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 Dit stuk begint realistisch … huiskamer, voordeur, salontafel, 
drankjes etc. 

Maar naarmate het stuk vordert verdwijnt alles, de figuren worden 
ook alsmaar ouder dikker en lelijker, zodat we tegen het einde in een 

soort wachten op Godot sfeertje zitten met twee groteske figuren op 
een kale vlakte met dode bladeren en daarin één losse deur en een 

zeteltje. 
Bovenaan zien we duidelijk geprijecteerd een uitegbreide 
tijdsaanduiding: Het begint op het begint op  
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 Begin : 

Vooraan zit de spreker bij een micro en … 
als het stil is geworden …  

muisstil … 
… spreekt hij de mensen toe.  
(Zaallicht is nog aan.)  

 

A. Wat is er eigenlijk? 
Dit is veruit de interessantste vraag die we ons kunnen stellen.  

Wat ‘is’ ‘er’ eigenlijk? 
En : Dat wat er ‘is’; ‘is’ dat er wel.  
En zo ja. Wat is dat dan ‘Er zijn’ 

Oeoeoeoe! Diep! Ik weet het. 
Maar U moet zich ‘s proberen voor te stellen, dat er alleen 

bewustzijn is. 
Niks anders. 

Alleen : Bewustzijn. 
En dat uzelf en de wereld waarin u leeft een verschijnsel zijn binnen 
dat bewustzijn. 

Sommige ver gevorderde zielen bewerend dat namelijk, Oosterse 



mensen die de binnenkant van de werkelijkheid net zo lang en 
uitputtend hebben bestudeerd als wij Westerling de buitenkant.  

Zij zeggen dat de wereld waarin we menen te leven en die we 
voortdurend en overal lijken tegen te komen, als dusdanig niet 
bestaat. De wereld is volgens hen niet : een objectief gegeven buiten 

ons. Dat staat haaks op wat onze Westerse cultuur beweert, die op 
grond van objectieve metingen tot de conclusie is gekomen dat 

bewustzijn niet bestaat. Dat dat wat zich als bewustzijn aan ons 
voordoet, een onvoorspelbaar bijprodukt is, van het gedrag van 

materie. 
 
Ze spreekt heel rustig en traag, aarzelend haast en zonder de minste 

neiging om wie of wat dan ook te overtuigen, de ondertoon is er 
eerder een van verbazing …. 

 
Maar het bestaan van objectiviteit als dusdanig zou één van de 

grootst denkbare misvattingen zijn. Een objectieve wereld ‘lijkt’ 
alleen maar te bestaan. Wijzelf hebben een ‘objectieve’ wereld  
gecreëerd. Wij hebben hem uit de chaos van de werkelijkheid 

gefilterd door overal meetlatjes tegenaan te leggen en alles te 
vertalen in maten en gewichten en door hun onderlinge dans te 

bestuderen die verloopt op het ritme van de wetmatigheden van de 
wiskunde. We hebben aanvankelijk gedacht dat ook God zich van 

getallen moet bediend hebben om de wereld te scheppen en op een 
later tijdstip zijn we d’r achter gekomen  dat God helemaal niet 
bestond.  Want God heeft misschien wel getallen nodig om zijn 

schepping voor mekaar te krijgen. Maar de getallen hebben geen 
God nodig om de werkelijkheid zoals die zich aan ons voor doet te 

verklaren.  
 

‘Ooit zal iedereen gelukkig zijn!’   
Dat was de achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van de 

wetenschap. Als we over voldoende data beschikken. Als we de 
objectieve werkelijkheid als systeem voldoende in kaart hebben 
gebracht en  beheersen, dan zal het menselijk geluk een voor de 

hand liggend gevolg zijn.  
En daar wringt op dit moment het schoentje want  het leven heeft, 

ondanks onze technologische en wetenschappelijke 
verworvenheden, nog niks aan drama ingeboet. We lijken zelfs nog 

verder dan ooit verwijderd van het geluk dat we dachten te 
bereiken. Vroeger wisten we nog waar het aan lag, we hadden 
honger of het was oorlog maar nu zijn we domweg ongelukkig 

temidden van de welvaart …!? 
En laat je niet misleiden door de onderzoeken van de Oezo die 

hebben opgemeten dat in Nederland en Belgie de meest tevreden 
mensen wonen. De vraag is verkeerd gesteld bij die onderoeken. Als 

je iemand vraagt hoe gaat het. Zeggen we vanazelf : Goed. Maar als 
we kijken anar het stemgedrag van de gemiddelde Belg of 
nederlander, of we kijken naar het zelfmoordcijfer, naar de 



depressiegehalte van de bevolking dan kunnen we ons terecht 
vragen stellen bij de bevindingen van de Oeze.  

Het Oosterse zoeken werd evenzeer aangestuurd door de vraag : Hoe 
kunnen we blijvend gelukkig worden. Alleen zij komen tot volstrekt 
tegengestelde bevindingen. Robert Adams, een belangrijk 

Amerikaans advaitaleraar uit de vorige eeuw zei ooit. ‘Let op met 
exacte wetenschap want zij trekt je zo diep in de droom die het 

leven in wezen is dat wakker worden haast onmogelijk wordt’ 
 

Als er één ding is wat wij in het westen niet hebben gedaan dan is 
het wel : opletten met exacte wetenschap. We zitten met z’n allen zo 
diep de droom vastgezogen dat  de meesten  onder ons  zelfs van de 

mogelijkheid te kunnen ontwaken geen idee meer hebben. 
Nochthans doet het bestaan er alles aan om ons wakker te maken, 

om ons tot nadenken te dwingen, verder, dieper en vooral anders 
nadenken. Anders dan enige getallenreeks ooit vermag. D’r zijn 

crisissen en ongelukken, scheidingen, faillissementen en 
depressies. Zelfmoord! Niks is het leven te min om de mens wakker 
te schudden, om ons mensen te verleiden of te dwingen om op zo’n 

manier naar de werkelijkheid kijken, zodat wij uiteindelijk boven al 
die schijnbare ellende uit gaan stijgen, dat wij er los van komt te 

staan, zodat van ons af gaat rollen als water van een eendje.  
Bij elke klap die het leven uitdeelt is de boodschap dezelfde: Onder-

zoek!  
Of het nu om een dood kind gaat, een afgezet been, een moeder met 
kanker, een uitgebrandde villa, d’r moet gerouwd worden, verwerkt, 

geplaatst. Dat is onderzoek. Of het nu om verveling gaat, niksigheid, 
uitzichtloze middelmaat, onbetekenendheid : Het roept 

tegenkrachten op. We vluchten in drank of werk, seks of wat voor 
verslaving dan ook en daar moeten we dan weer vanaf zien te 

komen. En dat vereist het ontwikkelen van aandacht, oplettendheid, 
mentale alertheid. Onderzoek! Of het nu om succes gaat, een goeie 

deal, een vet contract, het winnen van een loterij, van een 
zangwedstrijd, van de Ronde van Vlaanderen. Bij al die dingen ebt 
de euforie van het eerste moment al gauw weg en komt opnieuw de 

onvrede om de hoek, het verlangen naar een nieuwe overwinning, 
een nog hogere omzet, een nog groter bedrijf etc., maar wat we ook 

proberen te pakken te krijgen door het beklimmen van de 
maatschappelijke ladder, we graaien alleen maar gaten in de lucht. 

Het blijkt niks te zijn. Het geluk beklijft niet. Of we het nu tot 
minister hebben geschopt, tot maffiabaas, internetmillionair of 
sportheld, altijd blijft de zwaarte van het bestaan aan een mens 

trekken. De minister lijdt onder het politiek gekonkel, de maffiabaas 
is ziek van achterdocht, de internetmillionnair gaat dood van 

verveling, en de sportheld ziet het spook van de ouderdom als een 
sneltrein op hem af komen.  

There’s no escape!  
What so ever. 
D’r zijn hooguit de zoethoudertjes, de verdovertjes, het pilsje hier , 



het stukje chocola daar, een dildootje, een rukje bij ’t internet, en 
dan een middagje naar de zoo met de kinderen. Maar dat is 

allemaal moeizaam, dat gaat allemaal gepaard met zweetvoeten en 
slaapgebrek, een vuile mond. Dat is zeker niet : De Oplossing! Zeker 
niet dat grote nimmer eindigende geluk dat we ons zo makkelijk 

voor de geest kunnen halen, maar dat net zo onbereikbaar lijkt als 
de horizon.  

 
En dan blijkt het een vooral perceptieprobleem te zijn!?  

 
Want d’r is naar ’t schijn geen werkelijkheid ‘an sich’ waarbinnen 
wij op zoek moeten gaan naar geluk.  

D’r is alleen bewustzijn. En geluk is niet iets dat gezocht en 
gevonden moet worden, of nagestreefd en veroverd, het is iets dat 

we kunnen creeren. In ons eigen binnenste.  
In dat bewustzijn dat er aleen maar is. 

 

B (vanuit het publiek, kan zich kennelijk niet meer houden) 
Maar als ik nu ergens op een bus sta te wachten. En die komt. Dan 
komt daar toch een bus. Dat is toch een bus die ik daar op mij af 

zie komen. Ik verbeeld mij dat toch niet. 
 

A Nou!  

Wat U daar op u af ziet komen is wel degelijk de verbeelding van een 
bus. Want ik hoor aan de toon en de heftigheid waarmee u een en 
ander poneert, dat u zich in mijn uitleg zo hebt zitten ergeren, dat U 

het gevaarte genaamd ‘bus’ dat daar op u af komt, vooral ziet als 
een feitelijkheid die vertaald kan worden in termen van lengte, 

gewicht, cilinderinhoud, pk, raamoppervlak, doorsnede van het 
stuurwiel enz. enz. Maar dat is niet meer dan een getallendans die 

zich in uw bewustzijn afspeeld, een truukje waarmee u uw 
verbeelding concretiseert.  

Want stelt u zich voor :  U staat daar niet alleen aan die bushalte.  
U naast u staat er bvb een jongen die sinds anderhalf jaar een 
internet relatie heeft met een meisje uit Venezuela. En nu hebben ze 

samen gespaard voor een ticket en met elkaar afgesproken en dat 
meisje ( Angel heet ze) zou nu op die bus moeten zitten. Dus die bus 

stopt zodadelijk en dan stapt zij uit. Die jongen ziet daar iets heel 
anders op zich afkomen, dan een ding van anderhalve ton met een 

cilinderinhoud en bandendruk.   
Naast die jongen staat een hoogbejaarde vrouw die de vorige keer 
dat ze een bus heeft genomen, - dat was anderhalve maand geleden, 

geloof ik -  beroofd is geweest. Handtas weg, met alles d’r in. 
Paspoort, geld, ziekenfondskaart. Alles! Maar toch wil ze terug een 

bus nemen, want als ze daar mee ophoudt, kan ze net zo goed in 
haar kist kruipen. Dus ze staat zich moed in te spreken, te bidden 

en op god te vertrouwen. Wat daar op haar afkomt is een 
verzoeking, geen zestien ton dood staal. 
Naast die bejaarde staat een moslimmartelaar. (Basketters, een rode 



trainingsbroek met een stevige witte zijstreep, en een bombertje met 
daaronder, om zijn borst getaped, een paar kilo semtex.) Hij weet 

dat het zijn laatste minuten zijn. En hij staat zich de hele tijd voor 
te houden dat het eerste wat hij gaat doen als hij in het paradijs 
aankomt is : neuken, neuken, en nog’s neuken en hij is met de 

dood zo vlakbij, innerlijk dermate van de wereld af dat hij die bus 
nauwelijks ziet aankomen. 

Naast hem staat een ridder uit de middeleeuwen die per ongeluk, 
door een foute spreuk van een tovenaar uit dezelfde periode in deze 

tijd is terecht gekomen. Hij heeft van het bestaan van bussen geen 
weet, maar hij ziet iets groots brullend op zich afkomen, een koploze 
draak met ogen rechtstreeks in zijn voorkant van z’n lijf, instinctief 

weet hij dat het er nu op aan komt moedig te zijn. Onverschrokken. 
Kalm trekt hij het zwaard – Zwiingng! - Hij is bereid te sterven, 

probeert zich op één van de twee ogen van het monster te 
concentreren en wacht hij op wat komen gaat. 

Dan staat er nog een ambtenaar de krant te lezen. Die pakt elke dag 
op dit uur deze bus. Hij is op weg naar zijn werk. Het is een ochtend 

als een ander. D’r staat wel een ridder bij de halte…!!!???  
waarschijnijk weer iets voor reklame van ’t een of ’t ander. Hij leest 
een opinie van iemand waar hij het altijd mee eens is. Een zeer fijne 

mens die beter dan hijzelf kan verwoorden hoe hij denkt dat de 
wereld ineen zit. 

Enz.  
Allemaal totaal verschillende belevingen.   

 

B Juist. Akkoord. Allemaal totaal verschillende belevingen. Maar in al 

die belevingen komt er toch telkens ‘iets’ op de betrokkenen ‘af’. En 
dat wordt door al die betrokkenen ‘een bus’ wordt 

genoemd.(afgezien van die ridder misschien)  En die bus stopt. 
Neemt iedereen mee (buiten de jongen. En die ridder weer) en 

vertrekt. (met één vernietigde koplamp eventueel) 
 

A Dat is waar.  
En daarom moeten we ons nu de vraag durven stellen of dat wat 

zich daar voor doet  - die bus die stopt – of dat een kwestie is van 
‘objectiviteit’ dan wel van ‘collectiviteit.’ 

 
Het is nl. niet zo dat er zeven miljard bewustzijnen zijn. Er is er 

maar één. En elk mens is daarop aangesloten,  maakt daar deel van 
uit, op een menselijke manier. Zoals alle katten er op aangesloten 
zijn op een kattenmanier. Daarom dat alle katten, zowel in China 

als in Argentinië, op dezelfde manier naar een bolletje wol graaien 
en zich zitten wassen etc. 

Denkt U dat een kat de sterrenhemel kan zien!? 
Ongetwijfeld zijn de ogen van de kat tot het registreren van een 

sterrenhemel in staat. Alleen ontbeekt in het binnenste van de poes 
het concept ‘sterrenhemel.’ Dus de ogen registreren wel sterren en 
hemel, maar binnenin stelt niks zich vragen, is er niks dat zich 



verbaast. Het uitspansel ruikt niet naar muis. Brengt het niet de 
lage keelgeluiden van loopse katers voort. Van daar : geen 

waarneming. 
En toch is het er. 
  

Zo is er ongetwijfeld ook veel meer, dan dat wat wij mensen zo voor 
de vuist weg binnenkrijgen. Maar net zoals de kat niet voorbij de 

fascinatie voor het opvliegende vogeltje of de aangescherpte 
aandacht bij de lucht van vis komt, net zo zitten wij met ons denken 

en ons overgetraind intellect, gevangen in een wereld van stoppende 
bussen, tijdmetingen en allerlei getallen. 
 

En toch leidt iedereen ondertussen een uiters individueel bestaan. 
Zit iedereen in een hoogst persoonlijke interpretatie van de wereld.  

In alle talen, bij alles wat we zeggen, zitten we het collectieve in de 
persoonlijke wereld af te tasten. Alle spreektalen zijn doorspekt met 

zinnetjes als, ‘snap je!’ ‘ ’s toch waar?’ Ja toch niet dan’, ‘know what 
I mean?’ ‘Verstehst du?’ ‘Tu vois?’’ Doch!?’ ‘Capice!?’ ‘Ja!?’ ‘See!?’ 
‘Nicht!?’ ‘n’est ce pas?’ Etc.  

 
Dat wat daar op al de mensen af komt en waaromtrend al die 

mensen de afspraak hebben gemaakt dat ze het ‘bus’ gaan noemen, 
is een referentie punt in het bewustzijn zoals dat collectief wordt 

ervaren. Het gaat dus niet om iets dat absoluut hetzelfde is maar is 
dat ongeveer hetzelfde is. (Snap je!?)  Collectiviteit is van een 
fundamenteel andere orde dan objectiviteit. 

 
Ook wij kunnen, net als de poes, buiten ons alleen maar dat 

waarnemen waar we binnenin al van overtuigd of doordrongen zijn. 
Wanneer een arts, een advocaat en een toneelschrijver over de Meir 

in Antwerpen lopen of over het Rokin in Amsterdam dan ziet de 
eerste in al die mensen die daar lopen winkelen, vooral patienten. 

Omdat hij door zijn opleiding daarin getraind is, onderscheidt hij 
vooral ziektes om zich heen. In een vale teint, een dooraderde neus 
of blauwig oogwit, erkent hij een droge nier, een gezwollen lever, een 

wrak hart enz. De advocaat ziet na de vele processen die hij al 
gevoerd heeft in de oogopslag en de houding van de mensen om 

hem heen vooral slachtoffers en daders.  En de toneelschrijver ziet 
een massa voortreffelijke acteurs, die zich, niet bewust van het 

toneelstuk waarin ze zitten, op de meest ravissante manier uitleven 
in hun rol. 
De wereld zoals die op ons afkomt is een weerkaatsing van ons 

eigen denken en voelen. 
We kunnen dus ook door onszelf innerlijk te veranderen, de wereld 

veranderen. 
Ons denken en voelen werd gevormd door de conditioneringen die 

onze geschiedenis in ons heeft vastgebakken.  
We lopen bijgevolg vooral rond in ons eigen bewustzijn. De wereld 
zoals we die collectief ervaren blijkt bij nadere bestudering eerder 



een onduidelijk verschijnsel in de periferie van dat individuele 
bewustzijn.   

 
En blijkbaar is het overstijgen van dat individuele, - door middel 
van onderzoek, door  de conditioneringen er in te erkennen, ze te 

leren beperken in kracht, ze te laten uitwoeden zodat er plaats komt 
voor iets anders enz. -  blijkbaar is het overstijgen van dat 

individuele, de richting waarin de evolutie van het leven vanzelf lijkt 
te gaan. Het door individuele arbeid uitstijgen boven de schijnbare 

beperkingen van het eigen bewustzijn genereert in ieder geval een 
duurzamer soort geluk dan het soort dat door de aanschaf van een 
nieuwe auto of iets dergelijks kan worden bewerkstelligd. 

 
Het leven heeft geen doel.  

Het is niet het doel van de eikel om een eik te worden.  
Maar het is wel de richting waarin de eikel evolueert. 

Zo ook is de ontwikkeling van het innerlijk blijkbaar wel de richting 
die de mens uit moet nadat in zijn basisbehoeften is voorzien.  
 

En in die richting schieten we sneller op … en dat is een zuiver 
pragmatische vaststelling, waarbij het volstrekt niet relevant is of 

het beweerde waar is of niet … in die richting schieten we sneller op 
wanneer we d’r van uit gaan dat alles in de eerste plaats bewustzijn 

is, dan wanneer we denken dat de wereld een objectief gegeven is 
dat we kunnen/moeten beheersen.  
 

Onderzoek het maar! 
 

De bel gaat / zaallicht uit, scènelicht aan) 
(de man staat op gaat naar de deur en doet die open. Buiten staat de 

vragenstelster uit de zaal) 
Ze staan een beetje te smiespelen, dan doet de man een stap opzij 

trekt de deur helemaal open en laat de vragensteller binnen 
.) 
Kom maar even dan.  

 

B Terwijl zij binnenkomt. 
Nu ja ik wil me ook niet eh … ik kan ook mailtje schrijven of … U 

eerst op een formele manier om een gesprek verzoeken, ik kan me 
ook voorstellen dat er vele mensen zijn die dingen, met u te 
bespreken … 

  

A Ga daar maar zitten. 
 

B … hebben. 

En ik wil vooral niet over grenzen gaan, snap je. Zelf heb ik een 
hekel aan mensen die over grenzen gaan. Bij mij dan. Mijn grenzen. 
 

A Thee!? 



 

B Ja of water of sap … ik vind alles goed. 
Cognac, biertje. (hij lach er om/ was een grapje blijkbaar) 

 

A Ik haal even een glas. 
(hij haalt even een glas / zij zit wat ongemakkelijk op de hem 
aangewezen plaats) 

 

B (met luidere stem) 
… en toen zat ik u te googelen snap je, bleek je hier vlakbij te zitten, 

vlakbij waar ik straks naar toe moet met een lading frituurvet, ik 
kom hier altijd afgewerkte olie leveren, nu ja dat maakt niet uit …. 
Maar ik ken hier, ik kom hier vaak en ik dacht ik ga ’s kijken waar 

dat dan precies is en ik had al op de bel gedrukt, mijn vinger had al 
op de bel gedruk nog voor ik erg in had. Ik dacht : Vinger! Wat doe 

je nu!? Stommerik! Heb je gebeld … . 
 (komt binnen met een biertje, vrouw houdt zijn vinger in de hoogte) 

dit is de schuldige. Zuwwe’m afhakken (weer dat konijnenlachje) 
 

A U mag zich ontspannen hoor. 
 

