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Synopsis:
Vier mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten, komen onverwacht vast te zitten
in een gebouw van het Parafenbureau, de instelling waar je alle noodzakelijke
parafen moet halen. Ze worden geconfronteerd met elkaars angsten, vooroordelen
en eigenaardigheden en vooral met hun eigen schrikbeelden. In deze situatie is het
de sullige kantoorklerk Wouter die in de gaten krijgt hoe hij de anderen kan
manipuleren, bijvoorbeeld omdat hij toegang heeft tot bijzonder privacygevoelige
informatie.
Rollen (5-6):
Wouter Beerens (man, 38)
Sharon (vrouw, 39)
Hanneke Klein (vrouw, 52)
Nico ook wel ‘de Hardwerkende Nederlander’ (man, 46)
Tv-juffrouw/kaartjesautomaat (m/v, leeftijd onbekend)
Wouters moeder
(de laatste twee rollen kunnen door 1 persoon gespeeld worden)
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Scene 1

Introductie en opkomst van Wouter

Wouter Beerens (38) houdt van vissen en varen. Hij bouwt miniatuur oldtimers en
vliegtuigen. Hij is allergisch voor allerlei voedingswaren, maar vooral voor stof en
huisdieren. Sinds 9 maanden woont zijn zus bij hem in huis. Haar man heeft een
ander en Wouter had een kamer over.
Samen met vismaatje Vincent verzint hij altijd rijmpjes in de trant van “Liever scheel
dan geel. Liever schuin dan bruin. Liever dement dan permanent, liever een kakker
dan een patjakker.”
Hij praat graag en veel over de Tweede Wereldoorlog. Hij had erg graag in die tijd
willen leven. Hij houdt niet van voetbal, bier en wanorde en eet iedere dag een kant
en klaar maaltijd.
Hij had behalve oorlogsheld ook graag een motorbandiet willen zijn, maar werkt op
het Parafenbureau als cliënt support assistent. Hij moet de klantmedewerkers
ondersteunen, maar mag zelf maar weinig directe contacten met klanten hebben. Hij
mag alleen koffie en thee inschenken. Hij hoopt ooit te promoveren tot
klantmedewerker.
Wouter komt op. Hij doet het licht aan. Hij staat stil, kijkt even rond.
Wouter
Hij lacht.

(roept hard) ‘Goedemorgen!’
‘Wie is de koning van Wezel? (echoënd) Ezel...ezel...ezel!’
‘En wie is er weer als eerste op kantoor? Ik zei de Noor.’
‘Wie is de baas van de hele mik? (echoënd) Ik....ik....ik.’

Wouter schuift op het bord ‘aanwezig/afwezig’ zijn naam op ‘aanwezig.
(zachtjes echoënd) ‘Ik zei de gek, ik zei de gek.’
‘Liever een beetje gek, dan hartstikke stinken uit je bek.”
Wouter hangt zijn jas op en loopt met een paar grote passen naar een bureau. Hij zet
met nadruk zijn tas op het bureau en plaatst er het bordje ‘Wouter’ op.
“Hoera zei de gek. Ik heb mijn flexwerkplek. Flex-werk-plek. Dat zijn
minstens 35 punten.
Liever een flexwerkplek dan een plekgebrek.”
Hij gaat zitten. Hij pakt zijn broodtrommel, kijkt daar even in en stopt hem dan weer
terug in zijn tas.
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“Goedemorgen! (Stilte. Hij kijkt om zich heen). “Kan er iemand een
keer goedemorgen terugzeggen?”
“Goedemorgen mevrouw Van Wingerden, goedemorgen meneer
Salam.”
Hij haalt, terwijl hij een liedje neuriet, een paar spullen uit zijn tas en legt ze op zijn
bureau - waaronder een agenda, een paar playmobilmannetjes en een
speelgoedvliegtuig. Hij zet de mannetjes op een rijtje op zijn bureau, gaat staan en
salueert.
‘Geef acht!’
Hij staat rechtop, zijn armen strak langs zijn lichaam. Hij spreekt krachtig.
‘Mannen, vandaag wordt het een historische dag. D-Day. De toekomst
van Europa ligt in jullie handen. Jullie hebben een zware
verantwoordelijkheid. Alleen dappere mannen kunnen die
verantwoordelijkheid aan. En dat zijn jullie. Dappere mannen. Liever
dapper dan een dameskapper.’
Hij salueert, marcheert even door de ruimte en loopt dan naar een ander bureau. Hij
staat stil.
“Mevrouw.”
Hij twijfelt even en loopt dan weer terug richting zijn eigen bureau. Dan staat hij even
stil, hij kijkt naar de playmobilmannetjes en haalt diep adem! Dan draait hij zich weer
om naar het bureau.
“Mevrouw van Wingerden.”
Hij gaat achter haar bureau zitten en doet mevrouw Van Wingerden na. Hij gedraagt
zich vrouwelijk, zit te tutten en kijkt naar zijn nagels.
‘Oh Wouter. Is er iets? Kwam je me koffie brengen? Ik hoef geen
koffie meer hoor, doe mij maar een kopje groene thee. Ik heb al
zoveel koffie op vandaag. Ik sta bijna stijf van de cafeïne. Dan slaap ik
vannacht weer slecht en, mijn god, ik slaap toch al zo slecht… En ik
moet ook niet teveel meer snoepen. Ik snoep veeeeel te veel. Ik ben
mateloos. Ik krijg zwembandjes. Dus geen koekjes meer Wouter. Ik
groei - in de breedte. Waarom sta je hier nog eigenlijk?
Wouter loopt naar de andere kant van het bureau en kijkt eerst stoer, dan weer
onderdanig naar het bureau.
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“Nou, mevrouw Van Wingerden, ik wilde u eigenlijk wat vragen. Ik ben
nu bijna 20 jaar in trouwe dienst. Nooit ziek. Altijd als eerste op
kantoor. M’n spulletjes op orde. Steeds goede beoordelingen.
Flexibel. Ik dacht misschien is het nu eens tijd.....ik bedoel: u bent toch
ook tevreden over me? Ik doe m’n werk toch goed? En ik zet ook
lekkere koffie of groene thee? Ik dacht.... ik bedoel: misschien zou
ik....
(Hij draait zijn hoofd af en kijkt naar de playmobil-mannetjes op zijn bureau. Hij
draait zich weer richting mevrouw Van Wingerden. En spreekt nu krachtiger, rechtop
staand).
Mevrouw, ik wil promotie maken. Ik wil net als meneer Salam
klantmedewerker worden en meer verdienen. Daar heb ik recht ....
(Kleine stilte, daarna weer met gebogen hoofd en zacht) ik bedoel, zou
ik misschien.....alstublieft...?”
Wouter gaat weer als mevrouw Van Wingerden achter het bureau zitten en verveeld
naar zijn nagels kijken. Dan kijkt hij op en fronst zijn wenkbrauwen.
‘Dat was het? Wouter, luister. Ik zeg je één woord, slechts één woord
(steekt zijn vinger op): CRISIS. Weet je wat dat betekent? Crisis? Dat
betekent dat we moeten be-zui-ni-gen. Dat valt niet mee. Waarom
denk je dat ik zo slecht slaap, Wouter? Ik moet bedenken wat er
overtollig is (kijkt naar haar/zijn buik) en vooral wie er overtollig is.
Dus, als ik jou was, zou ik mij maar niet op een idee brengen. Een
kopje groene thee alsjeblieft.”
Wouter staat op en gaat weer achter het bureau staan. Hij haalt diep adem, alsof hij
nog wat wil zeggen, pruttelt wat en loopt dan terug naar zijn eigen bureau. Hij gaat
weer recht achter zijn bureau staan, zijn armen opnieuw strak langs zijn lichaam. Hij
schraapt zijn keel en spreekt de manschappen nogmaals toe.
“Mannen, jullie hebben gevochten als leeuwen. Ik ben trots op jullie.
Helaas hebben we ook kameraden verloren. Dappere mannen die zijn
gesneuveld voor Koningin en Vaderland. We zullen ze herdenken in
onze gebeden. Deze slag hebben we verloren, maar niet de oorlog,
mannen, de oorlog hebben we niet verloren. Aan ons de victorie!”
Hij salueert opnieuw.
‘Nu koffie ...... en groene thee!’
Wouter loopt naar het aanwezigheids-/ afwezigheidsbord en schuift zijn naamplaatje
halverwege. Wouter richt de afstandsbediening op de vrouw die als
nummerapparaat/tv-scherm aan de kant staat. Zij wordt verlicht.
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Tv-juffrouw

‘Welkom bij het Parafenbureau, waar de klant koning is. Wilt u een
paraaf? Wij helpen u graag!

Scene 2

Introductie en opkomst van Sharon

Sharon is 39, vrijgezel, ze woont alleen en heeft geen kinderen. Sharon is op dit
moment receptioniste, omdat ze niet alleen van het geld van haar rijke (nieuw geld)
vader wil leven. In haar avonduren verzorgt ze tupperware-party’s. Ze heeft een
klein hondje en ook een eigen paard. Ze draagt leggings, veel merkspulletjes, makeup en grote accessoires. Ze loopt lomp en ze snuift vaak als ze het ergens niet mee
eens is. Ze is best cynisch, op het bittere af. Ze heeft wel humor, maar dat gebruikt
ze vaak over de rug van anderen.
Ze heeft een enorm grote mond en verbergt daarmee haar angst. Ze is uiteindelijk
vooral bang om te leven en bang voor afwijzing. Ze kan zich moeilijk hechten en is
bang verlaten te worden. Ze heeft een volstrekt eigen logica en verhaspelt
spreekwoorden.
.
Sharon is niet politiek bewust of maatschappelijk betrokken. Dat gaat allemaal langs
haar heen.
Sharon is getrouwd geweest, maar haar (ex-)man (Harry) heeft haar zes jaar geleden
plotseling verlaten voor een ander, net toen Sharon een gezinnetje (minimaal 4
kinderen) wilde stichten. Ze is hier kapot van geweest en is er nog steeds niet
overheen. Ze is daarna vooral op ‘foute mannen’ gevallen.
Nu heeft ze echt een leuke man gevonden: Mootje. Hij is lief, zorgzaam en erg goed
in bed. Het is wel jammer dat hij nog vast zit, na een klein akkefietje, maar als ze een
paraaf kan halen, mag hij vanavond op proefverlof. En dat komt goed uit, want
Sharon is vruchtbaarder dan ooit.
Sharon komt op, bellend, met een mobieltje in haar hand.
Sharon

‘Nee, dan moet je op rec drukken.(...) Op rec, het rode knopje. (...)
(hard) R-E-C, HET RODE KNOPJE. Heb je je gehoorapparaat eigenlijk
wel in? (...) Hoezo helpt dat ‘toch niet’? Ik moet nu tegen je
schreeuwen en dat is vervelend want ik ben bij het parafenbureau.
(...) Het pa-ra-fen-bu-reau. (...) Nee, voor mezelf. Maar ga jij eerst
maar je gehoorapparaat zoeken en bel me dan maar terug. (...) Dag!’

Ze kijkt rond en drukt op de bel.
Sharon

‘Hallo, is er iemand? Kan ik misschien geholpen worden? Hallo?’

Wouter komt op.
Wouter

Goedemorgen.
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Sharon

He, he (eindelijk).

Wouter

Goedemorgen.

Wouter loopt naar het aanwezigheids/afwezigheidsbord en schuift zijn naamplaatje
op aanwezig.
Sharon

Kunt u mij helpen?

Wouter

U bent te vroeg.

Sharon

Ik heb haast.

Wouter

U moet een nummertje trekken.

Sharon

Maar......ik ben de eerste, de enige, dat ziet u toch?

Wouter

Toch moet u eerst een nummertje trekken. Dat zijn de regels,
mevrouw. Liever een nummertje dan een hummertje.

