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 Tafereel een 
 
 
(gewoon, vooraan rechts op het toneel, apart uitgelicht met een afsnijder, op 
portretformaat, hij zegt zijn tekst op uit het blote hoofd, dus geen papiertje of gehannes 
met een leesbril.) 
 

Ronald  Waar waren we…. !? 
O ja! Bij de notionele interestaftrek. De bedoeling van deze maatregel is om buitenlands 
kapitaal aan te trekken.  
Waarover gaat het. 
Wel ik citeer even uit het persbericht van de federale overheidsdienst financiën: 
 ‘De “aftrek voor risicokapitaal” of zogenaamde “notionele interestaftrek” is een nieuwe, 
innovatieve en krachtige maatregel in het internationaal fiscaal recht, waarmee alle 

ondernemingen, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, een aftrek van hun 

belastbaar inkomen kunnen toepassen in de vorm van een fictieve rente die wordt berekend op 

basis van hun eigen vermogen (netto activa).’ Einde citaat. 

Als ge ‘notioneel’ googelt, kunt ge dit thuis allemaal uitprinten.  

Ik nodig U met aandrang uit om dat te doen. Print het uit. Steek het in uwe achterzak en haal 

het zo nu en dan ‘s boven om het zorgvuldig te lezen en er over na te denken.  

Over wat daar staat. Wat er bedoeld zou kunnen worden. Waar het mogelijk over gaat.    
Want het gaat dus om een aftrek voor ‘risicokapitaal’. Ja!? 

Risicokapitaal is kapitaal dat ik beleg met een hoog ‘risico’gehalte.  

Iemand is bijvoorbeeld op het idee gekomen om telefooncellen te gaan plaatsen in de 
Himalaya. Dus die moet graafmachines hebben om geulen te graven om die kabels in te 

leggen dwars door de Himalaya, liefst glasvezel, dat kost een paar centen maar ge moet ook 

aan de toekomst denken. En ‘t koper ratten ze achter uwe rug terug uit de grond.  

Die moet telefoontoestellen hebben die tegen een stootje kunnen want het kan daar serieus 

waaien in de Himalaya. En hokjes! Dat ge een beetje beschut kunt bellen want de bedoeling 

van een telefoon is dat ge u verstaanbaar maakt en als ge daar zonder hokje moet staan bellen 

in een valwind uit het hooggebergte dan kunt ge uw geld net zo goed in ‘t kanaal gooien.  

Die moet gespecialiseerd personeel aantrekken om dat allemaal uit te voeren, enzovoort.  

Dus die heeft heel veel geld nodig om dat idee uit te voeren. Nu, omdat er in de Himalaya 

bijna geen mensen wonen en er bijgevolg weinig zal gebeld worden, noemen ze/we zo’n 

investering: risicokapitaal. Omdat ge bovendien weinig durvers gaat vinden die daar op 

intekenen, wordt er een extra hoge rente beloofd.  

Waardoor het risico nog groter wordt en het woord risicokapitaal nog meer op zijn plaats is. 

En onze overheid vindt dat we dat moeten stimuleren.  

Omdat de groei en de gezondheid van onze economie staat of valt met ondernemersschap en 

durf. Ik citeer verder:  

‘Alle ondernemingen kunnen bijgevolg een aftrek toepassen in de vorm van een fictieve rente 
… ‘  

Zo staat het er!  

Dit is dus een officiële tekst. En daarin komt het woordje ‘fictief!’ voor.  Dat is een ander 

woordje voor ‘verzonnen’. Als U of ik iets ‘verzin’ in mijnen belastingsbrief, als u of ik een 

fictiefs invul, dan krijgen we problemen. Toch!? Maar als ge een vennootschap bent dan 

wordt dat gestimuleerd… .  

Als ge een vennootschap bent… !  

Klinkt raar vindt ge niet!?  



Hebt gij al ‘s een vennootschap over straat weten lopen!? Of een vennootschap een hand 

gegeven. Hebt ge al ‘s met een vennootschap over de kinderen gepraat!? Of over de koers? 

Met de bakker wel! Of met de politieagent. De toneelspeler, de poulier, de metselaar, de 

croupier! Die kunnen allemaal over straat lopen en meepraten over de voetbal of kinderen, 

vrouwen en asperges. Maar een vennootschap! ‘Als ge een vennootshap bent.’ Ik weet wel 
een vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid en op die manier moet ge dat verstaan.  

En ik versta dat ook op die manier. Want een venootschap is een administratieve constructie 

waarachter ik mij als ondernemer, als bakker dus of als poulier of als boef kan verschuilen. 

Een vennootschap is iets dat ik rustig failliet kan laten gaan, waarbij er duizenden werknemers 

op straat komen te staan terwijl ik er zelf als ondernemer met de winst vandoor mag.  

Dat, beste mensen is een vennootschap. 

Mag ik U d’r  overigens ook op wijzen dat het woord ‘notioneel’ in geen enkel woordenboek 

voorkomt. 

Het is een verzonnen woord. 

Lieve mensen!  

Lieve Belgen! 

Hoe ver moet het komen!? Hoe ver moeten ze gaan daar in Brussel? Voor jullie iets 

ondernemen. Iets ondernemen tegen een overheid die wetten en maatregelen uitvaardigt die 

worden verpakt in woorden die niet bestaan. In een taal zo onduidelijk, dat zij voor velerlei 

interpretatie vatbaar is. Een onduidelijkheid waar in praktijk zo enthousiast gebruik van wordt 

gemaakt dat de indruk niet meer kan worden vermeden dat het juist de bedoeling is van die 

overheid om onduidelijk te zijn. Want voor elke wet die er hier in Belgie wordt gestemd, 
worden er, om de achterban tevreden te houden, zoveel achterpoortjes voorzien, dat die 
wet alleen nog maar van toepassing is op mensen die tot geen enkele achterban behoren. 
De snullen, zeg maar. De loosers. De mensen die op grond van zoiets onnozels als 
burgerzin, braaf hun belastingen betalen. Om met alles in orde te zijn. Omdat ze geloven 
in solidariteit. Omdat ze het normaal vinden mee te betalen aan de snelwegen waarover 
ze hun kinderen naar hun ex terugbrengen. Onnozelaars dus. Dat bent u. 
In een land waar willekeur de scepter zwaait, wordt criminaliteit legaal. 
Denk daarover na. 
Google ‘notioneel’. Print het uit, steek het in uw achterzak, lees het regelmatig en trek uw 
conclusies … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tafereel twee 
 

 Helena zit links op het toneel, ook weer apart uitgelicht, aan een tafeltje voor een laptop. 
Zij kijkt met afgetrokken gezicht naar wat er zich op het scherm afspeelt, haar gezicht  
wordt door het beeld beschenen …  
Helena is een uitermate sjieke, rijke, dure, mooie en gedistingeerde vrouw … 
  

Lars  Ik wil met rust gelaten worden snapte! 
IK WIL NIE DA GE HEEL D’N TIJD ACHTER MIJN KLOTEN ZIT! 
Wat moet ik doen om u dat duidelijk te maken!?  
Moet ik u komen doodsteken misschien!?  
Zoudt ge dat willen!?  
Dat gij d’r niet meer zijt en ik de rest van mijn leven in den bak. 
Dit is mijn leven.  
Vanaf nu is dit mijn leven en ik doe daarmee wat ik wil.  
En daar heeft voor de rest niemand nog iets aan te zeggen.  
Gij nie!  
En niemand niet! 
Als ge mij nodig hebt voor iets, dan moogt ge mij lastig vallen. 
Want ik doe alles voor U. Gij zijt mijn moeder. Ook al moet ge niks van mij hebben.  
Ik verdedig U. Altijd! Vraagt maar wat ge nodig hebt.   
Dan zal ik u laten zien laten hoe groot de liefde van een kind voor zijn moeder is …  
Ik zal u dat laten zien. 
Maar vraag niet aan mij dat ik gelukkig ben. 
Bel mij niet om de zoveel tijd om te kijken of ik niet gelukkig ben … 
Dat kunt ge niet, dat moogt ge niet 
 

Helena Ik zie wel schat dat ge u niet zo goed voelt… 
En dat doet mij pijn, meer dan ik u kan zeggen 
 

Lars Wa ziet gij!? 
Wa zeide gij!? 
(Langzaam komt op het achterdoek het beeld ingefade waar Helena naar zit te kijken.  
Er staat een ladder voor het scherm. Een enorme grote, zware man met een baard van een 
week, gekleed in een samenraapsel van legeruniformonderdelen vermengd met 
toeristenkleding en met .408 Chey Tac in de hand, wanhopig tierend, ergens in … 
Afghanistan!? Somalië!? Syrië!?     
Samen met het beeld: Muziek! bv. het adagio uit het celloconcerto E minor, op 85 van 
Elgar. Of  ‘Lionel en Bertie’ van Alexandre Desplat) 
Ik ben uw schat niet. 
Gij zijt alweer aan ’t draaien en aan ’t manipuleren gij … 
Ge zijt alweer leugens aan ’t verkopen. 
Ik ben! uwe schat niet. 
Nooit geweest. 
In uwe KOP misschien. 
Maar hier! (Slaat zich op de borst) 
 
 



Helena Wat wilt ge dan da ’k zeg … 
Ik kan niks zeggen. 
 

Lars Ik wist dat dit gesprek zo ging eindigen … 
Gelijk een slang;  
Gelijk een slang kruipte gij in iemand zijne kop, gelijk ne worm in nen appel  
en daar gaat ge dan dingen verplaatsen,  
gedachten en gevoelens 
verplaatsen,  
tot ze gestapeld liggen op een manier dat het u uitkomt. 
(We horen een ontploffing op de achtergrond) 
   

Helena …  
Waar zitte gij schat! 
 

Lars Dat zoudt ge wel willen weten hè. 
(Nog een ontploffing dichterbij, er valt allemaal kalk op het hoofd van Lars) 
 

Helena Toch niet in Syrië! 
 

Lars Ja, ik zit in Syrië.  
Kom me daar maar zoeken. 
Ik zit aan ’t front, midden in ’t rebellengebied, komt daar maar naartoe … 
Komt mij redden 
Alstublieft mama … 
 

Helena Ik wou da ’k iets voor u kon doen … 
 

Lars Daar is ’t te laat voor. 
Vroeger hebt ge iets kunnen doen. 
Toen ik vijf was of drie.  
Maar toen waart ge ’r niet. 
Nu is ’t te laat. 
Nu moet ge mij gerust laten! Dan kan ik -misschien- proberen m’n eigen te redden.  
… 
 

Iemand  (Buiten beeld)  
Debemos ir 
 

Lars Què!? 
 

Iemand  (Buiten beeld) 
No podemos pedarnos aqui. 
 

Lars Vale. Vengo. 
 

 (Met een droge flits gaat het beeld uit maar de verbinding is niet helemaal verbroken.  
We horen nog rennende voeten en geroep en knallen. Dan worden de oorlogsgeluiden 
ineens afgebroken. Muziek loopt door. Helena snikt.) 



 Tafereel drie 
 

 Muziek van tafereel een loopt door, licht op Helena gaat uit, ze is verdwenen met haar 
tafeltje, op een ladder staat Adriaan onder een topspotje. 
Hij draagt kleren die onder de verfvlekken zitten en is met een potje verf en een penseeltje 
de projectie van een monumentaal doek van Luc Tuymans aan het inkleuren.  
Helena verdwijnt, als ze weg is, komt traag een algemeentje op.  
We zien aan de menubalkjes eromheen dat het om een projectie van een beeld van een site 
op een computerscherm gaat. 
 

 
 
Ineens wordt het beeld doorgebroken door levensgroot: facetime. Helena op een terras 
ergens in de zon met achter haar meeuwen, de zee, palmbomen … Zij lakt haar nagels. 
 

Adriaan (schrikt zich achterlijk) 
Huh! 
 

Helena Adriaan!?… 
 

Adriaan Whow! Wacht wacht wacht wacht …. 
(Komt van zijn ladder. Loopt naar zijn computer en komt in beeld ) 
 

Helena We gingen toch bellen had je gezegd. 
 

Adriaan Hoe laat is het!? 
 

Helena Hier is het al middag geweest. 
 

Adriaan Dinsdag toch!? 
 

Helena Ja! Maar dat is het al lang. 
 

Adriaan Hier nog niet geloof ik. 
 

Helena Het is bij jullie eerder dinsdag dan bij ons. 



 
Adriaan Ik dacht dat we morgen gingen bellen. 

… 
 

Helena Vandaag is het morgen.  
 

Adriaan Oh! 
O.K. Hallo. Ik was het vergeten, ik ben blij om u te zien … 
 

Helena (Adriaan zet facetime klein in het hoekje van het scherm en kruipt terug op zijn ladder.) 
… 
Ik verveel mij. 
 

Adriaan Hm!? 
 

Helena Alles duurt hier een eeuwigheid. “’s Morgens duurt het heeeeeellll llllaaaaangngnng voor 
het middag is. Werkelijk, be-la-che-lijk laaaang. Dan is het eindelijk middag en dan 
begint het onmiddellijk heeeeel laaaang te duren voor het avond is. Ben al op van ’t half 
vijf. 
 

Adriaan Gaat ge weg!? 
 

Helena Nee! Waar zou ik naar toe gaan? 
 

Adriaan Gij zit uw nagels te lakken!? 
 

Helena ’s Om iets te doen te hebben.  
(Toont een flesje aceton) Ik haal het er elke keer weer af.  
 

Adriaan Komt toch hier wonen. Hoe dikwijls moet ik dat nog zeggen. 
 

Helena Ik heb een koper gevonden voor die Kokoshka. 
 

Adriaan Boeken lezen. 
Dat helpt goed tegen …. de rottigheid in ’t algemeen. 
Ik heb ooit ’s een cliënt gehad die seksueel misbruikt was door haar vader, slim meiske, 
sprak haar vier talen vlot, awel die had altijd een mand boeken bij, da ’s ze weg kon als 
het leven haar te bar werd. 
 

Helena Ik heb alles al gelezen. 
 

Adriaan Verveelt u dan maar. 
Da’s op zich ook niet zo erg. 
 

Helena Ik ga zelf een boek schrijven denk ik. 
 

Adriaan Ah! 
 
 



Helena Over ondankbaarheid.  
Ondankbaarheid als motor van de economie. 
 

Adriaan En aan wie denkt ge dan specifiek  …  
 

Helena (Zucht , denkt na) 
…  
Niks. 
 

Adriaan Lieve, lieve, lieve, Helena toch. 
Moest ik  kunnen, weet ge … ik zou met een toverstokje ‘ping!’ op uwe kop komen tikken 
dat al uw zorgen weg waren. 
 

Helena Waar zijt ge mee bezig. 
 

Adriaan Die Tuymans. 
 

Helena Daar hebben zich al vier kopers voor gemeld. 
 

Adriaan Ik kan zo rap niet werken. 
Ik heb trouwens geen goesting om vier keer die lippen te gaan overschilderen. Ik krijg 
het er nu al overal van. Zoekt ’s klanten voor een Jeroen Bosch.  
Of Mondriaan! Dat ga rap. 
   

Helena Zou ik een depressie hebben denkt ge..? 
 

Adriaan Nie over pillen beginnen dubben. 
 

Helena Een toverstokske mag, een pil niet. 
 

Adriaan Ik heb er weten doodgaan aan pillen. 
En die hadden alleen maar een dipje in het begin.  
Pillen, dat is een hellend vlak stijl gelijk de hoofdletter A en ingesmeerd met vaseline, 
waar ge zulke leuke dingen mee kunt doen …. 
  

Helena Weet ge hoe dat mijn leven is …  
Ik heb heel het leven het gevoel dat ik een gevangenisstraf aan het uitzitten ben.  
Ik heb levenslang gekregen.  
 

Adriaan Oh, maar dat is fantastisch nieuws als ge dat begint te voelen.  
Dat is het begin van Het Grote Inzicht. 
Moet ge zeker geen pillen beginnen pakken. 
 

Helena Hebt gij dat dan ook!? 
 

Adriaan Tuurlijk. 
Maar ik maak er geen probleem van. 
 