B O.K. O.K. O.K. 

 

A (Gaat zitten, laat het een tijd stil zijn. Hij schenkt het biertje uit en 
neemt een slok) 

We kunnen niet zo veel voor elkaar doen, weet je. 
 

B Wablieft!? 
 

A Wij mensen.  

 

B In het algemeen? 
 

A Hmhm. We kunnen niet zo veel voor mekaar doen. 
Ik heb een ehm … moeder op dit moment. En die is een beetje ziek. 

Beetje oud eigenlijk. Ze moet nieuwe knieen krijgen. En ze zou 
overmorgen geopereerd worden. Maar dat gaat niet door. Want die  

knieeen moesten uit Amerika komen en dat schip is gezonken of 
weet ik veel. Maar het gaat niet door, ze moet wachten. En nu is ze 

daarover zo boos, ik heb haar net aan de telefoon gehad, boos op 
haar lichaam, boos op de dokters, boos op de scheepvaart, op het 
leven. Op alles! Ik zeg mam! Je bent nou 68, je hoort inmiddels toch 

te weten dat in het leven niet altijd alles loopt zoals je het voorzien 
of gehoopt had. Het komt heus wel goed met je knieen je moet 

alleen een beetje geduld hebben maar dat heb je blijkbaar niet en 
daarom laat het leven je dat vooralsnog oefenen, geduld. 

‘Naaauuuww Jij trekt je nergens wat van aan. Dan is het leven 
makkelijk als je alles zo maar een beetje laat flodderen … Krijs, 
krijs’ … was ze ook nog boos op mij. En dan kan ik haar alleen 



maar een beetje laten razen tot ze zelf afscheid neemt. Maar helpen 
kan ik haar niet snap je. Ze moet haar eigen bittere bekertje 

opdrinken. Het enige wat ik kan doen is d’r bij zitten en haar een 
beetje bemoedigend toeknikken. 
    

B Mij moet je niet helpen hoor.  

 

A Kwam je daar niet voor dan. 
 

B Cho … 

 

A Eerlijk zijn. 

 

B … 
Nee dat ga ik niet doen.  

Het spijt me verschrikkelijk maar ik ga hier niet oprecht zitten 
zeggen wat ik allemaal hoop en denk en bid in verband met jou … . 

 

A Waarom heeft je vinger dan gebeld denk je!? 

 

B Gewoon, dit. 
Hier een beetje zitten. En U daarbij. Dat vind ik al heel prettig. Dat 

is al genoeg. 
… 

Ik ga zo weer weg hoor. 
 

A (met een lachje) Godzijdank. 
 

B Maar ik vraag me bijvoorbeeld wel af : Kan je jezelf helpen. 

 

A Dat is inderdaad een goeie vraag. 
 

B Of, waar ik ook mee zit bijvoorbeeld is of wij met onze intenties, dat 
wat er gebeurd in ons leven kunnen aansturen. 

 

A Doen we sowieso. 
 

B Wablieft!? 

 

A De meeste van onze handelingen die ergens toe leiden komen eerst 
in de vorm van een intentie bij ons binnen.  
 

B Maar hoe komen we anders aan een spreekwoord als; de weg naar 

de hel is geplaveid met goeie voornemens. En iedereen schijnt dat  
nog te begrijpen ook. 

 

A Omdat we niet weten waar die intenties vandaan komen. Hoe ze 
zich vormen. Bewuste intenties zijn veel minder sterk dan 
onbewuste. 



Een roker bijvoorbeeld die voelt onbewust de intentie om weer 
eentje op te steken en bewust zal die dan bijvoorbeeld zeggen, ik ga 

stoppen. Maar de intentie was er al, en half uurtje later staat ie 
buiten weer te saffen in de wind.   
Om uit die val van verslaving te ontsnappen zal hij zich bewust 

moeten worden van die intenties en ze meteen bij de staart moeten 
vatten. Zal hij zich moeten betrappen elke kleine gedachte die gaat 

in de richting van mmmm sig’retje! Lekker. En die gedachte meteen 
tackelen met : Helemaal niet lekker. 

Sig’retje betekent, je zakken voortduren vol tabak, bruine vlekken in 
je kleren als ze nat worden van de regen, een akelige hoest ’s 
ochtends, onrust in het restaurant, voortdurend uitkijken, zijn d’r 

hier nog die roken? Voortdurend paniek, m’n sigretten zijn haast 
op. Niet te dichtbij tegen iemand durven praten, niet durven 

kussen, tenzij een andere roker, die je dan kwalijk neemt dat ie 
(nog) rookt. Je zit in een gekkenhuis en dat is helemaal niet lekker. 

 

B Heb jij lang gerookt. 
 

A Veel vooral. Op een gegeven moment zagen mijn  vingers bruin tot 
voorbij m’n ellebogen. 

 

B Jeutje! 
 

A Maar ik heb er veel van geleerd door te proberen stoppen met roken. 
Over hoe onze geest werkt. 

Hoe snel en subtiel. 
 

B Dus je kan wel dingen wensen. En dat die dan gebeuren. 

 

A Heb ik dat gezegd!? 
 

B Ja! Nou. Ik weet het niet. 
 

A Hebben we het daar überhaupt over. 

 

B U zei van intenties dat je die kan ombuigen. 
 

A … 

Dat is kennelijk iets dat in jou leeft dan? 
 

B Nu jaa … 
Ik weet niet hoor. Ik voel me zo doorzichtig als een garnaal. 

U ziet blijkbaar dwars door me heen dus … 
Zeg het maar. 

Wat ik moet horen of zo.  
 

A Nee ik zie nergens doorheen. 
Ik heb alleen mezelf goed leren kennen.  



Het menszijn in mij. 
En we gelijken allemaal op elkaar, blijkbaar. 

We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. 
Ik benoem gewoon de dingen zoals ik ze in mezelf ben 
tegengekomen. En kennelijk is dat bij jou vanbinnen niet anders 

dan bij mij. 
Dat heeft met doorzichtigheid niks te maken. 

Dat is voor mij ook een ontdekking. 
En mag ik je één ding vragen. 

 

B Ja! Uiter’ absoluut. Tuurlijk. 
 

A Zet me niet op een voetstuk. Dat doen d’r al genoeg. 
 

B Ik ga mij  uiterste best doen. 

 

A (schenkt hem een glimlach) 
we hebben allemaal te maken met verlangen om het leven te 
beheersen, te controleren, te manipuleren  … en we denken dat te 

doen door middel van onze intenties. 
  

B We doen dat toch ook.  

Mensen vragen elkaar toch wat zijn je plannen en dan blijkt later 
dat ze die hebben uitgevoerd. Ze zijn getrouwd of ze hebben een 

huis of een kind. En dat waren ze ook van plan …  
 

A Ik ken er evenveel die nog altijd geen man hebben of een slecht 
huis, een vervelend kind. Het is gebruikelijk dat de dingen anders 

uitpakken dan we ze ons hadden voorgesteld.  
 

B O.K. dat van die man vind ik interessant … mag ik dat zeggen!? 

 

A Tuurlijk. 
 

B Je wil bijvoorbeeld een relatie.  
Hoe pak je dat dan aan. 

 

A Niet. 
 

B Hm!? 
 

A Je kan dat niet afdwingen. Het overkomt je. Je kan het ook niet 

vermijden.  
 

B Ja maar het is mij al overkomen,  

Alleen het kan niet  
Omdat die andere die is té anders … 
Teee… ja anders. 

  



A Loslaten. 
 

B Wablieft!? 

 

A Los. Laten. 

 

B O.K. 
En dan. 

 

A Niks. D’r is geen en dan. Als je los hebt gelaten is er geen ‘en dan’. 
Als er nog een ‘en dan’ is,  heb je niet los gelaten.  
 

B Maar soms worden er toch dingen gerealiseerd omdat mensen 

dingen niet loslaten. Belangrijke dingen. Gandhi bijvoorbeeld.  
 

A Dat is een ander verhaal. 

Gandhi had geen seksuele relatie met de Engelsen. 
 

B Dus als het over een seksuele relatie gaat moet je kunnen loslaten. 
 

A Sowieso. 

Als je een relatie hebt moet je je met jezelf bezig houden, niet met 
die andere. 

De misvatting zit ‘m in het feit dat we denken dat we die andere 
moeten overtuigen, versieren, inpakken. Dat is allemaal flauwe kul. 
Gaat niet. Hij of zij valt wel op je, als jullie voor mekaar bedoeld zijn. 

Probeer los te laten en ontspannen te doen wat er in je op komt en 
dan voltrekt het zich vanzelf. 

 

B Dan krijg ik die ander niet meer te zien.  
Onze levens spelen zich zo ver van mekaar af. Liggen in zo’n ander 

maatschappelijk gebied, za’k maar zeggen …  
 

A Is het een filmster!? 
 

B In zekere zin. 

 

A D’r is ook nog zoiets als een instinct weet je. Ook wij mensen 
hebben een instinct. Zoals een vogel weet hoe hij z’n nest moet 

bouwen zonder dat hij daar ooit voor naar school is geweest, zo 
weten wij onbewust waar we naar toe moeten; naar welke plekken 
we ons moeten begeven om die mensen te ontmoeten met wie het 

vervolg van ons leven zich zal afspelen. 
 

B Heb jij een relatie. 

 

A Nee. 
 

B Maar het mag wel!? 



 

A Van wie. 
 

B Weet ik veel. God!? Boeddha!? Ik weet niet volgens welke leer u 
probeert te overleven. 

 

A Geen enkele. 
En ik probeer ook niet te overleven.  

Niet meer 
Ik volg mijn instinct. Probeer. 

Maar vermits ik niet weet wat dat is, doe ik dus zo maar wat … 
En dat bevalt me prima. 
 

B Als ik m’n instinct ga volgen gebeuren er ongelukken. 

Dan ga ik naar een truckerskroeg en laat me verkrachten op een 
reservewiel… . 

 

A Dat is niet je instinct dat is je fantasie waar je het nu over hebt. 
 

B Of ik ga belachelijke mensen stroomstoten geven, met zo’n ding eet 
je wel van in de film, zo’n knetterstick, d’r zijn namelijk belachelijke 

mensen  overal…  
Als je d’r op begint te letten dan sta je versteld van het aantal 

idioten, dat voortdurend opduikt, in het verkeer of het openbaar 
vervoer, in de supermarkt, proberen ze voor te kruipen bij de kassa, 
of als je achteraan staat aan te schuiven ontvellen ze je 

achillespesen met hun winkelwagentje … 
 

A Dat is projectie volgesn mij , ook weer geen instinct,  

Dat is de idioot die je van jezelf niet mag zijn die je overal in 
weerkaatst ziet.  

In mekaar slaan helpt niet tegen projecties. 
 

B Ja maar goed maar als ik dan mijn instinct zou volgen dan zou ik 
bvb ook nu ehm … 

 

A Wat? 
 

B Niks. Laa. Maar. 

 

A We zijn ons niet bewust van ons instinct. De bever is zich niet 

bewust van zijn kennis omtrend het omknagen van bomen. Hij doet 
gewoon. 

Als je je ergens van bewust bent, kan het van alles zijn, maar 
instinct is het niet. 

 

B Waarom vraag je nu niet verder!? 
 

A Je hebt gezegd: Laat maar. 



Als iemand tegen mij zegt : laat maar; dan laat ik maar. 
 

B (zucht) 

Ik weet niet wat ik hier eigenlijk kom zoeken. 
Kan beter weg gaan denk ik. 
 

A Drink op z’n minst je biertje op. 

 

B Nee ik ga. 
 

A Heb je je vraag al gesteld dan. 
 

B Ja maar je ontwijkt ‘m. 

 

A Ik denk dat jij dat ook doet. … 
Dat je hem niet duidelijk gesteld hebt. 

Wat wil je precies weten? Wil je weten of en hoe we ons leven 
kunnen beïnvloeden!?  Of wil je weten hoe je een man moet 
strikken. 

  

B Nee jou. 
 

A Wablieft. 

 

B Ik wil weten hoe ik jou moet versieren. 
 

A … 
U overvalt me. 

 

B Nah jaah … niet versieren, maar. Jij bent natuurlijk van een heel 
andere orde dan ik. Jij weet veel meer. Je schrijft boeken. Je geeft 

iedereen raad. Dus ik snap ook wel dat dat niet kan. Dat kan 
gewoon niet. Ik ben maar  … ik doe vet, transporten afgewerkt vet, 
dat ga ik overal ophalen en dat breng ik dan … n’jah maakt niet uit.  

Maar ik je hoor praten. Je stem bijvoorbeeld. Ik heb stukjes van je 
op m’n iPod, gedownload … en dat is iets fisieks bijna … ik njah. Ik 

kan er niet aan doen. Ik wil daar de hele tijd bij zijn. Wat uiteraard 
belachelijk is. Ik weet wel …gezien het verschil qua leeftijd en zo .. 

maar ik wordt daar ook onrustig van en verdrietig. … van dat 
verlangen om meer. Ik vind het stom. Maar ik kan er niet mee 
ophouden …  

 

A Ik voel me wel vereerd. 
 

B Wablieft!? 

 

A Dat ik me vereerd voel. 
 

B Ja. Ja. 



Zulke dingen zegt de paus ook tegen een boer die hem zijn grootste 
biet komt brengen. 

 

A Oeoeoeoe … 
Los … laten … 
 

B Jaja ik weet het. 

 

A Hoe heet je. 
 

B Laura. 
 

A Laura. 

 

B Ja.  
Ik ben maar een gewone meid weet je. Ik heb een heleboel dingen 

gedaan in mijn leven. Niet goed. En goed ook wel misschien. En nou 
… jah … je ziet het, ik ben nog een soort kip zonder kop… 
 

B Dat zie ik niet. 

 

A Hè hè.  
Doe nou niet van die stomme complimenten …  

 

B Dan moet jij ook niet stom doen en vanalles gaan ontkennen wat … 
 

A Ik weet wel ik zie d’r bijna uit als veertig, omdat ik veel in kroegen 
heb gehangen, en ikvoel me ook dik in de veertig vaak, hoog bejaard 

zelfs : da’k denk :nog even en dan ga ik dood. En wat heb ik dan 
gedaan!? Wat heb ik dan m’n hele leven gedaan. Wat heb ik gedaan 

met dat leven dat God me misschien wel geschonken heeft. 
Of misschien niet maar ik zou d’r iets moois mee gedaan willen 

hebben. 
 … 
 En dat is niet gebeurd … nog altijd niet. 

 

B Ga verder. 
 

A Dat is het. 

En bij jou is het wel gebeurd … Ik zie dat aan je ik hoor het als je 
spreekt, jij hebt iets mooit van je leven gemaakt. Jij hebt iets 
begrepen of zo en je doet het beter …  

 

A Jij weet niet wat ik allemaal gedaan heb. 
Daar heb jij geen idee van. 

 

B Hm!? 
Wat dan. 
 



A Dat ga ik hier niet zitten opbiechten maar ik ben niet die heilige 
waar jij me voor houdt. 

 

B Wat heb je gedaan dan.  
In de suikerpot gezeten toen je kind was. 
 

A Andere dingen waarover ik het niet zo maar onvoorbereid wil 

hebben met iemand die ik nog niet zo goed ken.  
 

B Nu ja … het spijt me 

Want nu sta ik hier bijna ruzie met je te maken. Terwijl ik eigenlijk 
zou willen zeggen dat ik je enorm waardeer en dat ik een beetje 
meer zou willen zijn  zoals jij. 

 

A En ik blijf daar tegenover stellen. 
Ik ben een mens. Een zondaar! Om een oud christelijk woord uit de 

kast te halen. Ik verschil niet van wie dan ook. Of laat ik het anders 
stellen. De verschillen zijn niet interessant. De gelijkenissen zijn een 
stuk boeiender. 

Wat mensen verenigd. 
 

B Vind je me niet veels te oppervlakkig dan. 

 

A Nee. 
 

B Dan kunnen we zoenen! 
 

A Dat nu ook weer niet. 

 

B In principe bedoel ik. 
 

A Niet zo snel. 

 

B Gaan we dan zoenen denk je. 

Ooit. 
 

A Zet dat zoenen uit je hoofd. 

Daar gaat het niet om als dat er al van komt dan is dat geen doel op 
zich … dat zal dan wel gebeuren. Dat voltrekt zich. Op een gegeven 

moment. Vanzelf.  
 

B Maar dan moe ’k nog wel ’s terugkomen.Toch? 
 

A D’r moet helemaal niks. 

 

B Sorry. Ik ben vreselijk impulsief. 
 

A Dat is niet vreselijk. 
 



B En ik probeer dat te beheersen maar dat lukt me nog altijd niet en 
ben al bijna vier decennia bezig. 

 

A Je bent niet de enige die die strijd levert. 
Probeer  te aanvaarden. 
 

B O.K.! 

Doe ik. 
Ehm ik vind het heel bijzonder dat je me even hier met een biertje 

en zo in je nabijheid hebt toegelaten met mijn onvermogens … en 
ehm … ik hoop dat (Wil liefst zeggen ‘dat we elkaar gauw weer’ s 

terug zien’ maar zegt ) het goed … gaat… in deee toekomst … met 
deeee wereld za’k maar zeggen. 
(trekt een gezicht : fluistert) 

Los laten  
 

A Dag Laura. 

Trek je de deur goed achter je dicht. 
Snokje. 

 

B Wat zal ik doen. 

Dit (vouwt de handen en buigt eerbiedig) 
Of dit (werpt kushandje) 

 

A Doe ’t laatste maar. 
 

B O.K.  

(werpt een kushandje, loopt af en trekt de deur met een snokje weer 
dicht.) 
 

A (Zaallicht gaat weer aan … tot het publiek ….) 

Soms wordt mij gevraagd naar of het al dan niet mogelijk is onze 
levens vorm te geven. En zo ja hoe dat dan gaat. 

Dat gaat om die grote vraag omtrend dat frictiegebied tussen 
noodlot en vrije wil. Hoe zit dat tussen die twee. Hoe verhouden die 

zich.  
Wel ik wil in de eerste plaats benadrukken dat ik het ook niet weet.  
En ik weet het niet omdat ik op een gegeven moment ben 

opgehouden mij die vraag te stellen.  
Omdat het nu precies die vraag is die de vrijheid die je voor jezelf 

zou wensen onmogelijk maakt. De vraag zet de deur wijd open naar 
systeemdenken, het noodlot, karma wordt herleid tot een systeem 

en de vrijheid waar het ons bij deze vraag om te doen is, die vrijheid 
wordt gereduceerd tot een handigheidje waarmee we dat vermeende 
systeem te vlug denken af zijn … enzovoort. Noodlot en vrijheid 

worden daarbij al gauw begrippen die we door middel van een 
definitie aan banden hebben gelegd zodat ze in dat systeem passen. 

Terwijl in werkelijkheid is vrijheid zo iets als eeuwigheid of 
oneindigheid. Dat is grenzeloos. Vrijheid betekent ook letterlijk : er 



zijn geen grenzen, niks houdt je tegen, je bent : vrij. 
Vrijheid is geen systeem dat werkt volgens regels. Ons denken is dat 

wel. Onze taal ook. Regels van de logica, regels van de grammatica. 
Dus het is het denken en de taal, het zijn de woordjes en de 
concepten, waardoor we als door een trechter in een wereld worden 

gezogen van beperkingen terwijl onze ware natuur onbeperkt is, 
grenzeloos, vrij.  

Dat voelen we. Dat wéten we. Diep van binnen. Allemaal! Dat onze 
ware aard onbeperkt is, grenzeloos en vrij. Daarom zijn we d’r ook 

allemaal naar op zoek, naar die vrijheid.  De ene pakt drugs, de 
ander gaat bunjijumpen of belachelijk veel geld verdienen, of 
stompzinnig veel macht vergaren en allemaal met in het achterhoofd 

dat dat vrijheid gaat genereren. En allemaal, zoals bekend,  
mispakken ze zich.  

… 
Om over deze dingen iets zinnigs te kunnen zeggen moeten we deze 

regels overstijgen, moeten we naar het kunstzinnige, moeten we 
naar de poëzie; waar met de regels van de logica en de grammatica 
mag worden gerammeld.  