Sharon

Pardon?

Wouter

Oh niets. Trekt u maar een nummer.

Sharon

Pfff....en gaat u me dan helpen?

Wouter

Nee.

Sharon

Waarom niet?

Wouter

Ik mag u niet helpen.

Sharon

U kunt toch wel een paraaf zetten?

Wouter

Ja, dat kan ik, maar nee, daar ben ik niet toe bevoegd.

Sharon zucht. Ze trekt een nummertje en kijkt er vol verbazing naar.
Tv-juffrouw

154

Sharon

154?

Wouter

We beginnen niet iedere dag op 1. In het kader van de bezuinigingen.
Het is crisis.

Sharon gaat zuchtend zitten. Wouter speelt met zijn vliegtuigje. Sharon pakt haar
telefoon en belt een nummer.
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Sharon

Ja, met mij. Heb je je gehoorapparaat al gevonden? (harder) HEB JE JE
GEHOORAPPARAAT. Ach laat ook maar.

Ze hangt op, rommelt wat in haar tasje, kijkt op haar horloge en zucht.
Sharon

Hoe laat komen uw collega’s?

Wouter

Dat weet ik niet mevrouw. Ik ben niet helderziend.

Sharon

Hoe laat komen ze normaal gesproken?

Wouter

Dat varieert.

Sharon

Maar wat zijn hun werktijden?

Wouter

Dat is privacy-gevoelige informatie, mevrouw. Die mag ik u niet geven.

Sharon

Maar het kantoor gaat toch wel binnen 5 minuten open?

Wouter

Als mijn collega’s er zijn wel.

Sharon

Djezus. Zijn uw collega’s Groene Olifanten of zo?

Wouter

Groene olifanten? ......Oh, u bedoelt ongetwijfeld paarse krokodillen?

Sharon

Paarse krokodillen? Euh, ja. Laat maar. Ik wacht wel.

Wouter

Fijn, dat u nog even wilt wachten mevrouw.

Sharon

Veel keus heb ik niet.

Scene 3

Introductie en opkomst van Hanneke

Hanneke Klein is 52 jaar. Ze is een overkordate vrouw, actief in het buurtoverleg, ze
collecteert voor de nierstichting, de hartstichting en de kankerbestrijding. Iedereen
kent Hanneke en als er iemand Hanneke nog niet kent, zorgt Hanneke zelf dat dat
verandert. Als er iets ongeregelds in de buurt gebeurt, zoals jongelui die troep op
straat gooien of iemand die verkeerd parkeert, dan gaat ze er op af, onbevreesd. Ze
neemt de zorgen van de mensen om haar heen op zich, maar walst hen in het proces
daarna plat. Ze is dominant en wil bewonderd worden. Door iedereen.
Hanneke is getrouwd, met een onzichtbare man. Kinderen waren hen helaas niet
gegund. Inmiddels is ze er blij om, want als ze die ellende van de moeders om haar
heen ziet….dat blijft haar toch maar mooi bespaard. Bovendien is ze de suikertante
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van haar lievelingsneef Antoine (zo getalenteerd!). Ze heeft een hondje - poedeltje
waarmee ze aan wedstrijden deelneemt.
Ze Is een beetje doof - misschien oostindisch doof. Ze deelt mee en praat in zichzelf.
Ze blijft praten. Eigenlijk heeft ze een beetje ADHD. Daar heeft ze dan wel weer
pillen voor. Ze heeft eigenlijk overal pillen voor…of tegen. Voor haar bloeddruk,
slaappillen, vitaminepillen, ontspanningspillen, betablokkers, bloedverdunners,
pillen voor haar maag, lever en darmen, haar schildklier, tegen hartritmestoornissen,
maagzuur, aambeien en spataderen en dan nog oestrogeen tegen opvliegers. Niet
dat ze daar al last van heeft, maar je kunt er beter te vroeg dan te laat mee
beginnen. En dan heeft ze tenslotte ook nog pillen tegen de bijwerkingen van de
andere pillen. Als ze al haar pillen op tijd neemt, is er niets aan de hand. Maar
gisteravond heeft ze de helft van haar pillen door het toilet gespoeld.
Ze heeft nu snel een paraaf nodig om nieuwe pillen te halen. Om te overleven.
Hanneke komt binnen.
Hanneke

Goedemorgen!

Wouter

(ingehouden blij) Goedemorgen mevrouw Klein.

Hanneke

Jij mag me Hanneke noemen, hoor Wouter.

Wouter

Dat mag ik niet volgens het handboek. Ik mag cliënten niet bij hun
voornaam aanspreken. Dan verdwijnt de professionele dis, dis...

Hanneke

....distantie

Wouter

Ja. Ik mag u wel mevrouw Hanneke Klein noemen.

Hanneke

Nou, dan doe je dat toch. Als je maar onthoudt: mijn naam is Klein,
maar mijn daden zijn groot. Ha, ha (kijkt lachend richting Sharon). Zijn
mevrouw Van Wingerden en meneer Salam te laat?

Wouter

Ik denk het, mevrouw.........(twijfelt) Hanneke Klein.

Hanneke

Ze zijn de laatste tijd wel vaker te laat, valt me op. Ze zouden toch niet
..... (zachter) een relatie hebben? Ha, ha.

Wouter haalt z’n schouders op.
Wouter

Daar mag ik niet op in gaan.

Hanneke

Natuurlijk. Maar het zou best kunnen hoor. Ik voel dat aan. Ik sta
nergens meer versteld van. Ik heb al zo veel dingen meegemaakt. God,
kind, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Misschien doe ik dat
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ook wel. Als ik m’n memoires af heb….nou, dat zal voor een shock
zorgen!
Weet je, mensen zijn ook altijd verbaasd dat Fred en ik getrouwd zijn.
Maar dat zijn we al 32 jaar. (stilte)
Alleen....interetnische huwelijken......ik heb niets tegen buitenlanders
hoor, helemaal niet en zeker niet tegen meneer Salam, maar 2 rassen
op één kussen.....ach, waar bemoei ik me ook mee? Ik ben me er
eentje. Ik laat je wel even met rust. Je hebt het vast heel druk.
Wouter

Trekt u maar een nummertje. Liever een nummertje dan....

Hanneke en
Wouter (in koor) ...een hummertje.
Hanneke

Dat weet ik toch. (tegen Sharon, terwijl ze een nummertje trekt).

Tv-juffrouw

Nummer 155

Hanneke

Ik ben hier kind aan huis. Vanwege de pillen. Voor mijn man hoor. Hij
is al lang ziek en bedlegerig en hij kan niet goed tegen zonlicht. Ik wel,
ik ben gek op de zon.
(De telefoon van Sharon rinkelt, maar Hanneke praat door). Lekker
naar buiten, uitwaaien, een frisse neus halen. Ik vind het heerlijk.
Heerlijk.

Sharon

Ja, met mij. Je hebt me daar net ook al over gebeld. Wel waar. (zucht).
(schreeuwt) Je moet eerst je gehoorapparaat zoeken. Misschien op
het keukenkastje. Vraag het straks maar aan Tina....Tina is je hulp,
....al 20 jaar. Ze komt zo bij je poetsen. Bel me maar als Tina er is.

Hanneke

Drie keer raden: u had uw moeder aan de telefoon. Klopt dat?

Sharon knikt.
Hanneke

(opgetogen) En uw moeder is een beetje doof .....

Hanneke

.....en ze wordt een beetje vergeetachtig. Klopt dat ook?

Sharon

(cynisch) Hoe raadt u het!

Hanneke

Ja, ik heb daar een talent voor. Ik heb een enorme mensenkennis. Ik
ken eigenlijk niemand met zoveel mensenkennis als ik. En, let op: niet
uit studieboekjes hoor, ik ben er mee geboren. Van onze Lieve Heer
gehad, zeg maar, als je gelovig bent. Bent u gelovig?

Sharon schudt haar hoofd.
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Hanneke

Dat dacht ik al. (stilte) Ik doe vanwege m’n talenten sociaal werk en ik
klus een beetje bij als amateurpsycholoog. En dat allemaal als
vrijwilliger hoor. Ik bespaar de samenleving honderd duizenden euro’s
per jaar zeg ik wel eens.

(Sharon pakt haar telefoon).
Daar kan dan weer wat wachtgeld van betaald worden, zeg ik dan
maar. Ja, ja, ik ben me er eentje. Er zou eigenlijk een biografie over me
geschreven moeten worden.
(Sharon zucht).
Sharon

Hey babe met mij, het gaat me vanochtend niet meer lukken om
samen te shoppen. Maar ik denk dat ik vanmiddag wel naar de club
kom. Dan zie ik je daar, bij de bar of bij het afslagpunt. Kusje!

Hanneke

Een vriendin! Dat herkende ik duidelijk als een vriendin. Die heb ik ook
hoor, zelfs een heleboel. Dat komt ook door al die netwerken waar ik
in zit. In het buurtoverleg, de wmo-raad, het NT2-netwerk, het BBB,
het Betrokken Burgers Beraad. En dan collecteer ik. Voor bijna iedere
ziekte uit de medische encyclopedie ga ik wel de straat op. Ik denk dat
het mijn kracht is dat ik zo geïnteresseerd ben in anderen. Ik heb het
eigenlijk nooit over mezelf.

Sharon

Dat merk ik.

(stilte. Hanneke en Sharon kijken allebei ongemakkelijk. Wouter speelt met z’n
vliegtuigje).
Sharon

Waarom heb je het eigenlijk nooit over jezelf?

Hanneke

Ja, ...ik. Dat is een goede vraag. Kijk, je hebt ‘gevers’ en ‘nemers’.
Sommige mensen ‘geven’ vooral, anderen ‘nemen’. Ik behoor tot de
‘gevers’. Voor mij is de ander belangrijk. Ik schijn daarom volgend jaar
ook een lintje te krijgen. Van Hare Majesteit de Koning. Ach niet dat ik
het daarvoor doe hoor.

Sharon

Heb jij ook echte vriendinnen?

Hanneke

Nou, ik euh....ja....

Sharon

....die er altijd voor je zijn? Aan wie je je grootste geheimen kunt
vertellen?

Hanneke

...tsja, als je het zo stelt.....
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Sharon

Je hebt dus geen vriendinnen?

Hanneke

Dat zou ik niet....

Sharon

En vrienden?

Hanneke

Ja, ja,....er zijn best mannen waar ik vriendschappelijk mee om ga. Ik
lig nog best goed in de markt hoor!

Sharon

Allemaal maatjes zeker?

Hanneke

Ja! Dat wil zeggen dat ik...ach ik......

Sharon

En seks?

Hanneke

Nou, zeg!

Sharon

Kom je wel eens lekker klaar?

Wouter

Mevrouw!

(stilte)
Sharon

U praat inderdaad moeilijk over u zelf.

Hanneke

Nou, mevrouw....!

Sharon

Sharon.

Hanneke

Nee, Hanneke. Ik heet Hanneke Klein.

Sharon

Aangenaam. Ik ben Sharon.

Hanneke

Aangenaam.

