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PERSONAGES:
EEN MAN
EEN VROUW (zowel de man als de vrouw hebben verdacht veel
eigenschappen van een keizerspinguin)

∞

(Een personage dat niet in een woord te vangen is, vandaar het
oneindigheidssymbool. De theatrale verbeelding is een (kinder)stem op de band, eventueel ondersteund door een geluidsdecor. Deze band wordt bij voorkeur afgespeeld op een gewone
draagbare cassetterecorder die de man en de vrouw
meebrengen als ze in de klas komen. De cassetterecorder wordt
tijdens de voorstelling ook door henzelf bediend.)

N.B. In dit stuk refereren de personages aan de Waddeneilanden, de
Waddenzee en Groningen. Deze locaties kunnen, indien gewenst, vervangen
worden door locaties die verband houden met de plaats van opvoering.
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De vrouw komt de klas binnen. Ze heeft natte haren. De man komt een tijdje later binnen.
Ook hij heeft natte haren. De vrouw loopt een rondje door de klas. De man volgt op veilige
afstand. Af en toe staan ze stil en kijken elkaar aan. Dan gaat de vrouw de klas weer uit. De
man volgt.
Wind.

∞

:

Pssst
Luister
Luister naar me
Wees stil
Doe je ogen dicht
En luister naar me
Ik spreek.
Ik ben waar iedereen vandaan komt
Vroeger
Voor het leven.
Iedereen was ooit iets anders ergens
Zo ben ik
Ik ben nog niet geboren.
Klein ben ik
Zo klein dat je me niet kunt zien
Ik heb nog niets
Geen oren, mond
Geen ogen
Maar ik heb alles al
Wat er te hebben valt
Kijk kijk ik ben nog niets
En toch ben ik een raadseltje
Noem mij wat je noemen wilt
Een zucht
Een ziel
Een zaadje
Ik wandel door de wolken
Zwem door zeeën
Kruip door alle gangen van de aarde
Ik schiet naar elke hoek van het heelal in een seconde
Ik ben heel erg snel
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Voel me waar je voelen wilt
In je hart, je hoofd, je handen
Ik ben niet uit te leggen
Ik besta

De vrouw komt weer binnen. Ze zingt een lied:
Op het land ben ik geboren
Op het land moest ik vergaan
Maar diep in mijn oren
Klonk steeds de oceaan
En de roep van de branding
Kom met me mee!
Laat de duivel me halen
Ik ga naar zee
Dus troost mijn geliefden
Hun verdriet zal vergaan
Ik zeg ze vaarwel
Met een kus van de maan
Niemand kent me
Vrienden tabé
Laat de duivel me halen
Ik ga naar zee
De man komt tijdens het lied ook weer binnen.
man:

U bent ver van huis.

vrouw:

Heel ver.

man:

Stopt u nooit?

vrouw:

Ik ben een vrouw alleen meneer. Waarom zou ik stoppen?

man:

U kunt erg goed zwemmen.

vrouw:

Mijn hele familie kon goed zwemmen.
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Maar niet zo goed als ik. Ik ben begonnen op de Zuidpool.
man:

Dat weet ik.

vrouw:

Vanaf daar alleen noordwaarts. Steeds verder noordwaarts. Dwars door de
Atlantische Oceaan. Natuurlijk wel wat eilandjes aangedaan onder weg. ZuidGeorgië, Tristan da Cunha, St. Helena, de Kaapverdische eilanden. En nu
uiteindelijk de Waddeneilanden. Ik heb weleens gedacht, wat zullen mijn
ouders ervan denken. Dat ik ben zoals ik ben, bedoel ik. Zo avontuurlijk ingesteld. Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat het ze niet zoveel kan schelen.
Tenslotte kregen ze na mij nog veertien kinderen. Moet u nagaan. Ieder jaar
een kind. En allemaal hetzelfde. Die kinderen. Allemaal precies als ik. Nou,
niet zo avontuurlijk dan. Maar aan de buitenkant, uiterlijk, allemaal hetzelfde.
Alsof wij niet geschapen zijn om uniek te zijn. We moeten ons ontworstelen,
meneer. Kijk naar mij. Ik heb mij ontworsteld aan de gewone gang van zaken.
Ik zag een ijsschots en ik rook de zee. Dus ik nam een aanloop en ik ben de
diepte ingedoken. Weg van alle anderen. Weg van de grote massa.
Hebt u familie?