Waar de metafoor, het beeld belangrijker is dan de definitie. 
En met dat in het achterhoofd durf ik te zeggen dat onze levens in 

grote lijnen vastliggen. Als beeld durf ik dat te zeggen. Dat is dus 
geen definitie, geen feit. We moeten niet beginnen vragen ‘Waar ligt 

het vast’ en ‘Hoe ligt het vast?’ Want dan wil je het weer naar je 
hand gaan zetten als je dat eenmaal zou weten. Als beeld alleen. 
Onze levens voltrekken zich zoals een rivier zich een weg baant door 

een landschap. Die liggen vast in grote lijnen. Wat niet vast staat is 
hoe wij op die grote lijnen reageren. Of we d‘r een drama van 

maken. Of er afstand van kunnen nemen en er met een zekere 
lichtheid om kunnen gaan. 

Dat is het gebied van de vrijheid.   
  

Waar we onze vrijheid het meest aan verkwanselen is het ‘ik.’ We 
hebben onze vrijheid verpand aan het ik zoals je je ziel verkoopt aan 
de duivel.  

En het ik is uiteindelijk alleen maar een neiging, het is die 
hardnekkige neiging van ons wezen om zich te verpersoonlijken met 

alles wat het tegen komen. Werkelijk alles. Maar in de eerste plaats 
met het lichaam, wij denken dat we dat lichaam zijn. En vervolgens 

met alles wat dat lichaam overkomt. Al die omstandigheden waarin 
het verzeild geraakt. En waarover het begint te tobben, dat lichaam. 
We verpersoonlijken ons met dat getob. We denken er zelfs tobbend 

uit te komen. 
Terwijl … daarbovenuit is het te doen. Laat dat lichaam maar z’n 

gangetje gaan. Laat dat lichaam z’n karma maar afhaspelen. Dat is 
niet jou karma. Zelfs de meest vergevorderde ziel kan niet vermijden 

dat er zich drama’s voltrekken in zijn leven. Dat er één van zijn 
kinderen sterft. Of dat zijn vrouw er met een ander van door gaat. 
Alleen ver gevorderde zielen maken daar veel minder een drama 



van. Dus het doet er ook niet toe hoe dat Karma werkt …  
… 

 

B (weer vanuit de zaal) 
En hoe doe je dat!? 
 

A Wat zeg je!? 

 

B Hoe pak je dat aan overstijgen. 
Zijn daar liften voor!? 

 

A Ben jij dat Laura? 

 

B … 
Ja. 

 

A Waar was je? 
 

B Hoe bedoelt U? 
 

A … 

Wanneer kom je nog’s langs!? 
 

B Met mijn vraag bedoelt U? 

 

A Nee nee dat was een goeie vraag. Stel ze nog maar’s. 

 

B Wat zei ik ook wee… Oh ja! Hoe doe je overstijgen. 
 

A Door te kijken. 

Alleen maar te kijken. 
Naar alles. 

Het lichaam, de gedachten, de gevoelens, de omstandigheden. 
Telkens kijken.  
En dan ga je zien dat jij niet je gedachten bent,  

Die komen maar en die vertrekken weer. Niemand weet waar ze 
vandaan komen en niemand weet waar ze naartoe gaan.  

D’r is hier niemand die weet wat hij over een half uur gaat denken. 
Of waar de gedachten die hij anderhalf uur geleden dacht, zich nu 

bevinden!? Dat komt maar en dat gaat maar, zoals het weer. Het 
weer kunnen we nog enigszins voorspellen, gedachten niet.  
Het idee dat jij het bent die denkt is een misvatting.  

Ik kan wel een vraag stellen. Bvb. Wat is de hoofdstad van 
Oostenrijk. En dan denk jij even na en dan zeg je Madrid. En dan 

zeg ik Goed zo!. 
Dat schept de illusie dat jij daarover hebt nagedacht. Dat jij met je 

wilskracht je denken hebt gestuurd in de richting van Madrid. Maar 
je hebt er geen idee van wat je nou precies gedaan hebt. Hoe je op 
die naam bent gekomen. Die plopt op een gegeven moment gewoon 



tevoorschijn in je hoofd. Maar hoe je dat gedaan hebt!? Hebben we 
geen idee van. 

Stel je voor dat we het zelfde zouden doen in de de fisieke wereld. 
Dat ik je op weg stuur naar Madrid, dat je daar op een gegeven 
moment ook aan komt maar dat je op de vraag ‘Hoe ben hier nu 

naar toe gekomen’ alleen maar verbaasd zou kunnen antwoorden : 
Geen idee! Weet ik echt niet. Ik ben hier. Dat is alles. Omdat je me 

dat gevraagd hebt. 
Zo iemand zouden we toch niet druven terugsturen in z’n eentje. 

Zou toch onverantwoord zijn, letterlijk : niet te verantwoorden.  
Zo werkt ons denken dus. Niet te verantwoorden.  Onverantwoord.   
Het is eerder de vraag die het antwoord heeft veroorzaakt. Niet jij. 

Zoals de onrust die ik nu voel hier tussen de mensen. Al die mensen 
die in hun binnenste zitten al de hele tijd denken : het is toch 

Wenen! De hoofdstad van Oostenrijk is toch Wenen. Jullie kunnen 
dat niet helpen dat jullie bewustzijn op dit moment door dit soort 

inhoud wordt geteisterd. Jullie doen dat niet met opzet. Het zijn niet 
jullie die dat denken. Het wordt vanzelf gegenereert. Niet door jullie 
maar door de vraag en het foute antwoord dat daarop volgde. 

En dat kunnen we ook doortrekken naar alle dingen die we doen. 
Ik ben ook niet naar hier gekomen vanavond. Dat lijkt het gevolg te 

zijn van een wilsbesluit. En inderdaad ben ik daarstraks mijn auto 
ingesprongen en tot hier gereden. Maar dat is niet het gevolg van 

mijn vrije wil maar dat komt omdat ik een half jaar geleden gebeld 
werd, of ik hier vanavond kon komen spreken. Maar waarom wie 
mij op een gegeven moment is beginnen bellen … 

I don’t know. Dat telefoontje heb ik niet zelf georganiseerd hoor! 
Maar dat is wel de reden waarom ik hier zit. Ik zit hier niet omdat ik 

daarstraks in de auto ben gestapt. Dat is alleen maar de manier. 
(kijkt op zijn horloge) 

Zie je … Kijken. 
Hoe gedachten die zich denkend manifesteren , hoe het lichaam als 

reactie daarop van alles doet … 
En alles een beetje open trekken. Vanuit een iets breder perspectief 
hetgeen ons overkomt proberen te duiden. En dan krijgen we een 

heel ander plaatje. 
… 

Ik geloof dat er nu een pauze was voorzien van een half uur en dan 
kunnen er straks nog vragen worden gesteld. 

 

 (zaallicht iets minder. Laura klimt op het toneel ) 

(op een smiespeltoon / versterkt dus blijkbaar) 
 

B Hoi. 

 

A Ik heb nog wel’s aan je zitten denken na de laatste keer. 
 

B Oh! 
 



A Ja Oh!  
Dat dacht ik ook steeds als ik mezelf betrapte op het denken aan 

jou: Oh! 
 

B Ik heb in éhm … ik heb in Londen gezeten.  
 

A Londen. 

 

B Ja. Cursus management gaan doen. 
 

A Dat is mooi. 
 

B Ik had een uitnodiging gekregen voor een uitwisselingsprogramma. 

 

A Maar reedt jij niet me vet rond. 
 

B Ja ook. 

Dat doe ‘k nog steeds. 
Zo nu en dan.  
 

A Maar hoe komt nou iemand die met vet rondrijdt in een cursus 

management terecht in Londen. 
  

B Ik ben ook niet een vetverplaatser van opleiding. Ik heb ’n paar jaar 

antropologie gestudeerd. En daarna politieke en sociale 
wetenschappen. Ook niet afgemaakt. Ik ben mijn hele leven student 
geweest.  Maar de industrie zit niet te springen om half 

afgestudeerde antropologen. 
En de politiek daar geloof ik niet in. 

En ik maak nog deel uit van een vakgroep die in samenwerking met 
een paar andere Europese universiteiten naar overlappingen op 

zoek is tussen antropologie en ehm … 
Industrie. 
 

A En hoe is het met je. 

 

B Hm!? Gewoon. Wel goed denk ik. 
Niet super. Maar ook niet dat je zegt ik ga me verhangen. 

 

A Ben je dat wel ’s van zin. 
 

B Wat? 
 

A Verhangen. 

 

B Tuurlijk. 
 

A Zuwwe nog’s een keertje afspreken dan!? 
 



B Morgen!? 
 

A Ehm … ja. 

Om half twee. 
 

B O.K. 
 

 Lichtswitch, zaallicht uit. Toneellicht weer helemaal op. Bovenaan 

teskt eventueel/ De Volgende dag Half twee. 
Of misschien moeten we met een datum en een klok werken want er 

gaan nog een aantal tijdssprongen volgen.  
B loopt naar de voordeur en gaat bellen. 
A staat op een gaat open doen. 

 

A Laura! 
Ze zijn vanmorgen een nieuwe vloerbedekking komen leggen dus 

het ruikt nog een beetje naar de lijm. 
(Laura heeft bloemen bij) 
Dank je. 

 

B Nou die zijn niet voor jou hoor. Die zijn voor de God in jou. Dus doe 
maar een beetje rustig met dat bedanken. 

 

A (terwijl hij met de bloemen naar achter loopt) 
Denk je dat de God in mij niet dankbaar is dan. 
 

B Nee dankbaarheid is menselijk. Niet goddelijk. 

Het zijn altijd de mensen die de Goden bedanken. Nooit omgekeerd. 
En altijd als er een meevallertje hebben gehad, een mazzeltje, gaan 

ze de goden danken, de mensen. Terwijl ik denk dat dingen die 
tegenzitten dat je daar ook veel uit kan leren. Als je niet krijgt waar 

je om gebeden hebt … 
 

A (roept van achter) Bier!? 
 

B Nee doe deze keer maar ehm ... soep of zo. 

Kopje soep. Heb je dat!? 
 

A (Komt weer op met de bloemen in een vaas) 

God bedanken is ook idioot. Deze bloemen dat is God. Dat zie je 
gewoon. Kijk hoe mooi ze zijn. En jij die ze geeft en ik die ze krijg. 
Allemaal God. God houdt nergens op snap je. Je kan daar niet even 

buiten gaan staan om hem te bedanken. Zelfs de dankbaarheid an 
sich. Dat is God. Dat is een aspect van hem. 

Hoewel dat heel knullig is uitgedrukt, hij / hem. 
 

B Kijk ik kan al weer naar huis. 

 

A Waarom. 



 

B Wat je allemaal zegt in één zin dat kan ik alweer de hele dag op 
zitten dubben. Dat loop ik een week lang te verwerken  thuis. 

  

A Het spijt me. 

 

B Nee maar ik vind het gewéldig. 
 

A Ik niet.  

Het zet mij op een verhoogje … 
Het isoleert.  
Het ego vind dit wel leuk, maar als je je ego probeert verzwakken is 

dat niet meer prettig. 
  

B Wow! Diep. 

 

A Bovendien is wat ik daarnet zei helemaal niet bijzonder. Wel voor 
jou. Dat geloof ik absoluut. Maar de meeste mensen, die zouden het 
niet eens horen, die zouden gaan geeuwen en naar de zapper 

grijpen, ‘is er nergens voetbal of zo …!?’ 
Dus wat jij daar fantastisch vind is niet zo zeer iets wat ik heb 

gezegd maar wel iets wat jij hebt begrepen. Dat is fantastisch.  
Zet dat maar op een voetstuk. Binnen in jou zit iets dat begrijpt.  

(De fluitketel vangt met fluiten aan) 
Drinkbouillon is goed? 
 

B Die van Maggie is lekker. De tuinkruiden van Maggie. 

(A gaat weer naar achter) 
Maar over de meeste mensen die naar de zapper grijpen wil ik wel’s 

met je praten geloof ik. 
(loopt ook naar achter, dus A is van het toneel af en van B zien we 

alleen de rug en die praat tegen het achterdoek.) 
Want heb jij bijvoorbeeld een financieel plan.  
 

A Wat zeg je. 

 

B Of een strategie!? Heb je een strategie!? Ken je je doelgroep!? Wat is 
je produktomschrijving!? Dat soort vragen … 

 

A Rustig. Rustig. 
Stap voor stap. 
 

B J ja maar uiteindelijk gaat het om een totaalpakket van maatregelen 

dat je kan nemen. Nee je kan echt … Kijk als je een 
maatschappelijke onderneming …. Als je maatschappelijk iets 

onderneemt, zeg maar, dan kan je, dan moét je dat in de breedte 
aanpakken. Dus niet alleen maar een interessant produktje maken 
en wachten tot er iemand langs komt want werkt al lang niet meer. 

De mensen komen niet als ze het niet weten. Dus je moet 



adverteren. D’r wordt overal luid geschreeuwt op dit moment tegen 
de mensen ‘Dit heb je abslouut nodig! Dit heb je absoluut nodig!’ 

Een iPad! Een hybride auto, een kookeiland,  noem maar op, je kent 
het wel. En de mensen willen het niet meer horen, ze worden er 
helemaal gek van want ze kunnen dat ook allemaal niet betalen, 

dus ze houden hun oren dicht, waardoor je nog harder moet 
schreeuwen; snap je. 

       

A Nee. 
 

B Nee!? 
 

A Ik snap wel wat je bedoeld maar ik ga daar niet aan meedoen. 

 

B Je doet er al aan mee. Je zit namelijk op diezelfde markt, wat jij 
aanbied is ook een produkt, iets wat de mensen kunnen kopen.  

 

A Ja maar het is vrij gratis hoor wat ik aanbied. 
 

B En daar heb je al meteen … 
 

A Mag ik effe uitraten? 

 

B Wat zeg je. 
 

A Mag ik mijn gedachte afmaken? 
 

B Tuurlijk. Tuurlijk. Sorry. 

Whoeh ik ben te heftig. 
(haalt diep adem , sluit de ogen, ademt uit) 

Zennnnnnnn….. 
 

A Ik vind het belangrijk om gratis te werken. 
Je kan mijn boeken gratis downloaden; als ik ergens kom spreken 

geven de mensen wat ze willen, en ze geven altijd zo gul dat ik daar 
makkelijk van kan leven. Ik heb ook zo veel niet nodig. 

 

B En je geeft ook alles aan bij de belastingen!? 
 

A Hm!? 
 

B Hoe doe je dat met de belastingen? 

 

A Ik heb gewoon een schoendoos met een gat in. Mensen proppen 
daar geld in. Soms twee, drieduizend op een avond. En daar geef ik 

het meeste weer van weg want ik heb dat niet nodig. 
Maar er zijn geen facturen dus hoe moet ik dat dan doen. 
 

B En het ziekenfonds en zo hoe gaat dat!? 



 

A A.O.W. Ik zit ook nog in de AOW maar dat is meer om met alles in 
orde te zijn. Administratief bedoel ik. Daardoor blijf ik keurig deel 

uitmaken van de samenleving. 
 

B Nee dat doe je niet … 
Sorry ik ben even advocaat van de duivel, want ik vind je geweldig 

dat mag je niet uit het oog verliezen. 
Maar als je doet zoals jij bezig bent maak je geen keurig deel uit van 

de samenleving. Je naait de samenleving. 
Ja mag niet. 
Je moet aangeven wat je verdient en daar belastingen op betalen. 

 

A Ik leef superzuinig!  
  

B Daar bewijs je de samenleving geen dienst mee. 

De samenleving is er veel meer mee gebaat als jij consumeert. 
We gaan op dit moment ten onder aan het feit dat iedereen 
superzuinig begint te leven. 

 

A Ik doe dat niet uit ascetisme of omdat ik ergens tegen ben. Ik doe 
dat gewoon omdat ik niks kan verzinnen dat ik nodig heb. En alles 

wat ik niet gebruik geef ik weg. 
 

B Ja maar …. Dat kan je ook aangeven. 
Jij rijdt naar een van je lezingen over één van onze snelwegen en je 

hebt daar niet  meebetaald. 
Nog ‘s : ik denk daar niet zo over hoor. Ik veroordeel je niet. Maar de 

meneer van de belastingen, die zal bijvoorbeeld zeggen wij zijn met 
z’n allen aan het bezuinigen en jij geeft maar weg. Met de beste 

bedoelingen dat snap ik allemaal, super ethisch en zo, maar als we 
dat met z’n allen gaan doen dan krijgt de overheid straks geen euro 

meer binnen, en dan zet de verloedering zich in . Dan is er geen geld 
meer voor uitkeringen  voor de behoeftigen, snelwegen worden niet 
meer onderhouden, die vriezen kapot en geraken overwoekerd jij 

geraakt niet meer naar je lezing. Dus van jou hoeven de behoeftigen 
ook al niks meer te verwachten. Kortom: Chaos 

 

A O.K. Ik snap je punt. 
 

B Maar als je wel alles aangeeft wat je nu verdient dan heb je niet 
genoeg. 

Dan kan je niet meer al die arme sloebers helpen die nu regelmatig 
iets van je krijgen … 

 

A Precies en dat is een afweging die je moet maken. … 
Ga ik voor een stuk de illegaliteit in om daar waar het echt nodig is 
het verschil te kunnen maken of …  

 



B Nee, nee, nee, zo zwart wit zit het niet. 
Want jij kan veel meer geld beuren. Jij hoeft niet alles gratis te 

doen. Jij kan geld gaan halen bij mensen die het kunnen missen, 
daar betaal jij belastingen van en dan heb je nog veel meer dan nu 
over om goed mee te doen.  

 

A Maar dan valt dat vrije karakter weg. Nu staat de deur open, alles is 
gratis iedereen kan binnen. Als je geld gaat vragen sluit je meteen 

weer een hoop mensen uit.  
 

B Maar je sluit ook een hoop mensen in.  
Nu blijven er ook een hoop mensen weg juist omdat het gratis is. 

Die denken het kost niks dus het is ook niks waard. En je kan 
makkelijk een systeem uitwerken van peterschap waarin mensen 

ook voor anderen kunnen betalen. 
Wat ik wil zeggen is : Ik vind dat wat jij te vertellen hebt, wat jij 

betekent ook voor mij persoonlijk, ik denk dat een veel grotere groep 
mensen daar iets aan zou kunnen hebben en ik vind het jammer 
dat je die niet bereikt. Ik heb gewoon zin om dat te organiseren. … 

 

A Weet je … 
 

B Ik zie het zo voor me, je vraagt een beetje geld voor je diensten, met 

dat geld betaal je belastingen en je maakt reklame, dan komen d’r 
meer mensen, krijg je meer geld binnen, je laat vertalingen van je 
boeken maken en de trein is vertrokken … 

 

A Weet je …  
Toen de mens God in zichzelf ontdekte, stond God en de duivel 

daarop te kijken. En God tikte de duivel aan met z’n elleboog en zei 
met een lachje : kijk! Hij heeft me gevonden. Einde verhaal! Ik heb 

gewonnen. 
Maar de duivel lachte nog fijner en die antwoordde. Oh nee hoor! 
Nog lang niet. Want nu ga ik de mens helpen zijn ontdekking te 

organiseren. 
 

B Ja. 

Mooi verhaal. 
 

A Zo is de kerk ontstaan. 
En de duivel deed zijn werk vanuit het ego. Het ego van de mensen 

die de kerk tot ontwikkeling brachten. Allemaal mensen die zich van 
God geen kwaad bewust waren. Die d’r geen idee van hadden dat ze 

met een ego rondliepen en waarin dat ego dan ook ongegeneerd zijn 
gang kon gaan. Zowel bij de leiders als bij de volgelingen. En de 

mensen hadden het niet in de gaten. De leiders vertelden de 
onwetenden over God. En de onwetenden die wilden met hun ego 
prachtig gehoorzaam zijn en braaf en nederig. En al die geweldige 

rollen die binnen het spirituele theater kunnen gespeeld worden 



werden met overgave gespeeld. Mensen gingen zich geselen en 
vermageren en lieten zich opvreten door leeuwen. En de 

onwetenden zetten de leiders op een voetstuk en wilden dat ze 
prachtige kleren gingen dragen zodat ze zelf een beetje op god 
geleken en dat ze praatte alsof ze net met God getelefoneerd hadden 

…  
Dat staat ons allemaal ook te wachten als we het gaan organiseren. 

 

B Toch niet als we het weten. 
  

A Wat zeg je. 
 

B Jij weet het. Jij weet waar we voor moeten oppassen. 

Dan kan je daar toch rekeneing mee houden. Kan je  daar toch op 
anticiperen. Dan hoeft dat toch niet te gebeuren. 