Scène 4

Introductie en opkomst Nico

Dan komt Nico (46 jaar). Nico is een Brabantse Amsterdammer, maar hij kan ook uit
een ander deel van het land komen. Nico is stevig, iets te dik eigenlijk en slordig
gekleed. Hij zou graag soepel en atletisch zijn, maar dat is een ideaal dat steeds
moeilijker haalbaar lijkt.
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Nico is niet dom, hij had best huisarts of advocaat kunnen zijn, maar dat kwam er
niet van omdat Nico problemen had met concentreren en dat veel te laat ontdekt
werd. Nu is hij naar de LTS gegaan en bouwvakker geworden. Ook niet slecht. Nico
heeft eerst een tijd voor een baas gewerkt, maar is later voor zichzelf begonnen: Op
Nico Kunt U Bouwen (ONKUBO) bv. Dat ging goed, totdat de Polen kwamen. Toen
ging het treurig bergafwaarts met z'n bedrijf. Vlak voordat hij failliet ging, raakte
Nico ook nog geblesseerd aan z'n rug.
In de omgang is Nico onhandig en niet altijd op een aangename manier. Hij is
gespannen, zenuwachtig. Hij wil graag aardig gevonden worden, maar ook stoer en
mannelijk. In de praktijk is hij vooral ruw, bot en (verbaal) agressief. Hij heeft last van
sterk wisselende stemmingen en een zenuwtik als hij gespannen wordt. Mensen
voelen zich ongemakkelijk bij hem.
Nico is wel eens getrouwd geweest, met een Thaise, maar die verliet hem toen ze na
5 jaar een verblijfsvergunning kon krijgen. Ze zei dat ze hem verliet omdat hij haar
zou hebben geslagen, maar dat was natuurlijk schromelijk overdreven. Niet dat hij
nooit geslagen had, maar ja, dat waren toch eerder uitingen van spontaniteit
geweest.
Hij brengt nu zijn dagen achter de computer door: gamen, internetten, twitteren,
sekssites en 'n beetje reageren op fora onder de schuilnaam
'hardwerkendenederlander'. Maar ja, het leven wordt wel saai zo.
Nico wil een grote verandering in z’n leven, een klapper maken: hij wil beroemd
worden. Profvoetballer zit er niet meer in, maar misschien acteur, of model als hij
wat afvalt, of zanger. Zo slecht zingt hij niet en hij kan ook best aardig wijs houden.
Misschien maakt hij nog wel kans bij His Masters Voice, een grote zangwedstrijd.
Nico komt op. Hij loopt rechtstreeks met een papier in zijn hand naar Wouter toe.
Nico

Ik heb een paraaf nodig.

Wouter

Dan bent u aan het goede adres.

Nico

Ik heb een paraaf nodig als bewijs dat ik al een maond niemes voor z’n
bakkes heb gesloagen, wittenie.

Wouter

Dat u al een maand....?

Nico

(Langzaam) Nie-mes heb ge-sloa-gen. Voor een verklaring van goe
gedrag. Ken da?

Wouter

Dat kan meneer.

Nico

Mooi. Wilde dan hier ff een paraaf zette?
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Wouter

Dat mag ik niet.

Nico

Tis nie woar!

Wouter

Jawel, het is wel waar. Ik ben daartoe niet bevoegd.

Nico

Tis nie woar!

Wouter

Jawel. Het is wel waar. Ik heb daarvoor niet de vereiste papieren.

Nico

Wablief?

Wouter

Ik moet eerst promotie maken.

Nico

Moete dan irst op nun cursus?

Wouter

Zoiets ja.

Nico

Dus om un bietje te lere tekene moete op nun cursus?!

Wouter

Nou, het ligt iets gecompliceerder. Er zijn allerlei protocollen en regels
die ik daarvoor moet kennen. Ik ken ze eigenlijk al, maar ik mag nog
geen examen doen.

Nico

En is ter dan niemes die mij nu wel kan helpen?

Wouter

Nee, u moet nog even wachten op mijn collega’s.

Nico

Toch niet te lang he? Doar kan ik nie zo goe tegen. Ons moeder zeg da
‘k doar agressief van wor.

Wouter

Ik denk dat ze zo komen.

Nico

(wijst op het speelgoedvliegtuig) Tweede Wereldoorlog.

Wouter

Dat klopt. Het is een b29, net als de Enola Gay.

Nico

oh...van da liedje. (zingt) Enola Gay....lalalalalal.....yesterday...

Wouter

En van de atoombom. Precies. Liever een zure bom dan een
atoombom.

Nico

Wablief?

Wouter

U kunt daar een nummertje trekken.
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Nico

Oh.

Tv-juffrouw

156.

Nico

156?

Wouter

We begonnen vandaag bij 154.

Nico

(tegen Hanneke) Hedde gij dan 154?

Hanneke

Nee, ik heb 155.

Nico

Hey piloot. Hedde misschien een bakske koffie?

Wouter

We hebben koffie en groene thee. Maar die krijgt u alleen met een
paraaf.

Nico

(vol ongeloof) Tis nie woar!

Nico gaat zitten.
Hanneke

Mag ik u wat vragen? Komt u misschien uit Brabant?

Nico

Kende da heuren dan?

Hanneke

Ja, ik had al een vermoeden. Ik ben daar namelijk heel goed in, in het
herkennen van dialecten. En ik vind het Brabants één van de leukste
dialecten die er zijn. Het is zo....

Sharon

...lomp.

(stilte)
Hanneke

U komt me zo bekend voor.

Nico

Oh.

Hanneke

Hebben we elkaar.....ik heb zo het gevoel dat we elkaar al eens eerder
hebben ontmoet. U niet?

Nico

Nee, da gevoel heb ik nie.

Hanneke

Misschien vergis ik me hoor. Maar het kan ook dat we elkaar in een
vorig leven hebben ontmoet.

Nico

Wablief?
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Hanneke

In een vorig leven. Misschien waren we toen wel vriendinnen.

De telefoon van Sharon rinkelt.
Nico

Vriendinnen? Zeg wa denkte gij....

Hanneke

Ach, laat ook maar.

Sharon

Ja, met mij. Met Sharon, je dochter! HEB JE JE GEHOOR...? Anita? Nee,
ze heetTina. T.i.n.a. Ja. Da’s goed.

Hanneke

(tegen Nico) Mevrouw heeft een moeder met gehoorproblemen en
met geheugenverlies. En nu is Anita,...Tina op bezoek en die helpt
zoeken.

Nico

Hoe witte gij da?

Hanneke

Daar heb ik een bijzonder talent voor.

Sharon

Ja, Tina, fijn dat je er bent. Het gehoorapparaat ligt waarschijnlijk op
het nachtkastje en anders in badkamer. Kijk maar bij de kukident, daar
ligt ie wel vaker. Ok, dankje, dag!

Hanneke

Heeft ze een gebit?

Sharon

Pardon?

Hanneke

Uw moeder, heeft ze een kunstgebit?

Sharon zucht.
Hanneke

Ja, dat dacht ik wel. Hoeft u zich niet voor te schamen hoor.

Nico

Hey piloot, ik begin een bietje ongeduldig te worden.

Wouter

Het zal niet lang meer duren hoor meneer.

Hanneke

Mevrouw Van Wingerden en meneer Salam komen wel vaker later.
Misschien hebben ze problemen met het openbaar vervoer.

Wouter

Liever openbaar vervoer dan openbaar rumoer.

Hanneke

Ja, ja. En liever amour dan oproer. Ha, ha, ha.

Nico

(tegen Sharon) Goat het hier vakers zo?

Sharon

Geen idee. Ik ben hier voor het eerst. U ook?
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Nico

Ja.

Hanneke

(tegen Nico) En toch heb ik het idee dat ik u ergens van ken.

Nico

Tsja........ik ben wel een poar keer op den televisie geweest.

Hanneke

Oh, misschien is dat het dan geweest. Deed u mee aan een quiz, twee
voor twaalf of zo? Daar kijk ik zelf graag naar.

Nico

Tobbedansen.

Hanneke

Tobbe.....dansen?

Nico

Duw ‘m d’r af, fiets ‘m d’r in, rol ‘m erop, schiet ‘m deraf, lol aan de
katrol, met je as over de plas, pret in bed..... ik heb ze gelijk
gewonnen.

Hanneke

Ja, ja. Is dat niet met die zelfgemaakte vervoermiddelen en zo’n bel?

Nico

Snel bij de bel, die he ‘k trouwens ok gewonnen.

Sharon

Ter land, ter zee en in de lucht. Vreselijk programma.

Wouter

Liever pret in bed dan een koud frietje met.

Hanneke

Tsja, toch weet ik niet of dat het is. Bent u misschien nog ergens
anders bekend van?

Nico

Van de Telegraaf en Elsevier.

Hanneke

Wordt u daar dan geïnterviewd?

Nico

Ik schrijf.

Hanneke

Oh, u bent journalist.

Nico

Nee, ik geef mijn mening. Over van alles en nog wa wittenie.

Sharon

Onder uw eigen naam?

Nico

Nee, als hardwerkende Nederlander.

Hanneke

Ooooh, dat bent u. U bent de hardwerkende Nederlander.

Nico

In hoogst eigen persoon.

17
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.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

Hanneke

Nou, aangenaam, ik ben Hanneke Klein, zeg maar Hanneke.

Donker.
Scene 5

mamma

Donker
Wouter, opnieuw in gevechtstenue met een sigaar in z’n mond (als kolonel John
Hannibal Smith van the A-team)
Wouter

(neuriet liedje van A-team). Tadata, tadadata..Tadadata...(hij maakt
schietgeluiden, gooit met bommen en granaten, totdat hij het
uitschreeuwt.) Faceman, Mr. T., ik ben geraakt. (hij schreeuwt nog
een keer)

W’s moeder

Wouter!

Wouter

Geen probleem mannen, ik bind er een zakdoek omheen. Eerst het
land redden. Die granaatscherf snijden we er later wel uit.

W’s moeder

(schreeuwt van een afstand) Lieverd, gaat het goed met je?

Wouter

Jaaahaa.

W’s moeder

(komt ‘binnen’) Je laat me schrikken. (kijkt hem aan) Wat ben je toch
een stoer manneke. Ik ben zo trots op je. Wist je dat?

Wouter

Ja.

W’s moeder

En pappa zou ook trots op je zijn geweest.

Wouter

Pappa?

W’s moeder

Ja. Ach, hij wilde zo graag een zoon. Mij maakte het niet zoveel uit
hoor, ik vond een meisje ook leuk, maar je vader wilde een stoere
man als zoon.

Wouter

Wilde hij dat ik ook het leger in zou gaan?

W’smoeder

Nou, ik denk dat hij de politie of de ME ook goed had gevonden. Iets
anders vast ook. Als het maar een leidinggevende positie is. Een echte
Beerens is de baas. Toch?

Wouter

Ja, mam. Baas Beerens.
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W’s moeder

Maar dat ben je eigenlijk al. Een baasje. Jij bent een echte vent, een
jongen waar tegenop gekeken wordt.

Wouter

Ja, mam.

W’s moeder

Volgens mij zijn de jongens in de klas allemaal een beetje bang voor
je. Toch?

Wouter

Ik denk het wel. (stilte) Ze durven niet dichtbij me te komen staan.

W’s moeder

Zie je wel. Heel goed. En de meiden?

Wouter

Die houden ook een beetje afstand.

W’s moeder

Natuurlijk. Ze willen geen blauwtje lopen. Dat snap ik ook wel. Maar
stiekem staan ze verlekkerd naar je te kijken. Toch?

Wouter

Mwah.

W’smoeder

Nou, ik zou het wel weten hoor. Als ik een meisje van jouw leeftijd
was...

Wouter

Mam...

W’s moeder

Je moest eens weten hoeveel jongens ik op m’n 16e al versleten had...

Wouter

Ik wil dat helemaal niet weten.

W’s moeder

M’n ouders dachten dat ik nog maagd was, maar ondertussen....

Wouter

Mam, ....

W’s moeder

....lag ik bijna ieder weekend met een andere jongen te wippen...

Wouter

Alsjeblieft....

W’s moeder

Ik denk dat ik op m’n 18e al meer orgasmes had gehad, dan m’n
moeder in haar hele leven. Maar ja, dat was ook een andere
generatie.

Wouter

Mamma, ik kan hier niet zo goed tegen...

W’s moeder

Ik was geen slet, zo werd ik ook niet genoemd, maar ik was wel een
seksbeest. En niet zo’n kleintje ook. Ha,ha.