man:

Nee, integendeel.
Ik ben een man alleen, mevrouw.
Altijd geweest ook.
Ik was enig kind.
Altijd alleen thuis. Alleen naar de crèche. Alleen naar bed.
Moeder ging dood toen ik tien was.
Ziek. Ze had te weinig vet.
Vader keek het nog een maand of wat aan en toen moest ik bij hem komen.
Jongen, zei hij, je vleugels zijn volgroeid. Je veren zijn nog mooier dan de
mijne. Kom op. Trek de wijde wereld in. Ga achter de vrouwen aan. Mijn taak
zit erop. Het is mooi geweest.
Ik ga vissen.
Toen draaide hij zich om en wandelde weg over de ijsvlakte.
Ik heb hem nooit meer teruggezien.
Heel zielig allemaal.

vrouw:

Hij ging zomaar vissen?

man:

Ja.

vrouw:

En hij stuurde u weg?

man:

Ja.

vrouw:

Ik vind weggestuurd worden zieliger dan weglopen.
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man:

Maar het gaat er toch niet om wat het zieligste is?

vrouw:

Nee, het gaat erom dat je niet met je laat sollen.

man:

Weglopen vlak voordat je weggestuurd wordt, dat is het beste.

vrouw:

Het is altijd weer een verrassing waar je bent als je bovenkomt, vindt u niet?
Al blijf ik persoonlijk liever onder water. Onder water lijkt de wereld rustiger.
Daar ben ik helemaal mezelf. Belletjes, bubbeltjes, een beetje dollen met de
zeehonden. Heerlijk. Ik snap eigenlijk zelf niet waarom ik aan land kom. Ik
wil eigenlijk helemaal niet aan land.
Het zal mijn instinct wel zijn.
Hoe vindt u Groningen?

man:

Groen.

vrouw:

Ja, er is veel gras.

man:

Veel gras, weinig vis.

vrouw:

Houdt u ook van vis?

man:

Houd ik van vis?
Natuurlijk houd ik van vis.
Ik eet niets anders.

vrouw:

Dat vind ik ook. Er gaat niets boven een verse vis.

man:

Je kunt ze ook bakken.

vrouw:

Bakt u de vis dan?

man:

Ik zou het niet durven.

vrouw:

Ik dacht al, gebakken vis, dat lijkt me niets voor u.

man:

Gebakken vis? Ik moet er niet aan denken.

vrouw:

Rauwe vis. Rauwe vis is goed voor de vetvoorziening.

man:

Geen flauwekul met sausjes.
Gewoon laten zakken zo die zwemt.

vrouw:

U bent een man naar mijn hart meneer.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

man:

Ik kan wel huilen van geluk.
Eens kom je toch de juiste vrouw tegen. Je weet nooit op welk moment, maar
als het gebeurt, moet je voorbereid zijn.
Ik wil heel graag iets tegen u zeggen.

vrouw:

Ach wat leuk.

man:

Ik heb u zo eens een tijdje achterna gezwommen en ik denk dat ik het zeker
weet.

vrouw:

Misschien moeten we het onderwerp even laten rusten.

man:

Ik zeg het liever nu.

vrouw:

Ik luister.

man:

Ik denk dat ik van u hou.

vrouw:

U loopt wel erg hard van stapel.

man:

Alleen is ook maar alleen.
Mevrouw, wilt u mijn vrouw worden?