 

A Ik heb al de grootste moeite van de wereld om er voor te zorgen dat 
jij me niet op een voetstuk plaatst. 
 

B Ik zal het niet meer doen. 

Beloofd. 
Ik sta aan jou kant. Ik werk met je mee. 

 

A (zucht) 
Ik moet hier een tijdje mee rondlopen hoor. 
Ik moet hier even over slapen.  

Ik kan hier nu niet zo maar ja of nee op zeggen. 
 

B Ik zou het in ieder geval een leuke baan vinden. 

Ik heb in mijn antropologiestudie ooit een werk gemaakt over ‘de 
werking en de functie van religie binnen gemeenschappen’ en ik heb 

nou net dat management achter de rug, hier zou alles in samen 
komen; snap je. 
 

A De werking en functie van religie …. (Lacht)  
 

B En je hoeft me niet te betalen. Ik breng m’n eigen loon op. 
Hoef ik niet meer met dat stomme vet rond te rijden. En jij helpt een 

werkloze aan een baan. 
 

A Je standpunt is duidelijk. Laura, dank je. 
 

B Maar je gaat er niet in mee. 

 

A J’weeel maar ….  
Weet je waar ik op dit moment vooral mee zit!? 

 

B Nee. 
 



A En dat is iets dat totaal buiten deze diskussie valt. 
Maar dat wel enorm meespeelt.  

Enorm meespeelt 
 

B Zeg het maar. 
 

A Ik weet niet of het wel zo slim is om het te zeggen. 

 

B Dan had je d’r niet over moeten beginnen. 
Je bent er over begonnen. 

 

A Ja daar heb ik nu al spijt van , het ontglipte me. 

 

B Wat is het dan. Ben je ooit veroordeeld geweest. Voor iets met … 
kinderen of zo. 

 

A Nee dat niet maar….  
 

B Nou dan kan het toch niet zo erg zijn. 
 

A Ik je leuk vind. 

 

B Wablieft? 
 

A Ik vind je leuk. 
 

B In welke zin? 

 

A In de zin van zoenen en zo … 
 

B Oh mij God. 

 

A Pr’cies. 
En daarom vind ik het heel dubbel weet je o nu te zeggen ga mijn 
handeltje amar organiseren … 

 

B Ik ga nu naar huis en ehm … 
Ik laat nog wel iets van me horen. 

 

A Het spijt me ik had het niet moeten zeggen. 
Was onbehouwen van me  
Maar het kwam er gewoon uit. … 

Wat geen excuus is trouwens. 
 

B Ja , nee, O.K., dir …  

Komt voor. 
Kennelijk. 
Wat nu gebeurd. 

(rept zich de kamer uit) 



 

A Ik had het niet moeten zeggen, Ik zie hoe je reageert. 
Het spijt me. 

We zullen het er nooit meer over hebben 
(bahm deur dicht) 
 

 Muziekje. 

Drie dagen later.  
De bel gaat.  

A gaat opendoen. 
B komt binnengestormt en gaat ‘m meteen zoenen, zoenen, zoenen, 
 

A (lachend) 

Wow doe effe rustig wil je …. 
Wat is dit!? 

 

B (geschrokken) Mag dit niet. 
 

A Jawel  
 

B O.K. dan (gaat weer door met zoenen, zoenen, zoenen …) 

 

A maar wat is dit? 
 

B (Glunderend) 

Liefde! 
Veel! 
 

A Jij wil die baan inpikken. 

 

B Nee joh. Vergeet de baan.  
Ik heb een man. 

Dat is veel beter dan een baan. 
Ik blijf wel met vet rondrijden. 
Ik ben vorige keer niet gaan lopen uit ontreddering of zo  

Of van de schrik 
Maar van blijdschap zo veel, zo groot …  

Jij zei dat waar ik stiekem al heel lang van droomde maar volstrekt 
onmogelijk had geacht. Alsof je door John Lennon ten huwelijk 

wordt gevraagd. 
Ik vond dit zo buiten proportie.  
Ik heb gewoon drie dagen nodig gehad om dat een beetje te paatsen. 

 

A Zuwwe gaan zitten!? 
 

B Als het maar bij mekaar is; niet ieder op een stoel, ik wil je voelen.Ik 

wil naast je. Ehm … alsjeblief. 
 

A ok 



 

B Ben je niet blij? 
 

A Tuurlijk wel. 
Maar in de war ook. Het overvalt me. Ik had er niet meer op 

gerekend. Ik dacht dat de postbode belde.  
 

B Zuwwe naar bed gaan. 

 

A Ben je gehaast!? 
 

B Neeeeeeee. 
 

A Dan hebben we alle tijd, toch!? 

 

B Ik wil je voelen. 
 

A Ik ben oud. 
 

B Oh maar zo ervaar ik je niet. In mijn beleving ben je jong. 

Leeftijdsloos vanbinnen. 
  

A Za’k m’n gebid ’s uit doen!? 

 

B Jaa doe maar. 
 

A Now way sissie. 
 

B Ben je beschaamd. 

 

A Ja, ik ben verlegen. 
Omdat ik oud ben. 

 

B Ik ben jong. 

Ook vervelend. 
Heel impulsief, onrustig. Vermoeiend hoor! Voor mijn omgeving 

vooral. 
 

A Kom effe. 

 

B Waar gaan we naar toe. Gaan we neuken!? 

 

A Nee we gaan rustig worden. 
Ik ga je rustig maken. 

Dat kan ik namelijk. 
Moet je effe op bed komen liggen en dan laat ik je ontspannen. 

Ik ken een paar truukjes , en dan ga je heel diep diep diep van 
ontspannen. 
Es heel prettig. 



Kom maar. 
En als je ontspannen bent … gaan we neuken. 

 

B (Springt op hem! Zoent hem) 
(fluistert in zijn oor): Ik hou van je, ik hou van je , ik hou van je, 
ouwe zak. 

 

A (Draagt haar de kamer uit) 
Kom maar ….  

 

 Muziekje  
aantal maanden later. 
 

A Ik laat je gewoon doen O.K.!? 

Maar ik heb het er wel moeilijk mee hoor, met wat er allemaal 
gebeurd. 

 

B Het gaat toch goed!? 
 

A Ja maar straks hebben we het niet meer in de hand denk ik soms. 
 

B Dat hebben we nooit. Dat vertel je zelf, dat schrijf je, dat het hoogste 

goed is om los te leren laten, het leven z’n gang te laten gaan. Het 
gaat sowieso z’n gang, het leven, met z’n hoogtepunten en z’n 

laagtepunten, de kunst bestaat er in om d’r niks van te vinden, d’r 
niet in betrokken te geraken niet door middel van vreugde, niet door 
middel van ontgoocheling, dat soort dingen schrijf je de hele tijd   … 

 

A Ja maar ik heb het gevoel dat de commercie het aan het overnemen 
is, we hebben het de laatste tijd alleen nog maar over oplagen en 

agenda’s. Als ik ga spreken zit ik tegenwoordig in zo’n grote plas 
licht en kan ik de mensen niet meer zien …. Ik schrijf zelf haast niet 

meer. Alles wordt genoteerd met de bedoeling straks te redigeren en 
ook weer uit te geven. 
 

B D’r is gewoon vraag naar. D’r is enorme vraag naar. De mensen 

hebben het nodig wat je verteld. Ze begrijpen het ze hebben er wat 
aan deze tijd heeft het nodig. 

 

A We moeten oppassen dat het winstprincipe niet belangrijker wordt 
dan al het andere …. 
 

B Tuurlijk. Maar winst is een bijverschijnsel. Een prettig 

bijverschijnsel weliswaar maar daar doen we het niet voor. 
En daar passen we wel voor op. 

 

A Uitspraken, over loslaten en zo, die worden in zijn algemeenheid 
gedaan, die moet je niet gaan toepassen op concrete situaties.  
 



B Waarom doe je ze dan? 
 

A … gewoon omdat …  

soms zit je ergens mee en dan … en dan is het goed dat je te horen 
krijgt dat loslaten een optie is …  
 

B Zit je ergens mee … dat is toch ook een konkrete situatie …  

 

A Nee. Ja. Maar dan gaat het vaak om uitzichloze dingen … kapotte 
relaties of je bent vijftig en je baan kwijt …. En dan is het goed om 

te kunnen denken , ik laat het effe los; om te zeggen: dit hoor bij 
mij. Dit overkomt mij niet maar dit hoort bij mij, deze situatie is een 
onderdeel van mijn leven zoals de kleur een onderdeel van mijn 

haar is , dat helpt je op een lossere manier naar hetzelfde te kijken 
en dan kom je makkelijker tot een oplossing. 

Maar je moet niet a priori alles gaan loslaten , snap je. 
 

B Kom dan gaan we het weer goed maken; vrede, omarmen, zoenen 
…. 

 

A We hebben toch  geen ruzie!?. 
 

B Nee maar zoenen is altijd leuk. 

 

A Het is sowieso altijd heel gevaarlijk om uitspraken uit heilige 
geschriften te gaan toepassen op concrete situaties. 
Kijk, die jongens die in die torens vlogen met die vliegtuigen, die 

waren naar hun eigen idee ook de Koran aan het toepassen. Dat 
stààt nergens in de Koran. Dat je een vliegtuig moet nemen en je 

daarmee in een gebouw vol mensen boren. Maar d’r staan dingen in 
die zij op die manier hebben concreet gemaakt. Algemene dingen. 

  

B Jij zegt toch geen dingen waardoor je naar een vliegtuig gaat 
grijpen. 
 

A Het ego kan met het rationele denken, van om het even welke 

uitspraak om het even wat dat in zijn kraam past. De logica kan 
met begrippen als met legosteentjes om het even wat bouwen. Van 

om het even welke uitspraak. 
Kijk maar naar Breivick 
Altijd opppassen. 

  

B Jij moet volgens mij een boek gaan schrijven over het ego. Als ik 
nou ’s een aantal maanden vrij maak dat we geen lezingen plannen. 

En dan ga jij zo’n boek schrijven. 
 

A Dat zou ik misschien wel prettig vinden. 
 

B Zie je wel.  



Ik sta aan jou kant hoor. 
 

 Half jaar later 

 

A Televisie … ik weet het niet. Volgens mij moeten we dit niet meer 

doen. 
  

B Het ging hartsikke goed! 

En d’r hebben één komma twee miljoen mensen zitten kijken 
gisteravond.Eén komme twee miljoen. 

 

A Ja maar naar wat. Waar hebben ze naar zitten kijken. 

Je zit daar tussen een cabaretier en een advocaat een 
staatssecretaris en iemand met een soort kunstbeen er jij komt er 

dan even tussen met je boek over het ego dat je hebt geschreven. En 
zowat de belangrijkste conclusie van die meneer Pauw was dat het 

een heel makkelijk onderwerp was om een bruggetje te slaan naar 
de volgende gast. En dan gingen ze nog een beetje zitten lachen die 
twee, dat je vanuit het onderwerp ego eigenlijk bruggetjes kan slaan 

naar om het even wie, ‘Over Ego gesproken meneer wilders weet u 
waar het zit.’ ‘Advocaat wat verdedigt u het liefst het slachtoffer of 

het ego van het slachtoffer’ ‘Zit het ego ook tot in je kunstbeen?’ 
nam die cabaretier het dan over en … ja ik … wordt daar dan zo 

treurig van. Ik kon wel door de grond zinken. 
 

B Wie kon wel door de grond zinken. Jij of je ego? 
 

A Niet doen Laura. Kan ik niet zo goed tegen nu vrees ik. 

 

B Kom nou … daar moet jij toch mee om kunnen, jij als verlichtte …. 
Vandaag is de verkoop van het boek met 17% de hoogte 

ingeschoten. 17% en we zijn nog maar middag. 
 

A Is dat dan het doel? De omzetcijfers? 
 

B Nee nee. Maar die boeken worden gelezen gekkie.  

Al die mensen gaan d’r over nadenken en daarna hebben ze het er 
over op feestjes en zo, gaan ze dat boek doorgeven … 

 

A Trouwens ik bén niet verlicht! 
Wat zeg je nou toch. Ik ben een gewone gozer net als iedereen. 
Ik heb alleen veel rare boeken gelezen en ik vervolgens graag over 

praat dat is alles. 
 

B Doe nou niet zo raar Edwin. Wat zeg jij nou.  

Je staat een heel eind verder dan de meeste mensen die ik ken. 
 

A On-zin. 
 



B Dan alle mensen die ik ken. 
 

A Maar verlichting dat is zo’n begrip waar iedereen zich de meest 

waanzinnige dingen bij voorstelt, omdat niemand exact weet hoe het 
is. En als iemand het wel weet omdat hij het gerealiseerd heeft dan 
kan hij d’r niks zinnigs over zeggen. Het enige dat wel zo is naar het 

schijnt is dat je àls je het bereikt hebt, dan wéét je het. Nou ik wéét 
dat ik er niet ben. 

  

B Maar je zit er zo ver vanaf schat. 
 

A D’r zijn geen afstanden.  
Ik sta niet verder dan jij of wie dan ook. Gewoon het feit dat wij 

gewoon relatie hebben, weet je wil zeggen dat we aan elkaar 
gewaagd zijn. Dat we op hetzelfde niveau staan. 

 

B Ik dacht dat er geen niveaus waren 
 

A Bij wijze van spreken. 
 

B Geloof me nou maar, lieverd …  

 

A Nee, nee nee nee, Ik heb gewoon heel veel boeken gelezen en een 
beetje gemediteerd …. 

 

B Een beetje gemediteerd je zit al tien jaar drie uur per dag … 

 

A Twee uur per dag. 
 

B Dat is het zelfde. 

 

A Daar heb je gelijk in. 
Maar dat is niks in vergelijking met een doorsnee yogi. 
  

B Maar voor hier in Nederland is dat heul wat hoor. 

 

A Trouwens het aantal uren dit en het aantal boeken dat , dat heeft er 
allemaal geen moer mee te maken. Het gaat om wat er practisch 

door je heen stroomt, een soort van power, positieve godskracht of 
zo … die echte jongens, als ik dat lees, daar hoef je maar een beetje 
bij te komen zitten en je geraakt vervult van vanalles, je denken 

houdt op en zo. 
 

B Nou reken maar dat jij mensen ook vervult met vanalles. 

 

A Ja met gedachten, met ideeen, met concepten, ik prop er nog wat 
meer ideeen bij … . Ik ben hooguit een iets te enthousiaste 
misdienaar en jij doet of ik God ben. 

 



B Maar ik zie God, ik voel God, ik ervaar God als ik naar jou luister. 
 

A Kappen laura. Echt waar. Stoppen. 

Kijk hoe ik me sta op te winden. Jij bent op dit moment rustig.  
Wat wind zich hier op denk je. M’n ego.  
Verlichting betekent letterlijk : Ego weg. Geen ego meer. D’r is 

misschien nog woede maar d’r is geen persoon meer die woedend 
wordt. 

 

B Ja en zo ervaar ik ook wat er nu gebeurd.  
Ik voel me heel erg aangesproken maar niet door …. Hoe moet ik 
dat zeggen, niet door jou. Niet door Edwin. 

 

 A (Wordt helemaal gek.) 
Loopt de deur uit. Slaat met die deur. 
Komt dan plots driftig terug. 
Hoe zou jij het vinden als ik nou tegen jou zou zeggen dat jij verlicht 

bent omdat je zo lief en rustig blijft de hele tijd. Omdat je je niet 
staat op te winden zoals ik. Hoe zou dat voor jou zijn denk je. Hoe 
zou jij dat vinden. 

 

 B Ik!?  
Gewoon niks. Ik zou daar niks van vinden. Ik zou me daar ook  niet 

over winden want ik weet dat het niet zo is. 
 

A OK laat maar.  
Hier valt gewoon niet over te praten. 

(Hij loopt de deur weer uit / zij staat een beetje beteuterd te kijken / 
Hij komt weer binnen) 

Kijk Laura, dat andere mensen denken dat ik verder sta of verlicht 
ben of wat dan ook dat kan me niet zo veel schelen. Maar hier in 

huis, jij, op z’n minst jij, het is heel belangrijk voor me, dat jij ook 
weet dat ik maar een gewone jongen ben. Dat ik niet bijzonder ben.  
   

B Hoe moet ik dat doen,  

Kijk nou toch hoe nederig je weer bent,  
Dat eenvoud spat van je af. 

 

A Ik ben - niet - nederig.  
Ik sta me op te winden. 
Mensen die zich opwinden zijn niet nederig.  

Nooit. 
 

B … 

nu ja … goed … ik zie het ook wel … 
dat ik jeeee … geen plezier doe za’k maar zeggen. 

Ik zal dit soort dingen ook niet meer zeggen. 
  

A Je moet ze ook niet verzwijgen, je moet het gewoon niet denken. 



 

B Maar ik mag je toch een kanjer vinden. 
 

A (zucht) je begrijpt het echt niet. 

 

B (gaat haast huilen nu.) 

Nee als vrouw bedoel ik.  
Als je vriendin, als degene die van je houdt. 

 

A Jaaa … Tuurlijk mag dat. 
Maar het zou beter zijn als je me ook als mens zag,  

M’n onvermogens en zo. 
 

B Jij vind mij toch ook een kanjer. 
 

A Hm!? 

 

B Jij vindt mij toch ook een kanjer. 
 

A Goed maar, kijk wat je allemaal voor elkaar hebt gebracht in nog 
geen jaar tijd.  

Ik heb er reden voor om je een kanjer te vinden. 
  

B Ik heb er ook reden voor. 

 

A O.K.  
Goed, kom maar effe hier. 
(Hij omhelst haar) 

(over haar schouder heen.) Je hebt gelijk ik ben een kanjer. 
 

 Drie kwart jaar later. 

 

B Wou je koffie, ik ga koffie maken, 
 

A Nee dank je. 
Ik ga eerst even een uurtje zitten. 

 

B O.K. 
D’r is weer een bericht binnengekomen van … 

 

A Even geen berichten nu Laura … even time out O.K. 
Uurtje maar … 
 

B … nee maar het is een goed bericht.  

Iemand die z’n kanker heeft overwonnen en die zegt dat dat te 
danken is aan jou. Hij is naar een van je lezingen gekomen en dat 

heeft verschuiving in zijn bewustzijn veroorzaakt, waardoor die 
anders is beginnen denken over zichzelf en de wereld en die tumor 
is in enkele weken tijd geslonken als een grote hagelsteen …  



 

A …  
Cho. 

 

B Ik dacht dat je dat wel leuk vond om te horen. 

 

A Nou weet je … 
Ik vertelde het al dat ik soms zelf inderdaad ook het gevoel heb dat 

iets het van me overneemt.  
Dan verdwijn ik, zeg maar, in een kracht, een mentale energie, die 

bijna via mij dingen in de wereld gaat doen. En tegelijkertijd heb ik 
het gevoel dat ik dat zelf ben. Dat het een onontgonnen stuk van 
mijn eigen wezen is dat ineens geintegreert raakt … 

   

B Dat vertelde je ja. 
 

A Beetje griezelig ook. 

 

B Goed toch!? 

 

A Als je kanker hebt wel blijkbaar. 
 

B Straks moet je een kliniek gaan openen. 

 

A (lachje) 
Eerst maar weer ’s effe zitten. 
 

 (Terwijl hij zich in meditatiehouding zet. 

Laura tegen het publiek.) 
 

B Ik weet niet goed wat ik moet beginnen.  

Ik loop al een tijd met iets rond …  
Iets waarvan ik weet dat ik het moet aanpakken. Maar ik durf niet. 
Kent u dat gevoel dat de wereld helemaal goed is. Alles is goed. D’r 

zijn nergens problemen. Alles gaat z’n gangetje. Iedereen is 
tevreden. Gelukkig zelfs! Maar jij zit met iets, al een tijdje, al een 

hele tijd, maar als je daarover gaat beginnen dan worden al die 
mensen waar je mee te maken hebt en die nu tevreden zijn, die 

stort je dan diep in de depressie. Je verwoest die gelukkige levens. 
Heb u dat wel ’s gehad!?  
In mij familie komt het regelmatig voor. Mijn broer Bas bijvoorbeeld. 

Die heel groot en sterk, intelligent. ’s Ook een doorgoede mens. Heel 
betrokken ook met mensen die het minder hebben of moeilijk. En 

die is getrouwd met Irene. En die twee dat is een plaatje. Die passen 
bij elkaar als een boutje en z’n moer. Leuke vrouw ook Irene. Heeft 

geneeskunde gestudeerd. Is een autoriteit op vlak van urologie. Doet 
onderzoek. Naar het syndroom van Fanconi. Gaat ze altijd heel 
gedreven over praten op feestjes en zo. Zeiden wij: Komt Fanconi 

ook!? Als d’r een feestje was in de familie ….  