 



Helena Ik heb mij op mijn vijfentwintigste van kant willen maken … 
Ik heb dat toen niet gedaan omdat ik in een boek van een helderziende had gelezen dat 
mensen die zelfmoord plegen de volgende keer in een leven komen waarin ze nog meer 
reden hebben om eruit te stappen en als ze het dan weer doen, volgende keer nog erger 
…  
 

Adriaan Weet ge wat raar is… 
 

Helena … ik dacht toen da ’k dat las: dan heb ik er al drie van die levens achtereen opzitten. 
Dus nu blijf ik, wat er ook gebeurt, ze moeten me maar komen halen.  
Maar ze komen mij niet halen. 
 

Adriaan Op zich zijt gij nu toch een vervelend mens hè. 
 

Helena Absoluut! 
 

Adriaan Op papier bedoel ik, altijd zeiken, altijd gedeprimeerd … 
 

Helena Jaja, ik weet wat ge bedoelt. 
 

Adriaan En ik heb u verschrikkelijk graag. Da ’s toch raar.  
 

Helena Ge zijt aan ’t zeveren. 
Als dat echt zo was, dan zoudt ge me niet vergeten bellen. 
 

Adriaan Nee! Nee! Nee! Nee! Ik vergeet helemaal niet te bellen. 
Ik heb mij van dag vergist. 
 

Helena Hoe kunde nu … 
 

Adriaan Ik was aan ’t uitkijken, echt naar morgen, dinsdag.  
Ik bel U heel graag.  
 

Helena ’t Is vandaag dinsdag. 
 

Adriaan …. 
Komt hier wonen. 
Dan hebben we dit soort discussies niet meer. 
 

Helena Hier zitten de klanten Adriaan. 
De Kaaimaneilanden is gewoon een ander woord voor veel geld.  
Heel de wereld zit hier met zijn geld.  
En ze kennen mij hier ook. Als ik hier naar de opera ga of gewoon in een restaurant ga 
zitten eten … Ik word voorgesteld aan mensen die weten wat ik doe. Als ik terug naar 
België kom, dan is ’t gedaan met geld verdienen … 
  

 Adriaan Ik kan ook daar komen wonen. 
 

Helena Hier zijn geen antiquairs, waar gaat ge uwe canvas vandaan halen … 



Adriaan Ge wilt niet hè. 
 

Helena Och Adriaan … 
Ge zijt den enige mens die ik graag heb. Als ik met u bel, voel ik de tijd niet meer. 
Maar blijf uit de buurt. Want ik … ik maak iedereen ongelukkig.  
Iedereen die een beetje te dicht komt. Ik wil niemand meer ongelukkig maken.  
 

Adriaan Ge zoudt uzelf ’s door mijn ogen moeten zien. 
 

Helena Hm!? 
 

Adriaan Ge ga nogal verschieten gij hoor. 
 

Helena Wanneer. 
 

Adriaan Als ge dood zijt. 
 

Helena (lacht) 
Dan kunt ge niet meer verschieten. 
 

Adriaan Juist wel! 
Wat dan gaat ge heel uw leven opnieuw meemaken, maar dan vanuit uw omgeving.  
Dan gaat ge uzelf dus zien door de ogen van de anderen.  
En de anderen, lieve schat, dat ben ik dan in dat geval. 
Gij gaat verschieten als ge uzelf door mijn ogen ziet …  
(Komt van zijn ladder gaat voor zijn laptop staan zodat zij hem kan zien) 
Zo gaat ge doen!  
(Houdt zijn beide handen voor zijn mond en trekt de wenkbrauwen op. Helena lacht) 
Wàààààttt!!!??? ‘Was ik zo’n leuke vrouw’ gaat ge denken. ‘Hoe is ’t mogelijk dat ik zo 
ongelukkig ben geweest in zo’n mooi, lief en vriendelijk lichaam.’ 
 

Helena Ge kunt niet verschieten als ge dood zijt. 
 

Adriaan Komt dan gewoon ‘s naar hier. 
Een week maar. 
Een maand maar. 
Een jaar maar. 
Een decennium maar. 
Een eeuw slechts … 
Kom naar hier. 
 

Helena Ik zal d’r ’s een nachtje over slapen ja. 
 

Adriaan Ik wil u zoenen, snap je. 
 

Helena Onnozelaar. 
 
 
 



Adriaan Kan ook zonder hoor. 
Alleen maar uw aanwezigheid. …  Uw aanwezigheid …. ervaren … 
Dat lijkt mij geweldig. 
 

Helena Zot. 
 

Adriaan ‘k Weet ‘t. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tafereel vier 
 

 Ronald weer. Hij staat op dezelfde plek als in het begin, vooraan op het toneel maar iets 
groter uitgelicht. Nu zien we dat hij geboeid is en voor een hekje staat, als in een 
beklaagdenbank.  
 

Ronald Waar waren we …. 
Oh ja! 
De notionele aftrek en in verband daarmee de opzettelijke –mogen we wel zeggen- 
vaagheid in het wettelijke taalgebruik. Nu zou ik een beetje dieper willen ingaan op de 
gevolgen daarvan. De manier waarop we vaag en onduidelijk geformuleerde wetten 
gaan toepassen in de praktijk van alledag … .   
 

Voorzitter (stem door micro) 
Meneer Van Schiebeeck, mag ik u vragen ter zaken te komen. 
 

Ronald Absoluut moogt gij dat vragen. 
Het is uw rechtbank! Gij zijt de voorzitter. Ge moet mij toch niet vragen of dat ge iets 
moogt vragen.  
Maar dit is een pleidooi! Ik heb besloten mijn eigen verdediging op mij te nemen, dus ik 
doe mijn eigen pleidooi en ik mag zeggen wat ik wil en zo lang ik wil. Wettelijk gezien 
moogt gij mij niet onderbreken. Gij moet van uwen hamer afblijven tijdens de 
pleidooien. 
 … 
 

Voorzitter Ga door alstublieft. 
 

Ronald Als U mij niet had onderbroken, was ik doorgegaan en als het ware uit mezelf ter zake 
gekomen want dat stond ik op het punt te doen …. 
Ik was misschien al klaar geweest als u mij niet had onderbroken. 
(Lange vervelende stilte) 
Ja!? 
(Nog een lange vervelende stilte) 
Mooi zo. 
Waar waren we? 
Ah ja! 
Ik sta hier terecht wegens … hoe heet het? Doodslag. 
- Ik zal u een plezier doen, meneer de voorzitter, ik zal eerst ter zake komen en daarna 
pas uitwijden. - 
Ik sta hier dus terecht wegens het doodmaken van een ‘iemand.’ 
Bewezen! 
Vingerafdrukken, haar, huidschilfers, DNA, alles wijst met een dikke vinger naar mij! 
Bovendien heb ik zelf de politie gebeld en onmiddellijk bekend.  
Dus in principe zijn we klaar.  
In principe, want ik ben nog niet klaar, meneer de voorzitter. 
In welke zin dan, zult u zeggen. 
Wel kijk: Ik heb dus iemand naar een andere wereld geholpen.  
 



Ik heb iemand uit zijn lichaam weggejaagd naar een plek waar zij – want het was een 
vrouw – zonder dat lichaam verder moet. 
Gaan we daar allemaal mee akkoord? 
Mooi. 
Nu strikt wetenschappelijk gesproken is de geest, is alles wat wij innerlijk beleven aan 
gevoelens en gedachten, een gevolg van gedrag van materie.  
Emoties en gedachten ontstaan ten gevolge van de interactie van stoffen.  
Aanwijsbare stoffen. Neurotransmitters, zoals: tryptofaan, histidine, tyrosine enz.  
En hormonen: zoals somatostatine, cortisol, oxytocine en het mediagenieke 
erytropoëtine of EPO.   
Iemand doodmaken houdt dus nuchter gesproken in dat ge een einde maakt aan die 
chemische reactie, aan die werveling, dat feest van gevoelens en gedachten.  
Van een zogenaamde ‘andere wereld’, waar ‘iemand’ naartoe ‘geholpen’ wordt, is binnen 
het huidige wetenschappelijk paradigma geen sprake.  
Er bestaat geen andere wereld! Er bestaat alleen materie.  
In onze vleesindustrie ziet ge dat duidelijk, het dier wordt behandelt als materie.  
Er wordt daar gedood op industrieel niveau en geen haan die d’r naar kraait.  
Omdat we het in het geval van een kip of een koe naar de zaken kijken zoals ze werkelijk 
zijn: namelijk het beëindigen van een chemisch proces.  
En omdat het werkt lieve mensen!  
D’r liggen degelijke biefstukken en mooie kippenfilets voor geen geld in onze 
supermarkten.  
De kleding- en schoenenindustrie behandelt lage loonwerkers in Bangladesh, Indië en 
China als: materie. Die mensen worden daar massaal ziek en gaan dood ten gevolge van 
de stoffen waarmee ze in aanraking komen en de omstandigheden waarin ze moeten 
werken.  Maar op een paar sentimentele hippies na, ligt niemand daar van wakker.  
Ook weer omdat we de dingen zien zoals ze zijn. En omdat het werkt!  
Ik sta hier te praten in een broek van dertig euro. Nieuw! Bij den Decathlon.  
En hier mijn schoenen, door een paar kinderhandjes in mekaar gezet in Vietnam … .  
’t Kind is wellicht dood ondertussen. Maar gaan we het daar over hebben!?  
Als we op zoek zouden gaan naar de moordenaar van die kinderen, die arbeiders en die 
dieren, wijst alles in jullie richting (wijst naar het publiek).  
Als ze bij jullie een huiszoeking komen doen, gaan ze bewijzen te over vinden, facturen 
met daarop jullie vingerafdrukken, goedkope kleding met daarin jullie DNA.  
En U hebt ook een helder en duidelijk motief dames en heren.  
Hebzucht. U wil zo veel mogelijk kunnen doen voor zo weinig mogelijk geld.  
Maar gaan we daar een proces over voeren!?  
Wordt er iemand aangeklaagd!? Opgesloten? 
Toch niet dacht ik. En  terecht. 
Want het zijn slechts chemische processen die worden beëindigd, als zo’n atelier instort 
of zo’n leerlooier stikt in de pap van z’n eigen longen die zijn opgelost in de chemicaliën 
die hij inademt. Chemische processen. 
Ik heb het daarbij niet over de schuldvraag. De schuldvraag ga ik zo dadelijk behandelen. 
Ik wil nu alleen het principe ‘doden’ even scherp trekken om er samen met jullie ’s 
zorgvuldig naar te kijken.  
‘Doden’ is dus een veel voorkomend verschijnsel in onze samenleving.  
Maar staan we bij al die vormen van doodslag stil!? Nee. Wij zijn nuchtere mensen.  
Wij doen daar niet sentimenteel over.  
Maar wat ik hier tot mijn verbazing vooral ben tegengekomen de laatste weken in deze 



rechtbank!? 
Emoties! 
Serotonine! Endorfine! Cortisol! 
Stoffen waar niks op tegen is, versta me niet verkeerd.  
Het zijn stoffen die in de entertainmentindustrie, film en theater, gedoseerd worden 
toegediend, ter vermaak van iedereen, dus: goed dat ze d’r zijn.  
De vraag die ik me daarbij stel is: Willen we dat die stoffen ook hier een rol spelen? 
In de rechtbank waar we dacht ik, op objectieve gronden ‘recht‘ proberen spreken.  
Recht.  
Je hoort het aan het woord zelf, dat is iets helders en precies.  
Een lijn is recht. Dat wil zeggen dat er geen broebels inzitten in die lijn.  
Zoals de horizon op zee bij helder weer: Recht.  
Geen mist, geen vage overgang tussen water en lucht. Recht!  
Dat is wat hier gesproken wordt. Recht. 
En het predicaat ‘objectief’ doet vermoeden dat het hier om wetenschap gaat. 
Het is hier dus geen musical die vertoond wordt lieve mensen.  
Hou het dan ook wetenschappelijk. En durf u dan ook hardop de vraag te stellen, los van 
de schuldvraag en de richting waarin het DNA wijst, want daar gaan we het straks over 
hebben. 
Gewoon in verband met doodslag an sich …. 
What ’s the point!? 
Dat het een chemische reactie is, die is geëindigd. Niet be-eindigd, ge-eindigd.  
Onder invloed van de omstandigheden weliswaar maar dat is altijd zo bij chemische 
reacties … Die eindigen onder invloed van de omstandigheden. 
Dus: Waar hebben we het over!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tafereel vijf 
 
 
Ze komen binnen. Een voordeur wordt opengesleuteld. Adriaan en Helena. 
Twee hele nette mensen. Ze komen van ’t vliegveld. Hij heeft haar koffer in de hand. 
Ze doen hun jassen uit in de hal en komen vanuit een gangetje in een huiskamer met een 
driezit dwars op het publiek en een eenzit frontaal. Helena gaat in de eenzit zitten, Adriaan 
in de driezit. De dialoog begint vanop de gang terwijl ze de deur opendraaien … 
 

Adriaan  … Ge hoeft u niet te verantwoorden toch? In dit geval. 
Als ge nu nog zou zeggen … 
 

Helena Dat weet ik allemaal wel Armand 
 

Adriaan Adriaan … 
 

Helena Adriaan ja … 
Dat weet ‘k allemaal wel 
Maar dat neem niet weg dat … 
Ik weet dikwijls niet meer waar da ’k mee bezig ben … 
Dat is wat mij verontrust. 
  

Adriaan Dat weet niemand, toch!? 
Dat weten we nooit. 
We doen maar wat, wij mensen. 
Allemaal 
 

Helena Ja, maar op relationeel vlak bedoel ik. 
 

Adriaan Ik ook!  
 

Helena Mag ik uitspreken!? 
 

Adriaan Sorry. 
 

Helena Hij had gedronken, dat zag ik wel … maar dat gebeurt meer in zo’n lounge op ‘t vliegveld, 
’t Kost daar niks en ze zijn bang om neer te storten. Gaan ze zich moed indrinken …   
En ik van mijne kant wil dan niet onbeleefd zijn, dus ik liet ‘m maar wat doen.  
 

Adriaan (Hij doet zijn jas uit. Zij blijft staan midden in de kamer) 
Walter! 
(Uit de coulissen komt op zijn gemakske een dikke boxer het toneel op.) 
 

Helena Wat een gek appartement! 
 

Adriaan Het is ook niet van mij. 
(Op Walter doelend) Dit is de huisbaas. 
 



Helena Die ziet er niet uit alsof hij moeilijk gaat doen als ge te laat zijt met de huur. 
  

Adriaan Nee maar hij heeft een voogd en die doet wel moeilijk… 
(Terwijl hij spa blauw uit een fles in de Walter ’s waterbak giet en daar bachbloesems bij 
druppelt) 
Dit appartement was van één van mijn cliënten, een rijke homo met aids. En die wilde 
dat er goed voor zijnen hond zou gezorgd worden. Hettie was toen pas gestorven, ik was 
helemaal blut en ik heb toen gezegd: ik zal ik dat wel doen. Als Walter sterft, wordt het 
appartement verkocht. En dan zie ik wel weer verder. …  
 

Helena (Pakt het bloesemflesje op en bekijkt het) 
Ik weet niks van beesten.  
 

Adriaan (Op het flesje doelend) 
Gentiaan. Dat is tegen neerslachtigheid, twijfel en ontmoediging. 
Ik ben testamentair verplicht om dat in zijn drinkwater te doen. D’r is een curator 
aangesteld en die is al een paar keer op ’t onverwacht komen aanbellen om te kijken of 
het er in zit in zijn drinkwater …  
Wilt gij u niet eerst even opfrissen, ik zal u uw kamer laten zien, dat is een ruime frisse 
kamer, kunt g’ uw bagage uitpakken … hebt gij al honger?  
 

Helena  Dat weet ik allemaal niet. Zo’n moeilijke vragen … 
Doe maar rustig. Ik heb niks nodig, geloof ik. 
(Adriaan gaat thee zetten of koffie, pakt koekjes etc.  
Zij loopt wat rond en kijkt gaat zitten, in de zetel eventueel, op de tafel staat een kan water 
en glazen) 
Waar en wanneer en hoe moet ge grenzen trekken! Ik ben daar niet goed in. Gelijk 
daarstraks met die beschonken man, het lijkt wel alsof ik dat soort types aantrek. 
 

Adriaan  Ik had ‘m ook nen tik kunnen geven, Helena …  
Ik ben nu wel niet iemand van de tikken. 
Maar misschien moet ik dat toch ‘s doen ooit.  
Iemand nen tik geven. 
Gewoon uit vriendelijkheid. En ook om het ’s gedaan te hebben.  
Den deze zag er redelijk overwinnelijk uit.  
 