De man en de vrouw maken een dansje. (een gestileerde en verstilde "verleidingsdans" die
geïnspireerd is op de balts die pinguïns uitvoeren: langzame bewegingen waarbij de nek op
en neer gaat. Het geheel ademt een sfeer van grote doch beheerste liefde.)
stilte
man:

Dan denk ik dat nu de tijd gekomen is om mijn gedicht voor te dragen.

vrouw:

O leuk, krijgen we een gedicht?

man:

Als u daar prijs op stelt.

vrouw:

Ik ben er niet op gekleed maar vooruit maar.

man:

Het heet: "Rotzooi en Romantiek"
Romantiek is mooi....
Maar het geeft ook een hoop rotzooi.

vrouw:

Was dat het?
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man:

Ik ben bang van wel.

vrouw:

Prachtig.

man:

Vond u het niet te kort?

vrouw:

Nee, dat was juist zo boeiend en u heeft nog gelijk ook.
Romantiek is mooi maar het moet wel netjes blijven.

man:

Dus u bent het wel eens met de strekking?

vrouw:

In grote lijnen wel ja.

man:

U bent een wonderbaarlijke vrouw.

vrouw:

En u bent vrijpostig.

man:

Wilt u kinderen?

vrouw:

O jawel hoor. En u?

man:

Als het kan ieder jaar één.
We kunnen er nu eentje maken.

vrouw:

Is het al lente?

man:

Op de Zuidpool wel, maar hier nog lang niet.
Ik denk niet dat ik het dit jaar red tot het lente wordt.

vrouw:

Heeft u aandrang?

man:

Ja. Dat kan ik ronduit zeggen. En U?

vrouw:

Ach natuurlijk. Ja, dat is het. Ik dacht de hele tijd wat heb ik toch. Het is de
aandrang.
Maar het mag niet nu.
We moeten wachten tot het lente is.

man:

Ja.

vrouw:

Het wordt winter. Het is te koud.

man:

Ja.
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vrouw:

Je moet de natuur zijn vrije loop laten.

man:

Aandrang is toch natuurlijk?

vrouw:

We moeten wachten tot het lente wordt.

man:

Dan word ik gek, ik denk dat ik dan gek word.

vrouw:

We kunnen natuurlijk zeggen dat we er niets aan konden doen.

man:

Hormonen. Het is de schuld van de hormonen.
Hormonen van de Zuidpool weten niet wanneer het lente is in Groningen.

vrouw:

Bovendien, wat is koud? Een winter hier in Groningen is nog altijd zomer
vergeleken bij een lente op de Zuidpool.

De man en de vrouw geven zich ter plekke over aan de paring. Het is misschien wat weinig
discreet, maar alles went en pinguïns doen het per slot ook te midden van duizenden soortgenoten.
vrouw:

Zo, dat was dat.

man:

En nu?

vrouw:

Wachten tot het komt.

man:

We krijgen een kleintje!
We krijgen een kleintje!

vrouw:

Wachten tot het komt.

man:

Denk na.

vrouw:

Wat?

man:

We hebben niets. We zijn niet voorbereid. Hoe houden we het warm. Het mag
niet breken. Als het uitkomt, is het hier opeens.
Ik heb niet nagedacht, mevrouw.
Mag ik nu als man de leiding nemen?
Ik bedoel als man en vader. Geen paniek. Ik weet precies wat ons te doen staat.
Luid en duidelijk.

vrouw:

Wat dan?

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

man:

Inkopen. Ik weet dat ik het had moeten voorzien, maar het is nog niet te laat.
Wij gaan inkopen doen. Wat zeg ik, we gaan grote inkopen doen. We hebben
van alles nodig en dat gaan we nu kopen en mon dieu we kijken niet op een
dubbeltje of twee. Wat een vrouw, wat een vrouw. We hebben nodig: Gordijnen, warmwaterkruiken, een ijsmachine, zaagsel, gloeilampen.

vrouw:

Gaat u maar alleen. Het is me wat te druk.
Ik ga mijn veren poetsen.

man:

Doet u voorzichtig?
En dan bedoel ik héél voorzichtig.

vrouw:

Gaat u maar.

De man gaat weg. De vrouw blijft achter en poetst haar veren.