En bas is ingenieur, die loopt in een maatpak en met gummilaarzen 
en zo’n gele helm op z’n hoofd loopt ie rond op zo’n bouwwerf, en 

dan zegt ie dingen en dan luistert iedereen naar ‘m. Als die dan 
bijvoorbeeld zegt, die brug moet hoger of zo dan gaat iedereen dat 
doen, dan gaan ze die brug hoger maken. Hij is mijn  oudere broer 

en ik heb altijd naar ’m opgekeken.  
Ze wonen in een villa in Wageningen. Hebben ze twee prachtige 

kinderen. Charly en Wibe. Van die pientere jongetjes weetjewel, 
Wibo is twaalf en die speelt voortreffelijk hobo en Charly : veertien, 

en die ontwerpt vliegtuigen op z’n computer met zo’n heel moeilijk 
programma dat ie van z’n vader had gekregen. Een gezin dat zo uit 
een verzekeringsreklame is losgebroken?  Twee auto’s voor de deur 

ook een saab en een BMW. En dan komt Irene op een goeie dag 
thuis en die zegt tegen Bas dat ze lesbisch is.  

Snap je.  
En dan valt dat hele plaatje in mekaar. Dat hele prachtige wereldje 

dat zakt ineen. Als een plastic tuinkabouter op een open vuur. Irene 
kruipt bij een vriendin op een of ander schraal appartementje in 
Amsterdam Oost. En Bas loopt verloren in die lege villa en drinkt 

wel heul veel wiskhy plots en die scheert zich niet meer. Ik vond dat 
zo zielig om te zien. Ik dacht straks storten zijn bruggen ook nog in. 

En je kan Irene niks verwijten. Niemand kan d’r wat aan doen. Ze 
bleef ook heel aardig tegen me als schoonzus, maar dan zelf begin je 

ook dingen te denken als zou ze met me naar bed willen …!? Omdat 
ze aardig is snap je. Alles wordt zo ranzig ineens. Tot en met zelfs je 
eigen gedachten. Charly helemaal in zichzelf kruipt. Wordt een stille 

puber. Al z’n spontaniteit is ineens verdwenen uit dat kind. En Wibe 
z’n kamer rook naar hash op een goeie dag. Daar was ik nog het 

meest door geshocked.  
… 

Nou ja …. 
(wendt zich tot Edwin) 

Ik ga je even storen. Dit doe ik normaal nooit. Maar ik weet niet hoe 
ik dit moet aanpakken … en hier (geeft hem een brief) ( en gaat zelf 
aan tafel op haar vuisten zitten knagen.) 
(Edwin leest de brief. ( We nemen onze tijd hiervoor / Prachtige 
muziek Intro van de Kytemanorchestra) dan vouwt hij de brief dicht, 

beeindigt zijn meditatie, staat recht en komt naar de tafel.)     
Ik wist niet hoe ik dit op een andere manier … 

     

A Sinds wanneer is dit; 

 

B Ik weet niet … Ik ben die in augustus tegengekomen, hij stond 
folders uit te delen, een nieuw soort bodywerk, waar hij voor was 

opgeleid. Hij ging een praktijk op starten en we hebben toen wat 
gepra … 

 

A Ik ga nu naar buiten. 
 



B Ja O.K. 
 

A Even wandelen,  

over een uurtje of zo kom ik terug. 
En dan ben jij weg, met al je spullen. 
Is er hier geen sppor meer van je terug te vinden. 

Ja!? 
 

B Tuurlijk. 

( Hij doet zijn jas aan wil de deur uit gaan) 
En hoe moet het met … 
 

A Ja!? 

 

B De bedrijfsdingen, je afspraken en zo. 
 

A Alles wordt afgezegd. 

 

B Dat kan denk ik niet zo maar. 

 

A Ik denk het wel. 
En jij gaat het oplossen. Ja!? 

 

B Tjah. 
 

 (gaat de deur uit / tegen het publiek) 
(zij als een rat, als een schduw pakt achter hem gauw al haar 

spullen bij mekaar, maar het zijn d’ r nogal veel dus dat duurt een 
tijdje) 

(tegen het publiek) 
Ik merk dat ik het hier niet zo moeilijk mee heb. Ik hoef ook niet na 

te denken, merk ik, over wat me te doen staat. Het gebeurd vanzelf. 
Zoals wanneer je honger hebt … stop je vanzelf een boterham in je 
hoofd. D’r is dan daar niemand die iets doet, dat lichaam gaat z’n 

eigen gang. 
En ik , ik … ehmmm… 

Het leven, zeg maar … onze levens, met hun omstandigheden, alle 
omstandigheden, wat er ook gebeurd … ten eerste het hoort telkens 

bij je, hoe vervelend of pijnlijk ze ook zijn, je kunt er ook tegen, d’r 
is nog nooit iemand geweest die iets heeft meegemaakt dat hij niet 
aan kan. We dénken wel altijd dat we het niet aan kunnen. Ons ego 

dénkt dat altijd al heel gauw Oh dit kan ik niet aan, maar we 
vergeten dan hoe sterk we in wezen zijn. We hebben d’r geen idee 

van  hoe veel we aankunnen. Achteraf, jaren later blijkt dat we 
gigantische dingen hebben aangekund. Dingen die we in eerste 

instantie niet aanvaardden. Dat wel. We zéggen wel ik kan het niet 
aan, een vrouw heeft ons verlaten m’n kind is gestorven of wij zijn 
verminkt geraakt, zijn met ons gezicht in een bak bijtend zuur 

gevallen, of helemaal verkoold in een brand, we leven nog maar ons 



gezicht is helemaal, ingefrommeld en kaal en met een strak 
gespannen melkvel d’r overheen en we kunnen niet meer onder de 

mensen komen, en dan zeggen we wel ‘ik kan dit niet aan’ maar we 
bedoelen ‘ik aanvaard dit niet’ maar dat is iets anders. In een later 
stadium ga je het wel aanvaarden en dan merk je dat je het wel aan 

kan. En het is ook altijd zo dat alles wat er gebeurd een vorm van 
communicatie is, met … noem het God voor mijn part of ‘Het’ in de 

zin van ‘het universum’ .Hét universum probeert je iets te vertellen. 
Door de dingen die d’r gebeuren in je leven. Voortdurend. Dingen 

die je nodig hebt. Waar je op dit moment aan toe bent. En dat is 
nooit intellectueel. Nooit een richtlijn. Of een regel. Dat is nooit je 
moet meer dit of dat of zo … dat is altijd meteen Bham!, snap je, dat 

is altijd meteen op het niveau van de ervaring, meteen met emoties, 
met verwarring en wanhoop, en verdriet en pijn en ontreddering,  

intelectueel ga je dan watertrappelen zie je, het verstand gaat met 
z’n tienduizend woordjes in beweging proberen blijven om niet te 

verzuipen in die kolkende emotionele branding … 
(Loopt ineens terug naar binnen.)      
(doet zijn  jas uit gaat een glas water inschenken) 

Waarom heb je daar niet onmiddellijk iets over gezegd!? 
 

B Wat zeg je. 

 

A Augustus dat is meer dan drie kwart jaar geleden. 
 

B Ja. 
 

A En je komt er nu pas mee af. 

 

B Ja. 
 

A Waarom!? 

 

B Ik weet het niet. 

Ik dacht dat het geen kwaad kon. 
 

A En nu kan het dus kwaad ineens. Na drie kwart jaar. 

 

B Je bent boos. 
 

A Nee! Nee!  
Ik ben niet boos. 

Ik ga hier toch niet boos om worden. 
 

B Ik was bang. 

 

A Waarvoor!? 
 

B Voor je reactie. 



 

A Nergens voor nodig. 
 

B En het spijt me … 
 

A Wat spijt je. 

Dat je d’r zo laat mee gekomen bent,  
Of dat het gebeurd is,  

  

B Alles, 
 

A … 
Hoe oud is hij. 

 

B Mijn leeftijd. 
 

A Dan zijn we klaar toch!? 

Ik ruim met plezier de baan. 
Ik ken mijn plaats. 
 

B Het spijt me verschrikkelijk. 

Ik kan niks anders verzinnen om te zeggen. 
 

A Spijt kan jij nu nog niet voelen,  

Spijt ga je straks pas voelen binnen enkele jaren, wanneer de 
verliefdheid verslensd is en je naast hem met jezelf weer op 
hetzelfde punt bent beland als waar je nu zit en als dan blijkt dat 

met hem daarover niet te redentwisten valt, over hoe het leven in 
mekaar zit en hoe je daar mee om kan gaan, met sleur, met 

gewoonte, dan ga jij spijt hebben, want dan ga jij terugdenken aan 
wat je nu hebt, wat je nu had, waar je nu staat, met wie je nu te 

maken hebt  … 
  

B Maar ik … 
 

A Laat me uitspreken. 

… 
Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. 

 

B Dat ik over enkele jaren pas spijt ga hebben. 
 

A Spijt is het gevolg van een gemis. 
En gemis dat je nu nog niet kan voelen. 

Nee … Ik ben het kwijt. D’r was nog iets maar ik weet het niet meer, 
  

B … 

Helemaal fijn heb ik het nu niet. 
 

A Dat weet ik wel. 



Je kan niet op iemand anders vallen als je het fijn hebt met de 
persoon waar je mee bent. Dat is technisch onmogelijk. Dat hoef je 

me niet nog’s in te wrijven. 
  

B Maar het is niet zo dat ik u … dat ik, … ik wil niet … het … 
 … 

 

A Wat wil je zeggen. 
 

B Ik … 

Ik haat u niet. 
 

A Kijk ’s aan! 
 

B Misschien moeten we nu eerste even … time out, of zo …Ik voel dat 

je boos bent en dat is begrijpelijk. Ik denk dat ik identiek hetzelfde 
zou reageren … alleen niet zo rustig, ik denk dat ik veel feller …  

  

A Laat u niet misleiden door mijn kalmte … 

 

B Neenee. 
 

A Jij wil een time out  … 

 

B Ik denk dat verstandig is om … 
 

A Je komt mij schriftelijk een mededeling doen, we hebben dat nog 
nooit gedaan, schriftelijk elkaar iets gezegd, dus dat doe je voor het 

eerst en dan vraagt ge onmiddellijk een time out aan …wat we ook 
nog nooit gedaan hebben. 

 

B Ik vind het nogal heftig. Het lijkt me verstandig een en ander een 
beetje te verwerken. 
 

A Eén en ander. Gaan we ook over op wollig taalgebruik. 

 

B Wat zou je dan willen dat ik zeg!? 
 

A Of is dat ook weer een techniek  die ge geleerd op uw cursus 

bedrijfskunde die je ooit hebt gevolgd. De kunst van het 
ontslaggesprek. Iemand schriftelijk voor een aantal voldongen feiten 
stellen  en dan onmiddellijk de time out aanvragen, ‘moesten er nog 

vragen zijn meneer Overbodig, meneer Doeterniettoe, meneer 
Trekjeplan, Bekijkhet, Zoekhetmaaruit… onze sociale dienst zal ze 

graag voor u beantwoorden. 
 

B Ik voel me niet veilig op dit moment Edwin. 
 

A Ga. 



Je kunt hier zo de deur uitwandelen. 
Met je onveiligheid. 

 

B (Neemt haar spullen en loop naar de deur) 
Je mag me bellen. 
 

A Ik ga je niet bellen. 

Waar ga je nu naar toe … !? 
  

B Ik weet nog niet. 

 

A Naar je vriend. 

Bij wie het wel veilig is. 
 

B Nee.  

 

A Je mag hoor. 
 

B Ik ga m’n broer Bas bellen; ik denk dat ik bij hem een tijd. … 
 

A Je hoeft niet nog meer te liegen. 

 

B Ik lieg niet. 
 

A Alsjeblief Laura  wat zal jij nu bij je broer kruipen als je een nieuw 
vriendje hebt. 

 

B Hij is getrouwd. 
 

A Ook dat nog! 

 

B Ze hebben drie kinderen. Hij heeft zijn handen vol met … 
  

A Wat een puinhoop Laura. 
Wat een ontzettende situatie heb je gecreeerd. 

 

B Ik kan er niet aan doen. Het overkomt me. 
 

A Je kan er niet aan doen dat je mekaar bent tegengekomen, daar kan 

je niet aan doen maar aan alles wat er daarna is gebeurd kan je wel 
doen … dat je mekaar bent blijven ontmoeten, dat je d’r niks over 
gezegd hebt, gedurende drie kwart jaar , drie kwart jaar dat je mij … 

 

B (Zij loopt ineens de deur uit … / hij rent in een impuls achter haar 
aan, grijpt haar vast en duwt haar weer naar binnen) 

Ik mocht weg gaan heb je gezegd. 
 

A Ik praat tegen, je ik sta tegen je te praten, ik ben nog tegen je aan 
het praten … 



 

B Dit is gevaarlijk Edwin wat er nu gebeurd 
 

A Vin’ je ’t gek!?  
Jij maakt een snul van me! De hele tijd laat je me in de waan dat ik 

de enige voor je ben. Ik doe alles voor je. Innerlijk, Ik projecteer 
zonder restricties mijn grootste idealen op je op het vlak van 

vrouwen en realties, ik ga d’r van uit dat wat wij hebben perfect en 
onverwoestbaar is, vanwege zijn zelfsprekendheid. Omdat we nooit 

maar dan ook nooit een half woord meningsverschil hebben gehad 
en dan de hele tijd zie jij iemand anders, je kust me , je prijst me, je 
bent enthousiast over me, maar je ziet iemand anders, Hoe denk je 

dat ik me voel …!? 
 

B Ik weet het niet. 

 

A Een snul! 
En dan midden in een zin loopt je weg. 
 

B Dat was in een impuls ik had het gevoeld dat ik nooit weg ging 

geraken. 
 

A Je bént al weg! Je bent al drie kwart jaar weg. 

 

B … 
Wat ik nu ook zeg. 
 

A … 

Ga maar. 
 

 (Ze gaat. Hij rent haar na een tijdje weer achterna, gooit haar op de 

grond, trekt haar jurk omhoog, slip uit, laat zelf zijn broek ook zakken 
en neemt haar.Geen van beiden maken ze hierbij enig geluid. Muziek! 
/ Opus 38 Dustin O’ Hallaran of Vocalise van Rachmaninov door Lizz 

Wright, Alleluja van Eric Whitacre / we zien hier haast niks van, het 
speelt zich af half tussen de poten van het toneel in het strooilicht) 

 

A Zo. 
Nou heb ik ook spijt. 

Ben ik ook de fout ingegaan. 
Hebben we elkaar niks meer te verwijten. 
Staan we gelijk. 

Kunnen we weer praten. 
(B komt traag recht, loopt de kamer in, ze is een schoen kwijt, weet 

niet goed wat ze komt zoeken in de kamer, A ziet een pak koekjes 
liggen en begint dat helemaal p te eten) 

En ik weet uiteraard dat ik me hiervoor niet kàn excuseren. Hier 
zijn geen excuses tegen opgewassen. En verklaren wil ik het niet. 
Vergoelijken.  



… 
Ik weet niet of ik dit ben die dit gedaan heeft … 

… 
Misschien was het wel de almachtige geest die jou via mij precies 
gaf wat je nodig h… 

(B geeft hem een klap in het gezicht. En Nog één. En nog een.)   
Doe maar. 

Je mag alles doen. 
Als je maar niet weg gaat. 

(B neemt haar spullen en gaat weg…   
raapt in het voorbijgaan haar schoen nog op en gaat weg ….) 
 

B (Ze komt na een tijdje met een stoel naar rechts voor op het toneel, 

achter haar zien we op het achterdoek een mailprogramma oplichten, 
nieuw bericht, en terwijl ze praat zien we de tekst achter haar 
verschijnen.) 
Hei klootzak. 

Klootzak. Klootzak. Klootzak. 
Jij bent zo’n klootzak weet je dat. 
Klootzak, klootzak, klootzak, klootzak, klootzak, klootzak. 

Een ander woord wil ik nooit meer tot je richten, 
Klootzak. 

(geluidje van een mailtje dat vertrekt?) 
  

A (geluidje van mailtje dat aankomt) 
Wat moet ik hier op zeggen!? 

Je hebt gelijk. 
(links geluid van mailtje dat vertrekt) 

(rechts geluid van mailtje dat aan komt) 
Ik weet niet wat me bezielde. Dit zeg ik gewoon als mededeling, niet 

als excuus. 
En ik snap dat je weg bent en nooit meer iets met me te maken wil 

hebben. 
Desondanks mis ik je. 
Meer dan ik durf te zeggen. 

(geluiden mailtjes …) 
 

B Klootzak, klootzak, klootzak, klootzak …. 

(geluiden mailtjes) 
 

A O.K. 
… 

(Staat recht loopt naar voor op het toneel met een hand boven de ogen 
tegen het laag invallende licht vanuit de zaal.) 

Dan houdt het op … ehm mensen. 
Dan is dit het einde van deze voorstelling, dit toneelstuk, van dit 

verhaal zeg maar. 
Doe het zaallicht maar aan en dan gaan we allemaal naar huis. 
Als het zo zit! 



( zaallicht aan ) 
Het is een beetje anders gelopen dan ehm … 

Nu ja u hebt het gezien … 
Het was niet de bedoeling dat ik … 
En we hebben…  ik heb toch. 

…  
En we krijgen dit niet meer recht. 

Van z’n leven niet meer. 
Al ik stuur nog honderden maitjes, kaarten en berichten,  

Laten we nog’s samen gaan zitten en beschaafd afscheid nemen. 
Met een kopje thee … en een droevige glimlach eventueel  
er wordt niet meer op geantwoord. 

Op niks. 
Alleen : klootzak. 

Op alles. 
Begrijpelijk. 

Maar erg inferieur, qua literair gehalte e.d. 
Dus : boeken dicht en klaar. 
Ga maar weer naar huis. Zit niks anders op. Vraag je geld terug 

voor mijn part.  
Loop maar te foeteren : Wat is dit nu voor raar toneelstuk … . 

Precies ja!  
Zoals het leven zelf dus. 

Een raar toneelstuk. 
(zucht) 
Goeieavond. 

(Tegen B) Nu tevreden!? 
(Loopt af )  

(werklicht gaat aan …  
 

B (Wanneer techniekers beginnen het decor af te breken …) 

Wacht misschien nog even. 
Ik zal ’s met ‘m gaan praten. 
(Loopt naar achter, praat daar tegen iemand die kennelijk nog in de 

coulissen staat) 
 

A Nee! 

 

B (komt terug naar voor, met gebogen hoofd, ze heeft een mededeling) 
Weet je wat het punt is ….  
We kunnen dit verhaal niet vertellen zoals het is. 

De essentie van de ontreddering die deze twee mensen overvalt 
kunnen we onmogelijk voelbaar maken … omdat zegt hij, hoe moet 

ik dat nou verwoorden … omdat U het in de vorm van een 
voorstelling, een toneelstuk krijgt voorgeschoteld. U weet dat dit 

straks is afgelopen. Zo en zo laat. En dat ik wel kan weggaan 
zogenaamd maar dat ik altijd zal terugkomen; dat ik wel moet 

terugkomen omdat anders het toneelstuk gedaan is. 
Dus wij kunnen spelen wat we willen … zegt hij. 



(loopt weer naar achter komt halverwege terug …) 
Ik vind het ook heel vervelend hoor wat er nu gebeurd.  

Normaal spelen we nog dat ik weer bij draai, en dan gaat hij weer in 
het rood en dan op het einde komt het een soort van goed met een 
loutering en zo een catharsis en dan gaat iedereen, geraakt naar 

huis … 
   

A (Van achter ) de tweede wereldoorlog kan je ook niet spelen. Want 

iedereen wéét dat die maar vier jaar heeft geduurd. Wat is nou vier 
jaar. Maar als je daar in zit, in de tweede wereldoorlog, heb je daar 

geen idee van, dat ie na vier jaar zal zijn afgelopen, het kan eeuwig 
duren; niemand weet dat de geallieerden een incasie aan hetv 
oorbereiden zijn?  En voor al die mensen die gestorven zijn is hij 

nooit opgehouden, de oorlog. 
  

B Kom laten we misschien gewoon verder doen … 

We hebben het nu kunnen zeggen. 
Je punt is duidelijk. 

 

A Nee! 

 

B De mensen gaan d’r rekening mee houden … 
 

A Je kàn daar geen rekening mee houden. 