Wouter

Stop nou!
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W’s moeder

Eigenlijk ben ik nog steeds een seksbeest. Daar maak ik geen geheim
van.

Wouter

Deed je dat maar.

W’s moeder

Je zult me vast wel eens horen.

Wouter

(schreeuwt) Maar ik wil je niet horen!

(stilte)
W’s moeder

Het is heel belangrijk hoor jongen. Heel belangrijk. Dat vond je vader
ook.

Wouter

Oh.

W’s moeder

Je doet het toch wel?

Wouter

Wat?

W’s moeder

Met meisjes.

Wouter

Moeder!

W’s moeder

Of met jezelf?...Ik merk er niet zo veel van.

Wouter

Tuurlijk niet.

W’s moeder

Je bent toch geen....

Wouter

Nee.

W’s moeder

Gelukkig maar. Je vader zou zich omdraaien in z’n graf.

Wouter

En jij? Zul jij je straks ook omdraaien in je graf?

W’s moeder

(belerend) Er zijn onderwerpen waarover mensen beter hun mond
kunnen houden.

Wouter

Zoals de dood en kan…

W’s moeder

Ja.

Wouter

Wil je nu gaan?

W’s moeder

Ik wilde eigenlijk vragen of je straks even met me de stad in gaat. Ik
wil nog wat schoenen kopen. Ga je mee, over een kwartiertje?
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Wouter

Krijg ik dan ook wat?

W’s moeder

Misschien, als je braaf bent en niet na de eerste schoenenwinkel gaat
zeuren......Ga nu nog maar even fijn spelen. (Ze maakt gebaren en
geluiden alsof ze zelf schiet).

Scene 6
Hanneke, Sharon en Nico wachten. Sharon maakt zich op.
Hanneke

He gezellig….(stilte)….samen wachten is toch fijner dan alleen, vindt u
niet meneer de hardwerkende Nederlander?

Nico

Ik zou lievers nie wachte…

Hanneke

Ja, ja, u bent een tikkeltje ongeduldig. Ha, ha, dat hoorde ik toevallig.
Nou, ik herken dat hoor. Dat hebben wel meer hardwerkende
mensen. Je zou mij soms tekeer moeten horen gaan. Tsjonge, jonge.
Vooral thuis dan, tegen m’n man. Buitenshuis niet, dan ben ik een
professional, de zelfbeheersing zelve…En u mevrouw Sharon?

Sharon

Wat?

Hanneke

Bent u wel eens ongeduldig?

Sharon

Nee hoor.

Hanneke

Echt niet?

Sharon

Ik ben altijd volkomen zen.

Nico

Wablief?

Hanneke

Zen.

Nico

Zen?

Hanneke

Dan ben je helemaal rustig. In harmonie met jezelf en je omgeving.
Dat komt uit het boeddhisme.

Nico

Boeddhisme? Bende gij dan een zweefteef?

Sharon

Nee,…..Ik bedoelde dit…Ach, laat ook maar. Het is misschien een
beetje te ingewikkeld voor een hardwerkende Nederlander.

Nico

Wa wilde doar mee zeggen……?

21
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.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

Sharon

Ik wil helemaal niets zeggen….

Nico

Zeg, denkte gij da ik...

Sharon

Rustig, rustig jongen. Ik denk helemaal niets.

Nico

Dat dacht ik al.

Sharon

Pardon?

Nico

Laat maar.

Sharon

Jij wil mij toch niet vertellen dat ik dom...

Nico

Ik wil helemaal niets vertellen….

Sharon

Ik heb namelijk een studie afgerond en jij vast niet.

Nico

Nee.

Hanneke

Nou, ik wel hoor. Bijna dan.

Sharon

Dat dacht ik wel.

Nico

Ik had daar geen tijd voor. Er zijn ook nog mensen die moeten
werken, wittenie.

Sharon

Pfff, geen tijd. Je had het niet eens gekund, al had je zeeën van tijd.

Hanneke

Ik had het wel gekund hoor, gemakkelijk.

Nico

Ons voader en ons moeder wilden da ik snel geld ging verdienen. We
hadden het thuis nie zo breed namelijk. Daarom mocht ik nie naar de
Mavo.

Hanneke

Ja, ja, herkenbaar. Dat zie ik wel vaker in mijn praktijk. Het maakt
zoveel uit in wat voor nest je geboren wordt.

Nico

En dan nog: jullie kunnen wel ’n bietje interessant zitten doen in
kantoren, moar er zijn ook nog mensen die de kantoren moeten
bouwen, wittenie.

Sharon

Ik mocht wel studeren en wij hadden het thuis ook niet zo breed.

Hanneke

Dat dacht ik wel.

22
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.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

Sharon

Hoezo, dat dacht ik wel?

Hanneke

Nou gewoon….door uw naam denk ik.

Sharon

Door mijn naam?

Hanneke

Ja….niet vervelend bedoeld hoor, maar soms kun je aan iemands
naam zien uit wat voor milieu iemand komt.

Sharon

En Sharon…..?

Hanneke

….is een beetje ordinair.

Sharon

Ordinair?

Hanneke

Ja, net als andere Engelse namen: Danny, Mickey, Kimberley, Daicey,
Ruby, Shannon, Ashley, Winston, Chelsea, Destiny….

Sharon

Doe niet zo belachelijk. Wat een vooroordelen!

Hanneke

Ik bedoel er verder niets mee. Als je maar uit een warm nest komt,
zeg ik altijd maar, maakt niet uit of het nest hoog in de boom zat.

Sharon

Arrogante trut!

Hanneke

Laat ik maar niet reageren. Laten we het allemaal maar een beetje
zen houden, dat moet u als boeddhist toch aanspreken.

Sharon

Ik ben helemaal geen boeddhist.

Hanneke

Nee?

Sharon

Nee.

Scene 7
Het toneel wordt door drie loketten verdeeld in vier ‘hokjes’, die apart van elkaar
kunnen worden uitgelicht. In ieder hokje zit een acteur (evt zit Sharon achter één
van de loketten)
Hanneke zit verveeld, speelt spelletje/ schilt aardappels o.i.d. De telefoon gaat.
Hanneke

Met Jeanine…..wat zegt u….. …..Nee,……ik doe geen fruit…..ook geen
parkeerplaatsen nee……en zeker ook geen huisdieren……

Nico zit met een natte vetkuif en een pop in een roze jurkje en streelt en kust haar
zachtjes.
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Nico

Gij bent zo verrekkes mooi wittenie? Zo mooi en zo lief: het lekkerste
chickie van de wereld. Echt waor.

Hanneke

Rijp, ja niet overrijpl. Nou, niet zo denigrerend meneer. Op een oude
fiets moet je het leren hoor! U moest eens weten wie ik
allemaal….Nee, meneer, geen probleem hoor. Dag. Fijne dag nog
hoor! Daaag.

Sharon

(met Jan Klaassen pop en vrouwelijke pop, innig in elkaar
verstrengeld, neukbewegingen makend)
[Jan Klaassen]: Wendy, oh Wendy. Ga door, ga door….

Hanneke

Met Jeanine, voor weinig geld genot voor tien. …..Hallo…… Dat
klopt…… Een man?…..En hoe wilt u dat ik dan heet? Goed, dan neem
ik nu de telefoon op, let op. (Zware stem, in steenkolenDuits) : Mit
Bernard, wie gehts mit dir hübschen mädchen? Alles klar?... Ah
super! Toll? Geil!....

Nico

(als Olivia Newton John – you are the one that i want; in het Brabants)
ik daag je uit, want ik wil een man,
en mijn hart, is gek op jou.
ja, ik daag je uit, begrijp me beter dan,
ik ben trouw, ik hou van jou
Daar is niets, nee niets meer aan te doen
neuriënd “you’re the one that i want…”

Sharon

(geluid van deur) [als Jan Klaassen] Shit, Katrijn komt thuis. Wendy,
snel in de kast jij. Schiet op. Sneller, sneller. {Wendy verdwijnt]
(tegen het publiek) Kinderen, niet vertellen dat Wendy in de kast zit
hoor. Kunnen we dat afspreken? Dus als Katrijn vraagt of Wendy er
is…niets zeggen hoor.

Hanneke

Wat zegt u? Liever alleen een Duits accent? Geen probleem
hoor….(Nu met Duits accent) Ja, Bernhard hier….ach, wat fijn dat u me
nu even belt. Ik zat hier helemaal alleen kerstfeest te vieren…ha,
ha…en ik heb een hele grote bobbel in mijn broek….ha,ha…ja, ich ben
me er ééntje…Nee? Okay. Dag.

Sharon

(Katrijn komt op en omhelst). Oh Jan, mijn Janneman. Wat hou ik toch
veel van je. Dat kun je je niet voorstellen, zoveel als ik van je hou.
[Jan Klaassen] Ja, ik hou ook heel van jou lieverd, heeel veel.
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[Katrijn] Ga even zitten Jan, ik moet je iets vertellen. En lieve kinderen,
jullie mogen het ook weten:…….(zachtjes)….ik ben net bij de dokter
geweest…..en ik ben zwanger. Ik heb een kindje in m’n buik. Oh Jan, ik
ben zo blij. En jij?
Nico

(sprekend)
De liefde is weg, heel alleen,
Ik zit en vroag me af waarom-, waarom hedde ge mij verlaten.
Sandy Sandy mijn darlin ', ge hebt me pijn gedaan wittenie,
en ge weet dat het woar is
Maar Sandy, ge moet me geloven als ik zeg,
Ik ben hulpeloos zonder jou, Sandy.
De liefde is weg, ik ben verrekte alleenig,
Ik weet nie- oh waarom je
me verliet oh Sandy Sandy,
Sandy, waarom,
oh Sandy?

Hanneke

...oh ja en dat het dan een beetje in mijn vlees snijdt en afdrukken
achterlaat? Ja dat kan wel. Ik heb toevallig zo’n corseletje aan. Nee,
verder niks hoor! Ik kwam thuis en moest me meteen uitkleden. Dat
dingetje draag ik eronder en dat voel ik dan de hele dag en daar word
ik dus echt botergeil van en daarom ben ik zoooo blij dat jij belt, jij
bent ook geil he? Jij hebt ook echt een enorm harde..oh ja, scheur het
maar van mijn lijf, voel je hoe mijn borsten eruit knappen....ha mooi.
Nou, dat gaat toch prima zonder fruit of cavia’s, wat u?

Sharon [Jan, matjes] Ik ben ook blij Katrijn.
[Katrijn] Echt? Je kijkt niet zo blij Jan. Ik heb het gevoel dat je helemaal
niet zo blij bent. Hou je wel van me?
[Jan] Natuurlijk.
[Katrijn] Is er een ander? Jan, kijk me aan: heb je een ander? [Jan
schudt hard nee] Kinderen, vertel me: is Wendy er weer?
[Publiek (andere spelers): Jaaaaaaaa!
[Katrijn]: waar is ze dan?
[Publiek]; …in de kast!!!
Nico

(als Travolta, ‘vertaling’ Grease Lightnin’, dansen en zingend)
Deze auto is systematisch, hydromatisch, Ultramatisch
het kan Gesmeerde Bliksem zijn!
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Een nieuwe snelle motor, dat maakt al veul verschil
blef proaten, oh blef praten!
Achter van die vinnen en darneffe zo’n chrome grill
Da goan we make
Da goan we ff make
Alle vrouwe van de kook na een tikkie met m’n pook
het is echt lekker vet, en samen doen we het
Gesmeerde Bliksem '
Hanneke

Met Jeanine, voor weinig geld genot voor tien..laat me raden, jij bent
stout geweest! Ja, daar heb ik een talent voor. En weet je wat ik met
stoute jongetjes doe? Die ga ik straf geven. Broek omlaag! Ik zeg
broek omlaag! Wat een mooie zachte billetjes, daar gaan we eens
even het zweepje overheen halen. Voorover! Bukken mormel! En
EEEEEEEn en TWEEEEEE en DR.........ik zei bukken met je piemeltje
tussen je be...wat? (…) Mevrouw Hoekstra, goed dat ik u spreek, met
de..... huisartsenpost, uw man werd onwel, maar volgens mij is het
gewoon obstipatie hoor, als het morgen niet over is moet hij even
langs de huisarts.....