Helena Nen tik? Dan zet ge een stap terug volgens mij, op de evolutionaire ladder. 
En we hebben al zoveel moeite moeten doen om hier te geraken. 
Ik ken genoeg mannen die tikken uitdelen … laat maar. 
 
 

Adriaan Ik zou ‘t waarschijnlijk niet kunnen denk ik. 
Ik heb ooit de eed van Hippocrates afgelegd - alhoewel ik die al vaak heb geschonden, 
volgens mij onder druk van de farmaceutische … 
 

Helena Ik moet gewoon zelf leren wat fermer te zijn. 
 

Adriaan Ga zitten.  
 



Helena Vroeger was ik zo niet. 
Sinds dat Armand dood is, heb ik precies geen kracht meer. 
Hij heeft al mijn kracht meegenomen.  
Naar het hiernamaals. 
Zeg! 
Mijn kracht zit al in het hiernamaals. 
Nu ikke nog. 
 

Adriaan Doe uw jas uit. 
Die kracht kunnen we wel terug halen, denk ik. 
Kamillethee?  
 

Helena Heb ge geen Sterremix? 
 

Adriaan Da ken ik niet. 
 

Helena Geef maar een glas water. 
… en dan denk ik dikwijls: Voor wat!? Snapte? 
Als ik mijn kracht terug heb, wat gaan we ‘r dan nog mee doen … 
 

Adriaan Ge kunnen alles doen. 
Alles wat ge wilt. 
 

Helena Ik heb zelfs geen goesting niet meer om te koken. 
 

Adriaan 
 

Dat heb ik nog nooit gehad. Goesting om te koken. 
Ik heb heel mijn leven boterhammen gegeten met kaas en chips. En druiven.  
 

Helena Ik moet minstens ene keer per dag warm kunnen eten. 
En liefst drie keer per dag. Vier keren per dag, als ik in mijne goeie ben. 
 

Adriaan Da ’s maar iets dat ge dénkt. 
Wij dénken onze werkelijkheid, als ge iets anders denkt dan wordt dàt de werkelijkheid 
en waarheid … 
Maar mag ik eerst ’s iets zeggen? 
 

Helena Als ik straks kanker krijg, ligt het aan mijn eigen zeker, zijt gij d’r zo ene? 
 

Adriaan Zeg… !? 
Voordat we ons verliezen in gebabbelbabbelbabbel, wat ik overigens niet erg vind met 
U…  
 

Helena Zeg maar iets. 
 

Adriaan Wel …  
Ik vind het heel bijzonder dat ge hier zijt, dat ge gekomen zijt enfin… 
Ik ben daar blij om … 
 

Helena Wilt ge met me naar bed!? 



Adriaan … 
 

Helena Dat kan hoor … 
 

Adriaan Nee, ik wil u alleen ’s vertellen Helena nu ik u hier zo live voor mij heb, wil ik u alleen ’s 
vertellen dat … toen da ‘gij mij gevonden had op ’t internet … toen voelde ik mij precies 
… ’t zit zo … Ik heb altijd schilder willen zijn maar ik ben geen schilder. Techniek dat kan 
ik heel goed maar ik weet nooit wat ‘k moet schilderen. En psychiatrie lag mij veel beter. 
Dat deed ik ook graag. Dus daar heb ik geen spijt van.  
 

Helena Dat is gelijk bij mij fysica. 
Elementaire fysica. Ik lees die boeken graag. 
Onnozel hè. 
 

Adriaan Iedereen heeft dat. 
Zelfs de meest succesvolle mens koestert heimelijk de wens belangrijk te zijn op een 
gebied waar hij niks van kan. En bij mij was dat dus schilderen. 
En toen da ’k stopte met de praktijk, ben ik meer en meer beginnen schilderen en zeker 
nadat Hettie gestorven is en toen ben ik op ’t internet reproducties te koop beginnen 
aanbieden, omdat ’t kot vol schilderijen kwam te staan, ik kon niet meer door.  
En toen kwamde gij en dat was precies … gelijk… Ik heb dat nog ’s voor gehad.  
Op de humaniora bij de Jezuïeten. Ik moest toen een maturiteitsproef afleggen. En daar 
moest ik in augustus voor terugkomen omda ’k buizen had voor wiskunde en fysica en 
Duits. En toen kwam er daar iemand van een andere instelling. …  
Ik had voor mijn proef een stuk geschreven over Polemologie, de dynamiek van 
conflicten. En ge staat daar dan voor al uw leraren die vragen mogen stellen over wat ge 
geschreven hebt.  
En die mevrouw van die andere instelling kwam binnen, dat was een grote dikke 
mevrouw en die zei tegen mij … Aan U heb ik geen enkele vraag te stellen. Uw betoog is 
glashelder, gij zijt veel te rijp voor uw leeftijd … maar voor uw leraren heb ik wel een 
vraag. En ze draaide zich naar dat rijtje leraren en ze zegt ….  - vier mannen en een 
vrouw. Wij kregen Duits van een Vrouw.- En ze zegt … - wij noemden die ‘De verbuiging’ 
want die had polio- En ze zegt: ‘Waarom zit die jongen hier nog op deze school!?’  
- Ik was twee keer blijven zitten dat had ze gezien – ‘En waarom heb ik die in juni al niet 
gezien om zijn maturiteit te verdedigen. Waar zijn jullie mee bezig als ge een kind met 
zulke intellectuele capaciteiten niet zonder enige hapering door dit traject van deze 
school geloodst krijgt. Waar zijde gulle mee bezig geweest!?’ 
Awel …  
En ik ben nooit zo blij geweest als toen dat die madam dat zei.  
Want ik had mij altijd zot gevoeld en onaangepast en slecht … 
En toen gij mailde om te zeggen dat ik mijn schilderijen veel te goedkoop verkocht want 
dat ik uitzonderlijk goed werk leverde, en dat daar een enorme markt voor was, voelde  
ik mij op dezelfde manier ‘gezien …’ 
Voilà …  
Dat wilde ik alleen maar zeggen.  
…. 
Waar hadden we het ook al weer over!? 
 

Helena Eten, geloof ik. 



Adriaan Ah ja! 
En dat we kunnen doen wat we willen! 
Als we ons niet laten beperken door onze gedachten … 
Wij kunnen bijvoorbeeld naar Egypte als we willen.  
 

Helena In Egypte zit het vol vliegen . 
 

Adriaan Of een ruimtereis. 
 

Helena Een ruimtereis. 
 

Adriaan Daar zitten geen vliegen. 
 

Helena Da ’s niet te betalen!? … 
 

Adriaan Moeten we eerst een bank overvallen. 
Ik denk dat dat heel plezant is. Op onze leeftijd.  Om dat te plannen en uit te voeren. 
Spannend ook. Een wapen gaan kopen. We nemen ne waszak mee van bij de Turken, 
voor ’t geld in te doen. Gaan we aanschuiven en als het dan aan ons is, begin ik met die 
bediende een gat in zijn hand te schieten, anders lachen ze ons uit. Ik heb genoeg films 
gezien om te weten hoe ik een bank moet overvallen. Gewoon voor dat ge iets gezegd 
heb: Phaf! Een gat in dat hand. En dan vriendelijk vragen of hij die waszak wil vullen, 
met briefkes van vijfhonderd. En van dat geld gaan we ‘s ne keer de ruimte in. 
Ge moet groot durven denken, Helena 
 

Helena Briefkes van vijfhonderd hebben ze niet op voorraad … 
En die mannen zitten achter kogelvrij glas. 
 

Adriaan Daar gaat het niet om, het gaat om de vraag wat doen we met de rest van ons leven. 
We kunnen ook een bank hacken. 
Ik ben heel mijn leven psychiater geweest, gij hebt een diploma theoretische fysica, we 
hebben twee stel goeie hersens, we kopen een boek over programmeren en we hacken 
wat we willen … 
 

Helena En mag dat allemaal zo maar. Ethisch!? Of Karmisch? Gij zijt daar toch mee bezig. 
 

Adriaan Alles mag! Ge kunt niks verkeerd doen hier op aarde. 
Maar alles wat ge doet, heeft wel zijn consequenties.  
Maar als ik er U gelukkig kan maken door een bank te overvallen en met dat geld op reis 
te gaan naar de ruimte dan zit ik er niks mee in dat ik daardoor nog een aantal levens 
langer op deze wereld zou komen vast te zitten. 
Ik weet trouwens niet hoe het zit met banken, karmisch gezien, want dat zijn zelf dieven- 
Als ge een dief besteelt, wat is daar dan de morele consequentie van zijn … 
 

Helena Ik heb daar allemaal het initiatief niet meer voor … 
 

Adriaan Het is zelfs mogelijk, als ge een beetje kunt hacken, om op de verkeersborden boven de 
snelweg de tekst. ‘I LOVE YOU HELENA! DO YOU KNOW THAT!?’ te laten verschijnen.  
 



Helena Ik kom nooit op de snelweg, manneke. 
 

Adriaan Stillekes in den hof gaan zitten kan ook. 
Uit de wind in de zon.  
Viltje op uw pint tegen de wespen. 
De wereld ligt aan onze voeten Helena. 
Nog steeds. 
… 
 

Helena Ik heb het hem pertang gezegd hoor, daarstraks,  da ’k daar niet van gediend was. 
Maar hij luisterde niet of hij hoorde mij niet. En hij had gedronken … 
 

Adriaan We gaan niet meer naar vliegvelden! 
Of we spreken niet meer af in lounges! 
Voilà. 
 

Helena Ik heb ooit ’s achter ene gedaan … 
Dat was nogal ne stille jongen. Maar op zijn eigen manier een hele mooie natuur. 
Bijzonder van energie. Maar die moest van mij niet hebben. En ik had toen ook wat 
gedronken. We waren toen een jaar of 17. Het was bij de Chiro te doen, op een fuif en ik 
ging daar elke keer naast staan en legde mijnen arm rond zijne leest met mijn hand zo 
onder zijnen T-shirt en hij duwde die d’r elke keer weer weg en dan zei ‘m: ’t is te warm. 
Op zo ne verontschuldigende toon. ‘’t Is te warm.’ 
En dan de week nadien was ‘m dood. Met zijne fiets onder ne vrachtwagen gesukkeld en 
ja … plat, dood, weg. 
En op die begrafenis heb ik mij toen zo onnozel gevoeld. 
Ik was niet eens zot van hem geweest. Op zich ne schone jongen maar hij was me te stil. 
Ik had alleen goesting om te kussen die avond.  
En toen lag ‘m daar ineens als ‘n lijk in een kist.  
En ik stond heel den tijd te denken, - want ge kon niet zitten, ’t zag zwart van ’t volk – en 
ik stond te denken: ‘dat lijk heb ik vorige week nog staan bepotelen aan den toog.’ 
  

Adriaan Mijnen eerste keer kan ik me zelfs niet meer herinneren … . 
 

Helena En daarstraks moest ik daar terug aan denken. 
Ik dacht als ik nu overmorgen doodga, zal ‘m z’n eigen serieus onnozel voelen op de 
begrafenis.  
Als ‘m komt natuurlijk. 
 

Adriaan Jawel, ik weet het wel nog, ’t zat zo.  
Ik was op een gegeven moment ziek van verliefdheid op iemand en die zat te babysitten 
ergens. Dat was op ne zaterdagavond en ik had daar mee afgesproken, op die babysit … 
We waren toen ook zo 17, 18 jaar allemaal en ik weet nog dat ik dacht: ‘ik moet het haar 
zeggen … ik moet het haar zeggen’ en ik heb het haar toen gezegd met het zweet in m’n 
handen, we zaten tegenover mekaar in de zetel van die mensen die we geen van tweeën 
kenden, en zij klapte giechelend van de zenuwen dubbel en zei iets in de trant van ‘ge 
moest ’s weten’. En ik was zo bang voor wat er daarna moest gebeuren, - eh want dan 
moet ge d’r naast gaan zitten en aanraken en alles -  en ik was zo bang dat ik ben 
opgestaan en naar huis ben gegaan. Ik zeg: ik bel nog wel ‘s. En ik was weg.  



En zij zei toen: ’t is goed.  
Zeg! Zij vond dat goed.  
 

Helena Maar dat is nog niet veranderd hoor! 
 

Adriaan Gij wel!? Als ge dat op internet ziet. Ze beginnen direct te pijpen volgens mij … 
 

Helena Als het er echt tegenover zit niet. 
 

Adriaan En daarna vragen ze ‘Hoe heette gij!?’ 
 

Helena Ik heb dat gezien aan mijn nichtje. Haar eerste vriend, ik zie hem nog binnen komen, dat 
manneke was helemaal stil van schroom en aanbidding en al die dingen. Dat was schoon 
om zien. 
   

Adriaan … Ik zou dat op zich wel ‘s prettig vinden, denk ik. 
Dat ge klaarkomt in iemand zijne mond en dat die u dat niet kwalijk neemt, integendeel, 
dat die nog genoeg in u geïnteresseerd is om naar uw naam te informeren.  
’s Toch ne geweldige tijd waarin we leven. 
 

Helena Alle tijden zijn geweldig.  
Als g’ er maar niet in zit. 
Neem nu de middeleeuwen of de verlichting. Da ’s geweldig om over te lezen allemaal… 
Maar als ge d’r in zit!  
 

Adriaan In de geschiedenisboeken komt ge ook geen ambetanterikken tegen. 
De stommerikken, onnozelaars, de achterlijke boeren, de klootzakken waar het heden 
van vergeven is  … die worden er door de tijd allemaal uitgefilterd en de geschiedenis 
houdt alleen de helden over. 
 

Helena Newton was nen ambetanterik. Nen onverdraagzame, opvliegende mens …  
Gelijk dat die ruzie heeft gemaakt met Leibnitz over wie als eerste het 
differentiaalrekenen heeft uitgevonden en al die dingen.  
 

Adriaan En psychisch zaten de mensen vroeger veel éénkleuriger in mekaar.   
In de toneelstukken van Molière kunt ge dat goed zien.  
Ze waren óf ijdel,  óf achterbaks, eerzuchtig, hypochondrisch. 
De moderne mens heeft al die aspecten tegelijkertijd, die worden geactiveerd naargelang 
de situatie. 
   

Helena Ik ben alleen maar somber hoor. Gelijk de misantroop. 
Dat is mijn basiskleur: grijs. 
 

Adriaan Gij zijt ontgoocheld nu. 
 

Helena Nee. 
Ik een schoon leven gehad, op papier. 
Maar ik ben hier niet graag.  
Ik vind alles stom, de wereld en de planeet en de sterren de atomen …  



Alles wat er is en wat er gebeurt … 
Ik vind het allemaal … 
‘Waarom!?’ Dat denk ik al heel mijn leven.  
En: ‘En dan?’ 
Bij alles wat ik zie en hoor en voel … ‘En dan!?’ 
   

Adriaan Da ’s da ge toch … 
 

Helena Bij alles wat mij overkomt ook, mijn huwelijk. Ik doe het allemaal hoor! Ik doe mee … 
maar niet van harte, ik denk bij alles: wat is dat nu eigenlijk!? Nu ben ik getrouwd. Allée. 
En dan? Dan heb ik weer honger of jeuk. Of zoals nu, als ik dan naar U kijk … ik heb u 
graag maar dan denk ik direct ‘En dan?’ Bij alles ziet ge!? . ‘En dan’. 
   

Adriaan Heb ge al’ s marihuana geprobeerd!? 
 

Helena Hebt gij dat in huis. 
 

Adriaan Nee, maar ik kan dat gaan halen. 
 

Helena Blijf maar zitten. 
 

Adriaan Ik vind het leven nu ook niet evident!  
Begrijp me niet verkeerd; ik zal blij zijn als ik er klaar mee ben,  … maar zo uitzichtloos, 
dat heb ik niet … 
 

Helena Uitzichtloos zou ik het niet noemen… 
Onnozel.  
Armand stierf den eersten dag dat ‘m met pensioen was. Voor mijn ogen.  
We zaten aan tafel, bakharing te eten, met ajuin, dat was wel niet goed voor zijn maag 
maar daar hadden we Motilium voor, en ineens kijkt ‘m mij aan alsof hij gaat vragen 
‘Was er nog post!?’ en hij valt zo met zijn gezicht vol in de puree.   
Hartstilstand.   
 

Adriaan Motilium ja…  
Da ’s niet goed voor ‘t hart. Daar zit domperidon in. 
 