Het is een kwestie van perceptie. Als je een kaartje hebt betaald om 
naar een verhaal te gaan kijken van iets dat … laat het dan nog 
echt gebeurd zijn en authentiek gespeeld worden, maar de 

voorkennis van de mensen dat we maar met z’n tweeen zijn, want er 
staan meer twee namen op de affiche dus als jij weg gaat dan moet 

je terugkomen anders is het stuk afgelopen, dus ik kan ik staan 
spelen wat ik wil dat ik bang ben dat je nooit meer gaat 

terugkomen; de hele zaal wéét ze komt terug en hij weet dat.  
 

B Ja dat heb ik net uitgelegd. 
 

A Wat!? 

 

B Dat heb ik net uitgelegd. 
 

A Dan weet iedereen dus dat ik niet echt bang ben dat je nooit meer 
terug komt, dat ik niet echt bang kan zijn …  Om ook maar in de 

buurt te komen van hoe het werkelijk is, in de buurt van de chaos, 
de ontgoocheling,  moeten we veel vroeger dan aangekondigd klaar 

zijn en moeten er hier nog een paar acteurs het toneel op stappen, 
die niet op de affiche staan. 

 

B Ik vind dat je kinderachtig doet. 
We zijn een liefdesverhaal aan het spelen. 
 



A Nee, nee, nee,  
Jij bent misschien een liefdesverhaal aan het spelen, maar ik 

probere de werkelijkheid te pakken.  
Ik wil laten zien hoe het echt is, hoe het echt voelt,  
Ik heb dit meegemaakt.  

 

B Heb jij je vriendin verkracht? 
 

A Daar gaat het niet om. Heb ik dat gedaan heb ik dat niet gedaan. 

Dat is hooguit interessant voor in een boulevardblad. 
In overdrachtelijke zin heb ik het zeker gedaan. 
 

B Je hebt het gedaan!? 

 

A In een vorig leven!? 
Zonder twijfel. 

En ik ben d’r niet fier op.   
 

B En wat moeten we dan nu doen!? 
 

A Ik weet het niet. 

 

B Ik weet het ook niet hoor. 
 

A Pr’cies! 
En nou zijn we d’r. Niemand weet het. Hoort dit bij de voorstelling of 

is ze nu echt afgelopen. Of gaan ze straks nog door. Dit is niet meer 
leuk. Ik ben d’r helemaal uit nu. Die vijf sterren in de krant kunnen 

ze vergeten. 
Precies. En zo is het. Het is niet leuk, je bent er helemaal uit en het 

gaat niet om de sterren. 
 

B Zal ik een liedje zingen. 
 

A Je gaat je gang maar. 

(Als zij een tijdje aan het zingen is begint hij te mailen) 
Laura, 

Ik weet niet wat er in jou om gaat. 
Ik merk dat je nog steeds niks zegt.  

Is dat uit onvermogen, koppigheid, ben je nog steeds alleen maar 
kwaad ... ik heb er geen idee van. 
 

Ikzelf heb ook het gevoel dat alles wat ik zeg net zo goed of 
misschien zelfs beter ongezegd kan blijven. 

En ik heb het idee dat we uit elkaar aan het gaan zijn . 
Dat dat zo maar kan.  

Ineens is het afgelopen  
en niemand heeft het zien aankomen. 
 



Ik merk dat niks in mij zich daartegen verzet. 
Misbegrijp me niet, ik voel me uiteraard ellendig deze dagen, mijn 

hart doet pijn, ik eet nauwelijks, slaap te weinig .... 
Maar ik denk dit eerder op te kunnen lossen door deze pijn (die mij 
helaas maar al te vertrouwd is)  te verduren, te verduren te 

verduren, tot het over enkele maanden wat minder word en over een 
half jaar nog wat minder, over een jaar nog wat minder  tot het op 

den duur haast helemaal verdwenen is ... . 
dat lijkt mij op dit moment veel haalbaarder en realistischer,  

dan te proberen door met jou praten dat wat ik voor je voel te doen 
verdwijnen 
Ik merk dat iets in mij zich direct beschaamd terug trekt en plaats 

wil maken voor die andere meneer waar je mee bent, die het z’n 
huwelijk en zijn kinderen, omdat ik zo veel ouder ben ... 

en wat ook nog meewerkt is dat ik in wat er nu gebeurd een stuk 
van mij karma erken dat naar harmonie streeft,  

Ik sta nu namelijk in de schoenen als deze waarin ik de moeder van 
mijn twee kinderen ooit heb achtergelaten, mij overkomt exact 
hetzelfde wat ik haar heb aangedaan en ik ben volledig bereid, om 

zonder morren die pil te slikken. 
 

B Ik mis je. 

 

A Zeg dat niet.  
Ik ga onmiddellijk weer hopen, merk ik.  
 

B Ik mis je al heel lang. 

Al enkele jaren. 
De Edwin van in het begin ben ik op een gegeven moment zonder 

dat ik het in de gaten had kwijtgeraakt …  
 

A Die is er ongetwijfeld nog. 

Ergens 
Die moet er nog zijn. Toch!? 
 

B Nee, nee, Je snapt het niet. 

 

A Ik ben jou ook kwijt hoor. 
 

B En ik snap bijvoorbeeld niet hoe je dat vorige keer hebt kunnen 
doen. Wat je toen gedaan hebt?  

 

A Wil je het snappen!? 
 

B Nee. 

 

A Ik snap het ook niet. 
Maar omdat ik het zelf ben die het gedaan heeft kan ik het niet zo 
maar veroordelen als iets wat een ander doet. Niet ik. 



Ik moet het dus wel proberen te snappen. Of het verdringen. Zeggen 
: dat was ik niet. Ik was mezelf niet. Dan plaats ik het weer buiten 

mezelf. 
 

B Klootzak. 
 

A Ik heb dat niet alleen gedaan denk ik. 

 

B Wablieft!? 
 

A Dat het iets is wat ontstaat, in de sfeer … in wat twee mensen bij 
elkaar oproepen … de energetische lading van een moment. 

Als jij bijvoorbeeld vroeger, ik zeg maar, misbruikt bent geweest of 
zo, toe je nog te klein was om zo iets te plaatsen … 

  

B Zoiets zal ik nooit kunnen plaatsen. 
 

A O.K. 
Blijf dan maar boos en wrokkig. 

Dat recht heb je. 
 

B Recht!? 

 

A Nou ja … k bedoel je mag dat doen. 
 

B Als je maar niet begint te denken dat dat jou het recht geeft om ook 
maar alles te doen wat je doet. 

 

A Maar we doen  het Laura, we doen het, We kunnen het wel 
verbieden, we kunnen wel zeggen dat het niet mag, verkrachten en 

moorden en misbruiken en stelen en martelen, maar we doen het. 
 

B Wie!? 
 

A De mensheid! 

 

B Ik niet. 
 

A Oordeel dan maar. Wijs maar met de vinger. En blijf zelf maar gaaf 

heilig en ongeschonden. 
 

B Ik ben niet heilig en ongeschonden. Ik wil dat ook niet zijn. 
Maar ik houd mij aan een aantal grenzen die ik niet overschreid. 

 

A Tot je het wel doet. 
 

B Jij weet niet waar je het over hebt. 
Ik hoor aan de het gemak en de toon waarmee je de dingen zegt die 

je zegt dat je niet weet waar je over praat. 



   

A Vertel het me dan. 
 

B Dat kan je niet vertellen. 
 

A Dan kan je me ook niet van onwetendheid beschuldigen, want dan 

ben je daar zelf net zo schuldig aan. Je wil niet luisteren naar hoe 
het langs mijn kant was, naar wat er denk ik bij mij vanbinnen 

gebeurde, je wil me niet vertellen hoe het voor jou was, hoe jij dat in 
je binnenste hebt meegemaakt en verwerkt …  

 

B Valt hem aan. Schopt hem tegen het hoofd, hij valt om en dan schopt 

zij hem in blinde razernij overal waar ze hem raken kan.  
Ik zou je op je buik moeten vastbinden en met een bezemsteel in je 

aars porren, als jij zo graag een idee hebt van hoe het is … 
 

A O.K. 

 

B Dat is al duizenden jaren dat jullie dat doen. 

 

A Definieer ‘jullie’ 
 

B Hele horden, hele legers mannen die zich eeuw in eeuw uit 

vergrijpen, telkens weer nieuwe generaties verse vrouwen … 
 

A En wie zegt dat die verse vrouwen niet de reincarnatie zijn van de 
mannen die zich in een leven daarvoor zo misdragen hebben. Dat 

heb ik wel ’s gelezen dat je alternerend als man en als vrouw 
geboren wordt. En dat de dingen zich telkens opnieuw karmisch in 

evenwicht proberen trekken door zo te doen. In dat geval is de enige 
manier om uit die vicieuse circel te stappen, begrip en vergeving. 

Luisteren, inleving … 
 

B Waar haal jij godverdomme het lef vandaan!? 
 

A Hoe bedoel je. 

 

B Ga jij je d’r zo tussenuit lullen. Zit jij jezelf op deze manier te 
sussen. En de deur wijd open te zetten voor alle denkbare vormen 

van wangedrag. Verkrachting, marteling, oh niet op letten het is 
maar wat karma dat zich recht trekt. 
 

A En nu ophouden Laura. 

 

B Ga me weer slaan. 
 

A Zou je dat willen. 
 

B Ja dat zou ik willen. Zodat jij kan zien dat jij helemaal niet dat 



halfgodje bent dat de mensen van je maken. 
 

A De mensen! 

De mensen! 
Wie heeft mij zo gemaakt. 
Wie is hier ongevraagd binnen komen vallen. Wie wilde mij 

organiseren. 
  

B Ik heb nooit geloofd dat jij God bent. 

 

A En misschien is dat je enige vergissing. 
 

B Wat zeg jij nou!? 
 

A 

 

… 

Alles is God. Per definitie! Dus ik ook. Jij ook. Wij zijn stukjes God 
die elkaar ervaringen bezorgen. De dingen die ik zeg, de dingen die 

jij zegt, die zijn niet bedacht , in de zin van door een van ons zelf 
gemaakt met een bepaald doel … Dat zijn allemaal dingen die in  
ons opkomen, wij kunnen niks anders zeggen dan dingen die in ons 

opkomen. 
 

B En je gaat maar door! 

Alle verantwoordlijkheid van je af te lullen. 
 

A Ik ben alleen op zoek naar een verhaal Laura … een verhaal waarin 
we ons alle twee kunnen vinden. Waar we alletwee mee kunnen 

leven en waarin plaats is voor alles wat er tussen ons gebeurd en is 
gebeurd en zal gebeuren. 

 

B Ik ga nooit meer me jou mee. 
 

A Dat is ook niet waar ik op uit ben. 
 

B Als je dat maar weet. 

 

A Wat doen we hier dan nog. 
 

B Vraag ik me ook af. 

 

A Ga! 

 

B (Geen van beiden gaat) 
(B loopt uiteindelijk helemaal naar de zijkant van het toneel, gaat 

eventueel in de tribune op de trap zitten. De kalender op het 
achterdoek gaat weer te keer. Weken, maanden  verder. B praat 

weer; staat telkens recht om iets te zeggen.) 
Gisteren was ik op weg naar de supermarkt, en ik wilde invoegen bij 
een stoplicht, ik wilde naar links, maar d’r bleven maar auto’s 



komen, ik stond uiterst rechts  en ze lieten me d’r niet tussen en op 
een gegeven moment wring ik me d’r toch tussen zodat die man 

achter me op zijn rem moest gaan staan, en die ging meteen ook 
toeteren en met zijn grootlichten te keer en ik ben toen ook op mijn 
rem gaan staan heb de auto stil gezet, ben uitgestapt, naar die man 

achter me gelopen, heb zijn portier opengetrokken en tegen hem 
beginnen brullen, Of hij godverdomme niet een beetje hoffelijk kon 

zijn, ik sta een half uur te knipperen met mij knipperlicht, niemand 
die d’r op let, niemand die het ziet, niemand die me door laat en als 

ik me d’r met assertiviteit tussenwring ga je tegen mij te keer alsof 
ik je heb proberen te vermoorden, het komt niet eens in je op dat je 
me ook gewoon voor had kunnen laten! Dat je ook gewoon 

vriendelijk had kunnen zijn, hoffelijk, beleefd. En ik ging maar door 
over vriendelijkheid en oorlog. En die man stapte uit, ik dacht : hij 

gaat me slaan. Ik dacht laat ‘m maar doen, ik stamp z’n ballen door 
z’n keel en hij spreid zijn armen alsof hij me zo een karateslag gaat 

geven langs beide kanten van mijn nek en het volgende moment 
heeft hij me vast in een omarming, en hij fluistert in mij oor, je hebt 
gelijk , je hebt gelijk, je hebt gelijk, het spijt me.  

En ik ben toen beginnen snotteren en ik heb me geëxcuseerd. 
Terwijl het stoplicht de hele tijd groen bleef worden en weer rood en 

weer groen en het verkeer verbaasd om ons heen reed … . 
Het was een heel onnozele man. Hij had een bruine overall aan en 

er stak een factuur uit zijn borstzak. (gaat zitten staat weer recht) en 
dan nadien ben ik terug naar huis gereden, verbijsterd over mezelf, 

want ik doe dit soort dingen nooit, uitstappen en zo en de mensen 
de waarheid zeggen … maar ik merkte toen, en dat wilde ik eigenlijk 
vertellen, ik merkte toen dat dat te maken had met pijn, die agressie 

bedoel ik , van mij, die had te maken met de pijn die ik voel sinds 
dat zo bezig is tussen ons, tussen hem en mij, pijn op het 

middenrif, in de borststreek. Een niet fisieke, hevige pijn. Ik ben 
zeker als je op zoek gaat met een scanner of zo dan vind je niks, dus 

technisch bestaat die pijn niet eens, maar toch voel ik ‘m de hele 
dag en kan ik er niet van slapen. Het enige dat een beetje helpt zijn 
gedachten aan zelfmoord, dat ik mijn keel ga doorsnijden of een 

mes in m’n hart steek, wat ik zelf ook een heel rare manier vind om 
je zelf dood te maken, maar dat soort beelden komen dan in mij op 

en die vertroosten. Mezelf dood maken, niet om wraak te nemen of 
om hem een slecht gevoel te geven maar om die pijn te doen 

ophouden. En dan kan je d’r niks meer bij hebben als je zo bent. 
Als ze je d’r dan niet tussen laten bij ’t stoplicht of zo. (zitten staan) 
Maar dus al die verkeersagressie, al die opgefokte mensen in hun 

auto’s, al dat boze in het verkeer is pijn denk ik, ergens. Ik had dat 
nog nooit zo bekeken. Misschien dat ze het niet meer weten, dat ze 

het niet bewust meer voelen. Maar ze hebben het wel. Anders doe je 
zo niet. (gaat zitten staat weer recht) En de tweede manier om de 

pijn te doen verdwijnen is door met hem teee … whatever, praten, 
ruzie maken, wat dan ook als het maar kontakt is. Kontakt. 

’s Zo raar!? 



 

A (setting van een toespraak opnieuw, bij de micro dus) 
Ik. … 

… 
Wat een woordje hè : Ik. 
Ik wil vanalles zeggen en het begint allemaal met ik. Alle zinnen die 

in me opkomen beginnen met ik.  
Ik ga d’r mee stoppen, wil ik zeggen. Met de toespraken en de 

boeken. 
Ik ga me terugtrekken,  

Ik ga een einde maken aan deze poppenkast. 
Ik, ik, ik, … hoor je het!? 
Ik vind het niet meer opportuun wat we doen,  

We maken onszelf wat wijs, draaien ons een rad voor ogen, we 
denken dat we goed bezig zijn, grensverleggend, dat we onszelf en 

misschien wel de aarde aan het veranderen zijn, omvormen en we 
hebben niet in de gaten dat we alleen een volgend rondje maken in 

een dans die misschien nog ouder is dan de tijd.  
Want wat we allemaal mee hier naar toe brengen is : ik. Jullie 
hebben het bij. Ik heb het bij. Wellicht is het zelfs omgekeerd, dat 

wij niet ik hebben meegebracht maar dat het de ikken zijn die ons 
hier naartoe hebben gesleept. 

En wat doet ik!? Plannetjes maken. 
Het ik heeft de hele wereld, vertaald in concepten, alle denkbare 

verschijnselen, heeft het verpakt in begrippen, zichzelf inbegrepen, 
omgezet in woorden. Daarna heeft ik die woorden en begrippen in 
verband gebracht met elkaar, volgens de wetten van de logica. 

Overal is ik verbanden beginnen zien, oorzaken, gevolgen, daaruit 
zijn verklaringen ontstaan, theorieen, visies,  die je kan uitleggen op 

een manier dat ze door andere ikken kunnen begrepen worden en 
waarover ik het met andere ikken eens kan zijn, daardoor gaan de 

ikken zich beter voelen, beter dan de mensen waarin ikken huizen 
die die theorieen niet begrijpen, of kennen … maakt niet uit of het 
nu gaat om kapitalisten en communisten, neoliberalen of ecologisch 

intelligenten, Ajax en Feyenoord, hutu’s en tutsis, romeinen en 
Menapiers of Eburonen. Wij hier aanwezig en alle andere mensen 

die hier niet aanwezig zijn … 
Het is weer hetzelfde, ook wat wij doen is weer net hetzelfde, net 

hetzelfde als wat we altijd al hebben gedaan… En het zal net zo min 
als al die andere theorieen en visies tot een oplossing leiden. Omdat 
de wereld niet bestaat uit concepten, omdat de werkelijkheid zich 

niks aan trekt van alle woorden die we d’r op plakken, de 
werkelijkheid gaat zijn gang. Ondanks alles wat we door middel van 

concepten en theorieen hebben verzonnen om gelukkig te worden, 
welvaart, democratie, mensenrechten, pensioenen, 

zwangerschapsverlof, zetelverwarming, electrische tandenborstel, is 
het zelfmoordcijfer nog nooit zo hoog geweest, evenals de omzet van 
antidepressiva …  

Ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen … 



Maakt niet uit… 
 

Allemaal willen we gelukkig zijn. 
En nog nooit! Nog nooit is dat gelukt. 
Geen enkel van die plannetjes heeft gewerkt. 

Geen enkel plannetje werkt. 
Ook wat wij hier doen en gedaan hebben, die boeken, die lezingen, 

die workshops … het gaat ook weer gewoon om een plan dat is 
gebaseerd op een geconceptualiseerde voorstelling van de 

werkelijkheid, op het idee dat het zus of zo ineen zit en dat we 
bijgevolg dit moeten doen en dat moeten vermijden … en dat is 
tijdverlies. Het gaat niet werken. Het is omweg.      

Ga naar huis. 
Dat ga ik ook doen; trek u terug. 

Trek u innerlijk terug uit de wereld. Ga naar het gebied van voor de 
gedachten, voor de woorden. Doe je werk, betaal je belastingen, 

breng je gezin groot, maar probeer zo min mogelijk betrokken te 
geraken. Zorg voor je leven zoals bij rijke mensen een 
kinderjuffrouw voor de kinderen zorgt. Ze zal ze kleden en voeden 

en wassen en naar bed brengen, ze zal van ze houden en met ze 
spelen, ze aan het lachen maken en zelf plezier hebben, maar als ze 

’s avonds de dag om is en ze de kinderen naar bed heeft gebracht, 
zal ze naar huis gaan; zal ze ze zonder problemen achter zich laten 

en zich concentreren op haar eigen leven.  
Zoals de kinderjuffrouw naar huis gaat. Zo kunnen wij dat ook 
doen. Naar binnen gaan en daar in ons binnenste ieder op zijn eigen 

manier met vallen en opstaan een weggetje uithakken naar het 
geluk waar we wellicht al eeuwen, tevergeefs naar op zoek zijn. 

We staan d’ alleen voor, ondankst duizenden boeken en honderden 
guru’s, methoden, en technieken,  

We staan d’r alleen voor, allemaal,  
We worden alleen geboren en we gaan alleen dood. 

En groeien is altijd weer een kwestie van sterven en geboren 
worden, van los laten, vallen in het onbekende en opgevangen 
worden door iets wat je niet had kunnen verzinnen.  

Ik heb anderhalve maand geleden mijn vriendin verkracht. 
… 

Ja je hoort het goed. En voor in geval je het niet goed gehoord zou 
hebben zeg ik het nog ‘s. 

Ik heb anderhalve maand geleden mijn vriendin verkracht. 
Ze had iemand anders en ik heb haar in een opwelling van woede 
en frustratie, op de grond gegooid en met geweld genomen. Ik was 

mezelf niet zoals ze zeggen. Ik dacht er niet bij na. Of ik dacht zelfs, 
terwijl ik bezig was, dat ze het misschien wel prettig zou vinden.  

