.
Dat altijd alles beweegt.
Vervelend, als je handen voortdurend een ongevraagd
ballet opvoeren.
(Met nadruk)
Handengymnastiek.
Mijn lichaam is mijn lichaam niet meer.
Mijn handen zijn mijn handen niet meer.
Mijn hoofd is niet meer mijn hoofd.
(Harder)
Dat ik een ja-knikker ben geworden!
Ja. Knikker.
Dat zit me nog het meeste dwars dat er delen van je
lichaam zijn die je niet meer zelf kunt besturen.
Die gewoon gáán.
Alsof er ergens iets fout is gegaan.
Alsof iets of iemand je met een afstandsbediening
bestuurt.
Mijn benen ook.
Trilleritus.
Genante vertoning.
Ik dans de quick-step zonder dat ik dat wens.
En de foxtrot, ook.
Je voelt je zo bekeken.
Door de mensen.
Op straat ook, op straat vooral.
Brandende blikken in de rug.
Dan zou ik me om willen draaien
en ze willen schoppen,
hard en venijnig in hun kruis
dat ze dubbel slaan en naar adem snakken;
maar je doet het niet, natuurlijk doe je het niet.
Je hebt er de kracht niet voor.
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En het lef, dat ontbreekt je ook.
Het lef...
DERDE VROUW
Lang ben ik vroeg gaan slapen.
Geen lust om te lezen.
Geen tv-geduld.
Niemand om te bellen.
Allemaal dood of doof.
Geen krimi-liefhebber, ik.
Geen Derrick-liefhebber.
Te Duits.
Derrick heb ik nooit gesnapt.
Wie is die man, is dat die zelfde van zonet?
Nee moeder, dat was de moordenaar, dit is de goeie.
En die dan, met die rotkop?
Dat is de assistent van Derrick.
Harry, heet-ie. Harry Klein.
Is ze dood?
Nee, dat is die andere vrouw.
En dan alles in het Duits.
Bah.
Niet te volgen.
Geen tv-geduld.
Alleen maar testbeelden.
Dan lig ik in mijn bed,
met de armen strak langs het lichaam,
en dan is het stil.
Volmaakt stil.
En dan denk ik aan de berg, die ik nooit beklom
maar die ik wel heel goed ken.
Met edelweiss op de top.
En koetjes op de zijde.
Klimgeiten.
Klimgeiten met krulletjes.
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De blauwe lucht, die ik inadem.
Mijn verschrompelde longetjes die weer zwellen.
En op de top zie ik Heerser Zon
die ik, als ik de armen strek
zo beet zou kunnen pakken.
Maar dat doe ik niet.
Ik doe het niet.
Van de zon moet je afblijven.
De zon is van iedereen.

4
VROUW
Ik heb zo veel meegemaakt
zo veel
als ik dat allemaal zou vertellen
zaten we hier morgen nog
en overmorgen ook
de hele week
maanden
jaren zou ik kunnen vertellen
van wat ik heb gezien
en beleefd
als ik niet zoveel vergeten was...
ANDERE VROUW
Ooit had ik een lintworm
het beest was zo lang
dat het zichzelf in de staart beet
en ik maar boterkoek eten
niks hielp
ik vermagerde zienderogen
het vlees droop van de botten
tot mijn vader, de slager/de slachter
me op een goed moment diep in de kont tastte
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en heel het witgeringde beest
er in één machtige greep uittrok
en
het tegen de muur kapotsloeg
zo was mijn vader;
de slager/de slachter.

5
VROUW
Ik zoek mijn pijp
wie heeft mijn pijp gezien?
'k weet zeker dat ik 'm hier ergens
heb neergelegd, de pijp
hij heeft een meerschuimen kop
met een baardje
en een pijpje uit dat baardje
hij komt uit Turkije de pijp
ik heb 'm al tachtig jaar
de pijp
waar is mijn pijp?
Nou vooruit
hou op met die flauwe grappen
of ik word echt kwaad.

6
VROUW
(Met keel-microfoon)
Over een paar minuten
begint Santa Barbara
zet de koekjes klaar
en de limonade
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we mogen niets missen
als je het begin mist
is het niet leuk meer
we moeten weten hoe het
verder gaat
wie gaat met wie
wie gaat er dood
wie wordt er geboren
telkens wat nieuws;
veel geld hebben ze,
de hoofdpersonen
en ze zijn mooi en jong.

7
VROUW
Ben je nog naar de operette geweest?
Hoe was het?
Mooi.
Alleen het decor, dat was wat armoedig.
En het licht. Zo donker.
Maar verder... prachtig.
Het was uitverkocht.
Maar er is altijd wel een plaats voor mij.
Ze weten dat ik kom.
Ik heb een vaste stoel.
Vlak vooraan.
Da'k alles goed kan zien.
Da'k er echt... ja, bij ben.
Eine Nacht in Venedig.
Dat was het, geloof ik.
Prachtig.
Ik heb genoten.
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Wij hebben genoten, wij allemaal.
Een volle zaal.
Ze kennen me nog wel, daar.
Vroeger ging ik iedere week.
Dat is er nu niet meer bij.
De benen willen niet meer zo.
Het hoofd wel
het hoofd wil wel
het hoofd wil graag, zelfs,
maar het lichaam
het lichaam
dat het hoofd draagt
zegt ‘nee’.
Ik heb ook een toneelkijker,
daarmee kan ik dat
wat op toneel gebeurt
als het ware dichter naar me toehalen
als een klein wereldje
waar ik zo in zou kunnen stappen
maar dat durf ik niet;
als ik opval, denk ik,
word ik eruit gezet.
De tenor was mooi
zong mooi
hij had een snor, de tenor
en een borstkas die zwol
op en neer
op en neer
zijn noten waren zuiver
als het water in een bergbeek
en terwijl ik luisterde
dacht ik
laat me nu maar gaan
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laat me nu maar wegglijden
zo, stilletjes
in een volle zaal
maar ik ging niet;
ik hervond mezelf
aan het einde van de voorstelling;
klappend en duizelig
en alleen.
VROUW
Meneer Molenaar
is aan mijn deur
hij scheldt me uit
voor kolerehoer;
ik sluit mijn oren.
Ach, was er maar muziek, dan konden we léven...
VROUW
Ben je nog naar de operette geweest?
Nee.
Ik mocht er niet in.
Was mijn kortingskaart vergeten.
Mijn bewijs dat ik te oud ben om
genoeg te kunnen betalen.
Toen begon de cassière te schelden
en heeft er de bedrijfsleider bij gehaald
en ben ik weggestuurd
terug naar hier
alsof ik van lotje ben
och...
ik had 't zo graag gezien
och...
dat vind ik nou zó jammer.
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8 Dagbeschrijving
deel 2
DAME
Om twee over twaalf exact stond ik op uit mijn
stoel
met de zachte leuning
en begaf ik mij naar de eetzaal
over die tocht deed ik vijf minuten
ik moet met de stok want het been trekt
het been is van hout en de stok ook
om zeven over twaalf kreeg ik mijn eten
het was lauw
maar wel lekker
iets met eieren
en rijst, geloof ik ook
ik heb een half uur gedaan over mijn maaltijd
en een glas melk
dat was er ook bij; en meneer Molenaar ook;
en mevrouw van Hoeven
en mevrouw Van Hoboken
en mevrouw Dupré
om iets over half een was ik weer terug in mijn kamer
ik heb een plaat gedraaid
een plaat van Fanz Léhar
echt operetre
die plaat duurde...
dat weet ik niet, want toen ben ik in slaap gegaan
en er pas uitgekomen toen de zon daalde
achter de grote glazen ruit
en ik even niet meer wist waar ik was
en de plaat ondertussen steeds in
de laatste groef bleef haken
wat een krassend geluid maakte;
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half vijf was het toen,
half vijf.

9 Jubileum/feest
(Een taart. Reusachtig. Kaarsjes, 99. Een warme gloed. Iedereen zingt voor zichzelf ‘Lang zal
ze leven’. Er heerst even gezelligheid)

VROUW
Oud
ben ik geworden
zeer oud
minstens honderd
of tweehonderd?
jarig ben ik
honderdjarig
of honderdvijftig?
als de Bulgaarse vrouwen
met hun felgekleurde hoofddoeken
of de Oude Chinezen
met hun geelgekrompen koppen
gezond leven
niet roken
weinig seks
of nee, veel seks
dan word je het oudst
feest is het
de burgervader, die zal komen
met wethouders en een krans
nee, geen krans
dood, ben ik niet
nog niet
bloemen
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wel bloemen
een bescheiden bloemenhulde
ter ere van mij
geen chrysanten
ik haat chrysanten
niesbloemen
stuifselbesmetting
bah
de krant, die komt ook
de plaatselijke krant
‘het stinkerdje’
zo vaak gebeurt het hier niet
dat iemand het zo lang volhoudt
zo veel honderden jaren
al die tien minutens
alleen ik, eigenlijk
alleen ik
vrienden en vriendinnen
zijn dood
sommige begraven
andere in de as
al naar gelang
hun wensen
al mijn vrienden en vriendinnen
en mijn man, Albert,
dansen in de hemel
bij het goudgele schijnsel
van het Rad van Avontuur
nee, geen vrienden
dat niet
geen vriendinnen
geen man
maar de pers komt wel
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‘het stinkerdje’
allemaal
met d'r lui flitsapparatuur
dan een foto maken
en een dag later
ik
met mijn foto in de krant
ik
en een hand
van de burgemeester
en zijn vrouw
en hun kinderen
maar ze lachen om mij
de kinderen
met hun akelige snoepbekken
vol glazuurverslindende troep
zwarte monden
lachen om mij
een buitenaards wezen
een onttakelde
een vrouw
die de wereld zag verschuiven
tv zag komen
mosterdgas
maanlandingen
melodrama
electriciteit
auto's
moordaanslagen
ook geboortes
deze twee ogen
alles gezien
deze twee handen
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alles betast
nu
afgestompt
vernietigd
teveel indrukken
nu
krijg ik m'n bloemkoolpap
warme melk
Iglo-diners
bah
de bejaarde als attractie
de krullers gezet
wangen rood gemaakt
maar voor wie?
mensen, ze kunnen komen
mensen, zijn ze er al?
moet ik ze begroeten
en met ze dansen
klik klik klik
gaat mijn stok
tik tik tik
gaan mijn beentjes
en de operette
waar ik in gedanst heb
de hoofstadsoperette
op gouden muiltjes
toen mijn beentjes nog
van biefstuk waren
en niet van
roquefort
alles zacht
alles slap
en op de taart
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duizend kaarsjes
blazen maar
ik blaas
blaas...
DAME
Mijn sjaretelletjes zakken af, ik geloof dat ik
dunner ben geworden; mijn dunne en dikke darm, ze
functioneren niet meer
naar behoren...

Dialoog
-oud ben ik en niet zielig
-jij bent oud, maar ik ben de oudste
-hoe kom je erbij? ik ben vijftig jaar ouder
-kolder, wij schelen er zestig
-ik ben hier de oudste, ik sterf het eerst
-je hebt de meeste rimpels, ja, maar je liegt
-wie heeft hier het meeste verdriet gehad in z'n leven?
dát is de oudste
-dat ben ik

Herinnering
Als de dauw over de velden trok des ochtends gloren, dat vond ik mooi en daar liep ik met de
rokken opgeschort blootbeens doorheen dat de droppels aan de schenen glinsterden zó,
Het was een dag van glühwijn
en gepofte kastanjes
overal rook je de herfst
en de dood.
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10 Muziek
DAME
De muziek
die kan mij zo ontroeren
de muziek
vroeger al
en nu ik niets meer zie
als een mol door het leven ga
ontroert de muziek mij nog meer
dan toen
de klanken in mijn oude oren
maken me weer heel
want ik ben een gebroken vaasje
zonder bloemen.

11 Romantiek
OUDE VROUW
(Neuriet)
Jij, jij, jij...
sluit nu je ogen maar
jij bent het leven
dat mij is
gegeven
ja, jij, jij, jij...

12
VROUW
Schoonmaken doe ik nog elke dag
want ik vind properheid gaat voorop
als de mens niet proper op zichzelf is
en op de kamer waarin hij woont
en op zijn kleding en zijn meubels;
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dan is diezelfde mens niet veel waard
dan is die mens niet veel meer dan
een worm die zich besmeurt met modder.
(Zingt)
Mein idealer Lebenszweck
ist... Bier und Schweinenspeck
tralala la lala la.