Helena … en die haring die stak zo schuin omhoog onder zijn voorhoofd uit en die keek mij aan 
met die wit uitgebakken ogen als om te zeggen: Nu gij!…. Ik dacht: Kan het nu nog 
onnozeler misschien!? 
Dat is echt waar, ik voelde geen verdriet, ik voelde geen teleurstelling, alleen een lichte 
verontwaardiging.   
Een lichte! 
 

Adriaan Dat is niet zo raar. Dat is dat uw psyche u beschermt tegen al te heftige emoties en alleen 
op de buitenkant gaat focussen … 
En den buitenkant is hilarisch! Altijd!  
Daarom heb ik nooit huisarts willen worden.  
Om het even welke krankzinnig wijf kan dan van u kan eisen dat ge naar haar aambeien 
kijkt als ge huisarts zijt. En dan moet ge dan doen.  



Die onderbroek gaat naar beneden, die bukt zich en dan moet ge in die slappe bilnaad 
turen. Deontologisch zijt ge dat verplicht. Dat is uw vak. Nu, ik dacht het niet! Dank u. 
 

Helena … 
En den binnenkant wat valt daar voor zinnigs over te zeggen … 
  

Adriaan (Lacht smakelijk) 
Dat voelt ge toch … 
 

Helena Voelen? 
 

Adriaan Gij zijt kwaad. D’r zit veel woede in u. 
 

Helena Kwaad op wie? 
 

Adriaan En bang ook. 
 

Helena Weet ge wat ik denk? 
 

Adriaan Nee, ik weet niet wat gij denkt.  
 

Helena Elke moment vliegen er duizenden neutrino’s dwars door ons lijf. Ja!? 
 

Adriaan Zou goe kunnen. 
 

Helena Dat is zo! 
De afstand tussen een waterstofatoom en zijn elektron …  
Ik zal ’t anders zeggen: gesteld dat ge de kern van een waterstofatoom opblaast tot het 
zo groot is als een appelsien, ja!? En ge legt die midden op de grote markt in Brussel.  
Dan is dat elektron zo groot als een pingpongbal en dat vliegt daar vijf kilometer daar 
vandaan in het rond. Over Anderlecht en Ukkel, Dilbeek, Wezenbeek Oppem en 
Zaventem. In een cirkel van tien kilometer doorsnee dus. Daartussen bevindt zich niets. 
Niets! Neutrino’s zijn in verhouding daarmee zo groot als een zandkorrel, dus die vliegen 
daar dwars door met de snelheid van het licht. 
Elementaire deeltjes vormen samen atomen; atomen maken moleculen, eiwitten 
enzovoort -dat hebt ge ook allemaal moeten leren vroeger hè-, dan komen de cellen, 
cellen vormen organen, organen vormen organismen, en dan komen wij … : een 
zelfbewustzijn dat vastzit in een organisme. 
En dat zelfbewustzijn van mij kijkt dan rond in dat heelal en dat ziet de sterren op 
lichtjaren hiervandaan, en daartussen vliegen kometen in verhouding zo groot als 
zandkorrels… En ik denk soms hè… dat die sterrenstelsels en die spiraalnevels, dat dat 
ook een soort eiwitten zijn en ons hele universum zover dat we kijken kunnen,  niet 
meer is dan één cel, van een orgaan dat zich bevindt in een organisme dat nu misschien 
ergens op nen bureau zijn uren zit te kloppen en dat zo nu en dan van verveling een 
wind laat.  
Dat denk ik. 
  

Adriaan Dan zou God dus toch bestaan.  
 



Helena Ja maar het is een gewone ambtenaar op een ministerie van een land waar het even 
rottig is als bij ons. 
 

Adriaan Wij zijn bij van de gelukkigste volkeren op aarde volgens het laatste onderzoek van de 
Oeso. 
 

Helena Dat zijn belachelijke onderzoeken. 
Dan gaan ze aan de mensen vragen: zijt ge gelukkig? En als ge ja zegt, vinken ze uwe 
naam af, en dan tellen ze al die namen op. Maar ze vergeten dat het bij onze cultuur 
hoort om Ja te zeggen op de vraag ‘Zijt ge gelukkig?’  
Het hoort bij onze cultuur om niet te zeiken.  
Om te kijken of mensen ergens echt gelukkig zijn, moet ge de zelfmoorcijfers d’r bij 
pakken. In heel Afrika plegen ze nergens zoveel zelfmoord als hier in België. 
 

Adriaan België. 
 

Helena En dat ligt nu wel niet aan België. Als ik in Bulgarije was geboren, zou ik het ook hebben 
denk ‘k.  Dat ligt aan ’t leven. En ik vind het leven weerbarstig, rottig… ehm ehm ehm zeg 
nog zo ’s een paar woorden …  
  

Adriaan Vervelend. 
 

Helena Ja! Ook! Heel erg vervelend zelfs. De locatie kan daar niks aan veranderen, het leven is 
fundamenteel klote… los van de frieten en de koers, los van Sabine Haagedoren …  
 

Adriaan … 
Jezus heeft zich maar ene keer kwaad gemaakt, weet ge dat? In heel zijn leven … 
 

Helena Waar begint gij nu over!? 
 

Adriaan Hah! Nu moet ge ‘s zien hoe dat gij reageert …  
Omdat het woord Jezus valt!? 
 

Helena Ja! 
Ik dacht dat we daar toch klaar mee waren. 
 

Adriaan Duidelijk niet, als dat woord nog zo’n impact op u heeft. 
 

Helena Mensen die over Jezus beginnen, zitten met hun handen in het broekje van een kind. 
 

Adriaan Zo is dat! 
 

Helena Het woord Jezus dat is zoiets gelijk de vier seizoenen van Vivaldi; wondermooi maar dat 
moeten we gewoon honderd jaar niet meer spelen, niet meer gebruiken, niet meer 
uitspreken. … 
  

Adriaan Ge kunt de bijbel ook als een mythe lezen … 
 

Helena Pachelbel ook. Het Canon van Pachelbel … driehonderd jaar! Niet meer spelen! 



Adriaan … en een mythe beschrijft de werkelijkheid zoals die zich op het niveau van de ziel 
afspeelt. En dat wat binnen het katholisisme Christus wordt genoemd, dat komt over 
heel de wereld voor, dat is hetzelfde als wat in het Oosten de Boeddhanatuur wordt 
genoemd. De Hindu’s hebben Krishna als de God van het mededogen, in China hebben ze 
Guan Jin, de moslims kennen het begrip ‘Rahiem’, Kwanon in Japan  …  
Mededogen is een menselijke kwaliteit. Het inzicht dat wij allemaal samen, de mensheid 
één organisme vormt; dat alles één is in feite. … 
  

Helena (geeuwt!) 
Sorry sorry, ik vind het heel boeiend, vertel maar door … 
 

Adriaan … in de dierenwereld komen we dat niet tegen. Dieren hebben geen zelfbewustzijn.  
Wij wel. Vanuit dat inzicht gaan we voor mekaar zorgen. De gezonden zorgen voor de 
zieken enz. De rijken zorgen voor de armen… en de armen zorgen ook dat de rijken niks 
tekort komen. … 
     

Helena Dat is nu volop aan het gebeuren. Met die crisis.  
 

Adriaan Nee. Nee. Die werklozen in Spanje kiezen daar niet voor.  
Nu is het gedwongen en uit zijn verband gerukt.  
Het moet vanuit een inzicht komen, een hoger inzicht. Dat alles en iedereen aan mekaar 
hangt. En dat we onszelf tekort doen als we anderen tekort doen.  
Dat heeft nog niemand door op dit moment. 
 

Helena Gij wel? 
 

Adriaan Hypothetisch …ja. 
Ik probeer daar als hypothese mee rond te lopen … 
 

Helena En!? 
 

Adriaan Op zich is het niet zo lelijk wat ge dan te zien krijgt. 
De wereld zou rap heel schoon worden als we dat allemaal gingen doen… 
 

Helena Als! Ja! 
Als Hitler een meisje was geweest … 
En Pol Pot mentaal gehandicapt. 
  

Adriaan Pol pot wàs mentaal gehandicapt. 
 

Helena Serieus? 
 

Adriaan Dat zijn allemaal psychopaten die ge nu opnoemt. 
Nee maar … de natuur herstelt zich enorm snel, als ge ophoudt met afval te lozen in een 
rivier zit daar binnen ’t jaar terug vis op. Haring! Zalm! Vis tiens. Als wij vandaag zouden 
beginnen met voor mekààr te zorgen in plaats van voor ons eigen, dan kregen we 
binnen… 
 

 (Er wordt op de deur gebonkt) 



 
Adriaan Wat is da nu!? Zo laat nog. 

Loopt naar de deur kijkt door het spionnetje. In zichzelf. 
En ik zie niemand,  
Probeert de deur open te doen; die zit muurvast. In zichzelf. 
Wat is dat nu!? 
Gaat met zijn sleutels aan de slag. Draaien, trekken, etc … 
 

Ronald Ondertussen komt van rechts uit de coulissen Ronald op. Hij heeft een regenjas aan. 
Ook ne goeien avond 
 

Helena Gij? Hoe … ? Van waar…!? Hoe komde gij hier binnen …!? 
 

Ronald Via de balkons. 
 

Helena Ma… 
 

Ronald Trouwens, dat is een foute vraag.  
Ge moet u afvragen: Wàt komde gij hier doen!? 
 

Helena Ik weet wat gij hier komt doen en het antwoord is nee.  
En als ge niet maakt dat ge weg zijt, dan bel ik de politie … 
 

Ronald Helena, ik bén de politie.  
D’r valt niks te bellen. 
 

Helena Wat komt ge doen dan? 
 

Ronald Ik kom de druk verhogen! 
 

Helena Doe maar. 
 

Ronald Ik denk niet dat ge zo enthousiast zult blijven… 
 

Helena Maar hoe kunt ge nu …!? 
Zelfs al geef ik toe! Wat gaat ge dan bereikt hebben …  
 

Ronald Liefde is iets dat groeit Helena … Ge zult wel zien.  
 

Helena Ik ga nooit toegeven. 
 

Ronald Zullen we dat in het midden laten. 
Maar ik ben hier.  
Niet vergeten hè!  
Ook hier ben ik. 
(verdwijnt weer in de keuken) 
 

Adriaan (Komt terug) 
Ik snap het niet. 



D’r klopt er ene op de deur, en de gang is leeg, ik kijk door dat gaatje; de gang is leeg en 
ik krijg m’n deur niet meer open. 
Ik ga de conciërge d’r ’s bijhalen. 
(Probeert de telefoon) 
Die doet het ook al niet meer wat is dat nu. 
Heb gij een gsm bij? 
 

Helena Ik heb mijne gsm weggegooid, ik zat met iemand die … 
teveel belde.  
 

Adriaan Ik moet hier toch iets op vinden hoor, want als er iets gebeurt… ne mens moet zijn huis 
uitkunnen. Ik zal ’s via facebook . (Kijkt op zijn computer.) Of skype. 
 

Helena We moeten toch het huis niet meer uit nu. 
 

Adriaan Wablieft!? 
 

Helena D’r zal niks gebeuren. 
 

Adriaan …  
Internet doe ge ’t ook al niet. 
 

Helena Ze zullen ergens aan ’t werken zijn … een storing.  
 

Adriaan Maar die voordeur dat kan toch niet van een storing in ’t internet komen … 
 

Helena We lossen dat morgen wel op met die deur. 
… wat woudt ge nu nog zeggen in verband met Jezus!? 
 

Adriaan Wablieft? 
 

Helena Moet gij nog naar buiten nu!? 
 

Adriaan Nee. Niet echt. 
Maar we kunnen toch niet … als er brand uitbreekt, we zitten hier op het tiende  … 
 

Helena Hoe dikwijls breekt er brand uit? 
Komt terug zitten en vertel verder over Jezus. 
 

Adriaan  … Of gas … iets met gas. 
Als we morgenvroeg dood wakker worden… 
 

Helena Jezus! 
 

Adriaan  (Gaat weer zitten) 
… 
(Enigszins met tegenzin.) Dat die z’n eigen maar één keer heeft kwaad gemaakt, Jezus.  
En dat was om de handelaars uit de tempel te verdrijven. De geldwisselaars, de bankiers 
dus. Ik moest daar over laatst ineens denken dat: die tempel waar hij die mannen 



uitranselde, dat is eigenlijk de aarde, dat is onze planeet.… En die zit vol geldwisselaars 
op ’t ogenblik. De handelaars hebben de Christus verdreven in plaats van omgekeerd.  
En dat komt doordat we denken dat het mededogen zich niet kwaad mag maken.      
En dat is een grove vergissing. 
Christus pakte een gesel om ze uit de tempel te rànselen!  
D’r was daar geen sprake van begrip of vriendelijkheid. 
D’r uit Godverdomme! 
 

Helena Ach Ja. 
 

Adriaan Gij zou het prettig hebben gehad in een wereld waar het winstbejag uit was weg 
gefilterd en alle Helena’s zouden het prettig krijgen … 
  

Helena Denkt ge dat dat daaraan ligt? 
 

Adriaan Ik wéét dat dat daaraan ligt. 
De enige reden waarom dat gij u verveelt, waarom ge het hier zo rottig vind, waarom het 
leven zo weerbarstig is, is omdat dat wat ge echt zijt, diep vanbinnen, omdat daar geen 
plaats voor is. Omdat dat er niet mag zijn. 
  

Helena En wat ben ik volgens u? Diep van binnen? Echt zogenaamd? 
 

Adriaan Wat deed uw vader. 
 

Helena Onze pa!? 
(Ronald loopt over in de fond) 
Dat was ne natiebaas. Die werkte voor Westerlund. 
 

Adriaan En Armand? 
 

Helena Armand was trader … 
Eigenlijk was Armand ne computernerd. Nu zouden we zeggen dat die licht autistisch 
was. Maar die schreef en beheerde die programma’s die bij lichte koerswijzigingen 
automatisch als een gek enorme pakketten aandelen gaan kopen en verkopen en daar 
verdienen ze dan per aandeel praktisch niks op maar dat zijn er zo enorm veel dat daar 
toch nieuw kapitaal uit ontstaat.     
Wij zij daarvoor op de kaaimaneilanden moeten gaan wonen, officieel.  
Hij zat meestal in New York …  
 

Adriaan En wat had je het liefst van al willen worden? 
 

Helena Is dit ne quiz? Kan ik iets winnen.  
 

Adriaan Doe ’s serieus als ge durft.  
 
 
 

Helena Bevelhebber van een airbus. 
Ik heb daar ’s op gezeten toen we op reis gingen naar Madeira, ik was toen 12 jaar geloof 



’k  
 

Adriaan Piloot dus. 
 

Helena Ja. 
 

Adriaan En toen ge zeven waart. 
 

Helena Oh zeven! Op mijn zevende ging ik een tante non worden. Wij hadden er zo een in de 
familie, een zuster van mijn moeder en die zat in een weeshuis in Montenegro en die was 
daar ik weet niet hoe gelukkig, dat sprak mij aan. 
 

Adriaan En waarom woudt ge bevelhebber worden!? 
 

Helena Een airbus is een enorm vliegtuig, ’t grootste wat er was in den tijd en die kapitein was ’s  
komen kijken waar wij zaten, en dat was een mager manneke, ik ben ook nooit dik 
geweest. En ik vond dat geweldig dat zo’n klein ventje met zo’n machien al die mensen 
kon optillen en ergens anders weer voorzichtekes neerzetten. Dat wilde ik ook kunnen. 
Al die mensen helpen bij … ja bij wat ze van zin waren met hun leven …    
 

Adriaan En wat is er van die meisjes terecht gekomen. 
 

Helena Welke meisjes!? 
 

Adriaan Dat meisje van zeven en dat van twaalf … 
 

Helena Terecht gekomen ….!? 
 

Adriaan Ja. 
 

Helena Die zitten hier en die zijn bang. 
 

Adriaan Voor wat? 
 

Helena … 
Adriaan, als ik dat nu allemaal ga vertellen dan zet ge mij op ’t eerste vliegtuig terug. 
 

Adriaan Probeer ‘s. 
 

Helena (Begint te huilen ) 
Sorry (Snuit de neus) 
Wat heeft dat nu met winstbejag te maken, waar we het nu over hebben 
 

Adriaan Wacht, dat komt nog … 
Ik heb ontdekt dat iedereen die in mijn praktijk is langs gekomen uiteindelijk ongelukkig 
was omdat zij zelf,  óf hun omgeving, meer met winst bezig was dan met wat een mens 
echt nodig heeft ... 
 