∞

:

Kom mee
wordt er gefluisterd
Kom mee
sluit achteraan de rij
Er wacht een ei op jou.
Een ei?
Ik wist het wel
Ik wist
het gaat gebeuren
Ik ga geboren worden
Tevoorschijn komen
Kijken hoe het is.
Laat los
Neem afscheid van het niets
En van de stilte
Ga met de anderen mee
Sluit achteraan de rij
en hou je vast
Het wordt een lange reis
(zingt)
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Dom dom dom dom
dom dom dom dom
kleintje
Waar begin je aan
Wie zal er voor je staan
Wat zal er gaan gebeuren?
De man komt weer binnen. Hij heeft ontzettend veel spullen bij zich, onder meer een
theemuts. Alles is uitgevoerd in vismotief.
vrouw:

Ik snap niet waarom dat nou nodig is, al die spullen.

man:

Als je een kleintje verwacht, heb je spullen nodig.

vrouw:

Op zee had ik nooit spullen.

man:

We zijn hier niet op zee.
Ziezo. Ziezo. Ziezo.
En nu?

vrouw:

Wachten tot het komt.

De man en de vrouw stellen zich naast elkaar op.
stilte
man:

Hoelang gaat dit duren?

vrouw:

Ik weet het niet, dat is me nooit verteld. Lang waarschijnlijk.

man:

Jemig.

vrouw:

Geniet er maar van want daarna wordt het een gekkenhuis.

Stilte
man:

Dan denk ik dat het nu weer tijd is voor een gedicht.
Het heet: "De tijd staat niet stil"
De tijd staat niet stil
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Ik wel.
vrouw:

Bedoelt u daar iets mee?

man:

Nee hoor.

Stilte
man:

Het duurt wel erg lang.

vrouw:

Moet u ergens heen?

man:

Nee.

vrouw:

Mannen hebben geen geduld.

man:

Nee, die hebben wel iets anders aan hun hoofd.

vrouw:

Wat dan bijvoorbeeld?

man:

.......

vrouw:

Nou?

man:

Nou, vissen.

vrouw:

Vissen.

man:

Ja. Visjes kijken, visjes eten.
Heeft u ook zo'n honger?

vrouw:

Wel een beetje ja. Van de spanning.

Ze eten een visje. De man voert de vrouw.
man:

Ik heb nog nooit een kleintje gehad.
Heeft u weleens een kleintje gehad?

Stilte
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man:

Ik hoop dat het pootjes heeft.

vrouw:

Natuurlijk heeft het pootjes.
Misschien lijkt het wel een beetje op u.
Het wordt een prachtig kleintje.
En het zal oranje truitjes dragen.
Want het is altijd koud voor de tijd van het jaar. En oranje is mooi. Het staat
iedereen. En het is praktisch want je bent van honderd meter afstand te zien en
zeker in het donker.

man:

Ik hou niet van oranje.

vrouw:

Als het zeven weken is dan gaat het naar de crèche.
In mijn oranje truitje.

man:

Dan hebben we de hele dag om voedsel te vergaren.

vrouw:

En als het vriendjes krijgt, dan mag dat.

man:

Als het maar de goede vriendjes zijn.

vrouw:

Ik vind alle vriendjes goed.

man:

En dan na nog eens zeven weken moet het maar naar school. Woordjes leren.

vrouw:

Man, vrouw, ijs, wind, kieuwen. Dat is een moeilijke.

man:

Walvis, potvis, bakvis, inktvis.

vrouw:

En dan natuurlijk aardrijkskunde.
Het moet alles weten van de Noord- en Zuidpool.
En wat daartussen ligt. Er is zoveel te ontdekken. Op reis.....

man:

Kikkervis, koolvis, zoetwatervis, zoutwatervis.

vrouw:

De Noordpool is alleen maar ijs. De Zuidpool heeft ook land.
Op de Noordpool heb je ijsberen. Op de Zuidpool heb je pinguïns.

man:

Zwaardvis, hamervis, zaagvis, blauwe vinvis.

vrouw:

En dan natuurlijk zwemles.
Leren zwemmen.

man:

Leren vissen.
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Vissen dat is heel belangrijk.
vrouw:

Diepzeeduiken.

man:

Het mag van mij alles doen wat het wil. Als het maar wel leert vissen. Voor
zijn eigen bestwil. Als je niet kunt vissen, kom je nergens. Dat weet iedereen.
Ik ben een heel erg meegaand man, dat weet u ook, maar als het thuiskomt en
het zegt, pa ik wil niet vissen, dan sta ik niet voor mezelf in.

vrouw:

Natuurlijk wil het vissen.
Het is toch een kind van ons.

man:

Bent u zenuwachtig?

vrouw:

Nee.
O jee.

man:

Komt het?

vrouw:

Ja.

De vrouw gaat het ei leggen. De man is op van de zenuwen. Hij probeert zo goed en zo
kwaad als het gaat te assisteren.
man:

Gaat het?

vrouw:

Ja, het gaat.

man:

Gaat het echt?

vrouw:

Ja, het gaat echt.

man:

Kan ik iets doen? Kan ik iets doen?
Ik ben zo benieuwd wat er in zit. Zo verschrikkelijk benieuwd.

vrouw:

Het kan me niet schelen wat er in zit als het er maar uit komt.

man:

En?

vrouw:

Nog niet.

man:

En?
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vrouw:

Ja.

man:

Koning te rijk! Koning te rijk!

vrouw:

Wat zegt u?

man:

Is het rond?

vrouw:

Natuurlijk is het rond.

man:

Is het glad en heel?

vrouw:

Het is het mooiste ei van de wereld.

man:

U bent een wonder. U bent een wonder.

De vrouw laat het ei zien. Het is groter dan een gewoon kippeëi.
vrouw:

Waar komt de wind vandaan? We mogen het niet blootstellen aan de wind.

man:

Staat deze klas in oostelijke of in westelijke richting?

vrouw:

Dat is het ellendige van de moderne wereld. Overal muren. Je kunt niet eens
meer voelen waar de wind vandaan komt.

man:

Nee, dan de Zuidpool.

vrouw:

Wat bedoelt u daarmee?

man:

Niets. Behalve dat als we nu op de Zuidpool zaten, we tenminste wisten waar
de wind vandaan komt.

vrouw:

Als u liever op de Zuidpool had gezeten, had u niet dat hele eind achter me aan
hoeven te zwemmen. Gebruik uw fantasie meneer.

man:

We kunnen een raam openzetten. Dan weten we tenminste zeker dat daar de
wind vandaan komt.

vrouw:

Zo. Zo. Nu moeten we heel voorzichtig zijn. Dat het heel blijft, dat het groeit.
Dat er niks mis kan gaan. Er mag niets fout gaan. Als het fout gaat is het onze
schuld.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

De man maakt aanstalten om het ei uit te broeden.
man:

Dat weet ik. Het is niet gemakkelijk, maar u kunt ervan op aan dat het mij zal
lukken.
Mijn vader en mijn grootvader en diens vader en diens opa hebben allen op
een ei gezeten. En nu is het eindelijk mijn beurt. U maakt mij zeer gelukkig.
Geeft u mij dat ei maar.

vrouw:

Toch is het vreemd.

man:

Wat?

vrouw:

Dat in onze families enkel mannen broeden.
Ik weet wel dat het de gewoonte is, en ik heb ook geen kritiek maar ik vraag
me toch af of het ook niet anders kan. Misschien kunnen we voor deze keer
van tevoren afspreken wie er op het ei mag zitten.

man:

Daar kun je niets over afspreken, dat regelt de natuur.
Instinct is iets heel wonderbaarlijks mevrouw.
Ik had zelf ook nooit gedacht dat ik ooit nog eens op een ei zou zitten. En zie
hier, het wonder is geschied.
Geeft u mij dat ei nou maar.

vrouw:

Ik heb het gelegd. Ik kan ook best nog even broeden.

man:

U bent te moe. Dat leggen vergt altijd weer zoveel van een vrouw. Ga liggen.
Hou uw mond. We hebben allemaal een beetje rust verdiend.
Geeft u mij dat ei.

vrouw:

Nee.

man:

Wat krijgen we nou?

vrouw:

Ik wil het nog niet kwijt.

man:

Krak!

vrouw:

Krak?