13
DAME
Moeder, moeder ben jij het?
Ik heb van je gedroomd vannacht, moeder.
Je had de bruine schoenen aan, moeder,
met de stevige zolen en de gaatjes in de punt.
Je was zoals altijd zacht en rond, moeder.
Je bracht me een klein kaasje, moeder.
Ik heb het bewaard, hier.
Hier in mijn hand.
Mijn blauwe hand.

14
DAME
Er is te weinig lucht in de kamer
zij is het die de zuurstof wegneemt
we zouden haar moeten doden
zij is er een teveel in deze kamer
ze verpest de sfeer
ze is anders
anders dan wij
als zij misschien ooit niet oplet
strooi ik arsenicum in haar koffie
en zal het hier rustig zijn
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alleen wij, met z'n tweetjes.
goed?
goed.

15
VROUW
Nee, ik voel me nog steeds prima
waarom vraagt u dat?
die darminfectie is voorbij
en met het oog is het ook veel beter
dank u
nee
zoals ik me nu voel
kan ik nog wel honderdvijftig jaar
mee.

16 Het onverwacht vertek
VROUW
Albert, mijn man, dat was een kei
een kei van een vent
altijd hard geleefd, hard gewerkt
ook in de oorlog, als machinist,
en toen hij ging, ging hij zonder te groeten
hij lag op de bank, las zijn sportkrant
klaagde wat over pijn in zijn been
en toen ik, nadat ik koffie had gezet,
weer de kamer in kwam
was hij vertrokken
zijn wakker oog gesloten
weggesluimerd in de eeuwige slaap
op de bruine bank met de geruite plaid
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hij had er niet mee lastig willen vallen, denk ik
met het sterven
hij ging, zoals hij was
zonder ophef te maken
ze hebben hem nog ‘levenswater’ toegediend
maar dat mocht niet meer baten
ach
het was geen man voor in een ziekenhuis
daar had hij niet gepast
dat lijden
niks voor hem
geen man om maanden in een bed te liggen
als een levende plant
nee
zo was het 't beste
gewoon zonder iets te zeggen
op de bruine bank met de geruite plaid
Albert
mijn Albert.
(Ze snuit luidruchtig haar neus. Uit de verte operetteklanken, ‘Lippen schweigen’)

17 Enkele wijsheden
(WIJSHEID No. 1)

VROUW
Er is meer tussen hemel en aarde dan hemel en aarde.
(WIJSHEID No.2)

VROUW
Vroeger is verleden tijd.
(WIJSHEID NO.3)

VROUW
Hoe meer je je verveelt, des te ouder je wordt.
Hou ouder je wordt, des te langzamer gaat de tijd.
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Hoe langzamer de tijd gaat, des te sneller je sterft.
(WIJSHEID NO. 4. Slot)

VROUW
Smaken verschillen, net als borsten en billen.

18
VROUW
Ben je nog naar ‘de kaart’ geweest?
En, hoe was het?
Gezellig, als altijd.
Heb je nog iets gewonnen?
Ja.
Een kaars.
Ik heb een kaars gewonnen.
Maar ik durf hem niet te branden;
ik ben bang dat ik in slaap tukkel
en dat de kaars
het gehele huis in vuur en vlam zal zetten
dat is wel mijn angst, ja
dat mijn haar in brand zal gaan;
‘vuur-krullen’.

19
DAME
(Geagiteerd)
Zacht
alles moet hier zacht
maar hoe zachter ik praat
des te harder de stemmen
in mijn hoofd
zacht
alles moet hier zacht
gedempt
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sotto voce
gek wordt je ervan
nooit 's schreeuwen
uit de band springen
raar doen
een wollen deken van gematigdheid
ligt hier over alles heen
een zwijgende overeenkomst
dat we het vooral beschaafd houden;
maar ik zou willen gillen
de kleren van m'n lichaam trekken
en naakt door de stad gaan paraderen
tot ik er dood bij neerval
in plaats daarvan
slik ik m'n pillen
eet ik m'n hondevoer
en slaap ik mijn sukkelslaap
terwijl
het klokje hier tikt
zoals het thuis nooit heeft gedaan
en
iemand de lepel in de pruimenpap
heeft laten staan.

20 Poging tot dialoog
-Kan ik U een chocolaatje offreren?
-Graag, maar ik mag het niet hebben.
-Pardon?
-Een hartvervetting. De dokter heeft gezegd geen chocolaatjes
-Waarom neemt U het dan aan?
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-Omdat ik het even wil voelen, het chocolaatje, even door mijn vingers wil laten gaan, even
aan snuiven, dat ik toch het gevoel heb... nou ja, niet dat ik het opeet, maar wel dat ik het in
handen heb gehad.
-Zo is het genoeg. Geeft U onmiddelijk het chocolaatje terug!
-Waarom?
-Dan kan ik het aan een ander geven.
-U bent niet vriendelijk.
-Ik ben te oud om vriendelijk te zijn.
(Eet het op)
Hmmm.
-Ik voel me eenzaam.
-Jammer.

21
VROUW
(Tegen ingeslapene)
Herinnert u zich de vroegerte nog?
Dat is jaren geleden.
Ik herinner me nog heel weinig.
Alles wordt zo wazig in m'n hoofd.
spinnenwebben.
Aan elk draadje hangt een herinnering.
Maar ik kan niet overal meer bij komen.
Ik ben de weg in m'n eigen web kwijt.
De draadjes zijn gebroken.
Verdomme.
Denken.
Verdomme.
Hardop denken.
Ik herinner me een houten tobbe.
Een houten tobbe waar ik in zat.
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Ik werd gewassen.
De borstel schraapt over mijn rug.
Moeder borstelt te hard.
De vellen hangen erbij.
Maar ik huil niet.
Nee, dat doe ik niet.
Kijk, dat weet ik nog.
Dat met de tobbe.
Maar wat ik zojuist in de krant heb gelezen
ben ik nu alweer vergeten.
Ook weet ik niet meer
hoe u precies heet
was het Lemke of Marie?

22 Operette-intermezzo
(Er wordt wederom gezongen. Dramatisch licht. De stem van de tenor staat op tape. Als het
zingen stopt vallen de dames uitgeput in hun stoelen. Het bleke licht op hun gezicht maakt dat
ze eruit zien als lijken)

23
OUDE DAME
Alles verandert...
we doen twee stappen vooruit
en zetten er weer drie terug,
zo gaan die dingen...
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24
VROUW
En in mijn huisje
waar ik zestig jaar in gewoond heb
woont nu een jong stel
met een hond en een kind
en goudvissen in een kom
bah
jong geluk
ik haat jong geluk
ik haat het sowieso dat het leven na mij doorgaat
waarom kan het niet gewoon stoppen als ik sterf?
waarom moet de mensheid zich toch zo uitsloven?
waarom toch?

25 Dagbeschrijving
deel 3
DAME
Om exact vijf minuten over half vijf
heb ik een maria-biscuitje genoten
dat ik diverse malen onderdompelde
in een kopje lauwe thee
dat in mijn kamer bezorgd werd;
om kwart voor vijf in de namiddag
heb ik drie keer uit het raam gekeken
en alle keren regende het
en werden de mensen nat
maar ik niet
want ik zat
in de stoel met de zachte leuning
die mij bescherming biedt in weer en wind;
toen, om, vijf uur in de vroege avond
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schelde de bel voor het avondmaal
en begaf ik me met de tik tik tik-stok
naar de eetzaal
waar nog niemand was
alleen meneer Molenaar
maar die eet zijn eigen snot
en is ook voorts geen aangenaam gezelschap
aangezien hij nogal winderig is
en grofgebekt
‘klootzak, kuthoer, tyfuswijf!’
om kwart over vijf zat ik aan de eettafel
met meneer Molenaar en mevrouw van Hoeven
en mevrouw Van Hoboken en mevrouw Dupré
en werd de broodmaaltijd opgediend
's avonds brood
's middags warm
's ochtends ook brood...
de broodmaaltijd was goed, als altijd
de broodmaaltijd is altijd goed
de broodmaaltijd is vrij constant van kwaliteit
er wordt hier prima ingekocht, vind ik
het assortiment is ruim
hartig en zoet;
beide in voldoende mate voorradig;
om kwart voor zes had ik drie boterhammen op
alle met kaas belegd
behalve één, die was met jam,
en daarbij was melk
een glas melk met schilfertjes
die aan mijn snorretje bleven plakken;
om zes uur was ik weer terug op mijn kamer
en was daarmee precies op tijd
voor het zes uur-Journaal met Hennie Stoel
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die een mooie blouse aan had;
na het Journaal ging ik even in slaap
en werd pas wakker
tijdens het acht uur-Journaal
waarmee ik dus Lingo had gemist
helaas
om mezelf te troosten
tracteerde ik mezelf op een bonbon
uit de Belgische doos,
een bonbon van witte chocolade;
om precies een minuut over half negen
ben ik begonnen mezelf om te kleden
en
om kwart voor negen des avonds
was ik in nachtjapon
klaar voor de nacht.

26
VROUW
Kijk Marie, ik zie het zo
je kunt op twee manieren oud worden,
of je gaat ervanuit dat alles altijd
achteruit gaat en je wordt cynisch
of je gaat ervanuit dat de dingen
zich ten goede zullen keren
en je komt elke ochtend opgewekt
je bed uit;
maar dit laatste is zeldzaam.
Zo zie ik het.
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27 Deuren-monoloog
DAME
Die deuren hier
die dubbele deuren
daar kom ik niet doorheen
ze hebben hier van die deuren
van die dubbele deuren
daar kom ik klem tussen
en ook klem in m'n hoofd
dat ik niet meer weet
wat voor of achter is
dat ik totaal, ja,
in de war raak;
het gaat namelijk zo
als ik de ene deur door ben
sluit de andere
of andersom
kijk
daar heb je het al
ik vergeet 't altijd
ik vergeet altijd welke deur
ik al door ben
en welke ik nog moet
dus ga ik als een radeloos dier terug
maar dan sluit de deur achter mij zich
en als ik dan weer naar voren ga
sluit de deur van voren
en kom ik opnieuw klem te zitten;
zoiets is toch erg
zulke moeizame deuren
die alleen maar bedacht zijn
om ons, mensen van respectabele leeftijd,
te kwellen en het leven zuur te maken
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het maakt me bedroefd
die deuren
en kwaad;
kwaad maakt het me ook.

28
Kegelen,
dat doe ik graag
in de morgen
maar ook 's avonds
en in de middag
doe ik 't ook graag;
kegelen.

29 Cupido
VROUW
(Met glanzend haar)
Ze zeggen
‘op een verdorde akker bloeit geen bloem’
zeggen ze
maar ik weet
dat dat niet waar is
uit eigen ervaring
weet ik dat dat niet waar is;
op een verdorde vlakte kunnen heel goed
bloemen bloeien
als je maar wil
als je er maar echt in gelooft;
het is een kwestie van wilskracht
en liefde;
liefde ook.
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30 Driegesprek
DRIE DAMES
-Het wordt zo eenzaam.
-En zo koud.
-Wat doen wij hier dan nog?
-Wij wachten.
-Op de cake.
-Op het gladgeschoren gazon.
-Op de bloemen.
-Op de mooie toespraken.
-Op het handje zand op onze kist.
-Op de gelukwensen.
-De advertenties.
-De grote reis naar boven.
-Zeg. Gelooft u eigenlijk in God?
-Laat ik het zo zeggen ik denk dat er wel iets is, ja, waarom zouden wij er anders zijn?
-Ik geloof nergens in. Niks heeft zin. Het leven is umsonst.
-Dat is een vrolijke gedachte.
-Dat is het zeker.
-Ik voel overal pijn.
-We hebben te lang gepraat. Daar krijg je pijn van. In je hoofd.
-We moeten even zwijgen.
-Ik kan mijn eigen gedachten niet eens meer horen.
-Wees dan even stil.
-Stil...
-Ja, we moeten stil zijn.
(Lang stilte. Dan zachtjes operetteklanken, maar vreemd vervormd. Er verandert ook iets in
het licht)
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31
(De muziek gaat - zacht - door)

ZEER OUDE VROUW
(Vreemde glans in de ogen)
Zojuist ben ik in het licht opgegaan
dat was niet eng
dat was heel vanzelfsprekend
een engel met grote gouden vleugels
kwam mijn kamer binnen
en vroeg mij mee te gaan
het was een zeer knappe engel, met krullen in de nek,
hij nam me bij de hand
en voerde me mee;
de gang door
het huis uit...
voor ik het wist
liepen we op de lucht
aan mijn enkels zaten opeens vleugeltjes
de wind waaide langs mijn wangen
het was een helse klim
maar ik werd niet moe
ik ben 201, moet u weten,
dus zo'n wandeling naar boven
is geen sinecure
maar de engel was al die tijd bij me;
en toen we boven aankwamen
bij de poort die toegang verschaft
werd ik volkomen verblind
door die schitterende stralenpracht
en het volgende dat ik pas weer zag was
mezelf op de operatietafel
met twee slangen in m'n neus
en een dichtgenaaide borst;
toen had ik heimwee.
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32
VROUW
Het ergste is
als er voetbal op tv is
dan moeten ze allemaal kijken
de mannen
naar de ‘champions-lieg’
of zoiets
met sterren en vlaggen:
dom gedoe
tweeëntwintig man achter een bal aan
op een gifgroen grasveld
-'t is me veel te groentweeëntwintig ellendig kleine poppetjes
-je kunt nooit zien wat ze doenen het ergste is de fluit
-die schrille, veel te harde fluitdie fluit kan ik niet velen.
Totaal niet.
Dus...