Maar ze vond het niet prettig. 
Voilà. 

En nu leeft er spijt in mij, en onvermogen, hoe hier mee om te gaan 
met mezelf, met dat stuk in mij dat zulke dingen doet… zelfhaat …  
Waarom!? Waar kwam het vandaan!? Gaat dat stuk het niet nog ’s 



doen !?… moeten we’t niet opsluiten !?…  
 

Dus ga nu maar, oordeel, veroordeel, distancieer u, wijs met de 
vinger, of ontferm u, probeer te begrijpen, accepteer … doe maar 
wat in je op komt, het ene is niet beter dan het ander … maar blijf 

er bij zitten en kijk. Kijk. Kijk. 
Dat is het enige dat we kunnen doen. Kijken en niks verwerpen.  

Ook niet het verwerpelijke, ook niet het veroordelen van het 
verwerpelijke,  

Kijk, en verwerp niks … 
… 
Goeie avond. 

(kalender gaat te keer) 
(bel gaat) 

 

A Hoi … 
 

B … 
 

A Wil je binnen komen of … 

Wil je me alleen maar in de ogen kijken terwijl we in het deurgat 
staan. 

 

B Binnen 
 

A Kom maar binnen. 
(B  komt binnen gaat niet zitten. A staat daar ook maar) 

Het is heel dapper van je om nog ’s langs te komen … 
Of moest het? Kom je iets afgeven, of wil je me iets zeggen, heb je 

jezelf voorgenomen: ik ga ‘m dit of dat zeggen. 
 

B Ik weet niet goed waarom ik naar hier kom 

 

A Wat zeg je. 
 

B Ik zeg : ik weet niet goed wat ik hier kom doen. 

 

A Als je wil kan je gaan zitten. 
Misschien komen we d’r wel achter als we gewoon een beetje stil 

zijn. 
 

B Ze zijn allebei stil. B begint zachtjes te huilen. Je hoor alleen een heel 
klein snifje, en dan een tijdje later haalt ze een gebruikt frommeltje 

tissue uit haar broekzak en snuit haar neus. Daardoor weten we 
zeker : Ze staat te huilen. 

Sorry. 
 

A (heeft zelf ook last om z’n tranen te bedwingen.) ’s O.K. 
(gaat weg en komt terug met een keukenrol.) Zullen we gaan zitten!? 



(hij gaat zitten zij blijft staan.) 
 

B Alles is zo tevergeefs, weet je.  

Het hele leven, is zo in en in saai, en niksig. Zie ik mensen bij de 
halte op een bus staan wachten, en ik zie aan hun gezichten in wat 
voor stomme levens ze zitten, en ze weten het zelf niet. Staan ze 

weer op een bus te wachten, en dan!? Pakken ze die bus. En dan!? 
Alles is zo in en in hopeloos en futiel en belachelijk en zwaar en … 

niemand kan mij uitleggen waarom … 
 

A Komt door mij … 
 

B Ik had dat daarvoor al. 

Ik heb dat mijn hele leven al. 
 

A Heb je nooit verteld. 

 

B Ik vertel het nu. 
 

A O.k. 
 

B Doe niet zo therapeuterig, of…  schuldig. Ik weet niet wat je doet, 

maar doe niet zo. 
Een stuk in mij is vrolijk en dynamisch, en doet de dingen die van 

haar verwacht worden, maar daaronder zit er al heel mijn leven iets 
dat zeg ‘en dan!?’ Bij alles wat ik onderneem. Of ondernemen wil. 
Vroeger heb ik daar nooit zo naar geluisterd. Ik kon mijn oren daar 

voor dichtstoppen, daar niet op letten, dat onderdrukken. Maar nu 
hoor ik het heel luid, en bij alles wat ik denk of van plan ben; zal ik 

op zeilcursus gaan!? Zie ik mezelf eventjes dat plezier hebben, me 
bukkend onder de ra door met een roer in mijn hand of als 

fokkemaatje lachend over de loefzijde haartjes in de wind naar een 
boeggolf kijken, en meteen daarop denk ik En dan!? Ben toch niet 
achterlijk of zo. Is er nu iets stompzinnigers dan je op het Veerse 

meer van de ene naar de andere kant te laten blazen door de wind. 
Als je dan nog een kist dringende medicijnen of zo naar de overkant 

moest brengen omdat daar een kind op sterven ligt …  . 
 

A Kan misschien ook … 

 

B …  ik heb het bij alles, ook als ik moet gaan plassen; of als ik denk 

za’k een kop thee drinken … bij alles denk ik: En dan!? So!? Wat 
maakt het uit. Laat die druk maar in mij  blaas, laat die dorst maar 

in mijn keel, what the fuck, dat stomme lichaam met z’n gezeur de 
hele tijd, zijn jeukjes en z’n steekjes en zijn warmte en zijn kou en 

zijn honger en z’n dorst en dan weer moeten poepen en gehunker 
naar suiker, naar chokola, en seks, slagroom … 
 

A Ja … het is natuurlijk zo dat .. 



 

B What the fuck! Snap je. What the fuck. 
Ik vind het hele concept stompzinnig. Lichaam. Ik snap niet wat de 

bedoeling is. Leven. Wat is dat. O.K. God! O.K Incarnatie. Goed en 
kwaad bla  bla. Maar het heeft geen zin. Zelfs als je goed probeert te 
doen zit je d’r naast. Zo’n klotekutarts zonder grenzen of zo … die 

valt ook helemaal om van zijn eigen belangrijkheid, omdat hij 
heulemaal in z’n euntje de wereld zit te redden door ergens totaal 

afgezonderd diep in Africa een neger te staan dichtnaaien of zo … Je 
zit er sowieso de hele tijd naast. 

 

A Tja. 

 

B D’r zijn geen richtlijnen. Wat je ook doet. Het maakt niet uit. 
Jij ook . Ik heb geloofd dat jij het wist. Ik he geloofd dat er 

tenminste iemand was die mooi recht liepn dat ik over de schreef 
kon gaan en onvolmaakte dingen doen maar dat jij ten allen tijden 

… En je bent gewoon een onbetrouwbare hond. 
 

A Misschien moet ik nu iets  zeggen  
… 

  

B Zelfs zelfmoord heeft geen zin weet je dat. 
Je kop afsnijen. En ‘m dan weggooien . Vèèèèèèèr weg… die kop 

weet je. Haalt niks uit. 
 

A Ik wil iets zeggen, zo moet ik het stellen, ik wil iets zeggen, en dan 
ga jij ongetwijfeld ook weer denken ; en dan. Dus ik zeg het vooral 

voor mezelf, denk ik … 
Ehm.  

Ik wil … op zijn minst mij excuseren. Voor wat er gebeurd is… nee 
voor wat ik heb gedaan. Ik heb daar heel vee.. onnnoemelijk… ehm 

spijt, zeg maar … En ik weet niet hoe ik, sindsdien weet ik niet hoe 
ik met mezelf moet omgaan … 
 

B Want dan kom je de volgende keer in een leven terecht waarin je 

nog veel meer reden hebt om jezelf van kant te maken. En als je het 
dan weer doet : dan volgende keer : Nog erger. 

Dit is misschien al mijn vierde leven op rij da’k er uit gestapt ben.  
 

A Hoe kom je daar bij? 
 

B Ergens gelezen. ‘s blijven hangen. 

Sommige dingen die voor jou bedoeld zijn hoef je maar één keer te 
lezen en dat brand zich  vast in je bewustzijn, ksssssss, snap je, 

zoals bij de koeien in westerns, maar dan in je hersens. Ksssss,  
 

A Soms denk ik dat we niks moeten doen. 
 



B Groenten in een wok. Als je die in een wok gooit. Die doen ook 
Kssssss. Naast mij woont er zo’n ouwe keukenchinees, hoe die hier 

verzeild is geraakt, geen idee, spreekt alleen een of ander vergeten 
chinees dialect, zelfs het engelse woord Yes kent ie niet. Kan alleen 
knikken en lachen. Als het markt is geweest raapt hij de weggerolde 

groenten van de grond op, voor die die borstelmachine van de 
gemeente ze opzuigt snap je, dat beurse fruit, die gebutste groenten 

van als het ergens mark is geweest. 
En hij was ook ’s een keertje bezig in die dok achter ons, zo’n vies 

dokje met olie op het water en wegegooide wc-eenden, tussen de 
stoppels drijfriet en wikkels van inlegkruisjes en hij zat daar dan 
met een draadje in dat water. En vriendelijk lachen en knikken  als 

ik voorbij kwam fietsen, en dan hoor ik ‘m een paar uur later bezig, 
staan de ramen open hoor ik ‘m hak hak hak op zo’n blok en dan 

Ksssssss. Snap je. Al die dingen die kapotte groenten en dat 
smerige visje uit die dok allemaal hak hak hak en dan kssssss bij 

elkaar in die wok. 
   

A Wat je weten moet kom je te weten blijkbaar … 
 

B Had ie André een keertje vast, die rooie kater van mij, ik kwam 

gelukkig net aangefietst, dat was bij mij voor de deur, en ik zie ‘m 
die kat zo lokken, en André dat is zo’n stommeling die gaat naar 

iedereen die zo doet (doet katlokgeluid na, een combi van kussen en 
lucht zuigen tussen de voortanden) dus ik zie Andre zo voorzichtig 

met z’n neusje naar die chinees toe komen, en ineens haalt die 
chinees uit en had ie ‘m bij zijn achterpoot vast. En André probeert 
zich proberen los te trekken, ik hoor ‘m mauwen, maar ik kwam 

daar gelukkig net aangefiets dus ik spring zo van m’n fiets af ‘ah 
zijn jullie kennis aan het maken’ zeg ik en hij lachen en knikken en 

hij laat Andre los en die schiet onder een geparkeerde auto en hij 
zegt zo van tussen die duizend rimpels die hij met één lach op zijn 

gezich kan toveren zeg ie : Is you. Ik zeg, yes! Yes! Is me. Cat! En ik 
dacht vuile maoist, met je grote tanden, ik denk jij was die Andree 
al aan het villen in je hoofd, zo’n gesneeen kater weetjewel, Andree 

weegt twaalf kilo, ziet er uit als een basketbal, , hak hak hak 
Kssssssss! zit zo’n wok meteen vol snap je  

En zo gaat het de hele dag door met …  
dingen weetje 

(zucht) 
ik praat alleen de stilte maar een beetje vol hoor. 
        

A Ik vind het prettig om naar je te luisteren. 

 

B Als je je maar niks in je hoofd haalt. 
 

A Nee. 

 

B Weet je … en ook al dat gezeik van jou over hogere 



bewustzijnstoestanden en die mentale switch die we gingen maken 
met de hele wereldbevolking in 2012gedoe … daar wordt ik ook zo 

moe van weet je. 
 

A Dat is niet mijn gezeik. 
 

B Wat zeg je? 

 

A Dat dat niet ‘mijn’ gezeik is. Ik heb dat ook maar ergens gehoord en 
gelezen en dat heeft zich vastgezet, ik heb dat geloofd, jij ook, 

anders zou je het nu geen gezeik vinden, het is omdat je d’r eerst in  
geloofd hebt en blij van geworden bent om dan later tot de 
ontdekking te komen dat het allemaal niet waar is, of niet uit maakt 

want dat je desondanks nog steeds ongelukkig bent en het leven 
nauwelijks aan kan … 

 

B Probeer je me nu naar de mond te praten.  
 

A Wat zeg je!? 
 

B Opnieuw een wit voetje te halen? 

 

A Ik kan net zo goed niks zeggen. 
 

B Als maar niet probeert me opnieuw te versieren of zo. 
 

A  dat komt niet eens bij me op. 

 

B Oh nee!? En waarom niet. Vin je me niet meer leuk. 
 

A … 

zeg het maar. 
 

B Wat!? 
 

A Zeg zelf maar wat ik moet antwoorden. Alle antwoorden op deze 

vraag zijn fout. Wat ik ook zeg, het is niet goed. 
 

B Ga daar maar van uit. 

 

A … 

En wat denk je dan te bereiken op die manier!? 
 

B Bereiken!? Ik. Niks. 

Ik wil niks meer bereiken. Nooit meer. Jij toch ook niet neem ik aan. 
Dat heb ik van jou geleerd namelijk. Dat het bereiken van niks het 

hoogste goed is.  
 

A En heb je dan ook van mij geleerd hebben dat je van een ander niks 



kan leren. Dat de belangrijkste leraar in jezelf zit en dat die het is, 
die de leraren buiten jou de autoriteit geeft die ze schijnen te 

hebben. 
  

B (zucht) 
Ik zou ergens willen kunnen gaan liggen, op mijn rug, op een pallet, 

op het water en dobberen. Alleen nog maar dobberen de rest van de 
eeuwigheid. 

 

A … 
Ik ga nu denk ik iets zeggen waardoor ik weer brutaal ga overkomen 
… 

 

B Jij komt niet brutaal over, jij bént brutaal. Ja!? 
 

A Goed, dan ga ik brutaal zijn … 

 

B Oh! En wanneer denk je daar dan ooit mee op te houden!? 
Is het nog niet welletjes geweest? Varken. 
 

A Tegen wie heb je het nu eigenlijk Laura!? Dat zou ik wel’s willen 

weten. 
 

B Tegen jou natuurlijk. 

 

A En ik denk dat je het tegen één van je ouders hebt. Wie van de twee 

was het varken!? 
 

B Mijn ouders waren fijne mensen! 

Jij gaat je d’r niet uitlullen met handig geformuleerde  psychoblabla 
… 

 

A Goed. 
Dan zijn we nog niet zo ver , dan moeten we nog wachten, geduld 
hebben,  

 

B (doet hem na (stemmetje)) dan moeten we nog wachten, geduld 
hebben. 

 

A (komt naar voor / tegen het publiek, terwijl achter hem de klok en de 
kalender in een noodvaart doorschieten naar de toekomst) 
In tegenstelling tot geduld in het echte leven is geduld op het toneel 

een makkie, zoals dat achter mij ten overvloede geïllustreerd ziet. 
Bestaat in het echte leven geduld uit ongeduld, ergernis, woede, 

intense leegte, verdriet op den duur, op toneel moeten we ons om 
praktische redenen te vrede stellen met een wat stompzinnige 

schematische aanduiding van de vervliedende tijd … Waardoor je 
als toeschouwer zegt : Ooooooooo.K. we zijn nu twee jaar verder. 
Maar ondertussen stel u zich daar vrijwel niks bij voor. Concreet. 



Bij twee jaar. U realiseert zich niet dat de betrokkene in twee jaar 
5,1 duizend keer naar de WC is gegaan, dat hij 73,5 kilo stront en 

728 liter urine heeft weggespoeld met 5 110 liter schoon water. Om 
maar iets te noemen. Dat hij 36 centimeter vingernagel heeft 
weggeknaagd in twee jaar. Ik ben dan na een cursus werk zoeken 

voor vijftigplussers omgeschoold tot stockageverantwoordelijke bij 
een fabriek van putdeksels, stalen putdeksels. Heb de helft van die 

tijd thuis gezeten met een verbrijzelde middenvoet vanwegen een 
weggeschoven pallet, en toen ik terug aan de slag kon was de 

fabriek failliet omdat de markt overspoeld werd door goedkope 
gietijzeren putdeksels van Chinese fabrieken in Botswana. Nou ja … 
Ik wil maar zeggen: Twee jaar.   

Geduld heeft in ieder geval te maken met wachten. En ver-wachten! 
Als je niks verwacht hoef je niet geduldig te zijn. En het wachten is 

meestal op geluk. Het geluk dat we ooit gekent hebben als kind of 
menen gekend te hebben als kind, het geluk dat in onze 

herinneringen tot onnavoolgbare hoogte is gestegen terwijl we d’r op 
het moment zelf nauwelijks bewust van waren. Gelukkig zijn is een 
vorm van bewusteloosheid. Alleen in geval van tegenslag wordt de 

scherpte van het bestaan met een haarfijne laspunt, in onze ziel 
geprint. En vemits we hier zijn om programma’s die de mensheid in 

de toekomst zal nodig hebben in ons wezen te laten printen, bestaat 
ons leven vooral uit tegenslag. Niet weten hoe het verder moet. Niet 

weten waar we in zitten. Bij alles één grote nadrukkelijke : 
Eueuehhh!!!???  
Is normaal. 

Niet over inzitten. 
‘s teken dat het goed gaat. Goed in de zin van : Zoals het bedoeld is. 

(B is weer naar achter gelopen / Belt aan) 
(A gaat open maken bedenkt zich halverwege komt weer naar voor )  

En laat je niet misleiden door die zogenaamde vrolijkheid om je 
heen, dat zogenaamde optimisme van alle andere mensen die je 

tegen komt, en die ook maar lopen imiteren wat ze zien in reklames 
en op televisie omdat ze denken dat dat van ze verwacht wordt… 
Laat je niet misleiden. Zonder dat we het in de gaten hebben 

vergelijken wij allemaal ALLEMAAL! voortdurend onze eigen 
binnenkant met iemand anders zijn buitenkant. Zitten we 

bijvoorbeeld in een moeizaam huwelijk met een vrouw die verliefd is 
op iemand anders anders, of die slokdarmkanker heeft, of een 

ongeneeslijk bazige natuur, en dan verlaten we ’s ochtends ons huis 
kussen uit gewoonte die problematische vrouw, maken een een 
goedbedoeld maar slecht grapje tegen het puberend kind dat we 

samen met haar tevergeefs proberen opvoeden, stappen we in onze 
Opel  weetikveel, een of andere stomme bak met een fabrieksfout, 

de sproeier doet het niet, het zekeringetje spring altijd en in de 
garage kunnen ze niks vinden, en dan is het winter en ze hebben 

gestrooid, je ruiten helemaal wit van de zoutprut en dan komt het 
zonnetje d’r door, we zijn op weg naar die job die we haten, met die 
collega waar we graag mee naar bed zouden willen en die 



machtswellustige baas voor wie we de hele tijd onze tong lopen af te 
bijten, terwijl ziek zijn van de ideeen over hoe het werk beter, 

efficienter en leuker enz. …. Heb je ‘m een gemiddeld kloteleven. 
Ja!? En dan zien we ondertussen onze overbuurman, die gaat ook 
naar zijn werk, die kust die onbegrijpelijk mooie vrouw waar hij mee 

getrouwd is. Innig. En bij het kussen doet ze haar ogen dicht. Nou! 
En stapt hij in zo’n diepblauwe BMW. Hij draagt hand genaaid 

maatpak en een hemd met forse streep, schiet met een duur 
geluidje de straat uit en beetje later komt zijn ravissante vrouw weer 

naar buiten, om hn glanzende golden Retriever uit te laten, en je 
voelt alleen maar perfectie van de overkant van de straat komen, 
alleen maar het geluk zoals dat in hypotheekreclames wordt 

voorgesteld maar dan in 3D voor je neus … en je realiseert je niet, 
dat hij die BMW gekregen heeft van zijn jongere broer, waar hij 

stinkend jaloers op is omdat die het veel verder heeft geschopt dan 
hij, omdat die baas is van het bedrijf waarvan hij verantwoordelijk 

is voor het onderhoud van de plantsoenen op het bedrijfsterrein, 
omdat hij voor andere dingen te stom is, en dat zijn ravissante 
vrouw al jarenlang last heeft van slijmbeursontstekingen onderaan 

haar lichaam waardoor ze meestal geen seks kunnen hebben terwijl 
hij, maar dat weet niemand, absoluut niemand,  verschrikkelijk 

worstelt met een internetseksverslaving. Dat zien we allemaal niet. 
We zien niet dat hij ons in onze Opel zien stappen terwijl hij denkt, 

een simpele auto maar wel zelf verdient, en een gewone vrouw 
waarmee je naar hartenlust naar bed kan, de overbuurman heeft 
het helemaal voor mekaar! 

Dat zien we niet! Dat zijn we kwijt. Maar laat je niet misleiden door 
het feit dat we zonder dat we het in de gaten hebben allemaal onze 

binnenkant vergelijken met anderen hun buitenkant. 
Binnen in ons, allemaal! Wordt er gepuntlast. Ja!? 

Niet vergeten. 
(bel gaat weer) 

Hij gaat open doen. 
Laura! 
       

B  Ik had nog een boek van je liggen. 

 

A Dank je. 
… 

Is dat alles; 
 

B Ik weet ’t niet. 
(begint te huilen) 

 

A Kom effe binnen. 
(zij reageert niet) 

Ik laat de deur open staan,  
Je kan binnenkomen, je bent welkom. 
 