Ronald Ze is bang voor mij. 



 
Adriaan (Lange stilte verbazing bij Adriaan, Helena snikt verder) 

Wie … !? Wat zijt … Hoe komt gij hier. Wie zijt gij… waar komt gij uit ineens?  
De deur is dicht. Zo maar midden in mijn huis. 
Of wat denkt gij dat ge aan het doen zijt. 
 

Ronald Ik denk dat ik de man ben die uw kabel heeft doorgeknipt van de telefoon en het 
internet. En ik ben de man die uw deur heeft dichtgelijmd. Uw voordeur. Met 
Contactlijm. 
 

Adriaan Waarom hebde gij dat allemaal gedaan … 
(Ronald gaat achter Adriaan staan en laat een regen van slagen op hem neer komen. 
Helena zit met opgetrokken knieën als een vogeltje van het tafereel weg te kijken.) 
Wanneer hij klaar is; ligt Adriaan muisstil te bloeden in zijn driezit. Ronald masseert zijn 
vuist kijkt Helena glimlachend aan.)  
 
Ga gij misschien efkes naar achter lieveke want ik ben nog niet klaar met hem, dit is 
maar een beginnetje 
 
Helena vlucht schielijk achter het doek en gaat daar nog half zichtbaar op een stoel 
verder zitten snikken ….  
Muziek! (You can’t always get what you want. / The Rolling Stones)  
Ronald trekt zijn overjas en colbert uit. Daaronder heeft hij een geweer in een 
schouderholster. En gaat een stoel halen, pakt Adriaan bij de kraag en zet hem daar op en 
begint hem vast te binden. De telefoon van Ronald gaat. Muziek dimt. Ronald neemt op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tafereel Zes 
 

Ronald (Terwijl hij Adriaan vastbindt en Helena achter het projectiedoek staat te snikken, we zien 
alleen haar onderbenen en voeten en we horen haar.  
Zo nu en dan kijkt ze d’r achter vandaan …) 
(Ronald in de telefoon) 
Ja!? 
…. 
Nee! Nee! Nee! Nee! 
Daar kan absoluut geen sprake van zijn… 
… 
Ja, maar ik denk dat uw mama daar gelijk in heeft, lieveke  
Het gaat namelijk niet om dat Frans; de kennis van de Franse taal is niet zo belangrijk. 
Het gaat om de moeite die ge moet doen om dat Frans te leren. Dat is het doel van Frans 
leren. Het gewend geraken aan het doen van moeite. Mentale moeite! 
Gewend geraken aan het doen van iets vervelends, zie ge? Met uw geest! Met uw wil!  
En daarvoor moet ge oefenen? Daarvoor moet ge herhalen, daarvoor moet ge vooral 
leren niet op te geven! Nooit op te geven. Être! Avoir! J’ai, tu as, il a … Totda’ ge ‘t kent! 
Nous sommes, vous êtes, ils sont … Nooit opgeven. En de beste manier om u het nooit 
opgeven eigen te maken, is door zoiets volkomen stompzinnigs en lelijks als het spreken 
van de Franse taal onder de knie te proberen krijgen. 
Maar ik heb bezoek nu lieveke … 
Is het duidelijk wat ik zeg! Het gaat dus niet om de participe passé. Het gaat om 
wilskracht! Ja!? Dat is gelijk een spier. Die moet geoefend worden.  
De Franse taal is een fitnesstoestel. Duidelijk schat?  
Werk dan. 
Ik kom volgende week wel ’s langs en dan verwacht ik met u een korte ‘conversation’ te 
kunnen houden. En als dat niet naar wens verloopt, dan trek ik u een paar nagels uit. 
Zuwwe dat zo afspreken! Ik zie U/u graag. Niet vergeten. Heel graag. 
Ja, Kus!  
Kus!   
Voilà … 
Zet telefoon af. 
 
(Tegen Helena die achter het gordijn staat) 
M’n petekind. Een dik meisje van acht. Maar ze heeft helemaal mijn karakter, dus die 
moet een beetje overtuigd worden zo nu en dan. 
 
(Geeft Adriaan die d’r wat bewusteloos bij hangt wat kletsen in zijn gezicht, giet de kan 
water over hem uit) 
 
Bij de zaak blijven vriend. 
Adriaan! Gij zijt Adriaan hè! 
 
(Adriaan knikt. Ronald loopt naar de computer en sluit zijn telefoon aan met een draadje.) 
 
Hoe is ’t me u Adriaan!? 
 



Adriaan Ehm …  
Opgewonden! 
Normaal gesproken … leid ik een eenvoudig bestaan waarin weinig gebeurt. 
Dus dingen zoals nu vanavond, dat is bijzonder. En dan geraak ik daardoor opgewonden, 
merk ik. Maar ik vind een beetje opwinding niet verkeerd.  
 

Ronald En hebt ge d’r enig idee van waarom … 
 

Adriaan Nee. 
 

Ronald Ik heb mijn vraag niet afgemaakt. 
 

Adriaan Wat gingde vragen dan? 
 

Ronald Ik hou er niet van om onderbroken te worden Adriaan. 
 

Adriaan … 
Ik ben misschien wel een beetje impulsief, daar hebt ge gelijk in. 
 

Ronald De reden waarom wij hier zijn is dit. … 
(Projecteert vanuit zijn telefoon op het achterdoek het schilderij de ongelovige Thomas van 
Caravaggio) 
 

 
 

Adriaan Ja. En wat is daarmee. 
 

Ronald Ik heb het gekocht. 
 

Adriaan So!? 
 

Ronald Het is vals. 
 

Adriaan Tuurlijk. Het is een kopie, een reproductie. Reproducties zijn altijd vals. 
 

Ronald Hoe ziet gij dat zo rap. 
 

Adriaan Dat rooie puntje onderaan op het kleed van Jezus. 



 
Ronald (Loopt tot vlakbij het schilderij) 

Gatferdamme! 
En op ’t echt staat dat niet of wa? 
 

Adriaan Nee. 
 

Ronald En hoe weet gij dat!? 
 

Adriaan Ik mààk reproducties. En dat is er een van. 
 

Ronald Ik heb het voor echt gekocht. 
 

Adriaan Waarom? 
 

Ronald Het kwam uit dat museum Odessa.  
 

Adriaan Welk museum!? 
 

Ronald Hier  
(laat filmpje zien) 
http://nos.nl/artikel/75058-schilderij-caravaggio-gestolen-in-odessa.html 
Ik heb er 52 miljoen euro voor betaald. 
 

Adriaan Maar ik maak die dingen voor mijn plezier. Vijfhonderd euro vraag ik er voor op zijn 
hoogste, plus materiaal, voor een klein zevenhonderd euro kunt ge dat kopen. 
 

Ronald Uw vriendin heeft het mij voor echt verkocht beste jongen. 
 

Adriaan Vraag dan dat zij het geld terugstort?  Daar moet ge toch niet zo’n heel cirk voor 
organiseren.   
 

Ronald Kan niet meer? 
 

Adriaan Waarom niet. 
 

Ronald Ze had het bij Dexia weggezet dus. En Dexia bestaat niet meer.  
D’r schiet nog honderdduizend van over. 
Overheidswaarborg of zo iets. Honderd stink duizend.  
 

Adriaan (Blijft flegmatisch) 
Jammer! 
Die hele dexia affaire. 
Luister, ik word ook maar luizig betaald voor mijn kopieën. Dus … . 
Ik probeer kopieën te maken die zo min mogelijk van de echte te onderscheiden zijn, 
maar dat kunt ge mij niet verwijten.  
De technieken die ik gebruik, zijn bekend en legaal … Ik maak mijn verf aan met bakeliet 
in plaats van met olie, als het klaar is, gaat het werk even de oven in om die bakeliet uit 
te laten harden, dan duw ik er barsten in die ik met stof inwrijf, maar dat is gewoon stof 



uit de stofzuiger, als ge dat onder een microscoop legt, zult ge zien dat dat 20ste eeuws 
stof is …  
Waarom hebt ge geen expert … . 
 

Ronald Hebben we gedaan. 
(Laat een foto zien van een lijk) 
 

 
 
Die heeft zijn straf al gehad. 
 

Adriaan Ne goeie bedoel ik. 
 

Ronald Deze was professor!  Trad op als expert voor het Franse gerecht! Hoe ver moet ik het 
gaan zoeken zeg!  Dat was gewoon het beste dat we konden krijgen, dachten wij, maar 
een arrogante zot ook. Hij dacht het niet nodig was om voor ons zijn werk naar behoren 
te doen … 
En dat was een vergissing van ‘m. 
 

Adriaan Cho ja! 
’t Leven …  zit vol vergissingen. 
’t Is er misschien zelf ook één. 
 

Ronald (Doet het beeld weg) 
Adriaan, ik ga u iets eenvoudigs voorstellen, iets redelijks, iets humaans, ja!? 
 

Adriaan Probeer ‘s. 
 

Ronald Gij werkt vanaf nu voor ons, samen met uw vriendin. 
Gij gaat kunst produceren zoals ge nu doet. En zij verkoopt het. Ook zoals ze gewend is. 
Aan idioten zoals ik die de grote Jan willen uithangen door echte kunst in huis te halen. 
D’r zijn d’r genoeg op de wereld. En ik strijk het geld op. Wat denkte? 
 

Adriaan En als ik weiger.  
Wat gebeurt er dan? 
 

Ronald Waarom zou je dat doen? 



Adriaan Ik ben boeddhist. 
Ik probeer mij te houden aan de vijf basisgeloften. 
De derde gelofte is: Probeer niets te nemen dat ge niet gekregen hebt. 
 

Ronald Dan ga ik vervelende dingen doen Adriaan. 
Gij zijt nen boeddhist, 
Ik ben een misdadiger. 
Ik zit in de vervelende dingen sector. 
 

Adriaan Doe maar. 
 

Ronald Adriaan … 
 

Adriaan (Geëngageerd ineens; als door een heilig vuur aangestoken) 
Wat!? 
Wat!? 
Wat zijt ge nu in de grond aan het doen, denkt ge? Zullen we daar ’s rustig naar kijken? 
Wat is het doel van te zeggen: ik ga vervelende dingen doen … Ge hoopt natuurlijk dat ik 
bang wordt. Ge rekent er op dat ik schrik ga krijgen en dat ik op grond van die schrik ga 
doen wat gij mij vraagt. Ja!? 
Ge gaat mij pijn doen. Of ge gaat eventueel Helena pijn doen waar ik bij ben. Uiteindelijk 
maakt ge me dood waarschijnlijk … maar wat zijt ge dan in wezen aan het doen, denkt ge 
… Hebt ge d’r enig idee van hoe zielig dat ge bezig zijt!? Wat een meelijwekkende manier 
van leven dat dat is: anderen uw wil opleggen door ze pijn te doen!? Ge moet ’s goed 
luisteren ehm… 
 

Ronald Zeg maar Ronny … 
 

Adriaan Ronny. 
Of nee, weet ge wat! 
Doe mij een plezier. En laat U/u ‘s gaan. Sla me. Doe me pijn. Maak me dood. 
Doe ’s wat ge van zin zijt … 
Want het probleem is dat gij d’r geen idee van hebt hoezeer ik verlang naar het einde, 
beste vriend, van dit kloteleven. En hoe benieuwd ik ook ben naar wat er daarna 
gebeurt. Als ge dood zijt, bedoel ik. Wat er dan gebeurt met het bewustzijn.  
Wat er met het bewustzijn hoe dan ook gebeurt, vind ik interessant. Al hakt ge mijn 
benen af.  Al trekt ge Helena daar onder mijn ogen in stukken vaneen.  
Als het dat is wat ge moet doen meneer de misdadiger; ga je gang! 
Maar probeer mij Ronny, probeer mij geen dingen te laten doen waarvan ik overtuigd 
ben dat ze verkeerd zijn. 
Want ik doe ze niet! 
Ik doe ze niet! 
Zonder da ge d’r ook maar enig idee van hebt hè Ronny, vertegenwoordigt gij een 
enorme brok menselijke onwetendheid.  
Een monumentaal stuk onnozelheid!  
Weet ge dat!? 
En ik zeg dat nu niet om u op de kast te jagen hoor.  
Integendeel!  
Het is een enorm gevoel van … een diep beleefde golf van mededogen die mij overspoelt 



terwijl ik u zo bezig zie.  
En mededogen wil maar één ding, Ronny, dat is: ‘wakker maken’.  
Mensen wakker maken. Ronny wakker maken.  
Kijk om u heen Ronny. Kijk zorgvuldig rondom u. Hoe zit het leven ineen!?  
Wat is het leven in de eerste plaats!? MOEILIJK! Het is leven moeilijk Ronny!  
Altijd! Overal!  
En vooral! Moeilijk. 
Altijd wilt ne mens van alles. Geld, seks, eten, macht. En eens da ge ‘t hebt zijt g’r aan 
gewend. Onmiddellijk! En ge begint alweer naar iets anders te verlangen.  
Of meer van ’t zelfde. Als het om geld gaat of om seks of om macht.  
Altijd meer, verlangen. Maar het schenkt nooit meer dezelfde bevrediging van de eerste 
keer.  Ge wordt nooit meer echt gelukkig. Ge blijft voornamelijk verlangen.  
Ge kunt daar niet aan doen. Dat ligt niet aan u, ge moet dat niet persoonlijk pakken …  
Het is het complex; het mentaal-fysieke complex waarin da we opgesloten zitten.  
Dat hunkert! Altijd! Dat is altijd zenuwachtig, achterdochtig, ziet altijd problemen … 
eindeloos. 
Waarom denkte gij eigenlijk dat ge geld verliest, Ronny. 
Hebt ge u dat al ’s afgevraagd!?  
Hebt ge u al ’s afgevraagd: Waarom overkomt mij wat mij … 
(Ronald geeft hem een klap, niet uit ergernis, of in een opwelling maar uit 
nieuwsgierigheid. Adriaan incasseert en gaat dan gewoon verder, bloedend, voortand uit 
maar niet in het minst gestuit in zijn energie) 
 
Het punt is Ronny, dat het leven in zijn geheel eigenlijk een systeem is, zie je. Het is een 
uitermate gesofisticeerde …eh, detentiefaciliteit gelijk dat de Amerikanen zeggen.  
Een gevangenis met ander woorden. Eén waarvan da ge niet doorhebt dat ge ‘r in 
opgesloten zit. En één van de regels in deze gevangenis is: Al wat ge doet, komt naar u 
terug. Als ge steelt, dan zult ge bestolen worden. Als ge iemand pijn doet, dan zult ge pijn 
gedaan worden. Elke keer dat ge mij een klap geeft Ronny, geeft ge een klap aan uw 
eigen in de toekomst. Zo moet ge het bekijken. En ge zult eindeloos opnieuw geboren 
worden Ronny, tot alles wat ge uit onwetendheid met anderen hebt uitgestoken, u ook is 
overkomen.  
Ge moet mij niet geloven Ronny, onderzoek het. Kijk zorgvuldig rond en denk na.  
Dan zult ge ontdekken dat het klopt wat ik zeg. En als ge dat eenmaal ontdekt hebt, gaat 
ge heel anders leven. Ge gaat er namelijk uitwillen, uit dat systeem en de enige manier 
om eruit te geraken is door op te houden met ongunstige dingen te doen. Want zij 
houden u gevangen.  
Ik wil eruit Ronny. Snapte da!?  
Daarom zult ge mij nooit zover krijgen dat ik dingen ga doen die ongunstig zijn voor wie 
dan ook. 
… 
Wat weet gij over baby’s Ronny. 
 

Ronald Hm!? 
 

Adriaan Baby’s, wat weet gij daar over. 
 

Ronald Die pissen.  
En die bleiten. 



 
Adriaan Heel goed! Die bleiten! 

En waarom bleiten die denkte gij!? 
  

Ronald Ik weet niet, dat zijn babies. 
 