33 Herhaling
VROUW
Want dat is 't enige
waar ik een beetje bang voor ben
dat later iedereen bij de naam
Aleida van der Waal
zal vragen
wie is dat?
Dat is wel een beetje mijn angst,
ja.
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34 Vraag
VROUW
(Enigszins angstig)
Als je dood bent... is er dan nog iets?
VROUW
2 Nee, nee dan is er niks meer.
Of, jawel dan is er nog wel iets.
De vergetelheid.
Die is er nog, de vergetelheid.

35
DAME
Ik heb het gevoel alsof ik in een hoepeltje groei
ik bedoel...
sinds ik geboren ben
is er zoveel tijd voorbijgegaan
en zoveel gebeurd
dat ik het idee heb
dat ik weer naar het begin toegroei
naar mijn geboorte toe
alsof er een kromming in de tijd zit
en ik weer uitkom
bij het begin.

36
MOEIE VROUW
Eindelijk...
eindelijk heb ik de laatste tree bereikt...
(Ze sterft)
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37
OUDE VROUW
Dit kaakje is te hard
ik bijt er mijn eigen kaakje
op stuk
wie heeft dit kaakje gebracht?
ik vind het heel flauw
horen jullie?
mij zo te sarren
ik ben blind en zie niet goed, maar
ik weet heus wel dat dit geen boterbal is!
boterballen zijn zacht
ach, ik ben zo moe
zo moe...
dan nu maar lekker naar bedje toe.
Kan er nog een slaapliedje zijn?
(Ze sterft)

38 Dagbeschrijving
deel 4
DAME
Om kwart voor negen des avonds precies
was ik in nachtpon en
klaar voor de nacht;
maar ik ben nog tot
tien over elf in de
stoel met de zachte leuning gebleven
met de televisie aan
met het geluid uit
want de boze gedachten spookten door mijn hoofd
de gedatchten aan dat ik er niet meer was
en niemand er meer was
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en dat alles tevergeefs was;
het hele leven en alles
en ik moest licht huilen
enkele tranen
zodat ik om vijf over elf met de kanten zakdoek
mijn natte wangen heb gedroogd
terwijl op de televisie het testbeeld verscheen;
om precies elf uur des avonds heb ik de televisie
uitgezet en mijn kunstgebit verwijderd
ik kan niet slapen met het gebit in;
ik ben panisch dat het mijn keelgat in zal glijden
en ik gestikt wakker zal worden
of eigenlijk niet wakker zal worden,
dat is ook een boze gedachte;
toen, om half twaalf in de vroege nacht,
ben ik het bed ingegaan
en heb ik geluisterd naar de geluiden van het huis
- met de kleine lamp aan ik hoorde
gekletter van een deur
gevloek van meneer Molenaar
gepiep van een rolstoel door de gang
geblaf van honden in de verte
de wind langs de stenen muren
mensen buiten die dingen riepen
het getik van de wekker
het gebons van mijn hart;
al die dingen hoorde ik
om half twaalf merkte ik
dat ik de slaap niet kon vatten
en ben ik maar weer
in de stoel met de zachte leuning gaan zitten
daar
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in die vertrouwde stoel
ben ik om kwart over twaalf exact
aan een hartstilstand gestorven...
Pfft...
(Ze sterft)

39
(De dames zingen met geknakte hoofden ‘Salzkammer Gut’. Buiten is het donker)

40 Vogeltjes
VROUW 2
Vogeltjes...
VROUW 3
Overal vogeltjes...
VROUW 1
Vogeltjes...
VROUW 2
Mooi...
VROUW 3
Ja.
Mooi...
VROUW 2
Zullen we ze voeren?
VROUW 3
Nee.
Nee, want ze lusten geen brood...
VROUW 2
Jammer...
VROUW 3
Ja.
Jammer...
(Zachte muziek. Deuren gaan open en worden weer gesloten. Donkerslag)
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Babylotion
(1996)
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‘In den beginne was er Taal,
Woorden als Muziek en
Klank als Spraak.’
Taal.
Leren spreken.
Leren zwijgen.
‘Wat een nacht.
Kouwe koffie en gesmolten sigaren.’

Personages
MAN
VROUW
Babylotion is oorspronkelijk geschreven als tekst voor een suite van
componist\muzikant Jan Hans Berg.
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Eerste stadium
1 Eerste zondagmiddag
(Een man en een vrouw. Ze staren uit een raam dat in de leegte hangt)

MAN
Middag.
VROUW
Zondagmiddag.
MAN
Lauwe middag.
VROUW
Kouwe middag.
MAN
Geen vertier,
geen kermis,
geen feestneuzen,
geen rieten rokje,
geen knalsigaren,
confetti, champagne,
oliebollen, nee...
alleen wij.
VROUW
Alleen ons.
(Korte stilte)

MAN
Thee?
Ja? Nee?
Klontjes?
Eén, twee?
Lepeltje?
Koekje?
Melk?
Kusje?
VROUW
Vast,
ik zit even vast
ik weet 't
even echt niet meer.
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Wat niet?
Niks niet,
dus,
helemaal niks.
MAN
Twee klontjes?
VROUW
Koud.
Koude thee.
Moet ik niet,
jouw thee,
altijd koud.
MAN
Elke dag hetzelfde.
Jij.
Elke dag hetzelfde.
Je gezicht.
Je handen.
Je haar.
Nooit 's nieuw.
Nooit 's opeens
een krullenpermanent
borstvergroting
nieuwe broek of
nieuwe neus
steeds hetzelfde hoofd
en dat hoofd wordt
steeds ouder.
VROUW
Jij.
Buik, dik.
Handen, dik.
Hoofd, dik.
Hoofd, dom.
Hoofd, ontploft.
Vleesexplosie.
Jij.
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MAN
Jouw mond.
Versleten van al het spreken.
Mijn mond.
Versleten van al het spreken.
Wij zijn op, klaar, finito.
Geen gesprekken meer.
Vanaf nu
geen gesprekken meer.
Radiostilte.
Ja.
VROUW
Geen dialoog?
Helemaal geen?
MAN
Wat wij delen
is
wat wij niet delen.
Of zoiets.
Bedoel ik.
VROUW
Vroeger wel.
Deelden wij wel.
MAN
Nu niet meer.
Zwijg.
Stil.
VROUW
Mijn middagen smelten weg.
Wij smelten weg.
Als sneeuw in Afrika.
MAN
Stilte!
Godverdomme!
Hou je bek 's!
Kip...
(Stilte)

MAN
Straks Studio Sport.
Leuk. Voetbal.
Voetbal leuk.
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Blotemannenbenen.
Leuk.
Scheidsrechtersfluit.
Goals. Mooi.
Een doel hebben.
Met z'n allen één
doel hebben.
Goed.
Scoten.
Daar gaat het om.
Godverdomme.
Scoren.
(Stilte. De vrouw zit op een stoel)

VROUW
Eenzaamheids-sonate.
Concerto voor vrouw en stoel.
MAN
Jij kijkt naar mij en
ik kijk tv.
Nou en?
VROUW
Vroeger...
Ik bedoel...
MAN
Is voorbij.
Is reddeloos voorbij.
Het verleden is overleden.
Dood, net als wij.
VROUW
Net als ons.
Wij zijn ook dood.
Wij samen.
MAN
Genoeg gepraat, nu.
Het begint.
(Tune Studio Sport)

MAN
(Zacht)
Ja...
Jahaaa!
VROUW
Nee...
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Ja...
Yes!
Nee toch
No...
(Stilte)

MAN
Voorbij. Klaar.
Afwas doen.
Nachtkus.
En slapen.
VROUW
We moeten praten.
MAN
We moeten niks.
VROUW
Ik wil woorden uitwisselen,
woorden die wat zeggen
woorden die spreken,
geen dode woorden.
MAN
Onze woorden zijn op,
dat weet je.
VROUW
Dat kan niet.
MAN
Het is zo. Op.
Wij zijn klaar.
We moeten zwijgen.
Stil zijn. Wij...
wij hebben elkaar
niets meer te zeggen.
(Stilte. Muziek)

2 Spraakwaterval / wandeling
VROUW AAN TELEFOON
Zeg ja hallo nee tuurlijk
ja ja ja snap ik tuurlijk ja, maar ik ook, jij? tuurlijk!
wat? hij ook? nee ja, tuurlijk snap ik begrijp ik, nee
want ik zeg tegen die man, zeg ik, ik zeg zegt hij zegt
hij, en zei ik weer nou en toen zei hij nou nee, ja
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tuurlijk tuurlijk, duidelijk ja nee vind ik ook, het is
ook... wat? nee, nee ja ja, nee ja ja ja ja ja nee nee ja ja
ja tuurlijk wat? nee nee, ja vindt ik ook, nee want hij
toen zei hij hij zei, ik zeg zeg ik ja toch? of niet? jezus,
of niet? of... niet soms? nee ja dag ik moet je gaan
hangen, nee ja wat? nee nee ja tuurlijk nee snap ik,
okee okee okee da... wat? nee nee ja wat? nee okee
okee, dag dahag... dag.
MAN
Ik wandel graag
door de stad
in m'n eentje
met m'n handen
diep in de zakken
van m'n duffelse jekker
gestoken
dat ik de wind over m'n
wangen voel glijden
en de mensen zie langslopen
met van kou vertrokken gezichten
en de vogels in de bomen
met bevroren vleugels
en aan alles geef ik een naam
alles wat ik zie
geef ik een naam;
tramrails
bloemenstal
krantenkiosk
oude man
kinderwagen
stadsschouwburg
standbeeld
bomengroep
wandkleed
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pantomime-artiest
hondenparkje
patates frites
hazelip
snorrebaard
kaalkop
stroomdraad
bovenleiding
dikke druif
automobiel
reclamebord
foto
schuiftrompet
stoeprand
meloenenvrouw...

3
talk talk talk talk praat
praat
met mij
met mij praat
talk talk met mij met mij met mij

Regressie
MAN
Terug
we moeten terug
ik moet
terug
boeh
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bah
beeh
babytijd
babytalk
babylotion
bad
warm
m'n kale koppie
erin
glad nat koppie
en mama's armen
groot en sterk
drie haren ik
baby
kaal
geen haarlotion
alleen nog maar
pap
en melk
veel melk
uit moeders dikke borsten
twee zuigknoppen
alleen voor mij
ik kijk naar moeder
moeder kijkt naar mij
ik draag
m'n wollen kruippak
m'n favoriet
het roze kruippak
geen zusje
geen broertje
alleen ik
in m'n wollen kruippak
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ik
twee tieten
voor mij alleen
ik drink de warme melk
ik kijk naar moeder
moeder kijkt naar mij
het is warm in de kamer
dan
een koude windvlaag
deur open
deur dicht
papa in een
visgraatjas
haar op z'n gezicht
pijp in z'n mond
pa is lang, dun en koud
ma is dik, warm en klein
vader kust me
met blauwe lippen
op mijn kleine hoofd
ik duw hem weg
met handen dik van vlees
vader lacht
moeder lacht ook
ik begin te huilen
mama!
aandacht
mama!
vader slaat me
moeder slaat vader
ik sla moeder
mama!
ik lig op bed
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alleen
Teddy naast me
Teddy heeft geen ogen
geen armen en
geen benen
Teddy is oud en zacht
door de spijlen van het bed
zie ik het licht in de kamer;
zij zijn wakker
en ik moet slapen
dat wil ik niet
ik wil er ook bij
televisie kijken
pijp roken
chips eten,
maar ik moet hier
alleen
in het donker
met Teddy
ik haat Teddy
ik gooi Teddy het bed uit
ja
zo is het begonnen;
het is begonnen
met Teddy
en het is geëindigd
met jou.
VROUW
Ziek ben ik
in bed lig ik
vijf jaar ben ik oud
krijg ik chocolademelk?
sneeuwt het buiten?
sneeuw zie ik
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wit is alles
alles is wit
ook mijn gezicht
erg ziek ben ik
dood ga ik bijna
als ik net zo wit wordt
als de sneeuw wit is
ga ik dood
zeggen ze
ze zeggen
dat ik dan dood ga.
(Stilte)