Het ei wordt zorgvuldig geïnspecteerd.
man:

God zij dank. Het is nog heel.
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vrouw:

Zo koud. Zo koud. Zo koud.

man:

Het spijt me zeer mevrouw

vrouw:

Mij ook, mij ook.
Ik bedoelde het niet zo. Ik bedoelde het heel anders. Ik bedoel.....je wilt toch
allebei het beste voor je ei.

man:

Ja natuurlijk. Dit moet niet meer gebeuren.

vrouw:

Dit was de eerste en de laatste ruzie.
Alstublieft.

De vrouw geeft het ei aan de man.
vrouw:

Zo, dan ga ik maar.

man:

Doet u wel voorzichtig?

vrouw:

Ach, de Waddenzee is niet zo wild. Misschien ga ik nog even richting
Noorwegen. Daar zit ook ongelooflijk veel vis.

man:

Je moeder gaat naar zee om vis te vangen. Voor jou, als je geboren bent.

vrouw:

Kijkt u nog maar even goed naar mij, want als ik terugkom dan herkent u mij
niet meer. Dan ben ik moddervet van al die vis.

man:

Mevrouw, ik zal u altijd overal herkennen, mijn hele leven lang.
Wanneer komt u terug?

vrouw:

Als de kleine wordt geboren.

man:

Dan pas? Hoe weet u dan dat u op tijd zult zijn?
Nee, zeg maar niets.
Instinct.....

vrouw:

Past u wel goed op.

man:

Gaat u maar gerust mevrouw. Ik laat het ei niet pakken. Ik zal het tot de dood
verdedigen.

vrouw:

Pakken? Dat bedoelde ik ook niet. Wie pakt er nou een ei af?
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man:

Er zijn er zoveel zonder man of vrouw of zonder kleintjes. En die zien groen
van jaloezie. Het is natuurlijk ook wel wonderlijk. Dat wij een kleintje krijgen
en zij niet. Dat is het lot mevrouw.
Wij zijn uitverkoren. Ik wens u goede reis.

De vrouw gaat af. De man probeert op allerlei manieren op het ei te gaan zitten maar slaagt
daar niet in. Uiteindelijk stopt hij het in de theemuts.

∞

:

Stilte in de nacht
We lopen door
We lopen zonder voeten.
Degenen die voorop gaan, hebben vuren in hun hand.
Grote gele vuren.
Ik volg de anderen
Ik ga erachteraan
De wachters langs de kanten van de weg
laten ons passeren
Ze bewegen niet
Ze houden ons niet tegen
We mogen door
Daar staat een hele grote steen
Je kunt er niet langs
Je kunt er niet over
Je moet er doorheen
We lopen door
De steen gaat niet weg
We lopen door
Dag steen
Voel de ribbelige wanden
Groot
Hard
Grijs
We gaan naar binnen
We lopen door. We gaan naar buiten.
Ik klop de stofjes van mijn kleren.
Ziezo
Ik ben een steen geweest.
Rood! schreeuwt de allereerste
Water! schreeuwt de rest.
En kijk, de poorten van de stad gaan open.
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We gaan naar binnen.
Ik weet niet waar ik kijken moet.
Alles is tegelijk
Vrouwen met gesloten ogen
draken op een fiets
Een engel met een baard
God zij met u, zingt de oude wijze
1+1=1 staat ergens op een muur
Vader lacht. Hij is zijn hoofd verloren
Alle wegen kruisen.
Ik sta in het midden.
Alles holderbolder dondert op mij neer.
Au. Au. Au.
Maar wie zegt dat ik niet overeind blijf staan.
Wacht op mij
Ik kom eraan.
De vrouw komt weer de klas in.
man:

Bent u nu al terug? U bent te vroeg.
Het is nog niet geboren.

vrouw:

Ik dacht opeens als het maar goed gaat.

man:

Natuurlijk gaat het goed. Het is hier erg koud geweest, maar ik heb het ei
warm weten te houden.

vrouw:

Meneer, u bent een vorstelijke vader.
Zal ik het nu maar even over nemen?

man:

Waar is de vis?
U bent niet zoveel dikker.

vrouw:

Nee, de voorraad staat nog buiten.
Als het maar niet te laat komt.

man:

Het komt wel. Heeft u iets bijzonders kunnen vangen?

vrouw:

Sardientjes. Ik snap niet waarom het zo op zich laat wachten.

man:

Niets om u ongerust over te maken.
Zwemmen er sardientjes in de Waddenzee?
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vrouw:

Nee. Het had allang geboren moeten worden. We zouden al moeten voederen
maar wij wachten nog.

man:

Hoe langer in verwachting, hoe mooier het kind.

Inmiddels heeft de vrouw tassen vol met blikken sardientjes naar binnen gesleept.
man:

Wat is dat?

vrouw:

Een tas vol. Ik dacht, je weet nooit hoeveel die kleine straks gaat eten. Ik vond
het opeens zo'n onsmakelijk idee om al die halfverteerde vis op te moeten
hoesten en in zo'n heel klein bekje proppen. Ik zag dit in de etalage van de
supermarkt, en ik dacht dat is zo'n gek idee nog niet. Dan weet je zeker dat het
genoeg binnen krijgt. De vis is heel erg goed. Ze komt uit Portugal. Daar is de
zee een stuk schoner. Je weet het nooit met die vervuiling tegenwoordig. Plastic, lood, papieren bekertjes. God weet wat die haringen hier eten. Nee, ik vind
het wel een fijn idee. Vis uit blik, dan weet je wat je hebt. Je kunt het lang
bewaren, het is voor ons ook lekker makkelijk en het was in de reclame.

man:

Wie denkt u wel dat u bent. U hebt nu een gezin mevrouw.
Ik ben te goeder trouw met u getrouwd. Zonder vragen te stellen. Waar komt u
dat nog tegen. En wat krijg ik? Dooie vis in olie. Ik eet geen dooie vis
mevrouw. We zijn verdikkie toch geen aaseters. Mijn hele leven eet ik keurig
verse vis en nu heb ik eindelijk een vrouw en nu zou ik blikvoer moeten eten?

vrouw:

Dan gaat u zelf maar haring vangen.

man:

En wat krijgt de kleine dan?

vrouw:

Sardientjes.

man:

Daar komt niks van in.
Dat kind krijgt verse vis en daarmee uit.

vrouw:

En als je ze niet gebruikt, kun je ze gewoon terugbrengen.

man:

Wat bedoelt u daarmee?

vrouw:

Ik snap niet waar het blijft. Ik snap het niet.

∞

:

En dan opeens de grote vlakte
Stil
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Ik sta vooraan
Donker, licht, de schemering
Ik zie de maan de maan de maan
En overdag een kudde schapen
De vlakte wandelt onder mij
Hij ruist en ritselt zachtjes
Het gras is gras
Het zand is zand
De bomen zijn de bomen
Ik zie hoe ver we zijn gekomen
Ik zie hoe ver we zullen gaan
Wacht op mij.
Ik kom eraan!
Het geluid van (een) voorbijtrekkende massa. Eerst zachtjes, dan steeds harder, dan weer
zachter.
man:

Wat was dat?

vrouw:

Iek iek iek iek iek.