Adriaan Omdat het pijn doet Ronny! Omdat het leven pijn doet. Heel de tijd. Het lichaam doet 
pijn. Het steekt, het jeukt, het heeft honger, het heeft dorst, het heeft darmkrampen, het 
lichaam moet pissen, kakken; en als ge groter wordt, moet het lichaam klaarkomen.  
Het menselijk lichaam is een verschrikkelijke oord om in opgesloten te zitten.  
En de enige manier om te ontsnappen is door te sterven. Maar als ge me nu doodmaakt, 
keer ik onmiddellijk terug, deze middag nog, ben ik alweer een baby ergens, lig ik alweer 
ergens op deze wereld met mijn billen vol luieruitslag te bleiten, en deze keer misschien 
wel in Syrië … 
En wat gebeurt er nu precies vanavond in deze kamer!? 
Waarom zit ik hier vastgebonden bij ne mens die mij begint te meppen als het hem 
uitkomt. Waarom loopt gij daar confuus rond, mij raar aan te kijken en u af te vragen: 
Wat voor pillekes pakt die gast!? 
Hm!? 
Wat is dit, denkt ge Ronny, wat er nu gebeurt!? 
Het zijn die kutklotestinkregels van deze gevangenis die we leven noemen die ik terug in 
mijnen smoel krijg! Snapte!? Ik moet ook ooit iemand hebben vastgebonden, ik moet ook 
ooit iemand hebben blauw geslagen. In een vorig leven neem ik aan, want in dit leven 
kan ik mij iets dergelijks niet herinneren. Maar ik moet, net als gij Ronny, dit soort 
dingen hebben uitgestoken, anders kàn dit wat nu gebeurt, nooit plaatsgrijpen. 
Onmogelijk! Dus word ik hier gelukkig van, snapt ge. Ik ben blij, ik vind het fijn dat ge mij 
bewusteloos slaat.  
Want het is gewoon het evenwicht dat zich herstelt, het evenwicht van al mijn vroegere 
daden. Het leven is altijd op zoek naar evenwicht. En eens dat dat evenwicht volledig is 
hersteld, al alles waterpas ligt, dan moette niet meer terug komen.  
Dan zijt ge klaar … D’r is niks liever dat ik wil. In heel het universum niet. 
… 
En weet ge wat dit ook is Ronny! 
Hetgeen hier nu gebeurt … . 
Dat is het leven dat zichzelf probeert uit te leggen. Het leven probeert zichzelf altijd uit te 
leggen door de gebeurtenissen die ons overkomen. Nu probeert het leven zichzelf te 
verklaren aan u, lieve Ronny. Het leven heeft mij op uw pad gezet om zichzelf tekst en 
uitleg te geven. Want normaal heb ik het hier allemaal niet over tegen de mensen. Ge 
moet de mensen daar niet mee lastig vallen. Ik weet zelf niet waarom ik dit allemaal zeg 
ineens; Ja, omdat het waar is. Maar ook omdat ik het moet zeggen blijkbaar? Het leven 
gebruikt mij om in uw gezicht te roepen STOP! Stop waar ge mee bezig zijt. Het is een 
doodlopende steeg waar ge in zit. En dat weet ge zelf. Diep van binnen weet gij heel goed 
dat dit nergens toe leidt.  
En weet ge waarom het leven dit ook doet Ronny!? 
Omdat ge d’r klaar voor zijt. Omdat ge de hersens hebt om dit soort zaken te begrijpen. 
Zo werkt het namelijk. Het systeem waarin we verzeild zijn geraakt. We moeten mekaar 
helpen. Degene die al wat verder zijn, die moeten de achterblijvers helpen. Ik ben niet 
degene met een probleem hier in de kamer Ronny. Gij zijt de man met de problemen. 
Want gij had tot op heden nog geen idee van waar ge in zat. Waar of niet!? 



 
Ronald … 

Zijt ge klaar. 
 

Adriaan (Ineens terug kalm) 
Min of meer wel ja? 
 

Ronald Ik ga u niet verminken Adriaan. En mevrouw daar ook niet.  
Ik heb u alletwee in goeie gezondheid nodig. 
(Laat een aantal bekende schilderijen zien) 
Wat denkt ge hier van? 
 

Adriaan Moet ik daar kopieën van maken!? 
 

Ronald Hm-hm. 
 

Adriaan Dat is het achterlijkste wat ge kunt doen.. 
 

Ronald Waarom? 
 

Adriaan Dat zijn klassiekers. 
Sorry hoor, maar los van wat ik daarnet gezegd heb, is het heel stompzinnig wat ge van 
plan zijt. 
Klassiekers vallen niet na te maken. Als ge die te koop aanbiedt, is het eerste waarnaar 
ze kijken de vezel van ‘t canvas en dan hebben ze het direct door.  
Ne goeie vervalser tegenwoordig die zal reproducties maken van gecatalogeerde 
kunstenaars van begin vorige eeuw ofzo. Gasten gelijk Seamussen of Del Rey, 
Vandenbergh, Kabliakov … Ge kunt nog veel origineel canvas van toen vinden bij 
antiquairs, ge koopt een of ander prul uit die tijd, ge schraapt de oude verf weg, ge zet 
daar nieuwe primer op en ge begint. Maar als dat lukt, dan moet ge nog papieren hebben 
hè vriend… Elk schilderij heeft een soort paspoort 
Ge hebt er geen idee van waar da ge aan begint Ronny.  
 

Ronald Nee, maar gij hebt er wel een idee van zo te horen. 
 

Adriaan Het is verkeerd Ronny. En het zal naar u terugkomen.  
Ik ga u dat niet aan doen. 
 

Ronald Adriaan! Ik geef toe dat ge een charmante kijk op ’t leven hebt. Ik ben zelfs geneigd om te 
geloven dat ge gelijk hebt. Alhoewel, kunt ge ook bewijzen wat ge zegt! 
 

Adriaan Ha, daarom vindt gij dat schilderij van Caravaggio zo mooi!? 
Dat gaat over u! 
 

Ronald Ik ga jullie twee alleen laten nu.  
En jullie gaan doen wat we afgesproken hebben, kunst produceren en verkopen en de 
winsten op mijn rekening storten. 
 

Adriaan Of anders!? 



 
Ronald Anders zult ge Walter op een ochtend dood vinden naast zijn bakje. 

 
Adriaan De hond wilt ge zeggen? 

 
Ronald Ik wil zeggen de hond. 

 
Adriaan … 

Dat is klein wat ge nu doet, Ronald … 
 

Ronald … 
Ik laat jullie nu aan elkaar over  …  Als ik het geld op mijn rekening zie verschijnen, dan 
hebt ge geen last meer van mij. En ik ga redelijk zijn, ik verlang niet meer dan 
honderdduizend per maand. En dan ziet ge me waarschijnlijk nooit meer terug …  
… 
(Ronald af. Langs de balkons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafereel zeven. 
 

Adriaan (Komt vastgebonden aan zijn stoel naar achter tot hij van op een afstandje oogcontact kan 
maken met de snikkende Helena) 
ça va!? 
 

Helena Kom … 
(Maakt hem los) 
Ik moet mij van kant maken.  
Ik weet anders niet hoe ik dit moet stoppen. Hebt gij niet een of ander vriendelijk pilleke 
….!? 
 

Adriaan We gaan onderduiken … en de politie d’rbij slepen … dit is een gevaarlijk mens, die loopt 
rond met veel pijn in zijn binnenste … maar daar gaan we niet aan toegeven. En we 
moeten Walter ergens gaan verstoppen … Ik ga een klacht indienen. En dan …  
(Haalt diep adem) 
 

Helena Sssst. 
 

Adriaan … We kopen een ticket naar Stornoway …. 
(Haalt diep adem) 
 

Helena Sssst. 
 

Adriaan (Begint ineens te huilen …) 
Sorry. Ik kan d’r niet aan doen ….  
Ik heb veel stoerder zitten doen dan ik ben. 
Ik erkende m’n eigen niet daarnet … 
Heb zo zitten bluffen. Ik was eigenlijk doodsbang weet ge dat … 
Ik weet niet wat mij overkwam. 
Ik was denk ik kwaad. 
 

Helena ’t Is o.k.  
Kom maar efkes … 
(Omhelzing.) 
 

Adriaan Weet ge waar Storneway ligt? 
 

Helena Nee. 
 

Adriaan Ziet ge! Ze gaan ons daar nooit vinden. 
 

Helena Ik dacht dat ‘m mij hier ook niet ging vinden. 
Ronny geraakt ge niet zomaar kwijt. 
Geloof mij.  
Ik probeer het al heel mijn leven … . 
Die heeft bij de staatsveiligheid gezeten. Die gaf daar opleidingen de laatste jaren.  
Van alle technieken en, en  …  



Die komt hier binnen langs het balkon en die verdwijnt weer god mag weten hoe … 
 

Adriaan Waarom hebt ge dat schilderij aan hem verkocht.  
 

Helena Ik heb dat niet aan hem verkocht. 
 

Adriaan Aan wie dan? 
 

Helena Ik weet niet hoe hij daarachter is gekomen … 
Ik zeg het, hij heeft bij de staatsveiligheid gezeten. 
Die leeft in een wereld waar wij geen idee van hebben …  
En hij komt overal achter. 
 

Adriaan Toch niet als ge niet wilt! 
 

Helena Adriaan, geloof me, het ligt aan mij, het ligt allemaal aan mij … ik ben het! 
Ik kan niks goed doen … al heel mijn leven niet.  
Omdat… .  Omdat ik… .  
Chooooo …. . 
Ik ben verwend. Voilà. Ik ben een door en door slap, onbetrouwbaar verwend stuk 
onbenul. Mijn vader heeft mij altijd alles gegeven wa ’k wou en daarna mijne man.  
Ik heb altijd in luxe geleefd, altijd meer geld gehad dan ik op kon ... 
En toen Armand dood was, kwam ik bij de notaris en die kon mij alleen maar vertellen 
dat alles weg was. Armand had alles weggedaan. In de vorm van schenkingen.  
En dat ‘m mij onterfd had. Da ’k zelfs uit de villa moest. 
Had ik ineens niks meer. 
Omdat … en dat heeft hij altijd geweten, bleek achteraf … omdat…  
(Zucht) 
Gij weet niks Adriaan.  
Gij weet echt niks. 
 

Adriaan Wacht efkes. Laten we terug gaan zitten. En een borrel pakken of nen boterham met 
soep; moette gij geen soep hebben?  … ik heb droge soepkes.  
(Terwijl hij voor zichzelf een borrel inschenkt) Hij komt voorlopig toch niet terug en laten 
we dan mekaar ’s alles zeggen wat we weten.  
 

Helena  … Ik heb op een gegeven moment iets voor gehad … 
Ik was toen al getrouwd met Armand… 
Dat heb ik nu nog nooit tegen iemand gezegd zie … Kunt ge dat geloven!? 
Iets voor gehad met een buitenwipper in … dat maakt nu niet uit.  
Ne groten dancing in de tijd. 
Dat is omdat ik u niet ken, dat dat er nu allemaal uitkomt denk ik. 
En ik ben daar zwanger van geraakt …    
Maar ik heb naar dat kind nooit omgekeken,   
  

Adriaan Is het ne jongen of een meisje? 
 

Helena Jongen 
 



Adriaan O.k. Vertel voort.. 
 

Helena Ja.  
En ik heb daar nooit naar omgekeken. Uit schrik! Voor wat mijnen man zou zeggen of 
doen, want die verdiende heel veel geld maar alles moest altijd hetzelfde zijn, altijd 
hetzelfde, structuur, structuur, structuur. Ik was heel vrij binnen dat huwelijk, en 
Armand was geen onmens, maar dat huwelijk ontbinden was ondenkbaar.  
En ik ben gelijk een overspelige koningin, hier in het geheim komen bevallen hier in 
Europa. Ik had me zogezegd ingeschreven voor een cursus dressuur aan de 
Lippizaneracademie in Wenen. Dus ik was een half jaar weg. En ik heb dat kind direct af 
gegeven. En hij heeft daar nooit iets van geweten. Dacht ik! 
 

Adriaan Van dat kind. 
 

Helena Ja! Ik heb dat direct afgegeven. Maar hij moet daar dan toch achter gekomen zijn.  
Alleen heeft hij daar nooit iets van gezegd. Wij hebben een heel rustig en een beetje saai 
huwelijk gehad. Maar toen hij vorig jaar stierf, was ik ineens onterfd en stond ik op 
straat en ben ik die reproducties van u voor alsmaar hogere prijzen beginnen 
verkopen… .  Om aan geld te geraken.  
 

Adriaan Zonder tegen mij iets te zeggen. 
 

Helena Ik zeg het nu. 
(Adriaan neemt een slok van een borrel. Trekt een gezicht.) 
Wat is er? 
 

Adriaan Da pikt. 
Hij heeft mijnen tand door mijn lip geslagen, dat ligt allemaal open van binnen. 
  

Helena … 
 

Adriaan Ik ben niet kwaad, Helena. Maar ik val hier wel van de ene verbazing in de andere. Ik 
weet niet goed wat ik hier allemaal van moet denken. 
   

Helena Het is ook ineens geëscaleerd met dat Armand is gestorven.  
Want ik had Ronny ook altijd beloofd dat als Armand ooit zou komen sterven, dat ik dan 
met hem zou gaan samenleven … 
 

Adriaan Ronny!? 
Deze Ronny!? 
 

Helena Ronald ja. 
 

Adriaan Wat heeft die daar nu ineens mee te maken!? 
 

Helena Dat was die buitenwipper. Die was in den tijd buitenwipper voor dat ‘m bij de 
staatsveiligheid is gaan werken. En die was zot van mij. Iedereen is altijd maar zot van 
mij. En die heeft heel zijn leven achter mij gezeten. En ik heb die altijd op afstand weten 
te houden door te zeggen dat Armand een hartafwijking had en alle momenten iets kon 



krijgen en da ’k daar veel van ging erven en dat we dan rijk en onbekommerd zouden 
kunnen leven. En dat was allemaal zever want ik heb op zich zoveel geld niet nodig. 
Ikzelf ….  
 

Adriaan Hoeveel geld hebt ge eigenlijk verdiend met die schilderijen!? 
 

Helena Ik weet het niet. Veel. Heel veel. 
 

Adriaan En dat staat bij Dexia!? 
 

Helena Dexia bestaat niet meer. 
 

Adriaan Of is dat ook gelogen? 
 

Helena Wat ik nu ook zeg, Adriaan. 
Waarom zoudt ge me geloven. 
 

Adriaan (Stilte … redelijk lang) 
… 
Verwennen is een vorm van verwaarlozen.  
Dat wil zeggen dat ge als kind of als mens niet krijgt wat ge nodig hebt.  
Ge krijgt van alles dat ge niet nodig hebt. Geld, speelgoed, materie.  
Maar wat ge wel nodig hebt. Liefde aandacht, grenzen, tijd. Dat krijgt ge allemaal niet. 
Alleen is verwennen erger dan verwaarlozen. Want iemand die verwaarloosd is, kan 
later zijn ouders de schuld geven. Verwende mensen geven zichzelf de schuld. 
 

Helena (Huilt stilletjes) 
Nu voel ik me nu precies gelijk gij met die dikke madam van uw maturiteitsproef. 
Maar ik ben ook gewoon slecht Adriaan. 
 

Adriaan Slechte mensen bestaan niet. 
Er zijn alleen onwetende mensen. En mensen met pijn. Mensen met verdriet.  
Ronny ook … die heeft pijn en niet eens zo diep vanbinnen, dat ziet ge aan alles …  
 

Helena Ik had Ronny direct moeten wegsturen. Moeten zeggen tot hier en niet verder. 
 

Adriaan Ge hebt zelf geen grenzen gekregen.  
 

Helena En dat kind is ook zo weet ge dat, die is hetzelfde geworden … Ik had het voor ‘m moeten 
opnemen. Ik had mij moeten laten scheiden van Armand. Maar dat mocht niet van mijn 
vader. Ik ben dat thuis gaan vertellen. Tegen mijn moeder. Da ’k zwanger was, het kind 
wilden houden en scheiden eventueel maar een week later moest ik bij mijn vader op 
den bureau komen. Armand zat met een hoop geld in Westerlund.  
En mijn vader zei: ge moogt naast de pot pissen zoveel als ge wilt …  
 

Adriaan Gij zijt niet alleen verantwoordelijk Helena. Ronny heeft als vader dan toch ook  … 
 

Helena Hm!? 
 



Adriaan Moeders denken altijd dat het aan hen ligt als een kind niet terecht komt. 
Ronny  heeft ook een verantwoor …. 
 