MAN
Tweede poging
Start. Nu.
Kaal.
kaal hoofd.
kaal geboren.
kaal gestorven.
tandenloos
alleen nog maar
tandvlees
geen haar
geen tanden
geen gedachten
rust in m'n hoofd
m'n kale hoofd.
Toen.
De woorden
de eerste woorden;
stoel
tafel
mama
papa
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schoen
koe
hond
var
ken
boer
derij
ik
jij
koud
eten
honger
koek
koek
honger
keuken
eten
mama
stoel
leugen
uit
in
weg
ik
jij
mama
papa
koek
auto
weg
uit
auto
mama papa auto
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ik
leugen
taal leugen
vreest
beest
mosterd
uit
weg
ik...
VROUW
Ik
pop
auto
alleen
ik
pop
wie?
wat?
waar?
waarom?
los
vast
au!
beest
mama
papa
oom
tante
wie?
ik
koud
waar?
uit
uit
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in
in
weg
au!
pleis
ter
nog
pleis
ter
nog
pleis
ter
wie?
waar?
mama
papa
huis
poppen
huis
ik
pop
ik.
(Stilte)

MAN
Een gesprek.
Wij voeren een gesprek.
Ik zeg iets; met woorden gevormd uit lucht;
een klank, een melodie, een spraakmuziek
en jij zegt iets terug
een klank, een melodie, een spraakmuziek
zo
botsen onze twee spraakmuzieken
op elkaar
dat;
dat is een gesprek.
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VROUW
Wij wisselen woorden uit
maar geen gedachten
wij zijn alleen samen
en samen alleen
jij hier in de kamer
in je grote blauwe broek
ik hier in de kamer
met mijn rode jurk
en blote benen
weet jij wie ik ben?
weet ik wie jij bent?
spreken
proberen te spreken
kanseltaal
een preek in gedachten
een preek voor jou
jij cactus
wandluis
varkenskop
leugenbeest
smeerworst
jij
lul!
MAN
Wij voeren een gesprek
maar jij luistert niet
luistert nooit
we kunnen geen muziek maken
als jij nooit luistert
luister je?
zeg?
hoor je me?
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Tweede stadium
1 Ontmoeting
VROUW
Jij een bruin pak
te korte broekspijpen
slecht geschoren.
MAN
Jij mooie tanden
gele rok
kleine borstjes.
VROUW
IJs bij de Italiaan
wandeling
koffie bij jou;
laat geworden.
MAN
Jouw hand in mijn broek.
VROUW
Jouw tong in mijn mond.
MAN
Jouw voet tegen mijn voet.
VROUW
Jouw hand onder mijn rok.
MAN
Jouw tong in mijn oor.
VROUW
Jouw lul in mijn mond.
MAN
Jouw hand in mijn kont.
VROUW
Jouw lul in mijn oor.
MAN
Jouw kut in mijn hand.
VROUW
Jouw lul in mijn kut.
MAN
Mijn kut in jouw lul.
VROUW
Mijn lul in jouw mond.
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Mijn mond...
(Stilte. Muziek)

VROUW
Dat was fijn.
MAN
Dat was lekker.
VROUW
Ja.
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MAN
Bedankt.
VROUW
Bedankt?
MAN
Ja. Hiervoor.
VROUW
Je hoeft me niet te bedanken.
Het was wederzijds.
MAN
Ja.
(Stilte)

MAN
Toen. Zonder woorden.
Alleen maar...
lichaamstaal.
VROUW
Ja...
MAN
Ja...
VROUW
Nu... alleen nog maar gelul.
MAN
Ja...
VROUW
Toch?
MAN
Laat me met rust.
Ik ben moe.
VROUW
Jij? Moe? Waarvan?
MAN
Weetikveel. Van jou. Van dit. Van iedereen. Van
dat je steeds iets moet zeggen. Iemand vraagt wat en
je moet antwoord geven. Iemand vertelt een grap en
je wordt verondersteld te lachen. De hele door:
communicatie, communicatie, communicatie. Nou,
ik hoef al die mensen niet om me heen. Ik hoef die
praatjes niet bij de groentenboer. ‘Onsje meer’ ‘Zo
maar doen?’ ‘Moet er een zakje omheen?’ Vermorste
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spraakenergie, dat is het. Eén groot Babylotion.
Geklets, gezwets, geprietpraat. En jij ook. Jij praat
ook de hele dag door tegen mij. Ook als ik er geen
zin in heb. Juist dan. Praat jij tegen mij. Alsof je het
ruikt. Alsof je het weet. Alsof je de momenten aanvoelt
waarop ik even alleen wil zijn, met m'n krantje,
m'n kopje koffie en m'n Toblerone-reep, juist dan,
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juist dan sla jij toe, kom je om de hoek kijken,
snuffelend als een hond, kwispelend met je denkbeeldige
staart, jij, hondvrouw, en stel je me een domme
vraag of, wat je ook vaak doet, je stelt geen vraag of je
zegt niks, nee, je zucht alleen maar. En dan zeg je:
‘Goh.’ En wat moet dat betekenen, dat ‘goh’? Over
wie of wat gaat dat ‘goh’? Over mij, over ons, over de
hele wereld?
VROUW
Dat ‘goh’ gaat over ons.
MAN
Over ons hè? Dat dacht ik al. Weet je, dat ik dat
al dacht! Dat heb ik nou al die tijd gedacht, dat jouw
‘goh’ over ons tweetjes ging, over hoe wij met elkaar
omgaan, hoe we geworden zijn, van fris en pril, tot
overrijp en blasé, is dat het, waar jouw ‘goh’ overgaat?
Nou, dan heb ik een verrassing voor je: vanaf nu wil
ik dat je alleen nog maar ‘goh’ tegen me zegt, als een
soort monument van verbazing en oprechte stompzinnigheid;
en het zal als muziek in mijn oren zijn,
jouw ‘goh’, snap je dat?
VROUW
Goh...
MAN
Precies. Geen tijd te verliezen, want ze houden
alles in de smiezen. Nee, dat wou ik niet zeggen. Ik
wou zeggen: ik bewonder je, poes, ik bewonder echt
aan jou dat jij alles tot z'n ware proporties weet terug
te brengen, jij bent, en dat bedoel ik als een compliment,
een heel groot compliment, jij bent een van de
laatste echt nuchter denkende mensen die ik ken, die
ik om mij heen zie.
VROUW
Goh...
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2
MAN
Thee die overkookt.
Het hete water over mijn broek.
Rook, sissend geluid, belletjes, pijn.
VROUW
Ambulance gebeld.
Meteen onder de douche.
Naar 't ziekenhuis.
MAN
Derdegraadsverbranding.
Verdomme.
Op m'n bovenbeen.
Nu nog littekens.
VROUW
Het had erger kunnen zijn.
Veel erger.
MAN
Het had ook niet kunnen gebeuren.
Als jij die theepot niet te vol had gedaan.
VROUW
Als jij niet zo onhandig was geweest.
Alles laat je uit je poten vallen.
Het servies, flessen melk, je leven.
MAN
Ik ben nog steeds bang voor theeketels.
Panisch.
Als ik er een hoor fluiten loop ik een straatje om.
Bij wijze van spreken.
VROUW
Zo gezegd zo gedaan.
MAN
De appel valt niet ver van de boom.
VROUW
Waar een wil is, is een weg.
MAN
Wie een kuil graaft voor een ander
valt er dikwijls zelf in.
VROUW
De een z'n dood
is de ander z'n brood.
MAN
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3 Spraak
MAN
Spraak
ik sprak
ik zei iets
hoorde je dat?
zojuist
zojuist zei ik iets
luister je?
hoor je me?
wat ik hoor
zeg je
zeg ik
mag ik even
mag ik even vragen wat
zoekt u mij?
hier
mag ik even vragen wat
wat wij hier
u
ik
hoort u ook een telefoon?
ja
ja
jazeker
dat is de telefoon
rinkelt daar
ongegeneerd
in het holst van de nacht
(Neemt op)
Hallo?
hallo met mij
ja, spreekt u mee
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wie?
wie zegt u?
mijn vrouw
het spijt me
die is momenteel niet...
VROUW
(Neemt over)
Ja
met mij
wat zegt u
ja
nee
ja
dat zei mijn man
maar ik ben heel goed in staat om
wat?
ja ja jaja
ik wil u heel graag ontmoeten
morgenmiddag?
in het park
onder de oude boom
goed
ja goed
tot dan
dag.
MAN
Spraak
jij sprak
jij zei iets
hoorde je dat?
zojuist
zojuist zei je iets
zojuist...
VROUW
Dat weet ik
ik zei het zelf
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ik zei
dag
zei ik
zojuist
zei ik dat
spraak
ik sprak
ik heb gesproken
wij spraken
ik sprak.
MAN
Dat hoorde ik
aan de telefoon
sprak jij
met een man
wie was dat?
wie sprak daar
aan de andere kant
van de telefoondraad?
VROUW
Wie?
Ik weet 't niet.
Kan iedereen geweest zijn
een hijger
een verre vriend
een goede buur
enfin
hij sprak tegen mij
ik sprak terug
en nu hebben we
afgesproken.
MAN
Woorden
maken alles kapot
bolletjes lucht
geperst tot letters;
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letters in de lucht
ik grijp naar de woorden
in hun luchtbellen
om ze te vangen
maar ik vang niks
ik vang alleen lucht
en zwart speeksel
maar geen woorden;
die zijn al weg;
in een ander oor gekropen.
VROUW
Woorden
zijn te snel voor jou
je bent dikker geworden
trager
minder mooi;
je was mooi
toen je de roos voor me stal
nu
nu ben je een gemiddelde man
die geen woorden vangen kan
geen woorden
van mij, in elk geval.
MAN
Het zit me dwars
maar je hebt gelijk
mijn tijd is voorbij
of nee mijn tijd komt nog wel
voor niks
is 't nog te laat
ik kan alles nog doen;
een jong meisje met blond haar
en een strak zadel
in huis nemen
kinderen verwekken in verre streken
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reizen
neuken
drinken
genieten;
zonder jou,
ik sta nog maar net
aan het begin.
VROUW
Kijk in de spiegel
en zeg wat je ziet;
eerlijk;
is dit het begin?
MAN
Nee,
nee, dit is het einde.
Ik ben verloren
kwijt
op
moe
weg wil ik
naar een vrolijker land
waar iedereen dezelfde taal spreekt
ik wil bouwen
aan een groots bouwwerk
ik wil weer baby zijn
met een lekker luchtje in m'n haar
en m'n roze kruippak
ik wil weer rondrennen
klimmen
klauteren
stoeien
lachen
ik wil weer terug naar het begin
warm nat
de baarmoeder
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daarna
gezellig bij pa en ma thuis
maar die zijn nu dood
dus kan ik niet terug.
VROUW
Nee
jij niet
jij kan niet terug
je bent te zwaar geworden
ga nou maar slapen
sluit je ogen
even een tukkie
op de bank
zo tussendoor
goed voor je.
MAN
Even dan
een hazenslaapje.
VROUW
Goed.
Dan ga ik weg.
MAN
Waarnaartoe?
VROUW
Naar het park
dat is nog open
dus waarom niet
naar het park?
Dag,
dag man.

Derde stadium
1 Eerste ontmoeting
VROUW
Jij staat hier,
je hebt al je haar nog,
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mooi bruin krullend haar,
tot op je schouders
en je draagt een juten tas
van de ban-de-bom-beweging.
Ik kom aanlopen...
MAN
Jij draagt een simpel jurkje
maar wel erg kort,
je haar zit in slierten voor je gezicht;
het heeft geregend.
VROUW
Als jij me ziet zeg je.
MAN
Hallo.
Kom je hier ook voor de demonstratie?
VROUW
Natuurlijk.
Iedereen toch?
MAN
Het is een schande.
VROUW
Wat?
MAN
Alles.
Dat iedereen zo maar z'n gang kan gaan.
Bedoel ik.
VROUW
Oja.
MAN
Het valt me nu op dat je best mooie ogen hebt.
Dus zeg ik.
VROUW
Wacht even.
En dat doe ik.
Pas twintig minuten later kom je terug.
Met een roos.
Geplukt in het park, zeg je.
En.
MAN
Voor jou.
Mooi, zeg je.
En ik haal een hand door je haar.
Dat moet nodig gewassen worden, zeg ik.
VROUW

Don Duyns, Toneel

Ik heb geen douche.
Ik studeer net, hier.