De vrouw huilt.
man:

Is er iets?

vrouw:

Iek iek iek iek iek

man:

Ik kan er niet goed tegen als u huilt.

vrouw:

Het is misgelopen.

man:

Wat?

vrouw:

Met het ei.

man:

Wie zegt dat?

vrouw:

Het is voorbijgegaan.

man:

Het ei?
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vrouw:

Het wilde niet naar binnen.

man:

Wat? Waarin?

vrouw:

Misschien was het niet goed.

man:

Hoezo? Niet goed?

vrouw:

Niet de bedoeling.

man:

Waarom niet en waarvan?

vrouw:

Het is wel duidelijk.

man:

Het is helemaal niet duidelijk.

vrouw:

Het wordt niet meer geboren.

man:

Wie zegt dat?

vrouw:

Mijn instinct.

man:

Uw instinct mevrouw? Uw instinct?
Wat heb je aan instinct als het gaat om eieren! Gezond verstand daar heb je
iets aan. Logisch leren denken. De juiste vragen stellen. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd?

vrouw:

Het ei komt niet uit.

man:

Hoe weet u dat.

vrouw:

U gelooft het niet? Ik zal het laten zien.

De vrouw wil het ei kapot tikken.
man:

Bent u gek geworden?
Er zit vanalles in.

vrouw:

Was het maar waar.

man:

Het leeft.

vrouw:

Stil nou maar
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man:

Ik wil niet stil zijn.
Ik wil dat het wordt geboren.

vrouw:

Het wordt niet meer geboren.

man:

Ik wil toch dat het gebeurt.

vrouw:

Ik denk niet dat het gebeurt meneer.
Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Misschien moeten we een nieuw ei maken.

man:

Ik wil geen nieuw ei.
Ik wil dit ei.
Dit ei.
Dit ei mevrouw.
Het is zo mooi.
Zo mooi.

vrouw:

Ik stel voor dat we vertrekken.

man:

En het ei?

vrouw:

Achterlaten.

man:

Nooit.

Stilte
vrouw:

Dan ga ik alleen.

man:

Wat gaat u doen?

vrouw:

Een stukje zwemmen. Ik moet even ernstig in mijn eentje ademhalen.

man:

Zee?
Waarheen?

vrouw:

Ik ga waar de golfstroom mij voert meneer.
Noordwaarts.

man:

Niet bang voor de koude poolstormen.
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vrouw:

Ik kan wel tegen een stootje.

man:

Wat doen we met de spullen?

vrouw:

Ik kan niet veel hebben. Drijfvermogen.
U mag alles houden.

man:

Ja ja ja ja.

vrouw:

Als u wilt kunnen we het volgend jaar weer proberen. Ik ben van nature nogal
trouw. We zijn nog jong.

man:

.........

vrouw:

Volgend jaar zelfde tijd zelfde plaats?

man:

Ik weet het niet.

vrouw:

Misschien moeten we wat dichter bij huis afspreken.

man:

Ik denk niet dat het daaraan ligt.
Misschien passen we niet bij elkaar.

vrouw:

Ik denk niet dat het daaraan ligt.
Ik had het me allemaal heel anders voorgesteld.

man:

Ik ook. Ik ook.

vrouw:

Dag meneer.

man:

Dag mevrouw.

De vrouw gaat weg. De man blijft achter met het ei.
Stilte
man:

Dan denk ik dat het nu weer tijd is voor een gedicht.
Hou je van gedichten kleintje? Je vader maakt gedichten. Dat weet bijna
niemand.
Het heet "Help"
Te dom voor mooie woorden
Te zwak voor ferm verzet
Ik spiegel mij aan de ontspoorden
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Help
Ik moet gered.
Ik weet niet of dit mooi is of gewoon moeilijk.

∞

:

Blijf je hier wachten?

man:

Ja.

∞

Ik niet.

:

man:

∞

:

man:

∞

:

Waar ga je dan heen?
Dat weet ik niet.
Ik dacht even dat ik hier zou komen.
Ik ook.
Misschien word ik wel een zwaan.
Of een blauwe reiger.
Die leggen ook eieren.
Of een gele eend met stippen.

man:

Dat bestaat niet.

∞

Er bestaat zoveel niet.

:

man:

Nee.

∞

Dit gesprek bestaat ook niet, zeggen ze.

:

man:

∞

:

Is dat zo?
Ik weet het niet.
Dag, ik ben weer weg.

Wind
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man:

Dag kleintje.
Iek.

De man pakt zijn spullen en verlaat de klas. Het ei blijft achter.
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