B Ik ben nog niet klaar. 
 

A Waarvoor. 

 

B Met jou. 

 

A Hoe bedoel je dat!? 
 

B Ben je al met iemand anders? 

 

A Nee! 
Ik ga nooit meer … 
Het is . 

Daar zit het ‘m niet in. 
Wij hebben maatschappelijk … dat geluk is : seks, hier in het 

westen maar …. Ongeluk … ach … 
 

B Ik droom soms van je. 
 

A Prettig. 

 

B Ja. 
 

A O jee! Dat is schrikken waarschijnlijk.  

Maar dat betekent daarom niks hoor. Ik heb ook ’s ontzettend liggen 
vrijen met een collega. In een droom. Iemand waar ik nooit verliefd 
op was geweest. Waar ik me zelfs vaak aan geërgerd. Hoewel ze goed 

was in haar vak. Maar ik had vaak iets van Blij da ’k daar niet mee 
getrouwd ben. En dan op nacht weet je lagen we ontzettend aan 

elkaar te slurpen en te likken en dan de dag nadien weet ik nog in 
de kantine  dan bekijk je zo iemand toch met heel andere ogen. Ben 

je een uur lang of zo een soort van verliefd op d’r,  en dan 
uiteindelijk betekent het niks hoewel jijzelf wel geneigd bent er een 
grote betekenis aan toe te kennen. 

 

B M’n vader is overleden. 
 

A Nu? Pas? 

 

B Nee, al lang. 
 

A Oh!? 
 

B Mijn moeder ligt op dit moment in het ziekenhuis. Chemo.  

En ik zei gisteren, ik zei : Mam straks ga je misschien dood, en ik 
zou je nog graag iets willen vragen want nu kan dat nog en zij zei: 

wat wil je vragen en ik zei mam wat vind je nou eigenlijk van mij 
want dat weet ik eigenlijk niet, wat jij echt van mij vind, en toen was 
het een het lange tijd stil wat ik wel verwacht had en toen zei ze, jij 



bent je vader. En ik begreep dat niet dus ik zeg wat bedoel je daar 
mee. En toen zei ze dat ik al geboren was toen ze met mijn vader 

trouwde. Mijn echte vader was een purser bij KLM en die zat op die 
jumbo die op Tenerife tegen die andere jumbo van Pan Am is 
gevlogen in ‘77.  

(achter haar is het ondertussen beginnen regenen)    
 

A Kom binnen. 

 

B Als ik jou zie, zie ik je vader, zei ze. 
Maar ik weet niet wat dat dan is. Ik ken die hele man niet. Een 
purser. Wat moet je je daar nou bij voorstellen!?  

 

A Homo. 
 

B Ik zeg wat voor iemand was dat dan? En ik bedoelde Wat voor 

iemand ben ik dan!?, snap je? 
En zij zegt …. nadat ze het eerst heel lang stil liet zijn, zegt ze: ik 
was opgelucht toen ik het zag op het nieuws. Ik zeg : Was ie dan een 

klootzak. En ik dacht daarbij aan iemand die sloeg of die dronk of 
alle twee. En zij zei nee. Ik had al anderhalf jaar een verhouding 

met Marcel toen het gebeurde. En ze begon te huilen en te snuiten 
in een tissuetje en te zeggen dat het haar verschrikkelijk opluchtte 

om dit eindelijk ’s een keertje hardop tegen iemand te kunnen 
zeggen en ik zat dar maar en ik dacht de hele tijd mam maar het 
gaat volgens mij niet over jou, dit gesprek gaat volgens mij niet over 

jou, alleen durfde ik dat niet te zeggen want zij zat daar met die kale 
kop van de chemo en ik voelde me zo egoïstisch maar ik zou ’s graag 

een gesprek voeren dat over mij gaat, snap je… een gesprek met 
mijn moeder over mij … 

  

A … 
Mijn vader heeft mij een keertje proberen uit te leggen dat vrouwen 
geen piemel hadden. Ik was negen en ik wist dat nog niet. Ik had 

alleen een broer en wij mochten nooit in de badkamer als mijn 
moeder daar was. En mijn vader die pakte de Winkler Prins en bij 

de G van geslacht, had je toch zo’n openklapbare afbeelding van een 
onderbuik van een man en een vrouw, maar dan met opengewerkte 

genitaliën, een kleurenplaat,  en dat was allemaal nogal rommelig 
vond ik, en ik was vooral geshocked  doordat ze die huid van die 
vrouw op die tekening met twee klemmen heel strak opengetrokken 

hielden … 
 

B Is dat het enige wat je kunt!? 

 

A Wat!? 
 

B Stomme dingen vertellen als ik met iets kom. 
 



A Dat is niet stom.  
Maar je moet me wel laten uitpraten … 

Toen ik al weer in bed lag ben ik daar over beginnen nadenken. 
Omdat mijn vader had gezegd : heb jij tante Leonie ooit wel ’s tegen 
een boom zien plassen? Of Oma. Nee uiteraard. Maar ik had er 

nooit bij stilgestaan in die negen jaar dat mijn leven lang was. En 
hij zei dat is omdat ze dat niet kunnen, want ze hebben geen 

piemel. Nou en dat hakte d’r wel in.  
De dagen nadien heb ik met de grootste achterdocht lopen kijken 

naar alle vrouwen op straat. Vervult van ontzetting omdat ik al mijn 
hele leven iets niet had geweten dat iedereen wist. Zoals jij dat niet 
weet van je vader, terwijl dat voor je moeder en wat nu dan je 

pleegvader is blijkbaar wel een onomstotelijk feit was. 
 

B Maar wat moe ’k nou doen ... 

 

A Ik weet nog dat ik toen dacht : Hoeveel dingen zijn er misschien nog 
die iedereen weet behalve ik: Sinterklaas…. Ehm  
Maar dan zat ik al vast snap je. 

(er waaien dode natte bladeren naar binnen ) 
 

B Als we nou ’s samen zelfmoord plegen … 

 

A  … we hoeven niks te doen weet je, in dit leven.  
Iets doen is een optie, geen plicht. 
 

B Ik ben gewoon niet wie ik dacht. D’r zitten genen in mij en die doen 

dingen die ik niet begrijp.  
 

A Zoals. 

 

B Da ’k zo lang met zo’n ouwe bok als jij ben geweest. 
Eigenlijk begrijp ik dat niet. 
  

A Dat is niet zo aardig wat je zegt nu. 

 

B Het is niet de bedoeling om aardig te zijn. 
 

A Ik heb je altijd gezien als mens, niet als een leeftijd. 

 

B Maar het is toch raar!? Vind je het niet raar!? 

 

A Hangt er van af hoe je kijkt. 
…  een verwante ziel waarmee ik gedurende weet ik hoeveel levens 

al relaties heb aangeknoopt, een ziel die toevallig een jaar of 19 
eerder was geïncarneerd dan ik,  

ik zie je niet als groen blaadje of zo … 
 

B En nou snap ik ook ineens dat mijn echte vader altijd zei: regel dat 



maar met je moeder, dat zijn vrouwendingen daar heb ik een 
verstand van … dat zei die te pas en te onpas maar hij bedoelde 

eigenlijk jij bent mijn kind niet. En mij broertje was dat wel. Mijn 
broertje Bas waar ik zo naar op kijk. Dat was zijn zaad dat daar via 
de trapleuning naar beneden kwam, dat zijn zaad dat Bert en Ernie 

zat na te doen aan de ontbijttafel… 
 

A Mijn genen doen ook dingen die ik niet wil. 

 

B Zij hadden een verbond, zo’n stom mannenverbond waar ik niet bij 
kon. 
 

A En ik kom uit een heel strak nest, dat weet je. 

Mijn vader was arts mijn moeder zat in de politiek, iedereen was 
goed opgevoed en wilskrachtig, maatschappelijk betrokken. 

Ik voel me ook verneukt, m’n hele leven al.  
Broers en zussen hebben allemaal schitterende carrières, en 

huwelijke en gezinnen en kinderen.  
 

B En wat deed jij dan, dat niet goed was … 
 

A Ik wil dat alleen niet op mijn genen steken, dat ben ik …. 

 

B Ergens in Nederland bevind zich dus een hele homp mensen die 
allemaal verwant zijn aan mij, neven en tantes, grootouders, die zijn 
allicht dood – maar … moe ’k die nu allemaal gaan opzoeken en 

opnieuw beginnen met mezelf te definiëren of leren kennen … 
 

A Hou ’s op over die genen, dat is ook maar een soort 

wetenschappelijk aanvaarde astrologie, we weten dàt ze iets doen 
maar niet precies wat en al helemaal niet wanneer of waar. 

 

B Ik denk dat het me zeer zou ontroeren als ik bijvoorbeeld een 
nichtje voor me zou zien met de zelfde oogopslag als ik. Of een 
groottante 

 

A of als je nou een familieopstelling doet, wat komen daar niet voor 
mysterieuze krachten uit op gewasemd. Wij weten niet wie we zijn. 

Of wat we doen. En hoe. En waarom.  
 

B Ik wil weten wie ik ben. 
 

A We zijn fundamenteel verloren. Aan ons lot overgelaten ergens in 

een kaal en volstrekt leeg universum met z’n zeven miljard krioelend 
op een klein rotplaneetje dat we helemaal zitten verzieken met 

eigenbelang en winstbejag. Verschrikk’lijk. 
 

B D’r is ook mededogen … 
 



A Cho ja. Hier en daar een beetje 
 

B Nee. Veel. Heel veel. Ik denk dat er minstens even veel mededogen is 

in de wereld als zwarte materie in het heelal. Maar dat komt niet in 
het nieuws. De nieuwswaarde van mededogen is superlaag. 
Mededogen verkoopt niet. 

 

A Ik heb jaren gedacht dat ikzelf ook vol mededogen zat.   
Misschien is dat ook maar iets dat we ons inbeelden. 

D’r is zo veel da we niet weten. Ik denk dat ik nooit iemand dood 
zou kunnen maken en dat ik blij zal zijn als mijn tijd gekomen is.  
Ik dénk dat als ze mij morgen komen zeggen dat ik kanker heb dat 

ik dan ga denken ‘Yés! ‘k ben klaar!’ of als ik in een oorlog tegenover 
een vijand kom te staan dat ik zal zeggen schiet maar want ik wil 

niet doden … Maar of ik dat allemaal werkelijk ga doen… !!!??? daar 
komen we pas achter als het echt ’s een keertje zo ver is. 

 

B Geloof jij in de liefde!? 
 

A Hm!? 
 

B Geloof jij nog in de liefde? 

 

A … 
Dat hangt er van af… 
 

B … wat je met liefde bedoeld!? Ga je dat zeggen? Ga het het woord 

analyseren de begrippen eronder uit jagen  een historische context 
geven, een etymologische analyse … 

 

A Nee, ja … 
 

B Liefde weet je, Liefde. Geloof je d’r in ja of nee. 
 

A Hoor nou hoe je doet! wat wil je stichten een dictatuur… 

  

B Ik stel een simpele vraag en jij gaat ingewikkeld doen. Ik wil gewoon 
weten of je gelooft in de lie…. 

 

A JA! JA! 
Godverdomme. 
JA. IK geloof in de liefde. 

  

B O.K. dan. 
Is dat nou zo moeilijk. 

 

A Maar geef me toch een beetje … 
 

B Wat!?  Een beetje wat!?  Wat wil je? Ruimte om te nuanceren. 



Ruimte om alles weer vol te neuzelen met woordjes totdat niemand 
nog weet wat de vraag was … 

 

A Nee. Ik wil gewoon een beetje tijd om het op mijn eigen manier te 
zeggen.  
 

B Zeg het maar op je eigen manier dan. 

 

A Ik heb het nou al gezegd. 
 

B Ik geloof er niet meer in. 
Het is een concept.  

En eentje dat niet werkt. 
 

A Het is een gevoel. 

 

B Het is iets wat je doet met elkaar.  
En het werkt niet. 
 

A Hoor! 

Hoor wat er nu gebeurd. 
 

B Wat gebeurd er. 

 

A Er zijn drie manieren waarop we iets kunnen zeggen over om het 
even wat. Met het verstand, vanuit de wil of als gevoel.  
Neem bvb een roos dat is een symbool, van de liefde of van 

socialisme, dat is wat het gevoel d’r van maakt, een symbool, het 
verstand zegt : het is een cappilair systeem van haarvaatjes, of een 

door fotosynthese aangestuurde suikerfabriek, een roos. En de wil 
zegt: je kan d’r rozenwater van maken, of je kan ‘m verkopen, hij 

kost 7,50. 
 

B Daar hebben we het toch niet over. 
 

A Jij zegt de liefde is een concept dat zeg je met je verstand. Daarna 

zeg je letterlijk: Het is iets wat je doet. Daar is de wil aan het woord. 
En als dusdanig geloof je d’r niet in. 

Ik zeg het is een gevoel. En als gevoel geloof ik er wel in. Ik kan het 
voelen. Ik kan het waarnemen met mijn gevoel. 
 

B Woorden, woorden, woorden, woorden, woorden, woorden, woorden 

… 
 

A Ja. 

 

 B loopt weg … 
Kalender gaat te keer … staat inmiddels al op 14 april 4356 …. 
 



A Tegen het publiek / hij ie oud inmiddels, zeer oud. 
De vruchteloosheid van het moment, hebt U zich daar wel’s in 

verdiept; dat heeft een heel, mooi karakter …. Als je iemand ten 
dans vraagt en doe weigert bijvoorbeeld. Hoe je daar dan staat. Dat 
heeft iets moois, op een dieper niveau, dat is heel genuanceerd ook. 

Of je hebt van die ouders en die hun kind is aan de drugs. Hebben 
ze ’n kind, een enig kind, een jongen of een meisje, dat maakt nou 

niet uit en dat ligt dan op een gegeven moment in z’n leven op zo’n 
smerig matrasje tussen de vuile spuiten achter een brugpeiler 

ergens te zieltogen en dan staat zo’n ouder d’r bij en die zegt dat ie 
dat niet moet doen … Voel je!? Dat is zooo … .  
 

B Waarom kom jij niet naar buiten? 

 

A Wat moe’k buiten komen doen!? 
 

B Hier is het! 

Hier gebeurd het allemaal. 
 

A Wat dan!? 
 

B De grote meeslepende dingen. 

Volgens mij. 
  

A Aaah joh … 
 

B Als je lang genoeg wacht. 

 

A Wachten heeft geen zin. Nergens op. 
 

B Als je ver genoeg loopt  

 

A Wat dan!? 
 

B dan kom je misschien wel een wielrenner tegen. 
 

A En dan. 

 

B Die kan je bevoorraden. 
Zo’n linnen zakje geven met ’n rijsttaartje d’r in 
En een knijpzakje, snelle suikers 

En dan zeggen dat ie nog even moet doorbijten. 
 

A Laura. 

 

B Wat is er!? 
 

A Ik wil je aanraken. 
 



B Waarom. 
 

A Na al die jaren. 

Misschien kan het al wel weer. 

B (Komt om de deur heen tot bij hem geschuifeld) 

Jij gaat niet opnieuw beginnen. 
 

A Nee. Hetis gewoon … 

Om ’s te kijken  
wat het geeft. 

 

B Zet het uit je hoofd. 

Ooit heb ik je vertrouwd. 
 

A Weet je dat ik veroordeeld ben geweest. 

In negentiendrieentachtig,  
Trok ik vrouwen van hun fietsen. 

je had ook dat tunneltje onder de snelweg,  
D’r hing altijd een zompig sfeertje bij valavond in de zomer,  
Als er dan een vrouw doorheen kwam fietsten, in een jurk, geurend 

naar zeep en zichzelf … 
   

B Je verzint het!? 

 

A Nee Laura, ik heb veel verzonnen in mijn leven maar dit niet. 
 

B Vin je me nog mooi. 
 

A Deu-eu! 

 

B (Wandelt weer weg …) 
We moeten een opvangtehuis voor je zoeken. 

 

A Een opvangtehuis!? 

 

B Je hebt droge knieen en je raaskalt. 
 

A Ach laura … 

Kijk dan. 
(hij haalt de schoendoos onder zijn zeteltje vandaan en doet ‘m open 
en gooit krantenknipsels d’r uit. Zij waaien weg in de wind.)  

 

B (Laura houdt er één tegen met haar stok en probeer te lezen.) 
Wat staat er. 

Ik heb m’n bril niet op 
 

A Wa’k je vertel. 
Allemaal dingen die ze geschreven hebben over Erwin D. De 

verkrachter van Breda. 



 

B En was jij dat!? 
 

A Kom effe zitten. 
 

B Van z’n leven nie … 

 

A Het ging me niet om de seks weet je. 
Ik was niet eens opgewonden.  

Het was mij om de paniek te doen. De radeloosheid in die ogen. 
Een soort angst die mij zeer vertrouwd was maar die overal werd 
ontkent. Alsof die niet bestond. Alle mensen waren blij in 

drieentachtig Alleen ik was bang radeloos. De hele tijd.  
Ik ben zo bang geweest Laura. En niet weten waarom. 

Op het Sint vincentiusinstituut, in Nijmegen. Weet je.   
Ik ben ’s een keertje zo bang geweest dat ik niet meer in mijn 

lichaam zat. Maar boven dat instituut zweefde. 
Ik was vijf en ze hadden me daar naar toe gebracht omdat het zo’n 
goeie school was.  

En daar werden dingen gedaan waar ik de woorden niet voor kende.  
En maar goed ook want dat waren dingen waarover niet gesproken 

mocht worden. 
later denk je dat je niet normaal bent. 

Omdat die angst op elk moment weer dekop opsteekt, zo maar naar 
aanleiding van een geur of een geluid, de gelaatsuitdrukking van 
iemand. … 

En dan sleur je zo’n vrouw van de fiets weet je, en je drukt haar 
strot dicht, haar achterhoofd in de modder onder het gras, ze kan 

niet gillen, ze kan niet ademen, ze stampt met haar glorieuze benen 
haar witkatoenen broekje bloot, en je trekt dat kapot, niet voor wat 

daaronder zit maar voor wat er zich op zo’n moment in die ogen 
afspeelt. Die radeloosheid! En het gevoel van opluchting dat dat ij 

me te weeg bracht, Godzijdank, iedereen heeft het als er zo met ‘m 
word omgesprongen,  
 

B Jij moet in therapie … 

 

A in ieder mens zit een kind dat met verstommende verbijstering 
wordt vervult wanneer zonder enige waarschuwing dingen met ‘m 

worden gedaan die niet geschikt zijn voor kinderen …   
Die opluchting, snap je. 
 

B Dat moet je verzorgen hoor zo iets. 

 

A Ach Laura. 
Zeven jaar psychoanalyse, drieëntwintig jaar meditatie … 

Allemaal gefröbel in de marge. 
Het leven zelf is de therapie waar we inzitten. 
 



B Ik verlang er naar om dood te gaan  
Als ik dit allemaal hoor. 

 

A Zet het uit je hoofd. 
We kunnen niet dood. 
Je lichaam ja … Maar je wezen wordt eindeloos geboren en begint 

telkens weer opnieuw met al wat er daarvoor gebeurd is … 
 

B En als ik nou naar de kapper wil!, 

 

A Dit is het het.  
Hier moeten we het mee doen. 
 

B Ik verlang de laatste tijd soms naar een soirée weet je. 

Een hoog opgestoken kapsel en een hoepelrok, een fonkelend juweel 
met decolletée en een militair aan mijn arm. 

 

A Geniet er maar van, van dat verlangen. 
 

B Iedereen komt mij altijd dingen vertellen als het veel te laat is. 
Als iedereen er al lang klaar mee is. 

Ben ik er nog niet eens mee begonnen. 
 

A We allemaal wat. 

Om op te kanen. 
Ik had een tante die zat onder de wratten, haar hele gezicht. Alles. 
Alsof ze door een bijennest werd aangevallen. Wratten. 

 

B Hou je nog van me!? 
 

A Kom bij me zitten. Kom 

 

B Ik ben zo kwaad op je. Al die jaren. 
En nog steeds merk ik.  
Ik weet niet hoe ik d’r mee op moet houden.  

 

A Als ik naar je kijk Laura,  
jij bent een onderdeel geworden. 

Van mijn bewustzijn 
Met woede en al. 
En ik vind je prachtig. 

 

B ’s wel prettig zitten hier … 
 

A Ja zeker. 

D’r is geen betere plek te vinden. 
In heel het universum niet. 
 

  



  

  

  

  

                                        DOEK. 

 