Don Duyns, Toneel

285

MAN
Dan kom je toch bij mij douchen.
En ik geef je mijn adres.
Dan verlies ik je uit het oog.
Ik denk dat ik je nooit meer zal zien.
Maar een week later.
VROUW
Hallo.
MAN
Sta je voor m'n deur.
Met 'n handdoek.
VROUW
Geldt 't aanbod nog?
MAN
Eh... jazeker.
Eh, kom binnen.
Kleed je uit of nee
ik bedoel
kopje thee?
Eén klontje of twee?
Je gaat zitten, glimlacht en zegt.
VROUW
Twee graag.
Twee klontjes.
MAN
Na de thee...
VROUW
Samen douchen.
Na het douchen...
MAN
De rest.
En na de rest...
VROUW
Dit.
Dit vt-wonen in een witte woning
met een design-citroenpers, die
het niet goed doet, dood.

2 Tweede zondagmiddag
MAN
Zondagmiddag.
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Niks verder gekomen. Jij en ik.
Niks.
VROUW
Alweer zondagmiddag.
Lamme kaak van het praten.
Heb je een ijsklontje?
Au.
In m'n wang gebeten.
Met m'n snijtand in het vlees
van m'n wang gebeten.
Au.
MAN
Dat komt omdat jij niet ontspannen bent.
Je moet ontspannen zijn, ook binnen de relatie.
Zoals wij bijvoorbeeld: zolang wij elkaar met
rust laten, is er niks aan de hand.
Maar zodra de één de ander lastig gaat vallen,
gaat tarten, gaat sarren, dan gaat het mis.
VROUW
Ik wil bij je weg.
MAN
Dat is nou net het probleem.
Wij kunnen niet bij elkaar weg, wij.
Jij hoort bij mij; en ik hoor bij jou.
Al meer dan twintig jaar, dat kun je niet
scheuren, hoor.
VROUW
Jawel.
Dat kan wel.
Als ik de woorden zeg ‘ik ga weg’,
daarna pak ik mijn koffer
vol mooie kleren en stoeipakjes
en ik loop die deur uit
dan zijn we los van elkaar.
MAN
Dat denk je maar.
Niks los.
Ik ben een deel van jouw hoofd geworden
en jij een deel van het mijne.
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Zo is het.
En nu wil ik mijn krantje.
En mijn chocolade.
VROUW
Weet je wat jouw probleem is?
Jij hebt geen gevoel voor humor en
geen gevoel voor romantiek
jij weet niet wat er in een vrouwenhoofd omgaat
jij weet niks
je sleept je als een mol door het leven.
MAN
O ja?
VROUW
Als ik zeg: ik ga weg.
Dan meen ik dat.
Wil jij de televisie houden?
MAN
Ja.
En de spelcomputer.
En de eettafel.
Jij mag het tafelzilver.
En de boeken.
En de foto's.
VROUW
Goed.
(Stilte)

MAN
Dus dit is het dan?
VROUW
Ja, dit is het.
MAN
Hoe laat is het?
VROUW
Kwart over vier.
Kwart over vier, zondagmiddag.
De zon schijnt bleek door de gordijnen,
het behang krult traag van de muren
en onze gezichten zijn oud,
oud als maskers van papier.
MAN
Als jij 't zegt...

(Stilte)
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MAN
Dag...
(Ze gaat)

MAN
Kut kut kut.
Waarom kan ik nooit 's goed praten?
Altijd zeg ik de verkeerde dingen.
Op de verkeerde momenten.
M'n bek zit verkeerd in m'n kop geschroefd .
Dat is het.
Niks gaat ooit goed.
Kut.
(Ze komt terug)

VROUW
Ik ben terug.
MAN
Ik zie het.
Gelukkig.
Waarom?
VROUW
We gaan het opnieuw proberen.
Jij en ik. Een derde kans.
Een laatste kans.
MAN
Oké.
Begin maar.
Jij begint.
VROUW
Goed.
A is voor appels, die eet je zo graag.
B is voor bubbels, die zijn in het bad.
C is voor cement, dat zit tussen de stenen.
MAN
D is voor deurmat, met welkom erop.
VROUW
E is voor ellende, die hebben wij gehad.
MAN
F is voor feest, dat moet nu gevierd.
VROUW
G is voor...
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VROUW
I is voor...
(Stilte, Muziek, Donker)
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Kadavercantate
'n requiem
(1996)
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Het toneel is een kerk.
De kerk van het - nog steeds - met de slopershamer bedreigde dorpje Ruigoord, onder de rook
van de grote stad Amsterdam. Het laatste stukje groen in een verder volkomen grauwe omgeving
van industrieterreinen, schoorsteenpijpen, snelwegen en fabriekshallen.
(In de kerk zit een man met een bleek gezicht, omringd door boodschappentassen van onder
andere de Albert Heijn en de Dirck van den Broek. De man is slecht geschoren en bezweet.
Hij spreekt soms in een microfoon en soms niet. Achter hem zijn, hoger, de silhouetten van
zeven vrouwen te zien; het koor. Deze vrouwen zijn ook bleek en dragen lange avondjurken.
Het geheel heeft nog het meest weg van een provinciaals Kerstrecital)

1
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MAN
Requiem.
Rouw.
Treurigheid.
Waarom altijd treurigheid?
Gejammer, geweeklaag, gehuil.
Waarom altijd gehuil?
Gestrand ben ik hier
op deze van God verlaten kust
gestrand met niks dan m'n
lege handen
en m'n lege pens
Zilt is de zee en koud is de nacht
Allejezus, ik wou dat iemand
me een gebraden kippetje bracht
Maar nee...
neehoor
niemand die me helpt
niemand die me kent
niemand die zich over mij
ontfermt
me insmeert met glanzende olie
en welriekende geurstoffen
me wast en droogt en netjes kleedt;
niemand die dat doet...
allemaal zitten ze thuis
voor de tv
en laten hun laatste hersencellen wegvreten
door uitzendingen gepresenteerd door
debielen
mongolen
zwakbegaafden
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wankelen van de ziel
de gordijnen hebben ze dicht, de thuisblijvers
reizen durven ze niet
ze krabben in hun kruis, de thuisblijvers
eten nog een blokje kaas
en zeggen tegen elkaar
het wordt laat hè, Mien
of Arnold
Wim
Theodoor
dat soort kutnamen
ik haat dat soort kutnamen
namen zonder kloten
namen van lafbekken
die niks doen voor het vaderland
die alleen maar zitten
en kijken
naar programma's
gepresenteerd door
debielen
mongolen
zwakbegaafden
en wankelen van de ziel
Jezus ja...
en dan zou ik hulp verwachten?
hell, nee
deze wereld is een jungle
om te overleven
moet je gewoon je klauwen slaan
in die gene die voor je loopt
en het merg uit zijn gebeente zuigen
zo denk ik erover
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dat is mijn visie
ik ga voor de toekomst
maar ik heb wél
een realistisch wereldbeeld.
(Korte stilte, nieuwe start)
Nacht, nacht sta ik hier
in weer en wind
met een kop vol krantenknipsels
en een buik gevuld met slierten
spaghetti met rode saus
het bleke deeg
in mijn warme maag
ik zou wel willen kotsen
maar dat mag ik niet
dat kan ik niet
ik heb geeneens een emmertje
leeg
leeg ik voel me leeg
van alle mensen verlaten
niemand roept meer mijn naam
niemand die me kent hier
waar ben ik, anyway?
welke kruising, welke weg
weilanden genoeg
dit hele gebied
is in feite één groot weiland
waarop mensen wonen.
Even m'n schoenen uit
even die tenen luchten
ja, zo...
met m'n blote voeten in het gras
voel ik me sowieso beter
dat al die kleine groene tongetjes
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mijn tenen likken
dat maakt me best geil
ja...
geil als een zwijn dat moet gaan biggen
en z'n behaarde zak
heet van het zaad aan z'n strakgetrokken buik
voelt kloppen
klaar om te...
klaar om te...
ach Jezus, help me toch.
VROUWEN
Hij is teruggekomen.
Wie?
Nou, hij, gewoon hij.
Terug van wat?
Van verre reizen.
Waarheen?
Over zee
langs de poorten van Hercules
en weer terug.
Leg 's uit...
Met 'n boot
Hij ging met een boot
Zelfgemaakt?
Nee, niet zelfgemaakt
MAN
Ik sneed de kelen door van acht
jonge meisjes
ik ben er niet trots op
het is gewoon een feit
als ze mij ernaar vragen
dan geef ik 't gewoon toe
maar ze vragen mij er niet naar;
ze zien mij over het hoofd.
Nee, zei ze nog, nee u hoeft niet mee te lopen.
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Dat zei ze.
Maar ik zei ach, dat stukkie.
Buiten huilt de wind
maar binnen is het lekker warm
‘gezellig’
bij moeders erwtensoep
onze handen warmen aan het vuur
geen cent hadden we, thuis
en wel negen kinderen
of acht, eigenlijk, acht...
ik tel niet mee
Toen ik nog niet dood was
voelde ik me een stukkie lekkerder
aah... pokkenplek, klotenbuurt, tyfuszooi
en dat snot maar druipen
tussen m'n benen
uit m'n neus, overal
Tsjesus
Zeven vrouwen, ja
en ik heb ze allemaal van kant gemaakt
in stukken gesneden
aan de wilde beesten gevoerd
en niemand had het in de gaten
zelfs de buren niet
juist de buren niet.
Laatst
was ik op het Centraal Station
in de centrale stad
op het centrale plein
en toen zag ik
toen viel me op
dat alle mensen monden hebben
iedereen heeft een mond!
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een openbaring
ik vond het pornografisch
ouwemannenmonden
jongemeisjesmonden
zure monden
opengesperde monden
kleine monden
gekloofde monden...
overal monden
pure porno
dat iedereen een horizontale vagina
midden in z'n gezicht heeft liggen,
Jesus, ja.
De laatste regels van dat gedicht waren
Jesus, wat waren die regels ook alweer?
Ik haat gedichten die ik vergeet
ik haat gedichten sowieso
waarom moeten mensen daarmee hun tijd verdoen?
met zweverige regels achter elkaar op een stuk
papier ordenen, die niemand begrijpt, die regels?
KOOR
Hij kletst
uit z'n nek
zwalkt
weet niks
kan niet
wil niet
is niet
hoe tevergeefs
proberen, nog 's proberen... mislukken
weer proberen, opnieuw proberen...
telkens mislukken
je afvragen wordt 't nog wat
en meteen al weten
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nee, nee
dat wordt niks
het is niks
en het kan nooit iets worden ook
ja
de mens
een poppetje van klei en as
met handen om te moorden
en een mond om te bijten.
(Stilte)
De dood heeft geen oren.
Geen handen ook, trouwens.
De dood heeft alleen een mond
om mee te blazen,
zachtjes, in je nek
vanachter.
VROUWENKOOR
Stil
stil
nu hoor ik het ook
ze naderen
van alle kanten
de mollenvangers
de stropers
de hondenmoordenaars
allemaal
met hun wapens
geweren
knuppels
ze komen ons halen
omdat we hier nog steeds zijn
omdat we zijn achtergebleven
dat kunnen ze niet hebben
ze willen ons weg
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we moeten verdwijnen
wegen moeten hier komen
en fabrieken
en vuilstortplaatsen
allemaal asfalt
een grote grijze woestijn
vol zwervers, junkies en arbeiders
met in het midden
een gigantisch
olieplatform
dat beweegt in de wind
als je goed luistert
kun je 't horen
luister maar
hoor je?
hier
hier is 't begonnen.
VROUW
Nadat ik me had ontworsteld aan mijn
ouderlijk huis
ben ik gaan lopen
lopen om niet meer naar huis te hoeven
weilanden door
bruggen over
langs sloten en meren
ik ben zelfs een zee overgestoken
ik heb gelopen
tot ik er dood bij neerviel
en zelfs toen
liep ik nag door.
VROUWENKOOR
Hier
hier liggen de honden begraven
jammerend van de kou
bibberend van ellende
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met hun blauwe snuiten
gestoken in bevroren grond;
vooral herdershonden liggen hier
op de vlakte
- het hondenkerkhof maar ook
dalmatiërs
schnauzers
pitbulls
Deense doggen
labradors
windhonden
dameshonden
en andere
hondachtigen;
als je goed luistert
kun je ze horen janken
want ze hebben honger
niemand geeft ze nog
te eten
want al het voer is op
hier
is geen pedigree pal meer
de mensen hebben het zelf
allemaal opgevroten
die winter
dat het hier zo koud was
en zo eenzaam
die winter hebben de mensen zelf
blikken vol warm dampend hondenvoer
van de allerbeste kwaliteit
met lepels vol naar binnen geschoven
om hun dun geworden magen
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weer wat verlichting te bieden
en ze vonden het best lekker,
de mensen,
sterker nog,
ze smulden ervan,
van die dampende, welriekende,
bruinuitgeslagen
hondenmousse.
DESKUNDIGE
De hond,
dat is bekend,
stamt af van de wolf,
de Canis lupus pallipes,
die in kuddes leeft
en oude Indianen opeet
die op bergen worden achtergelaten
door hun familieleden;
deze wolf lijkt nogal
op de Duitse herdershond, dat is zeker,
maar de wolf heeft ten opzichte
van die laatste
die Duitse herdershond
een sterkere en langere snuit
en een ruigbehaardere, meer afhangende staart
meer zo
(Doet voor);
de wolf jaagt in groepen op groot wild
herten
elanden
gnoes
en dergelijke
maar de wolf eet ook wel degelijk
's kleinere dieren of zelfs
planten.
VROUW
Ze willen hier alles afbreken
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heb ik gehoord
de bulldozers staan al klaar
om het land te vernielen
en de inwoners te verjagen
terug naar de stad
waar ze vandaan komen;
en ook het hondenkerkhof
zal worden omgewoeld
al die botten
die honderden hondenbotten
zullen bloot komen te liggen
de hondenbotten
nog steeds jankend van de kou
en bevend van ellende
dat kan toch niet
of wel?
ANDERE VROUW
Laat me je een ding zeggen
alles kan
dat heb ik wel geleerd
na vijftig moeilijke jaren
in het leven
en wat voor leven
mijn man bijvoorbeeld
is net aan de kanker gestorven
na een geduldig en dapper gedragen ziekbed
van drie jaar
waarin ik hem langzaam weg zag teren
van een gezonde robuuste kerel
tot een skelet
met holle oogkassen
en bevende stem
waarmee hij alleen
zo nu en dan nog
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om een saffie vroeg
alsof dat wat hielp
een saffie
het hielp 'm 't graf in,
dat hielp 't,
nee meid
dat is wat ik bedoel
en wat ik zeg
de dood ligt altijd overal op de loer
het einde
voor je 't weet
draag je een houten overall
en zijn je gedachten
van de ene op de andere dag
abrupt stopgezet,
dat maakt me nog 't meeste bang
dat als je
als je er niet meer bent
dat je dan ook niks meer denken kan
of misschien
alleen nog
die ene gedachte
dat je er niet meer bent
dat je niet meer mee mag doen
dat niemand meer naar je luistert
dat je stem niet meer gehoord wordt;
jou is het eeuwige stilzwijgen opgelegd
dat beangstigt me nogal.
HONDENBAAS
(Met dooie hond in armen)
Dit hier
is Bruno
mijn fijne
trouwe
vriend
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en viervoeter
Bruno;
hij is dood
en dat is erg
en dat komt
niet van ziekte
maar wel van ouderdom
en nou dacht ik
hier
hier is misschien wel een plekje voor 'm
tussen de andere
dooie hondjes
dus ik heb tegen 'm gezegd
Bruno, Bruun, fijne vriend,
ga maar met het baasje mee
die neemt je mee
naar waar de andere hondjes zijn
de schnauzers
de dameshonden
de labradors
en alle andere
en ik heb een schep in m'n auto gegooid
en een kruis van hout
met Bruno's naam erin
dat ik zelf had gesneden
op mijn workmate
die ik in mijn schuurtje heb staan
en ik heb Bruno op de achterbank gelegd
in een warm kleed gehuld
en ik heb de auto gestart,
met mijn voet op het gaspedaal
ben ik hierheen gereden
maar nu
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is de grond bevroren
en krijg ik mijn schep er niet in
en is er dus
geen plek
voor mijn vriend
mijn trouwe viervoeter
mijn Bruno
Bruun
kluifkop
en loop ik rond
met mijn dier
mijn huis-dier
dat dood is
en loodzwaar.
MAN
(Bij maquette)
Kijk 's
hier komt de bestrating
hier de weg
hier het opslagreservoir
hier de pompen
hier de drive-in macdonalds
hier het kinderpretpark
hier de bejaardenflats
vier in getal
want ons land vergrijst
langzaam maar zeker
hier het buurtcentrum
voor allochtone probleemjongeren
en heroïnehoeren die willen afkicken
hier de biobakken
hier het winkelcentrum
hier de raffinaderij
en het multi-cultureel kerkencomplex
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hier het theater annex centrum voor
geestelijk gehandicapten
(kunstenaars en idioten; dat mengt lekker samen)
hier komt de koopbouw
voor de allerhoogste inkomens
hier komen de peuterspeelzalen
en dit, dit, dit en dit
worden betaald-parkeerplaatsen
zodat niemand ooit meer hoeft te zeuren
dat-ie z'n auto niet kwijt kan
als-ie naar het pretpark
of het winkelcentrum wil;
dit ten slotte
is de enige boom die we laten staan
als toeristische attractie
als aandenken
en als groenvoorziening
voor de kinderen uit de buurt;
zo en dan is de ruimte vol,
wat zegt u ervan?
(Muziek)