Helena Die weet dat niet. Ronny weet van niks.  
Ik heb dat kind direct afgegeven.  
Ik ben gaan bevallen bij de zusters Clarissen in Lokeren. 
En ik heb ‘m zelfs niet te zien gekregen bij de bevalling.  
Ze hebben die navelstreng doorgeknipt en ze zijn er direct mee gaan lopen. 
En heel den tijd zegt ge tegen u eigen ’t is beste zo! 
 ’t Is ‘t beste zo maar ge kunt ‘t toch niet uit uwe kop zetten. 
En zo’n kind dat wordt ouder en dat wilt weten waar het vandaan komt … dat gaat 
zoeken en wroeten, dat haalt den onderste steen boven, kinderen hebben het recht om 
hun ouders te kennen, ze worden daar niet in tegen gehouden, dat is een mensenrecht, 
en op ne middag - ik was toen al 43 en hij was achter in de twintig -  ik was als vrije 
student  fysica beginnen studeren. Ik zat op Fortham; een Jezuïetenuniversiteit in New 
York … en hij kwam op mijnen bureau binnen … Ik had een studeerplek in de stad. Hij 
kwam binnen op mijnen bureau en ik wist direct dat hij het was. En ik was zo blij 
vanbinnen, ik was zo ontroerd dat dat kind mij gevonden had … en wat doenne ‘k ik, 
onnozel kieken. In plaats van recht te staan en hem vast te pakken wat ik het liefst zou 
hebben gedaan, doe ik automatisch wat mijn vader mij had gezegd da ’k moest doen als 
‘m ooit zou binnenkomen. Ik trek de schuif van mijnen bureau open en ik neem dat pak 
geld dat mijn vader mij gegeven had voor als dat ooit zou gebeuren en ik geef dat aan 
hem. Dat was een half miljoen of zoiets. En ik zeg dat ik hem nooit meer wil zien.  
Dat heb ik gedaan. 
Den eerste keer dat ‘m voor mijne neus stond…  
 

Adriaan En wat zou er gebeuren denkt ge, als ge hem nu gewoon vertelt hoe alles is. Zoals ge dat 
nu tegen mij zit te vertellen. 
 

Helena Ik moet zorgen dat gij hier uit loskomt. 
Ik ga Ronny zijn goesting geven en dan laat ‘m direct al zijn eisen vallen. 
Als ik … met Ronny … samen. Dan zijt gij van alles van af. Dusss…   
 

Adriaan Ik hoor vooral Helena dat er veel gezwegen is … 
Gezwegen, gezwegen, gezwegen … In alle richtingen. 
 

Helena Ja. Da ‘s het enige dat ik een beetje kan. Zwijgen. Hebben ze mij geleerd.  
Van toen dat klein was. Kreeg ik een enorme pop en daar werd dan bij gezegd: ‘En zwijg 
nu.’  
 

Adriaan Ge probeert ook in uw eentje iedereen zoveel mogelijk tevreden te houden door langs 
alle kanten te zwijgen en te doen wat ge denkt dat er van u verwacht wordt.  
En ziet wat er dan gebeurt! 
’t Leven ontploft in uw gezicht.  
 

Helena Niet als ik Ronald zijn goesting geef. 
Als ik ga praten, wordt alles nog veel erger …  
 
 



Adriaan Is het nu erger geworden!? Op dit moment!? 
Nu hebt ge gesproken. 
Nu hebt ge uw hart gelucht. 
Is ‘t erger? 
 

Helena Gij staat overal buiten. 
En ik heb u heel graag. 
 

Adriaan En hoe bedoelt ge dat, dat laatste?  
 

Helena … 
Dat zou ik graag voor mijn eigen houden. 
 

Adriaan Ik zit hier nu als psychiater Helena. 
 

Helena Jaja. 
 

Adriaan En uw zoon. Waar zit die nu? Kunt ge hem bereiken? 
 

Helena Die wordt zot als ik hem bel.  
Als ik alleen maar vraag hoe het met hem is, wordt ‘m al hysterisch.  
Hij belt mij alleen als hij geld nodig heeft. En hij heeft veel geld nodig. 
 

Adriaan Dexia, is hij dat!? 
 

Helena (Zucht; bijzonder diep) Jhaaaa …! 
 

Adriaan (Staat recht, wandelt even rond, voor zichzelf …)  
Jhaaa … 
Dat is nogal wat hè … allemaal … 
jongejongejonge… 
 

Helena Gij zijt, hoe zeggen ze dat … collateral damage,  
Gij hebt hier niks mee te maken en ik moet zo gauw mogelijk zorgen dat gij terug … 
 

Adriaan Dat is zever Helena. 
In ’t leven gebeurt er niks ‘zomaar’ of per ongeluk. 
Het woordje toeval wil letterlijk zeggen: Iets wat naar u ‘Toe’ ‘valt’.  
Dus iets of iemand moet het een duwtje gegeven …. In mijn richting. Dit hoort bij mij. 
  

 Helena Hebt gij een WC? 
 

Adriaan Ja daarachter tweede deur links, het licht zit rechts langs buiten. 
(Helena even af . 
Muziek / Rachel Portman, Promises to keep.  
WC wordt doorgetrokken. 
Helena komt terug.) 
 
Kom ’s hier gij. 



Adriaan omarmt haar. 
Wat ik nu doe, is deontologisch verboden, ik weet het. 
Maar ik ben met pensioen.  
En ik wil uw psychiater niet zijn. 
Ik wil in wezen niks!  
En van u zeker niet Helena,  
iedereen wil altijd al vanalles van u … 
Ik niet. 
Alleen efkes: Kom ’s hier gij?  
Om u te laten voelen hoe het is: echte Liefde. Die niks wil. Liefde die nergens op uit is. 
Gij zijt mooi zoals ge zijt. 
En ge moogt doen wat ge wilt met uw leven … 
Maar ge moet ’s vastgepakt worden. Dat is wat ik denk. Misschien wel voor den eerste 
keer in uw leven, moette gij dat ’s voelen … . Hoe dat is.  
Als iemand onvoorwaardelijk tegen u zegt: kom maar. 
…  
Kom maar 
 
(They hug. Muziek fade weg. Licht fade uit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tafereel acht 
 

Op het 
Achterdoek 
 

 
Drie dagen later …. 
 

 (Adriaan staat op de ladder te schilderen. 
Helena stofzuigt.) 
 

Ronald (Op uit de coulissen van rechts met een megarugzak vol levensmiddelen) 
Ik dacht, ik wip ’s binnen. 
 

Helena (Schrikt, zet de stofzuiger af) 
Wat zei je. 
 

Ronald Ik wip ’s binnen, dacht ik. 
 

Adriaan Ron! 
(Komt van zijn ladder af) 
(Ronald doet zijn rugzak af …) 
(Enigszins grappend) Gaat ge slaan!? 
 

Ronald (Doodserieus) Ik sla alleen als het nodig is. 
 

Adriaan Vond gij dat nodig vorige keer!? 
 

Ronald Absoluut. 
 

Adriaan Ronny, als wij u vragen: wilt ge gaan zitten en met ons een gesprek voeren, doet gij dat 
dan? 
 

Ronald Hangt ervan af waarover dat ’t gaat. 
 

Adriaan Helena wilt u iets vertellen. 
 

Ronald Dat kan ze zo ook doen. We moeten daarvoor niet gaan zitten. 
 

Adriaan Kunt gij u ontspannen Ronald. 
 

Ronald Ik ben ontspannen. 
Altijd. 
Ik sta hier volkomen rustig en alert. 
 

Adriaan Kunt gij dan niet volkomen rustig en alert gaan zitten. 
 

Ronald Hoever staat het met het schilderwerk. 
 

Helena Stopt nu over die schilderijen. 
 



Ronald  (Tegen Helena, fel) 
Ik heb u genoeg gewaarschuwd. 
 

Adriaan Helena heeft mij het een en ander verteld Ronald,  
ook dingen die gij nog niet weet en die ze al heel haar leven voor u verzwegen heeft. 
 

Ronald (Tegen Adriaan, fel) 
Hei!  
Ik weet niet hoe lang dat gij die madam daar al kent. 
Maar dat mens zit vol spellekes, vol verhalen, die draait u rond uwe vinger zonder dat ge 
het door hebt en waar ge bij staat. 
En met u is ze ook bezig zie ik. 
Gij moogt daar intrappen van mij. Dat heb ik ook gedaan! Zesenveertig jaar aan een stuk. 
Maar nu, na zesenveertig jaar, heb ik mijn les geleerd. 
Eindelijk weet ik hoe ik met haar om moet gaan,  
Namelijk: Knie op de keel en laten bloeden; laten opbrengen.  
Niet omdat ik dat geld nodig heb maar omdat zij het niet kan missen.  
En omdat het het enige is waar ze gevoelig voor is : Geld!  
 

Adriaan Met dat geld zijn we bezig Ronny! 
(Wijzend op het doek) 
Dit is een Tuymans, dat brengt heel veel op … 
Ik vind dat ge haar moeilijk kunt verwijten dat ze liegt als ge dat zelf ook doet.  
Jullie liegen alle twee. Tegen mij toch.  
Gij zijt geen miljoenen kwijt zoals ge vorige keer zei.  
Dat schilderij dat ge vorige keer liet zien en dat filmpje van Odessa … dat was ook 
allemaal flauwekul! 
En dat lijk van die zogenaamde expert, dat was een van de laatste foto’s van Khadaffi die 
ge van ’t internet hebt gehaald. 
Ben ik daar kwaad om!? 
Nee. 
Een mens die liegt, heeft daar altijd een reden voor. Niemand liegt zomaar.  
Die reden is de waarheid die onder de leugen ligt verborgen.  
En daarin ben ik geïnteresseerd. In de waarheid. 
… 
Ik lieg ook wel ‘s hoor. Per ongeluk of om bestwil. Hoewel ik probeer om uit principe 
niks te zeggen dat niet waar is. 
Dat gaat niet altijd. Als een jood uw huis binnenvlucht. En d’r komt een nazi achteraan 
die aan u vraagt of die jood binnen zit, dan is het onnozel om ja te zeggen omdat ge uit 
principe niet wilt liegen.  
Maar over het algemeen probeer ik het.    
En ge hebt vorige keer gezien hoe ver ik daarin bereid ben te gaan. 
Ik weet dus dat daar dikwijls moed voor nodig is, innerlijke kracht. 
Moed, Ronny. 
Hebt gij dat!? 
 

Ronald Wat moet ’k doen!? 
 
 



Adriaan Luisteren da ’s al. 
Gaan zitten en luisteren. 
 

Ronald Luisteren wil ik doen.  
Maar ik ga niet zitten,  
ik ga niet doen alsof het hier gezellig is.  
 

Helena Mag ik gaan zitten. 
 

Adriaan (Bemoedigend) 
Doe maar. 
(Helena gaat in de zetel zitten, met opgetrokken knieën) 
Ik ga ondertussen voor koffie zorgen. 
(Adriaan af. Jardin: keuken zgn.) 
 

Helena Ge zult het waarschijnlijk niet geloven … 
En ge moet mij ook niet geloven,  
Ge moet niks geloven. 
Maar ik heb geen enkele bedoeling met wat ik nu ga zeggen. 
Ik vertel het gewoon omdat Adriaan mij heeft gezegd dat zwijgen dingen kapot maakt, 
En dat ik al te lang gezwegen heb en te veel heb kapot gemaakt daardo… 
 

Ronald Gaat ge met hem naar bed. 
 

Helena Nee. 
 

Ronald Ge moogt hè. 
Ik ben totaal niet meer geïnteresseerd in u. 
 

Helena Waarom wilt ge mij dan straffen. 
 

Ronald (Fel) Omdat ik ook gestraft ben! 
Ik heb mij veertig jaar rustig gehouden,  
ik heb u veertig jaar geloofd .. 
 

Helena Niet roepen Ronny alstublieft. 
 

Ronald … 
Veertig jaar heb ik gedacht dat Armand rap zou dood gaan, hij had het aan zijn hart en hij 
werkte gelijk ne zot en dat wij dan nog tien, twintig misschien wel dertig jaar zouden 
hebben …. Als ‘m op zijn vijftigste ging. Dertig jaar met u. Daar tekende ik blind voor. 
   

Adriaan (Komt even uit de keuken) 
Mannen … 
Probeert da wat allemaal gebeurd is, daar te laten waar het thuishoort: in het verleden.  
En beperk u tot wat er nu aan de hand is. Op dit ogenblik. Ja.  
  

Ronald Niet te nonnekesachtig gij hè! 
 



Adriaan (Vriendelijk) 
Hebt ge liever da ’k u afblaf!? Zijt ge dat gewend!? 
 

Ronald Ik zeg alleen: Niet te nonnekesachtig! 
 

Adriaan (Oprecht kwaad ineens! Met gezag!) 
Helena wilt iets zeggen. Lul! 
Hebt ge ooit geluisterd naar haar!? 
Kunt gij luisteren. 
 

Ronald  ’t Is goed, ’t is goed.  
 

Adriaan (Nog steeds ferm) 
Luistert dan! 
… 
Helena. 
(Verdwijnt weer de keuken in voor koffie)   
 

Helena Ik ben bang voor u. 
 

Ronald So. 
 

Helena … 
Altijd geweest. Voor alles. Bang. 
Niet da ’k u daarom niet graag heb of … 
 

Ronald Dit soort dingen moet ge niet beginnen zeggen gij, want dan draait ge het mes rond in de 
wonde. 
Ge hebt mij niet graag. 
Als ge iemand graag hebt, dan doet ge daar anders tegen dan dat gij tegen mij doet… 
 

Helena Ge kunt iemand tegelijkertijd graag hebben en bang voor hem zijn. 
Mijn vader had ik ook graag. En daar was ik ook bang voor. 
Gij deed mij aan hem denken. 
Nog. 
Alleen heb ik met hem nooit kunnen praten 
En met u probeer ik het nu, 
tegen mijn gevoel in. 
Want ik zou veel liever, gelijk da ’k gewend ben, zwijgen en wegkruipen. 
 

Ronald Wat wilt ge zeggen … 
 

Helena … 
 

Ronald Helena vooruit. Kom op nu … . 
 

Helena … 
Ik heb ehm ….  
eergisteren ….   



iemand van uw bestaan op de hoogte gebracht….  
En dat is anders uitgepakt dan ik had gehoopt. 
Ik denk dat gij uiteindelijk ‘s met hem zult moeten praten want naar mij wil hij niet 
luisteren. 
Ik heb hier een nummer… (Legt een briefje op de salontafel) Hij neem niet altijd op. 
Hij zit meestal op plekken waar hij geen bereik heeft, alhoewel eergisteren was hij hier 
in ’t land zei ‘m … 
 

Ronald (Pakt het briefje) 
Over wat gaat dat? 
 

Helena Weet ge nog da ’k die cursus dressuur gaan doen ben in Wenen,  
da ’k toen voor driekwart jaar weg was.  
 

Ronald Tuurlijk 
 

Helena Hebt ge mij ooit op een paard gezien!? 
 

Ronald Nee … 
 

Helena En ge hebt ge daar nooit vragen bij gesteld. 
Ik heb soms wel gehoopt dat ge d’r achter zou komen. Verwacht! Dat iemand van de 
staatsveiligheid … 
 

Ronald Ik vertrouwde u! 
Iemand die ge vertrouwt, gaat ge niet liggen afluisteren en besluipen… 
Als iemand die ge graag ziet, zegt dat ze paard gaat leren rijden dan gaat die paard … 
 

Helena Ik was zwanger toen. Ik ben komen bevallen hier in een klooster in Lokeren. 
 

Ronald …. 
Van mij!? Gaat ge dat zeggen? 
 

Helena Wij hebben een monster op de wereld losgelaten wij twee. 
Of ik eigenlijk. 
Ik heb hem afgegeven. Hij heeft overal gezeten. In pleeggezinnen en gestichten.  
Ze konden hem nergens houden. Hij is mismeesterd als kind.  
Naar ’t vreemdelingenlegioen getrokken. Is een tijd lang als sluipschutter in dienst van 
de Franse overheid uitbesteed aan de Amerikanen om in Columbia drugsbaronnen neer 
te schieten. Heeft ‘m mij verteld. En nu trekt hij als huurling van de ene oorlog naar den 
andere.   
 

Ronald (Ronald gaat voor het raam staan en kijkt naar buiten.) 
En daar komt gij nu mee af. 
 

Helena Wacht efkes ik ben nog niet klaar. 
… 
 

Ronald Ga door dan. 



 
Helena Hij is mij vijfenwintig jaar geleden komen opzoeken.  