Sharon (haalt Wendy uit de kas en werkt haar het huis uit) Ga weg, m’n huis uit.
[Katrijn] En jij ook. M’n huis uit. Klootzak. Je bent een onbetrouwbare
lul! Ik wil je nooit meer zien?
[Jan] En ons kindje dan?
[Katrijn] Ons kindje? Ik wil met jou helemaal geen kindje meer van jou.
Ik wil een kindje met een betrouwbare man. En dat ben jij niet. Ik ga
op zoek naar een ander, een andere lieve man.
Nico

(tegen pop in roze jurkje) Wat vond de er nou van, lieve Sandy? Kies
de nu voor mij? Voor mij allenus? Ik hou zo verrekes veel van jou
wittenie. Da kan nie voorstellen, zoveel als ik van jou hou. Van hier tot
aan Den Bosch en weer terug, wittenie.

Scene 8
Wouter kijkt plechtig de zaak in, een papier in zijn handen waarvan hij leest.
Wouter

Beste dames en heren,
Nou ja eigenlijk is het beter te zeggen: beste heren en tante Tineke.
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We zijn hier allen tesamen om Petronella isabella, Johanna, Geertuda,
Maria Beerens van Dullemen te herdenken. Jullie kennen haar
allemaal als…. Nel.
‘Liever Nel dan Petronel’, zei ze altijd.
Mij kennen jullie waarschijnlijk niet. Nel had het vast niet vaak over
mij. Waarschijnlijk wisten jullie niet eens dat ik bestond. Ik ben
Wouter, de zoon van Nel. Aangenaam.
Ik zat meestal achter die rode deur waar jullie niet naar binnen
mochten.
‘Liever een vrind, dan een kind’, dacht Nel wel eens.
‘Liever een loeder dan een moeder’, dacht ik wel eens.
Toch doe ik Nel nu te kort. Ze was namelijk een lieve moeder voor me.
Nel had veel te geven. Heel veel. Ze gaf niet alleen veel aan u, maar
ook aan mij……Maar dan op een andere manier.
Ze was er vaak niet, maar als ze er wel was, dan was ze er volledig.
Meer dan volledig soms.
Ze sprak niet vaak met me, maar als ze sprak dan zei ze wel hele
verstandige dingen.
Ze kookte zelden, maar als ze kookte dan was het om je vingers bij op
te eten…euh, af te likken.
We gingen eigenlijk nooit op vakantie, maar we hadden wel ieder jaar
veel voorpret.
Ze raakte me zelden aan, maar als ze me aanraakte…
Dames en heren, …..heren bedoel ik, Nel had veel te geven. Ze had
veel vertrouwen. In zichzelf, in het leven en ….misschien ook in mij.
Liever vertrouwen dan wantrouwen.
Nou ja, voor mij was het ook niet makke….ik bedoel voor jou was het
ook niet gemakkelijk met zo’n ondernemende en avontuurlijke zoon.
Ik hoop dat ik al jouw vertrouwen niet als een last, maar als een steun
zal blijven ervaren.
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Mamma, ik beloof je dat ik promotie zal maken. Uiteindelijk word ik
de baas. Baas Beerens, weet je nog?
Ik zal je missen. Dag mamma.
Scene 9
Wouter zit weer achter zijn bureau, Hanneke, Sharon en Nico staan verspreid in de
kamer. Ze zijn allemaal, ook Wouter, op hun eigen manier ongeduldig en onrustig.
Het is een tijdje stil.
Hanneke

He, heerlijk die stilte. Ik kan dat soms zo fijn vinden als het even stil is.

Geen reactie.
Hanneke

Even alleen met je eigen gedachten, daar is in de huidige samenleving
toch zelden nog tijd voor? Altijd maar rennen. Iedereen heeft het
druk, druk, druk.

Opnieuw geen reactie.
Hanneke

Gewoon even een moment voor jezelf. En wanneer dat in gezelschap
is van anderen…..dat maakt niet uit, als het maar goed gezelschap is.

Nico

(tegen Wouter) Zeg piloot, dit begint verrekkes irritant te worden. We
wachten nu al bekant een uur. Ik kan hier nie goe tege, wittenie.

Hanneke

Ja, dit is wel uitzonderlijk hoor. Dat ze zo laat zijn. Er zou toch niets
met ze gebeurd zijn? Een vreselijk verkeersongeluk of zo? Of een
terroristische aanslag in de metro?
Wouter kun je ze niet even bellen?

Wouter

Nee mevrouw Hanneke Klein, daar ben ik niet toe bevoegd.

Sharon

Zijn er eigenlijk zaken waar jij wel toe bevoegd bent?

Wederom een stilte. Wouter mompelt en gaat driftig tussen z'n spullen zoeken naar
iets waarin zijn bevoegdheden opgeschreven staan.
Hanneke

Misschien kunnen we een spelletje doen. Dan nemen we bijvoorbeeld
iemand in gedachten of we doen ‘geen ja’, ‘ geen nee.’

Weer een stilte. Sharon staart naar haar telefoontoestel.
Hanneke

Nou ja, het was maar een idee. Voor de gezelligheid.
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Opnieuw een stilte.
Sharon

Kan ik misschien van iemand een telefoontoestel lenen? Ik heb
opeens heel slecht bereik.

Nico

Ik ben de meines vergeten.

Hanneke

Oh, u kunt die van mij wel lenen hoor. Ik heb een oudje, zonder
internet en twitter en zo, maar hij doet het nog prima hoor. Geen
probleem!

(Hanneke geeft haar telefoon aan Sharon en pikt tegelijkertijd die van Sharon in)
Sharon

Ja, met mij. Ik heb iemand anders telefoon. Heb je je gehoorap...HEB
JE JE GEHOORAPPARAAT? PIEPEN? IS TINA ER NOG? TINA, JE HULP?

Hanneke

Ach wat vervelend een piepend gehoorapparaat. Dat kan aan het
toestel liggen, maar misschien heeft uw moeder ook wel een prop
oorsmeer.

Sharon

Hoi Tina, m’n moeder had deze week een afspraak met de KNO-arts.
Kun jij zien wanneer?

Hanneke

Heel goed. Even naar de KNO-arts en hupsakee, weg piep! Maar, de
huisarts kan het meestal ook hoor.

Nico

Da kan toch ook mee een wattenstaafje?

Sharon

Vrijdag? Ja, dan kan ik wel. Ik moet dan even naar de pedicure....

Hanneke

Dat moet je niet met een wattenstaafje doen hoor.

Sharon

Precies, geen probleem. Ik kom morgen wel even langs. Succes in
ieder geval. Daag!

Hanneke

(Kijkt naar gsm Sharon en leest voor) “Tijgertje van me. Ik lig helemaal
klaar voor je. Kus, M.’ Je hebt een sms van ene M. Is dat je man of je
minnaar?

Sharon

Wat!? Lees jij zo maar m’n sms’jes? Dat doe je toch niet?

Hanneke

Ja, nou, het, ik....

Sharon

Stel je voor dat ik dat bij jou deed.

Hanneke

Nou, het stond opeens in beeld.
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Sharon

(kijkend naar de telefoon van Hanneke) Waarom heb jij maar drie
contactpersonen in je telefoon? Zijn dat al je vriendinnen? Oh nee, ik
zie het al: moeder, zus en buuf.

Hanneke

Wat doet u onaangenaam.

Wouter

Mevrouw, u schendt de prive, de private,...de

Sharon

Privacy. Maar dat deed zij ook.

Hanneke

Nietes.

Sharon

Welles.

Hanneke

Nietes.

Sharon

Als je mijn sms’jes leest, doe je dat wel.

Wouter

Dames, dames!

Hanneke

Ik kon er niks aan doen.

Sharon

(imiteert) ‘Ik kon er niks aan doen.’ Je leest ze verdomme hardop
voor.

Hanneke

Het verscheen opeens in het scherm.

Sharon

Dat hoef je toch niet te lezen. En zeker niet hardop.

Hanneke

Het ging vanzelf.

Sharon

U bent ontzettend onbeschoft. Je moet mensen met rust laten.

Hanneke

Nou, nou. Als jij zo van je prive, privaat, ..

Wouter

Privacy.

Hanneke

Precies, als je van je privacy houdt, dan moet je niet hardop bellen.

Sharon

Ik kan niet zachtjes bellen, zeker niet met een dove moeder.

Hanneke

Dan ga je toch even naar buiten.

Sharon

Ik vind bellen in gezelschap iets heel anders dan de sms’jes van
iemand anders hardop voorlezen.

Hanneke

Ik niet.
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Sharon

Ik wel. Je bent een bemoeizuchtige trut. Een SNUFFELKUT!

Hanneke

Nietes.

Sharon

Welles.

Hanneke

Nietes.

Sharon

Welles.

Hanneke

Nietes.

Sharon

Welles.
(etc.)

Nico

(schreeuwt) Nietes, welles, nietes, welles, nietes, welles, Hou op! Ik
word hier gek van.

Susan

Mijn schroefje zit los.

(korte stilte)
Nico

Wablief?

Susan

Mijn schroefje zit los.

Nico

(stamelend) Hij kan praten.

Wouter

Zij.

Nico

Wablief?

Wouter

Zij. Het is een vrouw.

Nico

T’is nie woar.

Wouter

Jawel, het is wel waar.

(stilte)
Nico

Zal ik haar ff repareren? Ik ben, al zeg ik het zelf, wel handig mee
vrouwen en gereedschap.

Hanneke

(overdreven) Ha, ha, ha, ha.
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Wouter

Nee, dank u. Dat mogen alleen mensen die daar een paraaf voor
hebben.

Sharon

Ja over parafen gesproken....

Nico

Wanneer krijgen wij onze paraaf?

Wouter

(kijkt op zijn horloge en onrustig om zich heen) Euh….

Hanneke

Het duurt nu wel wat lang, Wouter.

Sharon

Ik wil een klacht indienen, Wouter.

Wouter

Daar hebben we een procedure voor.

Nico

Ik wil voetbal kijken, Wouter.

Wouter

Dat kan niet. Dat is tegen de regels.

Susan

M’n schroef zit los.

Hanneke

Ik kan me wel een beetje voorstellen waarom ze een beetje
geïrriteerd zijn, Wouter.

Sharon

(boos) Een beetje geïrriteerd, ik begin woest te worden, Wouter.

Wouter

U kunt beter een klacht indienen. We hebben daar een formulier
voor.

Nico

(dreigend) Ik word verrekkes ongeduldig Wouter.

Susan

M’n schroef zit los.

Sharon

Ik eis, dat ik nu door jou geholpen wordt, Wouter.

Wouter

Dat kan niet, ik heb daarvoor niet de vereiste papieren.

Nico

En ons moeder zegt dat ik dan agressief word, Wouter.

Hanneke

Je zult iets moeten verzinnen Wouter.

Susan

M’n schroef zit los.

Nico

Ik word gek, Wouter.

Wouter

Dan bent u bij ons niet aan het juiste adres.
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Sharon

(woest) Ik wil nu een paraaf, ..Wouter.

Wouter

U zult nog even moeten wachten, ik denk dat ze zo…

Nico

(woest) Ik kan nie meer wachten Wouter.

Hanneke
Wouter, Wouter, Wouter, Wouter.
Nico/Sharon
Wouter slaat op rode knop, trekt aan een touw o.i.d.
Er klinkt een knal en dan is het donker.
Scene 10
Het is helemaal donker. Nico hijgt zwaar.
Hanneke

Wat was dit?