HONDENBAAS
Honderd meter
heb ik gelopen
met de hond
in mijn armen
maar nu kan ik niet meer
Bruno is dood te zwaar
ik kan hem niet tillen
ik moet van het beest af
ik moet de grond verwarmen
zodat ik scheppen kan
ik moet een vuur branden
een vuur voor Bruno
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mijn vriend
mijn trouwe kameraad
mijn steun
in donkere dagen
Bruno moet in de grond
dan kan ik weer naar huis
naar mijn chocolademelk en mijn
postzegelverzameling
van postzegels uit verre landen
voorstellende
tropische vogels of vissen
ik heb bijna alles al
maar ik zoek nog
de zoetwaterkielvis
uit Guinee-Bissau
als iemand die misschien heeft
zou ik daar zeer blij mee zijn
maar nu eerst
Bruno
Bruuntje
hondenpopje
och
och och...
(Geluid van gegraaf en afbraak. Stootkogels)
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2
(Drie mannen in zwarte pakken. Ze hebben zilvergrijs haar, maar jonge gezichten. Een van
hen draagt een korte broek. Veel bloemen)

EERSTE BROER
De wereld is gek geworden.
Alles gaat te snel.
Ik kom ogen tekort
om alles te zien wat er gebeurt;
mijn oogleden zijn verbrand
door de snelheid van de tijd.
Waarom kunnen we niet remmen,
de dingen oppakken en bekijken
en
er even over nadenken;
wie heeft de rem van deze aarde,
waar zit het pedaal?
De wereld is gek geworden
en ik ben ook gek geworden
en mijn broers ook;
mijn twee arme broers
Simon en Willem.
De ene broer, Simon, smeert zichzeif
dagelijks in met z'n eigen stront
en de andere broer, Willem,
krabt z'n eigen huid open
dat het bloed in dunne straaltjes
over z'n hele bleke lijf loopt
en ik
Warre
ik huil alleen maar
omdat ik alleen ben
en alles zo snel gaat
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en ik
geen ogen genoeg heb
omdat de tijd alles van me wegsteelt
wat ik zo moeizaam heb verzameld;
m'n vrouw, m'n kind, m'n werk
en m'n goede humeur
dat vooral,
m'n goede humeur vooral.
TWEEDE BROER
Van de bijbel
daar ben ik een groot liefhebber van
en ik ken
hele stukken uit het hoofd
van de bijbel
en weet je wat ik het mooiste vind?
van de bijbel is het scheppingsverhaal
eerst is alles donker
en dan is er licht
en al snel plantjes
en water
en beesten
en ook Adam en uit z'n rib Eva
en alles is mooi en groen
en ze hebben nog helemaal geen problemen
want dat komt later pas
als ze teveel gaan praten
en eigendunk krijgen
want daar krijg je de problemen van
van als je teveel praat
en je tong niet het zwijgen op kunt leggen
als er telkens maar woorden uit je keel
opborrelen
en die woorden in de lucht
zinnen gaan vormen
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en die zinnen gaan trillen en dansen,
je weet niet meer wat je zegt
en voor je het weet
zeg je dat je een jonge vrouw hebt verkracht
terwijl dat misschien helemaal niet waar is
en alleen maar fantasie
maar iedereen veroordeelt je
en je wordt uit het dorp gezet
omdat je de zonde hebt gedaan
en de zonde,
o jong,
da's iets ergs.
DERDE BROER
Huil maar huil maar
dat je stem niet breekt
laat je tranen vloeien
over het groevenlandschap
van je gezicht
want jij verdient het te huilen;
jij hebt een kut-leven gehad.
EERSTE BROER
Als je erover nadenkt
word je bang
en ik wil niet bang zijn
maar ik moet erover nadenken
ik kan niet stoppen
ik moet erover nadenken
dat we over schedels lopen
en over botten
ik moet erover nadenken
dat de hele wereld
één groot kerkhof is
iedereen denkt maar
dat-ie leeft en leeft
en leeft
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maar ik weet
dat is een leugen
dat dachten zij vóór ons ook
dat ze alles voor zichzelf hadden
de dieren en de wateren en alles
maar niks hadden ze, niks
want nu tellen ze de grassprieten van de onderkant
en zijn hun monden te hard om nog mee te kunnen
praten
ze zwijgen stil
en wij horen ze niet;
wij met onze dikke nekken
en onze
eeuwigheidswaan.
KOOR DER ZINGENDE VROUWEN
En
rats
weer een seconde
verder
op weg
naar de grote knal
naar de grote stilte
oja?

Stad en land
JONGEMAN
Ik ben doodsbenauwd
doodsbenauwd ben ik
voor dorpen
vooral bergdorpen
kleine gemeenschappen
met weinig inwoners
en de inwoners die er zijn
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hebben allemaal hetzelfde gezicht
en dezelfde starende ogen
vanuit halfgeopende deuren
en hun honden blaffen je aan,
ook de honden hebben hetzelfde gezicht,
de honden blaffen je aan en tonen hun tanden,
waarbij ze grommen en hun spieren spannen.
Je zit vast in het bergdorp
je weet niet wat te doen
geen politie
geen supermarkt
nergens een hamburgergigant;
je staat alleen.
VROUW
Goed we zijn er
ja, we zijn er
ik denk dat we er zijn
tijd voor een verwikkeling
een intrige
een plot
iets
dat ons verder helpt
want we zoeken naar iets
dat eigenlijk verdwenen is
weg voor altijd
maar misschien is het nog ergens
hangt ‘het’ er nog
een soort van kracht
een leidraad
een...
ach
weet ik veel...
VROUW
Als ik al ergens in geloof
is het in de kracht van de energie
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van de geest
dat er toch iets zal blijven
niet alles zal verdwijnen
in de afvoerpijp van de geschiedenis.
EERSTE BROER
Je moet niet teveel willen weten
dat kan niet
daar is je kop te klein voor,
van binnen is die daar te klein voor,
je hersens kunnen maar zo en zo
veel informatie bevatten
anders barst je kop open
en komen je denkdarmen naar buiten
als je teveel in je hoofd hebt
moet je wissen
schoonmaken
dat wat teveel is verwijderen
en terug naar het kleine weten
dat is dan je redding.
DERDE BROER
Mijn hersens zijn zo klein als een walnoot
en daar ben ik trots op.
Waren mijn hersens groter,
wat ze gelukkig niet zijn,
dan dacht ik te veel.
Dan kreeg ik problemen.
Problemen met mezelf,
met mijn hoofd
en
met de rest van de mensheid.
Nee,
ik ben blij
met mijn kleine hoofd.
TWEEDE BROER
Ik ben wel eens bij het baren
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van een vrouw geweest
God heeft gezegd
in zijn oneindige wijsheid
nadat Eva van de Appel
van de boom der kennis had
gegeten
Gij zult voortaan in gram baren
en zo was het ook
dat baren waar ik bij was
deed grote pijn
voor de vrouw in kwestie
het was mijn moeder;
ze bleef erin
in het baren
en toen mijn broer
Warre
gillend
schreeuwend
en half blauw
op de wereld kwam
lag zij voor dood
achterover in de kussens
en was de pijn van het leven
voor haar althans
afgelopen.
VROUW
Aan het einde van deze kreupele, moeie eeuw
leg ik mijn handen in mijn schoot en tel ik
mijn knokkels.
BROER
En toen de dieren
bij de wateren kwamen
en hun dorst stelpten
geschiedde het
dat er een man voorbij kwam
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zo wijs
zo mooi
zo rijk
dat alle dieren stopten met drinken
en hun behaarde koppen hieven
om de verbazingwekkende vreemdeling
beter te kunnen aanschouwen;
de vreemdeling
met z'n rode baard
en magere gestalte
en de kromme stok in z'n hand
‘bent u soms de heer?’
vroeg een brutale gnoe
na een lang en ronkend stilzwijgen
maar de vreemdeling zweeg
zwaaide even met z'n hand
en
verdween uit het zicht;
de dieren
in opperste verwarring achterlatend.
DESKUNDIGE
Beton
ik wil overal
beton
grijs, gelijkmatig, altijd goed
verveelt nooit
een mooi strak tapijt van beton
voor de kinderen
dat ze kunnen voetballen
en rollerskaten
en dergelijke
beton voor de ouderen
dat ze kunnen autorijden
en bromfietsen
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en motoren besturen
want dit is
de stadsjungle
waar maar een wet geldt
wie niet strooit
gaat op z'n bek.
KOOR
Rennen rennen
niet omkijken
niet kijken wie er achter je is
de wereld stort in
één grote vuurzee
de vlammen likken je hielen
je moet heel gauw wegwezen
en niet omkijken,
geweest is geweest
je voeten blijven kleven
aan de lavahete aardbodem
je ruikt een schroeilucht
het zijn je voetzolen
maar je moet verder
je duwt anderen opzij
loopt over hun hoofden
je moet hier weg; en snel ook
straks flikkert het dak van de hemel
in een klap naar beneden;
dat is je verteld
en dat weet je
dat voel je
dat voel je aan alles.
BROER
Schaatsen
doe ik met een helm op
want ik heb epilepsie
dus ik schaats niet meer