En ik heb hem nooit willen zeggen wie gij zijt? 
Hij denkt dat ik verkracht ben geweest. 
Ik heb dat nooit met zoveel woorden gezegd. Hij heeft dat gevraagd en ik heb geknikt. 
Hij is zelf meermaals verkracht geweest. Als kind. Hij dénkt alleen maar in die termen. 
(Adriaan komt binnen met de koffie)  
En toen heb ik hem eergisteren proberen te vertellen wie da gij zijt. 
Werd ‘m razend. 
Maar hij wordt altijd razend. Voor niks. Om alles. 
En hij zei dat hem u kapot ging maken. 
De klootzak die hem op de wereld heeft gezet. 
En die zijn moeder heeft verkracht. 
 

Adriaan Ronald koffie!? 
 

Ronald Zet daar maar neer. 
… 
En hoe oud is ‘m nu zegt ge!? 
 

Helena Oh! In de veertig al. 
 

Ronald Nen huurling? 
 

Helena Ik denk dat hij gevaarlijk is, ja. 
 

Ronald … 
Zijn er nog dingen!? 
 

Helena Hoe wilt ge zeggen? 
 

Ronald Die ik moet weten. 
 

Helena Nee.  
Hebt ge nog vragen!? 
  

Ronald Hoe heet ‘m? 
 

Helena Lars. 
 

Ronald En weet hij da gij hier zit? 
 

Helena Ja. 
 

Ronald Heb ge met ‘m afgesproken? 
 

Helena Hij moet altijd geld hebben. Ik geef ‘m massa’s geld. Ik weet niet hoe dat ‘m het opkrijgt.  
Altijd als hij hier is, komt hij geld halen. En hij krijgt dat van mij. Alles wa ’k kan missen. 
 



Ronald Spijtig dat ge mij hier nooit iets over verteld hebt. 
 

Helena Ik mocht niet van mijn vader. 
 

Ronald Uw vader, uw vader, uw vader. ’t Is dat ‘m dood is, anders zou ik ‘m de kop gaan inslaan. 
 

Helena Gij zoudt hem in huis hebben gehaald zeker.  
  

Ronald … 
Ik denk het wel. 
 

Helena Met uw werkuren! 
 

Ronald Daar had ik dan een oplossing voor gezocht.. 
 

Helena En koken en voorlezen en alles.  
 

Ronald (Draait zich om) 
Helena, ik ben zelf toen ik klein was moeten blijven slapen op school. 
Van mijn vijf tot mijn tien. 
… 
Ik zou dit nooit hebben laten, gebeuren. 
(Hij draait zich van het raam weg om een slok van zijn koffie te pakken. Het raam vliegt 
aan gruzelementen vaneen.) 
… 
 

Adriaan (Komt uit de keuken) 
Wat was dat!? 
 

Ronald Ik weet niet? 
  

Adriaan 
 

Ne vogel? 
(Ronald wil terug naar buiten kijken) 
De wind kan dat niet zijn. 
Pas op voor dat glas. Wacht ik pak efkes een vuilblik … 
Helena loopt hier dikwijls op blote voeten rond 
 

Ronald (Terwijl hij naar de grond staat te staren) 
Als hij inderdaad zo gevaarlijk is Helena, dan moet ik ‘m misschien eerst laten 
arresteren. Preventief.  
Waar zit ‘m!? Afgaande op wat gij mij allemaal komt vertellen, kan ik hem alleen in een 
verhoorkamer veilig spreken. 
In ieder geval. 
(Adriaan komt met een veger en een vuilblik) 
(Tegen Adriaan) 
Ik denk dat ik mij tegenover u moet excuseren voor  ehm…  
de overlast en …  
Ik geneer mij een beetje nu.  
 



Adriaan Dat was niet fraai hè vriend! 
 

Ronald … Zeg maar hoe ik het kan goed maken.  
En stopt inderdaad maar met die zever met die schilderijen enzo ... 
Dat is nu niet meer …  
 

Adriaan Helena. 
(Ziet ineens dat Helena bewegingloos, nog in dezelfde houding, opgetrokken knieën in de 
zetel zit.) 
 

Ronald (Op zijn gsm zoekend naar een bepaald nummer) 
Ik zal onmiddellijk een paar mensen laten komen om uw deur terug in orde te maken  
En de kabelaansluiting … 
Mensen van de technische dienst bij ons …. 
Wat is er? 
 

Adriaan Die heeft geen hartslag meer. 
 

Ronald Wat zeg je!? 
 

Adriaan Dat was geen vogel. 
Allemaal bloed achter haar hoofd …. 
 

Ronald Ik bel een ambulance. 
 

Adriaan. Heeft geen zin. 
 

Ronald (Gaat weer voor het kapotgeschoten raam staan) 
Roept: LAAAAAAARRRSSS!? 
… (Kijkt rond) 
ALS GE MIJ MOET HEBBEN! 
…  
Die is weg. 
Kan overal zitten. 
 

Adriaan Hier achter haar oor zit een klein gaatje en aan de andere kant is alles … . 
 

Ronald Wacht ’s efkes, wacht, wacht, wacht … 
Overal afblijven. 
Want die gaan ze zoeken straks …. .  
(Zoekt een eind voorbij het lichaam van Helena de grond af. Raapt dan iets op.) 
Hier is ‘m zie.  
(Bekijkt ‘m even om het kaliber te checken en steekt hem dan op zak) 
En ga ’s efkes opzij. 
(Hij voelt nog even aan haar keel) 
Zij is dood hè!? 
 

Adriaan Eh Ja. 
 



Ronald (Trek zijn dienstwapen uit zijn schouderholster en vuurt twee keer van dichtbij in het 
levenloze lichaam van Helena.) 
(Daarna belt hij de politie.) 
Ik wil aangifte doen van ehm… 
Ik heb mijn ex … 
Stuurt maar iemand …. Een eenheid naar…. ehm. 
 

Adriaan Waterlelielaan 47 
 

Ronald De waterlelielaan zevenenveertig.  
Bij Aernouts.  
Bovenste belleke. 
… 
(Steekt zijn telefoon terug weg) 
Hebt gij nog koffie!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafereel negen 
 

 (Opnieuw Ronald, geboeid voor zijn hekje …) 
 

Ronald Waar waren we … 
Waarheid en leugen; feit en fictie. 
Voor ik de rest van mijn leven de gevangenis in verdwijn, wil ik mijn hart ’s luchten.  
Al die dingen zeggen die ik heel mijn leven voor mij heb gehouden.  
Ik heb mij hele leven bij de staatsveiligheid gewerkt. Ik heb mijn hele leven geholpen een 
systeem in stand te houden, ons land - zoals het gemeenzaam wordt genoemd – dat 
fundamenteel pervers is. 
Pervers heeft niet noodzakelijk iets met seks te maken. Het betekent oorspronkelijk ‘de 
verplaatsing uit ene goede staat naar ene slechte.  Dat is een beschrijving van pervers uit 
1858. Een designstoel bijvoorbeeld die slecht zit. Dat is pervers. De bedoeling van een 
stoel is dat ‘m prettig zit. Niet dat ‘m er goed uitziet. De verzekeringsindustrie is pervers. 
Want die probeert winst te maken. En daarvoor maken ze de mensen bang.   
Dat is pervers. De bedoeling van verzekeringen is om mensen gerust te stellen.  
Maar zelfs al zijt ge gerust, zelfs al hebt ge een redelijk vertrouwen in ’t leven, dan nog  
komen de verzekeringsagenten in dit land u, met hun verhalen over aansprakelijkheid 
en dekkingsgraad, den daver op het lijf jagen. 
 ‘Wat als … ‘, en ‘hebt gij u al ’s gerealiseerd dat wanneer er bijvoorbeeld … ‘ ik heb 
dikwijls genoeg in mijn praktijk meegemaakt dat … en dan volgen de waargebeurde 
feiten: vallende dakpannen en overgelopen wasmachines, omgevallen bomen die onder 
uw verantwoordelijkheid vallen, gebroken ruggen en afgerukte koppen, geplette 
moeders van zeven kinderen, uitgebrande woonwijken, … en de mensen luisteren 
daarnaar en ze plakken tegen het behang van de schrik. Slapen d’r slecht van. Worden 
radeloos. Lopen naar de psychiater. Om pillen. Maar die maken het alleen nog erger.  
En met de verkiezing  stemt iedereen op die ene onnozele partij die belooft iets aan uw 
angst te zullen doen. De angst die door de verzekeringsindustrie is gecreëerd om haar 
aandeelhouders tevreden te houden. En de perversiteit zit ‘m in het feit dat die 
aandeelhouders; dat zijn geen bende anonieme rijke stinkers ergens ver weg in Amerika, 
dat zijn wijzelf, dat zijn onze pensioenkassen, dat zijn wijzelf als kleine spaarder.  
Want dan bellen ze van de bank die een zusterbedrijf is van de 
verzekeringsmaatschappij en dan zegt daar iemand, een of ander braaf meiske dat zich 
van God geen kwaad bewust is zegt dan: Mijnheer, we zien dat ge wat geld hebt gespaard 
dat sta nu op een boekske onder het inflatiepeil te verdampen. ‘Zoudt ge niet …’ zeggen 
ze dan en dan bieden ze u een aandeel aan in hun eigen verzekeringsmaatschappij.  
Dat is pervers.  
En het probleem ligt niet bij die maatschappij of bij de bank. Het probleem ligt bij U.  
Het probleem ligt bij het feit gij de link niet legt. Gij denkt d’r niet aan dat de waarde van 
dat aandeel wordt aangestuurd door die zot die u bang is komen maken. En dat de winst 
die ze u uitkeren, slechts een fractie is van wat ge zelf moeten betalen voor uwe polis. 
En zo zitten er overal cirkels in onze samenleving waarvan we het begin en ’t einde niet 
met elkaar in verband brengen.   
Om het even welk aandeel dat winst maakt, is pervers. 
We denken dan wel in termen van ‘veilig investeren’ ‘geen risico’ ‘slimme huisvader’ . 
‘geen woekerwinsten.’ ‘geen casinobeleggingen‘, ‘geduld’ ‘verstandig’ ‘lange termijn’.  
En wel mooi 7% winst op het einde tegenover maar 2,5 op een spaarboekje. 



Goed bezig. 
 
Maar waar komt die vier en een halve % extra winst vandaan, denk je!?  
Wie gaat daar voor werken? Wie levert daar op in. Want wij doen wel alsof die 4% extra 
winst zomaar uit de intergalactische ruimte onze atmosfeer binnenkomt; maar die 
wordt gegenereerd doordat bedrijven hun activiteiten naar lageloonlanden hebben 
verhuisd, waardoor hier allerlei goede huisvaders op straat komen te staan. En in die 
verre landen werken mensen onder omstandigheden die gij zelf als werknemer nooit 
zou aanvaarden. En die ge als aandeelhouder niet wilt weten. Daar komt die vier procent 
extra winst vandaan.  
(zachtjes infade muziek Rachel Portman /wedding jewels) 
Om die vier procent extra winst durven moeders niet ziek worden in Pakistan, kunnen 
kinderen niet naar school in Peru, wordt het oerwoud afgebrand in Brazilië.  
Zijn arbeiders niet verzekerd in India en werken gevangenen onder dwang in China. 
Maar daar hebben we het allemaal niet over. Je wordt een verstandige belegger 
genoemd, je krijgt een keurig mapje mee van de bank met daarop allemaal tabellen vol 
jaartallen en opbrengsten op sjiek glanzend papier.  
En je gaat naar buiten met het gevoel : Goe bezig! 
Het is net als toen we in de jaren zestig van onze ouders de papierkes van de caramellen   
uit het raam van de auto moesten gooien omdat wij zulke nette mensen waren die in een 
nette auto’s rondreden. Toen deden we ook alsof buiten de auto het intergalactische 
niets begon waarin alles voor eeuwig verdween. … 
Voor elke euro die ge krijgt zonder dat ge d’r voor hebt moeten werken, is er ergens 
anders op de wereld iemand die er voor gewerkt heeft zonder dat hij hem heeft 
gekregen.  
Lieve mensen. Doe u ogen open! 
Kijk uit! 
Let op. 
En zorg voor mekaar. 
Zorg voor mekaar. 
Zorg voor mekaar 
Voilà. 
Sluit me nu maar op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tafereel tien 
 

Op het 
achterdoek 

Drie en een halve maand later 
 

 Zachtjes fadet het licht op. 
Adriaan zit te niksen terwijl de projectie van zijn schilderij aanstaat  … 
Facetime flitst open. 
Lars. 
 

Lars Is daar iemand. 
Ik heb contact geloof ik. 
Hallo! Hallo! 
 

Adriaan Ja! Ja! Ja! 
Wat is er? 
 

Lars Ik heb uw nummer gekregen van mijn vader. 
En ik bel u om u te bedanken.  
 

Adriaan Waarvoor. 
 

Lars Voor wat ge hebt gedaan. 
 

Adriaan Wie zijt gij. 
 

Lars Oh sorry. 
De zoon van Helena …en Ronald. 
 

Adriaan Lars. 
 

Lars Ja. 
 

Adriaan …. 
Hoe is ’t met U, Lars? 
 

Lars Ca va. 
 

Adriaan Meent ge ’t!? 
 

Lars Tuurlijk. 
 

Adriaan ’t Is daar warm precies. 
 

Lars  Ja maar …  
ik ehm …. 
D’r is veel gebeurd doordat mijn ouders met elkaar zijn beginnen praten.  
 
 



Adriaan Ik weet het. 
En ik ben daar niet fier op. 
Ik had beter mijnen mond gehouden.  
Als ik gezwegen had, was ze d’r nu nog geweest. 
 

Lars Als gij u al verwijten maakt, wat moet ik dan doen? 
 

Adriaan Dat weet ik niet Lars  … 
Iedere mens moet voor z’n eigen …  
 

Lars Ik zit hier uiteraard. 
Ik merk er hier minder van.  
Vroeger was ze d’r ook nooit. 
… 
Maar ik ben nu wel mijn vader aan het leren kennen.  
Ik schrijf hem …  
veel eigenlijk. 
En we bellen regelmatig. 
Da ’s ne goeie gast. 
 

Adriaan En stuurt die u voldoende geld dan. 
 

Lars Ik kan ergens anders ook geld vinden. 
 

Adriaan Hoe moet ik mij dat voorstellen. 
Gaat ge geldtransporten overvallen? 
 

Lars  Nee, nee.  
D’r zijn genoeg organisaties de willen helpen. 
 

Adriaan Bendes? 
… 
Wat doet ge met al dat geld!? 
 

Lars (Draait de computer zodat we een beeld krijgen van zijn omgeving … hutjes, negers, een 
asfalteermachine, gebladerte …) 
Dit is Liberia. 
… 
We zijn hier een stad aan het bouwen, midden in de djungle. 
Allemaal ex-kindsoldaten,   
Waterleiding enzo. Dat kost veel om dat hier de krijgen.  
En graafmachines.  
(Draait zichzelf weer in beeld) 
Hebt gij mijn moeder goed gekend. 
 

Adriaan Waarom hebt gij daar nooit iets over gezegd? 
 

Lars Ze heeft er nooit naar gevraagd. 
Heb gij mijn moeder goed gekend? 



 
 

 
Adriaan Eventjes, 

Redelijk.  
 

Lars Weet ge …  
Ik denk dat niks toevallig gebeurt. 
En dat zeg ik nu niet om mijn geweten te sussen want  
ik heb zoveel uitgestoken en meegemaakt …  
Maar ik heb in de oorlog gezien … 
verloren kogels die bestaan niet. 
’t Was precies alsof ze ‘t altijd al wisten op voorhand,  
degene die d’r aangingen.  
Op den duur kon ik  z‘ er zo uit pikken. 
Dan waren ze zenuwachtig of ze wilden niet mee, op patrouille of wat er ook te doen was  
…  
  

Adriaan Ze leefde niet zo graag, uw moeder. 
 

Lars  Mag ik u in de toekomst ’s komen opzoeken meneer, om dingen te vragen over haar. 
 

Adriaan …. 
Zij heeft lange tijd schilderijen voor mij verkocht. 
 

Lars Zeg! 
 

Adriaan Jaja. Natuurlijk. 
Kom maar af zoveel ge wilt … 
… 
Nu zit ‘k ineens te denken … 
Ik zou ook voor u kunnen gaan schilderen eigenlijk. 
 

  
 
 
 

                                                    D  O  E  K  ! 
 
 
 
 