Sharon

Hey, doe het licht eens aan!

Hanneke

Wouter!

Sharon

Djezus!

Hanneke

(Geforceerd geruststellend) Geen paniek, geen paniek, zeg ik. Er is
vast niets aan de hand. Toch Wouter?
(stilte)
Jullie hoeven niet bang te zijn hoor. Ik heb voor hetere vuren gestaan.
Ik ben op alles voorbereid.
(stilte)
En als er wel iets is. Ik heb EHBO gedaan en altijd pleisters bij me.
(stilte)
En ook een thermodeken. Dus als iemand het koud heeft…..

Sharon

Misschien is er een stop doorgeslagen.

Hanneke

Oh, dat gebeurt bij mij ook wel eens.

Sharon

Dat verbaast me nou niets.
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Hanneke

Ik hoor dat je zenuwachtig bent, dat hoor ik aan je stem, Sharon. Daar
is geen enkele reden voor hoor. Het licht is gewoon even uit. He
Wouter? Wouter?!

Sharon

Nee hoor, ik maak me helemaal geen zorgen. Kortsluiting ontstaat
vaak door een brand. Er zal wel ergens in het pand brand woeden.

Hanneke

Niet zo angstig. Het is vast een grapje van Wouter. Hahahaha.

Nico kreunt.
Hanneke

Hallo?! Meneer de hardwerkende Nederlander? (…) Bent u dat die zo
kreunt? Gaat het wel goed met u?

Nico kreunt opnieuw.
Hanneke

Is dat een ja? Meneer de Hardwerkende Nederlander, als u hulp nodig
heeft, wilt u dan nog een keer kreunen….?

(stilte)
Hanneke

En als u geen hulp nodig heeft moet u twee keer kreunen.

(stilte)
Nico kreunt twee keer.
Hanneke

Zal ik dan maar even naar u toe….

Sharon

Meneer de hardwerkende Nederlander kreunde twee keer hoor. Hij
heeft geen behoefte aan u.

Hanneke

Oh, nou…ik dacht, misschien….Wouter?! Wouter, wat is er eigenlijk
gebeurd?

Sharon

Misschien is er een brandbom naar binnen gegooid door een boze
klant.

Hanneke

U bent echt bang he? U kunt zich daarvoor laten behandelen hoor.

Sharon

Het kan natuurlijk ook een terroristische aanslag aanslag zijn.

Hanneke

Een terroristische….? Zou je…? Nee, dat kan toch niet?

Sharon

Tuurlijk! Ik zag hier net voor de deur een moslim.
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Hanneke

Ja, die meneer met die baard en een jurk, die zag ik ook. Ik heb nog
vriendelijk naar hem geknikt. Die mensen hebben het al zo moeilijk,
vind je niet? Zo zielig.

Sharon

En nu heeft die zielige meneer zichzelf voor de deur opgeblazen.

Hanneke

Nee! Ik vind het heel kinderachtig dat u mij bang….ik ben niet bang, ik
ben niet bang te krijgen, hoort u me?!

Sharon

Op straat liggen nu allemaal lichaamsdelen van onschuldige burgers
en uw zielige meneer danst met 69 maagden.

Hanneke

Fobieën zijn tegenwoordig heel goed te verhelpen. Ik heb zelf al heel
wat mensen van hun angsten afgeholpen.

Sharon

Het kan ook zijn dat het geen zelfmoordterrorist is. Dan heeft hij de
bom gegooid en is hij nu op weg hierheen.

Hanneke

Ik trap daar niet in. U bent bang en ik niet.

Sharon

Hij heeft een lang mes. Dan worden we straks allemaal hallal geslacht.

Hanneke

Nu ophouden!

(stilte)
Nico kreunt weer. Hij ademt zwaar.
Sharon

De hardwerkende Nederlander heeft het moeilijk. Hij kreunt en zucht
op z’n Brabants.

Hanneke

Ik kom nu wel even naar u toe hoor. We zijn in de wereld om elkaar te
helpen niet waar? Als u dat niet wilt moet u 3 keer kreunen. (korte
stilte). Ik hoor niets, ik kom al!

Hanneke loopt/kruipt richting Nico.
Sharon

Het kan natuurlijk ook een natuurramp zijn.

Hanneke

Ah, daar bent u. Wat ligt u toch zwaar te ademen.

Sharon

Misschien een aardbeving of een overstroming? Die dijken moeten
het toch een keertje begeven.

Hanneke

Geen probleem, ik heb alledrie m’n diploma’s en reddend zwemmen!
(tegen Nico). Het lijkt wel of u last heeft van hyperventilatie.

35
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.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

Sharon

Met een zwemdiploma red je het misschien een paar minuten, maar
daarmee kun je niet naar de heuvels in Zuid-Limburg zwemmen.

Hanneke

Geen paniek, geen paniek, meneer de hardwerkende Nederlander, ik
ga u helpen. Ik heb dat vaker gedaan.

Sharon

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de Derde Wereldoorlog is
uitgebroken. Het zal er toch ooit een keer van moeten komen.

Hanneke

Kijk, ik heb hier een diepvrieszakje, heb ik ook altijd bij me. Als u nu
rustig hier in ademt....

Sharon

Van een aanval met kernwapens of gif ga je niet direct dood...

Hanneke

....dan ga ondertussen ik lepeltje-lepeltje achter u liggen en hou mijn
hand op uw buik.

Sharon

sommigen zijn gevoeliger, die krijgen het eerder moeilijk met
ademhalen....

Hanneke

Concentreert u zich maar op mijn warmte...

Sharon

De hardwerkende Nederlander lijkt het als eerste te begeven....

Hanneke

Luister niet naar haar, luister naar m'n hand...

Sharon

En wie zal dan de tweede zijn....?

Hanneke

Heel goed!

Sharon

Mevrouw Klein of ik?

Hanneke

U kunt het, ziet u wel.

Sharon

Of Wouter?

Scene 11 TOT HIER
Wouter komt op in gevechtsuitrusting met een lamp op zijn voorhoofd. Hij heeft
zaklampen bij zich die hij uitdeelt.
Wouter

Wie is de koning van Wezel? Ezel, ezel, ezel.

Hanneke

Wouter?

(Wouter doet de lamp op zijn hoofd aan)
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Wouter

Hier is het licht.

Sharon

Wouter, ben jij dat?

Wouter

Liever een lamp op je hoofd, dan plaatselijk verdoofd. Ping!

Hanneke

Fijn dat je er bent Wouter. Er ontstond hier net toch een lichte
paniek. Niet bij mij hoor, niet bij mij. M’n naam is Klein, maar mijn
nuchterheid is groot. Ha, ha.

Sharon

Wat is er gebeurd?

Hanneke

Je hoort het Wouter, mevrouw is een beetje bang.....

Wouter

Er is geen enkele reden voor paniek!

Sharon

Wat is er dan?

Wouter

Het is een code rood situatie, maar ik herhaal: geen reden voor
paniek!

Nico

Wablief? Code Rood?

Hanneke

Meneer de hardwerkende Nederlander, u kunt weer praten! (tegen
Wouter) Hij was even bezweken.

Sharon

Bang in het donker.

Hanneke

Hij kon de spanning niet aan. (tegen Nico).

Nico

Ik kreeg het alleen efkes benauwd....verders niets.

Sharon

Natuurlijk, alleen even benauwd. Man, je lag half dood te gaan!

Hanneke

Maar ik heb uw leven gered! En dat is niet voor het eerst dat ik een
leven red. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Het schijnt dat ik daarom
een lintje krijg...

Sharon

Ach, flikker toch op met uw lintje.

Hanneke

Nou, nou.

Sharon

Wat betekent code rood?

Wouter

We hebben code blauw, dat is de normale situatie; dan is er niets aan
het handje.
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Bij code oranje spreken we van verhoogde paraatheid. Dan nemen we
extra veiligheidsmaatregelen, maar hoeft de klant er nog niet veel van
te merken.
Nico

En code rood? Hangt dan de rode vlag uit?

Hanneke

Ha, ha. Nou bij mij niet hoor.

Wouter

Bij code rood wordt de situatie wel levensbedreigend. Dan is er alleen
kans op overleving wanneer iedereen exact de aanwijzingen opvolgt
van de professional in functie.

Sharon

En wie is dat?

Wouter

Ik. Ik ben de professional in functie.

Sharon

Dat is een geruststellende gedachte.

Hanneke

En is er ook nog een andere code, Wouter?

Wouter

Code pimpelpaars. Dan zijn we dood. Liever code rood, dan hartstikke
dood.

Hanneke

Ping! Ha, ha, ha.

Sharon

Maar wat is er dan gebeurd?

Wouter

Niets.

Sharon

Jawel, het werd opeens donker. Hoe kan dat?

Wouter

Daar mag ik niets over zeggen.

Sharon

Waarom niet?

Wouter

Uit veiligheidsoverwegingen.

Nico

Is t’r iets kapot gegoan?

Wouter

Geen commentaar.

Nico

Ik kan ut misschien wel reparare. Ik ben verrekkes handig mee
gereedschap.

Wouter

Dat is niet nodig.

Sharon

Is er een brand? Een ramp?
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Hanneke

Een ramp komt nooit alleen.

Sharon

Gif? Terrorisme?

Wouter

Ik kan daar niet nader op ingaan.

Nico

Moslims?

Wouter

Uit veiligheidsoverwegingen mag ik u niets zeggen.

Nico

Hey piloot, volgens mij bende gij heel goed in het spelletje geen ja,
geen nee.

Wouter

Inderdaad, ja.

Hanneke

Oh, Wouter. Je bent af!

Sharon

Weet u wat er wel aan de hand is?

Wouter

Dat zou goed kunnen.

Sharon

Moeten we ons zorgen maken?

Wouter

Er is geen reden voor paniek.

Hanneke

Deze mensen zijn een beetje bang, maar ik niet hoor. Ik zeg altijd: de
mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.

Wouter

Vreest niet.

Sharon

Waarom niet?

Wouter

Omdat u niet bang hoeft te zijn.

Sharon

Weet u dat zeker of zegt u dat omdat het volgens het protocol moet?

Wouter

Ik kan niets over het protocol zeggen.

Sharon

Groene Olifant!

Wouter

U bedoelt vast paarse krokodil.

(stilte)
Nico

En wat nu?
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Wouter

U moet mijn instructies volgen.

Sharon

En als we dat niet doen...?

Wouter

Dan kunnen er doden vallen.

Nico

Wablief?

Wouter

Doden.

Hanneke

Nou lieve mensen, laten we dan maar goed naar Wouter luisteren.

Sharon

Veel keus hebben we niet. Denk ik.

Donker.
Scene 12

Fuck de privacy

Op het podium staat een hometrainer. Wouter staat er naast. Hij spreekt alsof hij
weer zijn soldaten toespreekt.
Wouter

Mannen, het is nu een kwestie van erop of eronder.

Sharon

Mag ik je er op wijzen dat je vooral vrouwen toespreekt?

Wouter

Bij het Parafenbureau maken we geen onderscheid naar geslacht.

Nico

Wablief?

Sharon

Het maakt niet uit of je ………

Wouter

LUISTEREN NU! Mannen, vrouwen. Gaat het mis, dan gaat het goed
mis. Dan zullen we het niet overleven. Alleen met doortastendheid,
samenwerking en kameraadschap, kunnen we het redden.

Nico

Hou toch op man. We zijn je soldaten niet.

Wouter

Dat zijn jullie wel.

Nico

Ach, jij bent een watje. Daar luistert niemand naar.

Wouter

Ik zou het maar wel doen als ik jou was.

Nico

Doe ff normaal man.
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Wouter

Doe zelf ff normaal.

Hanneke

Rustig jongens. Vertel maar Wouter wat we moeten doen.

Wouter

Jullie moeten fietsen.

Sharon

Fietsen?