Don Duyns, Toneel

316
want dan moet ik steeds uitleggen
waarom ik die helm draag;
trouwens het dooit
overal vallen druppels
geen elfstedentocht dit jaar
volgend jaar misschien
maar ik vind 't toch al mooi geweest
met die kou
die snijdende wind
en als je dan nog kan schaatsen
ja, dat is wat
maar ik heb ook zwakke enkels
dus moet ik lage schaatsen
geen hoge noren
nee, Friese doorlopers
dat werk
ja
kijk, je kan wel binnenblijven met die kou
maar als je bijvoorbeeld beesten heb
moet je er toch uit
want die beesten moeten toch voer
en jijzelf ook
jijzelf moet ook voer;
wie geen voer eet
die gaat eraan;
dat is gewoon zo.
(Het dameskoor komt met trage pas aan)

KOOR
Jahoor
ja
dat gaat de goede kant op
richting tweeduizend
richting einde van de wereld
een beetje rust
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dat het heelal een beetje af
kan koelen
en dan misschien
over een paar duizend jaar
een nieuwe poging
een nieuwe oerknal
een nieuwe wereld
met nieuwe... wezens
gewoon
om 's te kijken
of het ook anders kan
gewoon
om 's te kijken.
HONDENBAAS
Ik heb het gedaan
ik heb hem begraven
mijn Bruno
Bruun
hondenman
lieve vriend
enige vriend
Bruno
Bruun
als puppie kwam je bij me
als oude man heb ik je begraven
ach
waarom worden honden toch sneller oud dan mensen?
dat verdienen we helemaal niet
het zijn de honden die deugen
niet de mensen
geen van de mensen deugt
vriendschap tussen mensen bestaat niet
liefde; al helemaal niet
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maar ik had het over mijn Bruun
mijn Bruno waf-wafik heb hem begraven
midden op de vlakte
was een stukje warme grond
daar
heb ik mijn spade in de aarde gezet
en een hondsdiepe kuil gegraven
waar ik kloven van kreeg
in mijn handen
en in mijn gezicht;
tranen uit mijn ogen
die als glas over mijn wangen sneden
door de koude oostenwind
schraal
en al die tijd lag Bruno daar
opgerold in zijn dekentje
me licht-verwijtend aan te staren
elk moment
hoopte ik zijn gulle geblaf weer te horen
hoopte ik
dat hij zich op zou richten
machtig en fier en rasecht
en zou grommen
dat zijn tanden zouden glimmen
maar Bruno stond niet op
blafte niet
al helemaal geen gegrom
hij lag daar maar
lag daar maar te zijn.
VROUW
Als ik sterf
wil ik graag
dat het requiem
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van Fauré
wordt gedraaid
dat vind ik zo
mooi
dat requiem
zo echt
triest
in en in-triest
want
ik wil wel graag
dat mensen flink
janken
als ik de grond
in ga.
ANDERE VROUW
En bij mij
mag je draaien
‘The Show must go on’
van Queen;
dat vind ik ook echt
dat alles door moet gaan
als ik er niet meer ben
gewoon
na de crematie
een lekker happie eten
gezellig babbeltje
en daarna
met z'n allen
naar het café.
ANDERE VROUW
Draai voor mij maar
van Renée de Haan
het lied
‘Vuile huichelaar’.
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KOOR
De mens
is als een spons:
zuigt alles op
maar laat alles
ook weer lopen
als je in hem
knijpt.
(Licht uit)
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Vrouw alleen
(1996)
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‘Met stinkende voeten kom je nergens.’
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VROUW
Alleen en
in de war
monogaam
monomaan
monoloog
megalomaan
mythomaan
alles
in de war
alles
draaiend
wentelend
zoekend
zoemend
in de lucht
in de ruimte
onaantastbaar
zoveel te vragen
zoveel te weten
zo weinig antwoorden
zoeken
doorzoeken
graven
als een mol
met lamme poten
zoek ik
vind ik
til ik stenen op
wroet ik in de aarde
vuil achter mijn nagels
geschaafde handen
zoek ik
graaf ik
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bedenk ik oplossingen
bedenk ik oplossingen
voor mezelf
vraag ik mezelf af
of er voor mij
wel een oplossing te vinden is
benen in de knoop
(benen te lang)
armen in de knoop
(armen veel te lang)
ik een romp
met spinnenbenen
en spinnenarmen
ik sprekend hoofd
op slangenlichaam
zoek ik
vind ik
ontwar ik
ontwar ik niks
zoek ik door
spreek ik iemand aan
op straat
een jonge neger
vraag ik waar komt de soul vandaan?
kijkt-ie me alleen maar aan
en loopt door...
De dag
dat ik door
een vrachtwagen
werd overreden
had ik nog
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een hoop te doen
maar toen
de brede banden
mijn hoofd
van mijn romp
scheidden
met grote precisie
had ik niks meer
te doen
waren er geen plichten meer
alleen nog maar verlangens.
Rust
stilte
volslagen rust
sereen
Gregoriaanse gezangen
met een house-beat eronder
boem-boem tsjak-tsjak
prachtig
Gregoriaanse gezangen
met een house-beat eronder
boem-boem tsjak-tsjak-tsjak
brengt me tot rust
maakt me rustig
ook de nonnetjes
zo sereen
en de priester
knap
een knappe man
krulhaar
precies de goede kleur
jammer dat-ie priester is
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eigenlijk te knap
die man
voor een priester
priesters kunnen maar beter
niet te mooi zijn
dat geeft koorts in het hoofd
van een vrouw
maar het belangrijkste is
rust
stilte
dat de molens
's stoppen met draaien
de ene gedachte vreet de andere op
de waanzin verspreidt zich als
een bacterie
in mijn hersens
alleen te stoppen
hier
dit
rust
afgesloten van de rest
jachtigheid
waanzin
scoren
ambitie
carrierekontneukers
fuckkuttenkoppen
klotenzeikopportunisten
aldoor maar
zeuren
aan m'n hoofd
weg wil ik
weg van hier
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weg van mezelf
weg van dit lichaam
deze gedachten
altijd dezelfde gedachten
in ditzelfde lichaam
wil ik
reizen in de tijd
Johanna de waanzinnige zijn
Marie-Antoinette
Christina van Zweden
Virginia Woolf
vrouwen die iets te vertellen hadden
doorzoeken
naar een gaatje
een opening
een ontsnappingsmogelijkheid
om doorheen te kruipen
ploft de krant op de mat
ruk ik de deur open
is de postbode verdwenen
mooie man, de postbode
mooie stem
zingt nummers van René Froger
terwijl hij de post bezorgd
niet zo mooi als de priester
maar ook mooi
lang, slank
en een fijne stem
maar net zo onbereikbaar
als de priester
de postbode
de priester heeft God
de postbode z'n brieven
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eenzaamheidssonate
tussen de sansevieria's
eenzaamheidssonate
tussen het gebroken bestek
doorzoeken nu
doorzoeken
altijd is het nu
altijd is het nu
kop in de wind
en opnieuw beginnen
overal schoenen om me heen
overal schoenen
damesschoenen
herenschoenen
schoenen met gaatjes in de punt
radeloze schoenen
afgedragen schoenen
schoenen zonder zin
gelukzalige schoenen
en ik
ikzelf ben ook een schoen
een compleet versleten beige pump
een lompe legerlaars
een elegante damesschoen, sensueel
een beslagen Birkenstock-sandaal
en een frisse Nike air
die schoenen ben ik allemaal om de beurt
tien persoonlijkheden
tien paar schoenen
zoekend
naar een oorsprong
zie ik een huis
waar alle lichten branden
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babygeschrei
zojuist ben ik
uit de schroeiende schoot
van mijn moeder geperst
meteen al blauw aangelopen
meteen al een probleem
wie had er om mij gevraagd?
en toch kwam ik
daar kon geen breinaald tegenop
en toch kwam ik
daar kon geen breinaald tegenop
en toch kwam ik...
zinloze herhaling
in het huis met de lichten
zinloze herhaling
van gedachten
herinneringen
gevoelens
een vrouw
die ook weleens wat anders wil
die ook weleens zonder kleren wil
die ook weleens zonder wenkbrauwen wil
zonder jurk
zonder bagagedrager
zonder liefdesongeluk
zonder communicatieonvermogen in grote gezelschappen
zonder niet zelfverkozen slachtofferschap
in de sereniteit
van het koele klooster
met de rustige bomen
waar ik een beetje mee praat
alsof het medeburgers betreft
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en de nonnen
die niet praten
maar alleen stilletjes langsschuifelen
als wandelende kaarsen in zwarte pij
die alleen maar stil langsschuifelen
als vrome pinguins op weg
naar het ochtendgebed
op weg naar het ochtendvisje
een week
in deze oase van rust
een week ontsnappingsbevoegdheid
weg van de pneumatische boren
weg van de opgebroken straten
het vuil
de etter
de pus
terug
naar het huis met de lichten
mijn moeder
zestien hechtingen
ik net geboren
mijn moeder
zestien hechtingen
meteen al een probleem
te groot hoofd voor haar
te groot hoofd voor haar
kut
kan niet verder
zit klem
in het huis met de lichten aan
die een voor een uitgaan de lichten
zodat het donker is
in het huis
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alleen nog het gehijg van mijn moeder
en mijn kleine hartslag
op de borst van mijn moeder
zoek ik, grijp ik
naar de paarse tepel van mijn moeder
met handjes machteloos van kleinheid
zoek ik, vind ik, hap ik, drink
werd ik groter
werd ik ouder
groeide ik op
viel ik telkens op
beugel
sproeten
lange benen
lange armen
Pipi Langkous
werd ik gepest
pestte ik terug
sloeg ik erop
tot het bloedde
tot de mensen
bij mijn moeder
moeder met de zestien hechtingen
kwamen klagen
dat ik niet meer mocht spelen niet
met de kinderen uit de buurt niet
dat ze mij een vreemde vonden
dat ik mij gedachten begon te vormen
geheime gedachten
die spraken van moord en doodslag
en ontsnappen op een groot vlot
worden als Barbie
beroemd, rijk, goedgekleed
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en bemind door Ken
had ik mijn gedachten
vormde ik gedachten
in mijn hoofd
mijn pijnhoofd
waar een gezwel van kwaadheid
in groeide
dat moest barsten
uitbarsten
openbreken
tot ontlading komen;
(het pus, de etter en de pijn)
loop ik hier tussen de bomen
de slapende bomen
die zich vastgrijpen met wortels als klauwen
in mulle aarde
die zich spiegelen
de wortels de kruinen
de kruinen de wortels
zoals ik me spiegel
de voeten m'n handen
m'n handen de voeten
alles zit in tweevoud aan mij
twee oren twee ogen
twee billen twee borsten
twee neusgaten twee lippen
twee voeten twee armen twee benen
twee hersenhelften
twee buizen van eustachias
twee hurken
twee oksels
twee lurven
twee hielen
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alles twee
ik ben twee
een langgerekte twee
met voeten in de aarde
en klauwen in de lucht
ben ik
zoek ik
graaf ik
zie ik de neger, met zijn haar van goud,
die ik vraag
waar de soul is
zegt-ie
‘weet jij dat niet meissie?’
en wijst-ie op z'n borstkas
trommelt-ie op z'n brede borstkas
‘de soul meissie, zit hier!‘
in m'n borst? vraag ik
nee zegt-ie
terwijl-ie wegzweeft, wegglijdt, m'n leven alweer uit
- net erin en nu al weer vertrokken, waarom zo kort? nee
in je hart
daar zit de soul
begrijp ik niet wat hij bedoelt
je hart is een orgaan
de spier waardoor je leeft
daar kan niet zoiets huizen
als je ziel;
je ziel draag je mee
in een rieten koffertje
dat denk ik
en je haalt hem
uit dat koffertje
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als je 'm nodig hebt
niet eerder
niet later
zo denk ik erover.
(Soul-nummer. Roerloosheid. Beweging. Roerloosheid)
Katholieke kinderliedjes
dat ik de teksten nog weet
nog steeds weet
na al die tijd
dat zegt genoeg
ingesleten
ingestampt
voor altijd verbonden
met herinneringskoorden
aan de wirwar van mijn geheugen
alles vergeten
maar die weet ik nog
Katholieke kinderliedjes
die ken ik nog
zing ik mee
met de vrouw met de blauwe lippen
en de vriendelijke blik
zing ik mee
hoor ik mezelf
ben ik een weer een kind
van zes, zeven, acht, negen
tien, elf, twaalf, dertien
zit ik in het klaslokaal
dat naar zure melk ruikt
en naar zure kinderen
zit ik achter dikke Willy
die vies in z'n oren heeft
en zachte windjes laat

Don Duyns, Toneel

335
terwijl hij zingt
daarom zing ik harder
om de windjes van Willy
niet langer te hoeven horen
de windjes van Willy
vernietigen
alle spiritualiteit
de windjes van Willy
zijn de windjes van Satan
daarom
zing ik harder...
Als muziek het antwoord is
op alle vragen
dan moet ik veel zingen.
(Katholiek Kinderliedje, bijvoorbeeld, Linkerwang-rechterwang, Maak een plan, Schuld of Drie
korreltjes zout)
Je eigen stem die je hoort
en die nooit, nooit klinkt
zoals een ander die hoort
je eigen spiegelbeeld dat je ziet
en dat nooit zo toont
als een ander jou ziet;
we horen onszelf verkeerd
we zien onszelf verkeerd
hoe kunnen we dan weten
in godsallejezusnaam
wie of wat we zijn?
hoe kunnen we ook zelfs
maar een poging doen
om onszelf eerlijk te beoordelen?
als we niet weten hoe we echt klinken
en hoe we er echt uitzien?
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In het huis met de lichten
nog een keer terug
in het huis met de lichten
slaat de deur
vlak voor ik kom
is hij alweer vertrokken
vaarwel vader
het was kort
maar krachtig
je liet me een windvlaag
een koude windvlaag
en dat was alles
en dat was genoeg
en dat was te weinig
en dat was genoeg
in het huis
waar het gekerm almaar luider wordt
en de vrouw met de dooraderde kuiten
en de gezondheidskleppers aan de voeten
steeds maar sneller washandjes
met koel water naar de slaapkamer brengt
in het huis
waar het schreeuwen van de
op ontploffen staande vrouw
het tikken van de schoenzolen buiten ruimschoots
overstemt
de stalen voetzolen
van de man die net op tijd vertrok
om mij nooit te ontmoeten
van de man
die nu rondvaart
zeggen ze
op een groot schip
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en die zeggen ze
een baard heeft en een snor
en rimpels
en tatouages overal
zodat niemand hem herkennen kan
ook hijzelf niet
hijzelf herkent zich ook niet
hij herinnert zich alleen
een vage schim
en een hoop gegil...
...loop ik hier
en tel ik
de grassprieten, die mijn voeten kussen
de volslagen ongevaarlijke
altijd op en top vriendelijke
grassprieten
die de grond vastgrijpen
om mij te kunnen dragen
die even opveren
en dan weer terugzakken
in hun groen, groene
dromen.
Het ritme
van de drums
boem
boem-boem
tsjak-tsjak
boem
boem-boem
tsjak-tsjak
voert me mee
neemt me mee
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rivieren af
de zee op
het oerwoud in
de stadsjungle
op mijn rollerblades
door het park
mensen omverduwend
mensen omvergooiend
onbeschaamd
ben alleen ik het
ik met mijn rollerblades
en m'n walk-man
met
Gregoriaanse gezangen
met een house-beat eronder
kan ik de hele wereld aan
op dit moment
kan ik de hele wereld aan
gevoel van vrijheid
reclamegevoel van vrijheid
op het witte paard
zonder prins
maar met sigaret
op het witte paard
de zonsondergang tegemoet
reclamevrijheidsgevoel
op een boot
halfnaakt
m'n haren dippen in de zee
vrijheidsreclamegevoel
'n shampoospoeling van zeeschuim
lachende mannen met Philishavekaken
voel ik de tinteling op mijn huid
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zie ik de gebronsde gezichten
valt een Bounty uit de boom
valt ook een neger uit de boom
leest de bijbel, elke dag de neger
leest de bijbel en eet een Bounty
weet wat de soul is; en waar
zingt:
one, two, three
get uppa
get on up
stay on the scene
like a sexmachine
vlei ik me al neer in het zand
het sissende zand
dat mijn huid verbrand
vlei ik me neer
maar
is hij opeens verdwenen
met Bounty en al
kokosnoot
zoete melk
klepperband
zodat ik
achterblijf op het vraagtekenvormige eiland
met de eindeloze zandstranden
waar niets te beleven is
waar niemand woont
waar niemand wil zijn
waar nooit een boot komt
waar nooit een helikopter komt
waar je over droomt
maar waar je nooit echt wezen wil
dan hoor ik zacht gezang
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gemurmel
gepraat
op het eindeloze zandstrand
schuifelen de nonnen voorbij
in ganzenpas
marcherend
oud, jong, leeftijdsloos
schuifelen de nonnen voorbij
zacht murmelend
schuifelen de nonnen voorbij
roep ik ze
‘hé hallo, wachten!’
roep ik ze
‘ik ga met jullie mee!’
ren ik de vloedlijn op
terug naar de kust
zijn ze ook verdwenen
sta ik op grasgrond
grasgrond cirkelend rond mijn voeten
lijkt zich de hele wereld af te draaien
rond mijn voeten
alsof ik alles besturen kan
met mijn voeten
blote voeten
alles besturen kan
is het strand verdwenen
is de stad verdwenen
zijn de nonnen verdwenen
en de priester
en de postbode
zijn er geen liedjes meer
en geen gebeden
koop ik
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Pipi Langstroumpf van zes
een ijsje bij Jamin
de kindervriend
koop ik
een Limlolly
lik ik, zes jaar oud, een ijsje in de namiddagzon
zie ik mensen passeren
die allemaal ledematen missen
een vrouw zonder armen
een man met één been
kinderen in invalidenwagentjes
een man die alleen maar een hoofd is
een lange optocht van ellende
valt het ijsje van schrik
m'n handen uit
had ik een dagmerrie
is het cirkelen weer begonnen
de wereld rond mijn voeten
ik rond de wereld
zwevend
zoekend
in het heelal
in een luchtbel die alsmaar kleiner wordt
onbereikbaar
roept de thuisbasis mij op
‘hallo bent u daar?’
maar kan ik geen antwoord geven
kan ik niet meer spreken
is mijn stem kapot gegaan
zie ik de aarde
blauwe zeeën
groenbruine aarde
en een streep van de Chinese muur
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zie ik de aarde
langzaam, traag
exploderen
schiet alles de ruimte in
mensen
dieren
dingen
zonder dat ik er iets aan kan doen
schiet alles de ruimte in
grijpen kinderen zich vast aan hun moeder
begint alles overnieuw
vormt zich een nieuwe aarde
zeeën okergeel
aarde vuurrood
in een grauwsluier van rook
valt de regen sissend
op de gloeiendhete aarde twee
schrik ik wakker
ben ik te ver gegaan
in gedachten
kan ik niet meer terug
probeer ik om te keren
langs herinneringskoorden
zie ik de zwarte man met de gouden haren
grijp ik zijn hand
en voert hij me mee
naar rust
tuin
zachte muziek
en kruidenthee
voert hij me mee
naar zachte soulmuziek
Pleegzuster Bloedwijn
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hoor ik opeens
Boudewijn de Groot
Ramses Shaffy
Liesbeth List
schrale troost in het paradijs
zie ik mensen dansen
zoekend, ziend, zoekend
een jongen met een stip op zijn voorhoofd
spreekt
van ‘het lied van de alvervulde’
in zijn ogen flonkeren sterren
kan ik me niet bij aansluiten, niet
ik moet nieuwe schoenen hebben!
nu!
ga ik naar de BATA
is de BATA gesloten
zoek ik nieuwe schoenen
zoek ik een nieuwe identiteit
vind ik alle schoenen lelijk
vind ik mezelf lelijk
vind ik alle schoenen lelijk
kan ik er niets aan doen dat de schoenen lelijk zijn
probeer ik ergens toe te komen
probeer ik iets uit te vinden
trek ik aan een touw
maar weet ik niet
wie er aan de andere kant trekt
er is te veel destructie
hier
daar
overal
in mij
buiten mij
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niemand die mij om m'n mening vraagt
ze doen maar, allemaal
ze vragen niks
ze denken niet na
terwijl ik dacht
terwijl ik dacht
het wel te weten
alles te weten, bedoel ik
mensen te kunnen helpen, bedoel ik
met mijn hoofd
met de gedachten uit mijn hoofd
jaren zestig
jaren zeventig
jaren tachtig
jaren negentig
komen we niets verder
komen we niets verder
zinloze herhaling
van uren, minuten
dagen, jaren
eeuwen
millennia
ijstijden
oertijden
in de rust van het klooster
in de hectiek van de stad
ben ik niet meer benieuwd naar
de krant van morgen
ben ik niet meer benieuwd naar
soaps, talkshows, het journaal
ben ik alleen maar benieuwd
naar wat er gebeurt
als het me lukt
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stilte
in m'n hoofd
te krijgen
als het me lukt
een minuut
een minuut stilte
gebeurt het niet
gaat het stadslawaai gewoon door
gebeurt het uiteindelijk toch
is het stil
is het een weldaad
is er geen klank
is er geen geluid
is er niks
alleen wat stil geruis...
alleen wat stil geruis...
(Stilte. Een klok tikt een minuut)
Wie gaat er mee
in de trein naar huis
in de extra trein naar huis
een trein zonder conducteurs
een trein zonder machinist
een trein zonder passagiers
alleen ik
in het schele licht
van de namiddagzon
schiet mijn leven aan me voorbij
met de snelheid van een gedachte
gaat de gedachtentrein
kadeng-kadeng-kadeng
blijft het gras aan mijn voeten likken
eet ik een bounty koop ik nieuwe schoenen
hang ik het kruis aan de muur
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knijp ik mijn handen in elkaar
denk ik bepaalde dingen
mompel ik bepaalde dingen
voel ik me erg opgelucht
is de gedachtentrein even gestopt
luister ik
luister ik...
rijdt de vrachtwagen over mijn hoofd
is het ongeluk weer gebeurd
probeer ik weg te vluchten
maar word ik geraakt
hard, in mijn zij
en val ik van mijn fiets.
(Muziek: ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’, Boudewijn de Groot. Een taart wordt aangesneden)
Nee dank u, ik hoef niet meer te biechten
ik heb al gegeten
nee, dank u
we houden het vandaag sober.
Eindelijk weer jarig
eindelijk weer taart
eindelijk weer bezoek
eindelijk...
(Black out)
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Dankwoord
Een toneelschrijver zonder mensen die in zijn werk geloven is geen toneelschrijver.
Een toneeltekst die niet gespeeld wordt is oud papier, overbodig.
De auteur wenst de volgende instellingen en personen te bedanken voor hun steun
bij de totstandkoming - en opvoering - van de in deze bundel gepubliceerde teksten:
Amphitheater
Theatercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar
Theatergroep Hollandia
Fonds voor de Podiumkunsten, Afdeling Schrijfopdrachten
Stichting Fonds voor de Letteren
Hans Dagelet
Tibor Duyns
Paul Feld
Liet Lenshoek
Marcel Musters
Dick van Toorn
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