Wouter

Om voldoende stroom op te wekken. Dan wordt het weer licht. Ik heb
stroom nodig om jullie te redden. Op de hometrainer zit een grote
dynamo.

Sharon

Ik voel me niet zo lekker. Buikpijn, hoofdpijn enzo.

Hanneke

Nou, ik kan het wel hoor, ik heb een topconditie, maar misschien…..

Ze kijken Nico aan.
Hanneke

Meneer de Hardwerkende Nederlander…?

Nico

En jullie geloven hem?

Sharon

Veel keus hebben we niet.

Nico

(zucht, dan zeurend). Ik heb ook blessures. M’n benen en m’n rug en
alles….

Hanneke

Kom op. Even flink zijn!

Nico

Alles doet pijn, wittenie.

Hanneke

U heet niet voor niets de Hardwerkende Nederlander.

Sharon

Je gelooft toch niet dat hij echt zo heet?

Wouter

Niemand heet zo. Hardwerkend. Ha, ha, ha.

Nico

Godverdoemme, da ben ik wel. En wie denkte gij wel nie da ge bent,
vieze pennenlikker! Da’s dan ook trouwens het enige wat jij mag hier:
pennenlikken. Je mag nog nie eens een paraaf zetten, nog niet eens
een bietje tekene. Zwakzinnige. Ik teken meer dan jij – alleen al
tijdens het schaften of s’ avonds thuis as ik me verveel.

Hanneke

Oh wat enig. Bent u kunstschilder. Ik ook!
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Nico

Jij zit hier een bietje niks te doen, van onze belastingcenten. Een
bietje de interessante meneer uit te hangen moar ondertusse mee
speelgoed te speule als een kleine kleuter. Loser.

Wouter

Ik zou maar uitkijken als ik jou was.

Hanneke

Jongens, jongens.

Nico

Ha, ha gaan we dreigen? Drie keer niezen en ze kunnen je van het
behang krabben….verrekte slappe zak!

Wouter

(minzaam) Ik zou maar niet zo stoer doen als ik jou was.

Nico

Ik heb jou wel door hoor prutser. Jij wil dat ik agressief word he, dan
hoefde mij geen paraaf te geven voor goe gedrag. En dan ik nie
meedoen aan Idols. Moar da gaat je niet lukken witte da – zak hooi.
Ik word nie agressief. Ik kreg gewoon die paraaf en dan wor ik
beroemd…hartstikke beroemd als zanger….ik word de nieuwe John
Travolta…en anders….moar, ik wor nie agressief heur de da. Ik wor
helemaal nie agressief. …..Nooit nie.
Ik heb ook geen zin meer om langers da gezever van jou an te horen.
Ik ben het zat wittenie. Ik kom wel een andere keer terug as hier
mense zijn die wel een paraaf moge zetten.

Wouter

Maar je kunt nu helemaal niet weg.

Nico

Ha, ha. Ik kan nie weg? Ha, da denkte gij. Nou da zullen wij hier nog
wel eens zien wie hier nie weg kan. Let moar eens op mee je rare
praatjes. Houdoe!

Hanneke

(zwaait) Houdoe!

Nico beent weg, maar wanneer hij de ruimte wil verlaten, richt Wouter zijn
afstandsbediening op Nico en wordt deze geraakt door (een magnetische of
electrische schok) en schreeuwt hij het uit van de pijn en valt. Er klinkt een hard
alarm.
Licht uit….
Scene 13 a
Nico fietst. Wanneer hij even zachter fietst, dempt het licht. Wouter paradeert over
het podium en dirigeert de andere personages met zijn afstandsbediening. Hij richt
zijn afstandsbediening op Nico.
Wouter

Kom op, doorfietsen. Liever fietsen dan nietsen.
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Nico fietst iets harder, het licht wordt een beetje sterker.
Wouter

Dit is niet voldoende mietje. Doorfietsen zeg ik. Doe maar alsof het
een wedstrijd is.

Wouter richt zijn afstandsbediening op Hanneke.
Wouter

Hanneke, het is de hoogste tijd voor een tourflits.

Hanneke

NOS radio toerflits, toerflits. We schakelen direct over naar onze
verslaggevers in de Rond van Frankrijk. Kom er maar in jongens.

Nico

Ja dames en heren, we hebben goed nieuws, want er is net een
Nederlander gedemarreerd uit het peloton. Het is de jonge,
talentvolle Hardwerkende Nederlander die bij de beklimming van de
col du Parafe, aan de boom ging schudden. Op souplesse, met twee
vingers in de neus, reed hij soepel weg uit de groep met alle
favorieten die nu het snot voor hun ogen hebben.

Hanneke

Ik vind dat altijd zo leuk dat wielrennen. Die slanke mannen die met
geschoren benen…

Wouter richt zijn afstandsbediening op Hanneke.
Wouter

(tegen Hanneke) Naam?

Hanneke

Maar Wouter, dat weet je toch?

Wouter

Naam?

Hanneke

Hanneke Klein. Mijn naam is Klein, maar….

Wouter

Hanneke Gerda Klein.

Hanneke

Ja, Gerda is…

Wouter

Uw moeder. U bent geboren op 1 april 1966 in Bennekom.

Hanneke

Ja, ik ben alweer 52. Dat zou je ook niet zeggen hè?

Sharon

Oh jawel hoor. Dat zag ik zo.

Wouter draait zich naar Sharon en richt de afstandsbediening op haar.
Wouter

Uw naam?
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Sharon

Mijn naam?

Wouter

Ja.

Sharon

Sharon Steen.

Wouter

U bent geboren op 10 juni 1979 in Rijswijk.

Sharon

Klopt.

Wouter

Op de Emmastraat 22.

Sharon

Nee, Emmastraat 22a. Ha, ha, je weet niet alles!

Wouter

Ik weet wel alles.

Sharon

Opschepper!

Wouter richt de afstandsbediening nog wat nadrukkelijker op Sharon.
Wouter

(kijkt Sharon strak aan en maakt van zijn handen kruipende spinnen)
Een spinnetje, een spinnetje,….

Sharo schrikt en staat stijf stil. Nico gaat trager fietsen.
Wouter

….zoekt een vriendinnetje. Hij zoekt haar hier, hij zoekt haar daar,
maar nergens vinden ze elkaar….

Sharon

Hoe.....

Wouter ziet dat Nico langzamer is gaan fietsen en richt zijn afstandsbediening weer
op Hanneke.
Wouter

Hanneke, tijd voor een tourflits...

Hanneke

NOS radio toerflits. En, hoe is het met onze koploper in de koers?

Nico

Nou beste luisteraars die stoempt nog steeds in een hoog tempo
voort. Hij heeft nu ruim een minuut voorsprong en rijdt virtueel op de
derde plaats in het klassement.

Wouter richt de afstandsbediening als een microfoon op Nico.
Wouter

Hoe heette hij ook al weer?

Nico

De Hardwerkende Nederlander.
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Wouter

Fout. Zijn echte naam?

Nico

Hardwerkende Nederlander, dat zei ik toch. (Dan drukt Wouter op zijn
afstandsbediening, Nico maakt een onverwachte beweging met zijn
lichaam alsof hij een schok krijgt). Au!

Wouter

Naam?

Nico

Nico.

Hanneke

Nico, wat een leuke naam! En verder?

Nico

Van Veldhoven.

Wouter

Precies. Nico Wilhelmus Gerardus van Veldhoven, geboren op 1 mei
1969 in Riethoven.

Wouter pakt de afstandsbediening en richt die op een vrouw met een ‘tv-scherm’
voor haar hoofd..
Wouter

En Leontien, wat weten we nog meer over Nico?

Leontien

Nico was de oudste van een gezin van drie. Hij werd ook wel ‘D’n Ezel’
genoemd. Hij kon namelijk niet zo goed leren.

Sharon

Ha, ha, d’n ezel. Heel treffend.

Nico

Hou je kop!

Leontien

Nico ging naar de LTS in Valkenswaard. Hij was goed in het storten
van betonvloeren, maar minder geschikt voor het verfijnde werk..

Nico stopt met fietsen. Het wordt weer langzaam donker.
Nico

Ik kan ook verrekes goed voegen. (wijst op Leontien) Zij liegt.

Wouter

Zij is een computer.

Nico

Nou en?

Wouter

De computer liegt nooit.

Leontien

… . Nico zong in het kerkkoor en werd vaak gepest.

Hanneke

Ach arme Nico…
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Leontien

Na de LTS begon hij zijn eigen bouwbedrijf ONKUBO, wat een
afkorting was van….

Nico

Op Nico Kunt U Bouwen.

Hanneke

Oh wat grappig!

Leontien

Maar zo goed kon je niet op Nico bouwen.

Nico

Het kwam allemaal door de Polen. Die verpestten de markt.

Leontien

Nico gebruikte inferieur beton.

Nico

Daar kon ik niks aan doen.

Leontien

Hij had een lading Grieks beton voor een prikkie gekocht.

Nico

Ze hadden me niet verteld dat da meer tijd nodig had om te harden.

Leontien

2000 jaar waarschijnlijk. Ha,ha.

Nico

Ik ben genaaid.

Leontien

Dat denken de mensen die jou lieten bouwen ook. Zoals die oma die…

Nico

Stop! (hij stopt met fietsen, de tv juf stopt met praten).

Het licht wordt langzaam zwakker.
Sharon

He wat jammer nou. Het begon net spannend te worden. Wat heb je
met die oma gedaan?

Nico

Niet vertellen!

Sharon

Is ze door het beton gezakt?

Nico

Het gaat jullie niets aan!

Wouter

Zij niet.

Nico

Stop, zeg ik!

Wouter

Haar hondje wel, Blackie.

Sharon

Hondje? Wat heb je met dat hondje gedaan? Jij bent een monster!

Nico

't is nie woar!
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Wouter richt de afstandsbediening weer op Sharon.
Wouter

Een spinnetje, een spinnetje…

Sharon verstijft.
Wouter richt afstandsbediening op Hanneke.
Wouter

Hanneke, het wordt donker, het is weer de hoogste tijd voor een
tourflits.

Hanneke

NOS radio toerflits, toerflits. En hoe is het met Nico, onze dappere
coureur aan de kop van de wedstrijd?

Nico

(gaat weer fietsen) Nou dames en heren, Nico van Veldhoven kachelt
met het grootste gemak door op het buitenblad en rijdt als een jonge
God omhoog. Hij rijdt nu virtueel in de gele trui. Zal hij de derde
Nederlander gaan worden die de Tour wint, dat vragen wij ons af,
dames en heren!

Scene 13b
Wouter richt zijn afstandsbediening op Nico
Wouter

Mond dicht en fietsen jij.

Hanneke

Sharon Steen, wat grappig, waar ken ik die naam toch van? Ik heb het
gevoel dat ik u ergens van ken. Misschien uit een vorig leven? Ik
begrijp dat u bang bent voor spinnen?

Sharon staat verstijfd stil en maakt kleine ontkennende bewegingen met haar hoofd.
Hanneke

Houdt u dan niet van dieren?

Wouter

Ze heeft wel 2 honden.

Hanneke

Is dat zo? (Sharon knikt) Oh, wat leuk. Ik heb zelf een geit.

Wouter

Liever een geit dan een meid.

Wouter richt de afstandsbediening op Leontien.
Leontien

Mevrouw Sharon Steen heeft twee Deense doggen.

Wouter

…waarmee ze het bed deelt.
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Hanneke

Oh, dan blijft er weinig plaats over voor een man.

Wouter

Sharon Steen heeft geen man, nou ja, zelden dan.

Sharon

(pruilt) Ik ben kritisch.

Hanneke

Maar je deed het toch wel… zei je?

Sharon

Soms.

Leontien

Zeg maar: heel soms. Bovendien vaak zonder mannen.

Hanneke

Zonder? Ben jij dan....?

Sharon

Ik ben niks!

Wouter

Ze is niks en ze heeft niks. Alleen haar moeder.

Hanneke

Die doof is en vergeetachtig.

Wouter

Liever dement dan in het cement.

Hanneke

En een vriendin op de golfclub.

Leontien

Dat is haar golfjuf.

Wouter

Ze heeft dus alleen haar moeder.

Hanneke

En die heeft een hulp. Anita.

Sharon

Tina.

Hanneke

Precies Tina.

Leontien

En 2 honden.

Hanneke

Maar geen man. Geen seks. Nou ja, weinig dan.

Leontien

Maar ze heeft wel een heleboel poppen.

Hanneke

Oh, speel jij nog met poppen?

Sharon

Ik speel poppenkast.

Wouter

Alleen voor haar moeder. Want ze heeft dus alleen een moeder.

Hanneke

Met een piepend gehoorapparaat en teveel oorsmeer.
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Nico

Dan moet je ff mee een wattenstaafje.

Wouter richt afstandsbediening op Nico.
Wouter

Fietsen jij!

Hanneke

Nee Nico, dat moet je niet doen.

Wouter

Goed, ze heeft dus alleen een moeder.

Hanneke

Met een, maar dat is helemaal niet erg hoor.

Wouter

Ik zei dus dat ze alleen haar moeder had.

Sharon

Hou hier mee op! Jullie zijn gemeen. Ik vind dit helemaal niet leuk.

Leontien

Het leven is helemaal niet leuk.

Wouter

Zeker niet als je alleen maar een moeder hebt.

Hanneke

En bang bent voor spinnen.

Leontien

Een spinnetje, een spinnetje zoekt een vriendinnetje. Hij zoekt haar
hier, hij zoekt haar daar, maar nergens vonden ze elkaar.

Sharon

Mammie, mammie!

Wouter

Wat ik zeg: ze heeft alleen haar moeder nog.

Hanneke

Die een beetje doof en vergeetachtig is.

Wouter

Dan heb je dus niet zo veel meer aan je moeder.

Leontien

En daarom wil ze een paraaf voor een pilletje.

Hanneke

Een pilletje?

Leontien

Zeg maar een soort laatste willetje.

Nico stopt weer met fietsen.
Wouter

Liever een laatstee willetje dan een laatste pilletje.

Hanneke

Maar dat is moord….

Leontien

….op de enige die je hebt.
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Hanneke

Liever een zieke moeder dan een dode moeder.

Wouter

Ping.

Sharon

Mammie, mammie, mammie.

Scene 13c
Wouter richt afstandsbediening op Hanneke.
Wouter

Hanneke, tijd voor een tourflits.

Hanneke

NOS radio toerflits, toerflits. En hoe is het ondertussen met onze man
aan de kop van de koers?

Nico

Nou dames en heren, we komen steeds dichter bij de meet, maar het
gaat allemaal niet zo soepel meer. Onze Nico is zijn soepele tred kwijt
geraakt en z’n benen raken verzuurd. Hij schudt met zijn schouders en
kijkt steeds vaker achterom. Niet achterom kijken Nico. Kijk naar
voren, denk aan de zoenen van de rondemiss.

Hanneke

Ach lieve mensen, wat een held is onze Nico toch en wat een heerlijke
vent!

Wouter

Je zit gewoon te soppen.

Hanneke

Pardon? Wouter?

Wouter

Je zou het wel met hem willen doen hè Hanneke?

Hanneke

Hanneke? Je zei toch altijd mevrouw Klein tegen me? Oh,
zeg....ja.......ha, ha, ik heb je nu door: je bent een beetje jaloers....op
Nico!

Wouter richt de afstandsbediening op Leontien.
Wouter

En Leontien, wat kun je ons over Hanneke Klein vertellen?

Leontien

Hanneke Klein was het meisje dat altijd over het hoofd werd gezien.
Haar ouders hadden geen tijd voor haar en haar klasgenoten zagen
haar niet staan. Ze stond altijd alleen, op een hoekje van het
schoolplein.

Hanneke

Wouter, kun je die nare mevrouw niet uitzetten?
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Wouter drukt op knopjes op de afstandsbediening.
Leontien

Ze stond altijd alleen, op een hoekje van het schoolplein.

Wouter

Ik kan haar alleen nog maar terugspoelen mevrouw.

(Vanaf hier verliest Wouter langzaam de controle en blijft hij paniekerig op de
knopjes drukken).
Hanneke

Ik wil niet terugspoelen.

Nico

Niet achterom kijken, niet achterom kijken Nico!

Leontien

Terugkijken is confronterend Hanneke. Zeker wanneer blijkt dat je
een manische fantaste bent die haar leven bij elkaar heeft verzonnen.

Hanneke

U liegt!

Leontien

Hanneke Klein deed zelden vrijwilligerswerk…

Hanneke

Oh, beste mensen, het is volgens mij de hoogste tijd voor een
toerflits. Toch Wouter?

Leontien

Hanneke Klein kijkt liever weg.

Hanneke

Ik ben reuze benieuwd hoe het met onze Nico is. NOS-radio tourflits,
tourflits…

Leontien

Ze is bij het buurtoverleg nooit gezien en ook niet bij de wmo-raad.

Hanneke

En hoe is het met onze Nico, rijdt hij nog in het geel?

Leontien

Ze had zich wel opgegeven voor het BBB.

Sharon

Het Betrokken Burgers Beraad

Hanneke

Wouter?

Leontien

….maar daar werd ze geweigerd.

Hanneke

Wouter? Kun je die vervelende mevrouw misschien zacht zetten? Zo
zacht dat we haar haast niet kunnen horen?

Wouter drukt op knopjes.
Leontien

(schreeuwt) Een tamelijk traumatische ervaring.
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Wouter

Ze kan alleen harder.

Sharon

Maar, ze heeft toch wel een man?

Leontien

De enige man in haar leven was haar beneden-buur-man. Ze trof hem
10 jaar geleden dood aan in een stoel.

Nico stopt met fietsen.
Nico

’t is nie woar!

Wouter

Het is wel waar.

Sharon

Ach, wat vreselijk!

Leontien

Hij bleek al drie weken eerder te zijn overleden. Uit schuldgevoel is ze
na zijn dood alsnog voor hem gaan zorgen. Ze haalt nu wekelijks
pillen.

Nico

’t is nie woar!

Wouter

Het is wel waar.

Hanneke knikt en kijkt naar de grond.
Leontien

Hanneke spreekt wel veel mensen, maar alleen aan de telefoon.

Nico

Ooooohhh, ik dacht al, waar ken ik die stem toch van.

Sharon

Een lintje van de koningin zit er dus niet in voor Hanneke Klein.

Leontien

Haar naam is Klein. Ze zou volstrekt onzichtbaar ware het niet dat ze
zoveel over zichzelf kletst.

Het wordt weer helemaal donker. Alleen de lamp op Wouters hoofd brandt.
Sharon

Nico, fietsen!

Nico

reageert niet.

Sharon

Nico, de gele trui!

Nico reageert nog steeds niet.
Sharon

Wouter, laat hem fietsen. Ik wil weg hier. Wouter! (met
kinderstemmetje) Alsjeblieft..
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Wouter richt afstandsbediening op Hanneke.
Wouter

Hanneke, het is weer tijd voor een tourflits.

Hanneke reageert niet.
Wouter

Hanneke! NOS radio tourflits, tourflits.......NOS radio tourflits,
tourflits.....(in paniek) NOS radio tourflits, tourflits! Hanneke
godverdomme!

Leontien begint hard te lachen.
Leontien

Woutertje, Woutertje.....

Wouter

Waarom lach je?

Leontien

Om jou!

Wouter

Ik kan daar niet goed tegen als mensen me uitlachen.

Tv juffrouw

Dat weet ik. Je kunt er maar beter aan wennen.

Wouter

Hou je mond!

Leontien

Je ouders lachten je al uit Wouter en ze lachen je daarboven nog
steeds uit.

Wouter drukt op de afstandsbediening.
Leontien

Ha, ha! Probeer het maar, je krijgt me toch niet uit.

Sharon

Nico, je moet fietsen. Het is pikkedonker hier.
Je moet de Tour de France winnen Nico. Kom op nou!…
Nico, je kunt het. Het kan nog.
Nico…..Mevrouw Klein, kunt u misschien wat doen. .
Mevrouw Klein. U kunt ons helpen. Nico luistert wel naar u.

Leontien

(tegen Wouter) Je bent aandoenlijk.

Wouter

Ik ben stoer.

Leontien

In je dromen Wouter, alleen in je dromen.

Sharon knielt.
Sharon

Mevrouw Klein, alstublieft….Help ons…..U kunt het!
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Wouter

De mensen kijken tegen me op.

Leontien

Ze zien je niet. Je moeder stopte jou achter een rode deur, je zit nog
steeds achter die rode deur Wouter.

Sharon

Nos radio tourflits….nos radio tour flits…nos radio tourflits….

Wouter

Ik ben baas Beerens.

Leontien

Dream On Wouter Je bent alleen de baas van je poppetjes. (imiteert)
Mannen, vandaag wordt het een historische dag. D-Day. De toekomst
van Europa ligt in jullie handen...

Wouter knielt.
Wouter.

Hou op! Alsjeblieft!

Sharon

Mevrouw Klein, alstublieft…. nos radio tour flits…nos radio tourflits….

Hanneke

NOS-radio tourflits, NOS radio tourflits! Hoe is het met Nico?

Nico gaat weer fietsen…
Nico

Ja, dames en heren, de finish komt nabij… Het massaal
toegestroomde Nederlandse publiek moedigt Nico hartstochtelijk
aan.

Hanneke
En Sharon

Nico, Nico, Nico, Nico, Nico!

Leontien

Het is crisis Wouter. Weet je wat dat betekent? Crisis.

Wouter

Help me!

Nico

En daar gaat ie dames en heren, nog een paar meter en dan is hij bij
de meet.….

Hanneke
en Sharon

Nico, Nico, Nico, Nico, Nico!

Nico

….. het peloton met alle favorieten is inmiddels stil gevallen. Nico de
man die nog nooit heeft gewonnen, gaat de Tour de France winnen!

Leontien

Wie is de koning van Wezel?
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Wouter.

(zacht) Ezel, ezel.

Hanneke
en Sharon

Nico, Nico, Nico, Nico, Nico!

Nico

Nog een paar meter……(juichend) En NU gaat hij nu over de finish. Hij
heeft gewonnen!

Nico gaat juichend over de finish. Hanneke en Sharon vallen elkaar in de armen en
een spot op dit drietal (in freeze) gaat volop aan. Wouter gaat voor hen staan.
Wouter

‘Wie is de baas van de hele mik? (echoënd) Ik....ik....ik.
(zachtjes echoënd) ‘Ik zei de gek, ik zei de gek.’

Spot op Leontien die opstaat en de zaal in loopt.
Tv- juffrouw

Na de glorieuze overwinning van Nico, konden Hanneke, Sharon en
Nico zonder problemen naar huis. Een paraaf hadden ze niet meer
nodig. Sharon trok met haar Deense doggen in bij haar moeder die ze
nog jarenlang liefdevol verzorgde. Samen met Anita, euh Tina
natuurlijk. Hanneke en Nico gingen samen op fietsvakantie in
Frankrijk en lagen ’s avonds lepeltje lepeltje in de tent. Zachtjes
fluisterde Nico dan in haar oor: ‘Oh Sandy, m’n darling’. Als ze
terugkomen wordt Hanneke misschien wel lid van het Betrokken
Burgers Beraad. Wie weet krijgt ze ooit een lintje. En Wouter?

Wouter komt weer op.
Wouter

“Goedemorgen mevrouw Van Wingerden, goedemorgen meneer
Salam.”

Donker.
Einde
------------------o-----------------------
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