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INLEIDING
Hoewel “Coupure” als toneelstuk volledig op zichzelf kan staan, is het voor de lezer
misschien interessant iets te weten over de feiten waarop het is geïnspireerd.
Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een watersnoodramp. Het was de grootste
natuurramp sinds eeuwen. Een zeer zware noordwester storm in combinatie met springvloed
duwt in de nacht van 31 januari op 1 februari een enorme waterberg door de trechter van de
Noordzee. De golven worden recht op de Zeeuwse kust gejaagd. Op vele plaatsen houden de
(soms slecht onderhouden) dijken het niet. Een vloedgolf van 3 tot 4 meter hoog overvalt de
bewoners in de zwaarst getroffen gebieden. Op andere plaatsen stijgt het water in de loop van
de nacht met zo’n grote snelheid dat mensen ternauwernood een droog heenkomen kunnen
vinden.
In de provincies Zeeland, West Brabant en het zuidelijk deel van Zuid Holland verdronken
tijdens de ramp 1835 mensen en tienduizenden dieren, circa 100.000 mensen moesten
evacueren, er werden 4500 gebouwen verwoest en tien keer zoveel beschadigd. Bijna 200.000
hectare grond kwam onder water te staan en pas negen maanden later kon het laatste dijkgat
worden gesloten. De totale materiële schade bedroeg anderhalf miljard gulden.

PERSONEN
Een man
Een vrouw (de man en de vrouw zijn allebei hoogbejaard)
Een jongen
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De vrouw staat bij de bushalte. Ze heeft een jachtgeweer op
haar rug.
De man komt eraan. Hij heeft een koffer bij zich.

vrouw:

Het wil nog maar niet zomeren.
Nee, het wil nog maar niet zomeren.
Maar ja, het is ook nog geen herfst.
En in de regel begint het pas goed te zomeren als het bijna herfst is.
We moeten geduld hebben.

Stilte

Gisteren dacht ik even, nu wordt het herfst.
Ik zag een vogel vliegen.
Maar ja, dan ga je nadenken en dan denk je al gauw, dat beest is
hartstikke gek.
Eind augustus, en dan al beginnen te vliegen. Wie weet wat voor
moois er nog komt.
Het gras groeit nog.
De koeien staan nog buiten.
Nee, het is nog geen herfst.

Stilte

Aan de lucht te zien krijgen we vandaag nu en dan, hier en daar een
bui.
Maar dat zegt niks.
Het blijft toch de vraag wanneer ze vallen.
Nu of dan
of hier of daar.
Nat worden we toch
vroeg of laat.

Stilte
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Hij ligt er mooi bij hè, de dijk.
Ja, dat kunnen we wel.
Dijken bouwen.

Stilte

Die grijsheid is toch eigenlijk onverdraaglijk.
Zo’n wolkendek.
Dat drukt op een mens.
Zo’n depressie blijft hangen.
Gaat in je zitten.
Zakt in je botten.
U moet achteraan sluiten.

De man sluit niet achteraan.

vrouw:

Ik ken u niet.

man:

Dat hoeft ook niet.

vrouw:

Ik vind dat ze hier wachthokjes neer moeten zetten.
Die wind is niet te harden.
Ik snap niet dat ze hier geen wachthokjes neerzetten.
Het is altijd hetzelfde met de autoriteit.
Zullen we nu een wachthokje neerzetten
of morgen of volgende week of volgend jaar?
Of eerst een nieuw hek voor de kerk?
En uiteindelijk gaat iemand er met het geld vandoor voordat er ook
maar iets gebeurd is. En daar sta je dan.
Als brave burger.
In de wind.

man:

Komt u hier staan.
Dan vang ik hem op.

vrouw:

Ik ben hier gaan staan en hier blijf ik staan.
Standvastigheid noemen ze dat.
De mensen zijn te slap tegenwoordig.
Ze denken dat ze links of rechts
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of rechtdoor, nee toch maar links,
even aan mijn moeder vragen,
even aan de dokter of het goed is.
Je moet kiezen.
Daar ga ik staan.
Dan ga je daar staan.
En dat is dat.
Ze hebben nooit door wat er gedaan moet worden.
En als ze het dan eindelijk wel door hebben, beloven ze dat ze het
zullen doen en dan doen ze het nog niet.
Je hebt er niks aan.
man:

Waar denkt u dat de bus vandaan gaat komen?

vrouw:

Ik weet het niet.

man:

Ik heb zo’n moeite met de herkenbaarheid.
Het is makkelijker als de dingen langzaam verdwijnen.
Maar als alles in één keer weg is, raakt een mens ontregeld.
Het is bijna niet meer te herkennen.

vrouw:

Nee, herkent u het niet meer?

man:

Als ze me hier zomaar neer zouden zetten zou ik verdwalen.
Is die weg...

vrouw:

Ja, die is weg.
Het was een rotweg.

man:

Dit is toch ook een rotweg.

vrouw:

Ja, het zijn allemaal rotwegen.
Ze doen d’r niks an hè.
50 jaar geleden begonnen ze er al over.
Toen was er geen geld.
En nou is er geld, maar nou is er geen tijd.
Of er moet eerst een nieuwe klok in de toren.
Dat is ook belangrijk.
Ach meneer, er gebeurt nooit wat.
Er moet eerst iemand zijn nek breken over die gaten en dan gaan ze
wat doen.

man:

Ik zal het wel even aankaarten.

vrouw:

Kunt u dat dan?

man:

Nou, ik heb wel een positie gehad.
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vrouw:

O ja?

man:

Ja, ik had nogal wat in de melk te brokkelen.
En toevallig kom ik door de stad.
Dus dan wip ik wel even langs op het gemeentehuis en dan zal ik
het eens aansnijden. Ze zullen me nog wel kennen.

vrouw:

Is het niet teveel moeite?

man:

Die bus….

vrouw:

Praat me er niet van.
De buschauffeurs zullen wel weer staken.
En alleen maar om de centen.
Alles gaat alleen nog maar om de centen.
Het kan ze niet schelen of wij hier staan.
Ach meneer, het interesseert ze niks.
Ze mogen blij zijn dat ze werk hebben.
Vroeger was er helemaal geen werk.
Je mocht blij zijn als je bij een boer terecht kon, en dan moest je je
kop dichthouden als je te weinig verdiende want anders vloog je
eruit.
Ze moesten die buschauffeurs eens harder aanpakken.
Maar dat zullen ze ook wel niet doen.
Nee, iedereen heeft het voor het zeggen en niemand doet iets.
Nee, ze staan erbij en ze kijken ernaar.
Bent u op de vlucht?

man:

Waarom zou ik vluchten?

vrouw:

Niks, ik dacht, die koffer.

man:

Die koffer is voor noodgevallen.

vrouw:

Dus u denkt toch dat u zal moeten vluchten?

man:

Denkt u dat?

vrouw:

Gaat u op reis?

man:

Ja.

vrouw:

Waarheen?

man:

Zeg ik niet.

vrouw:

Dat noem ik vluchten.
Waarom vlucht u?
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man:

Mijn hart.

vrouw:

O.

man:

Mijn hart houdt het niet meer.

vrouw:

Het lijkt wel of er een stuk steen in zit.
Soms zit het daar. Soms zit het daar.
Een soort bewegend blok dwars door mijn buik.

man:

U moet naar de dokter.

vrouw:

Onzin.

man:

Dan niet.

vrouw:

Zo’n man doet niks.
Die kijkt naar je navel en zegt het is de pleuritis en dan kan je weer
naar huis.

man:

Ik ga op reis.
Naar Australië.

vrouw:

Australië?
Wat gaat u daar doen in Australië?

man:

Naar mijn dochter.

vrouw:

O. Heeft u een dochter?

man:

Nee. Ja.

vrouw:

Woont ze daar veilig?

man:

Wat bedoelt u?

vrouw:

Het is of overal de vloek op ligt, de zegen gaat overal uit weg.
Er dreigt een totale ruïne, dat God ook onze dijken zal doen
doorbreken.
Zo gij u niet bekeert, zegt God, gij zult desgelijks vergaan. Dat
hangt ons boven het hoofd. Gij moogt het wel weten.
Een gehele ondergang dreigt ons.
Waarom?
Wel, de zonden wassen steeds aan onder de zegeningen en slagen
en dat wij onder de zegeningen nog niet beteren.
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Ik moet het de gemeente zeggen, dat het oordeel Gods zeer nabij is
en zeer vreselijk zal zijn. Wat het wezen zal of hoe het zal komen,
laat de Here verborgen.
Het is een verzegeld oordeel, dat nochtans gewis er vanavond nog
een ernstig en aandringend vermaan gehoord wordt, misschien voor
velen de laatste keer.
man:

Waar kwam dat nou vandaan?

vrouw:

De dominee. Gods woord op 25 januari 1953.
De week voor de ramp.

man:

Die dominees die kletsten toch maar een eind weg hè.

vrouw:

Hij heeft gelijk gekregen.

man:

Ach mens, het was gewoon een preek van een gek die de mensen
graag op hun knieën ziet.

De vrouw begint te bidden.

man:

Ik heb het koud.

vrouw:

Dat hoort een man niet te zeggen.

man:

Hoe heet u?

vrouw:

Ik?

man:

Ja. God heeft u een naam gegeven.

vrouw:

Denkt u dat ik iets bij me heb waar het in kan
staan?

man:

Een rijbewijs misschien.

vrouw:

Heb ik een rijbewijs?

man:

Hoe moet ik dat nou weten?

vrouw:

Een bonnenboekje.

man:

In bonnenboekjes stonden geen namen.
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vrouw:

Stond u geregistreerd?
Als wat?
U werkt niet echt mee.
Nee kindje, nu even niet.

man:

Wat?

vrouw:

Zei ik wat?
Wat zei ik?

man:

Ik heb het niet gehoord.

vrouw:

Waarom deed u niets.

man:

Wanneer? Wat had ik moeten doen?

vrouw:

U lijkt me een van die mensen die nooit doet wat ze moeten doen.

man:

Ik begrijp niet waar u het over hebt.

vrouw:

Niemand deed iets. Niemand.
Mensen met een positie ook niet.
Er is een ingenieur geweest, die had ‘s nachts om één uur al gezien
dat het water tegen de vloedplanken stond, en om half drie kolkte
het door de straten maar hij is gewoon naar bed gegaan omdat hij
zelf geen water in huis kreeg en ’s ochtends om negen uur is hij
eens een keer gaan kijken.
Eén of andere opzichter heeft de hele nacht op de bovenverdieping
van zijn huis gezeten en daarna heeft hij eerst zijn boekenkast in
veiligheid gebracht en de volgende ochtend pas was er een
volstrekte nutteloze bijeenkomst op het stadhuis.
Een andere vent die ook vanalles in de melk te brokkelen had, lag
gewoon te slapen. Om 2 uur maakten zijn buren hem wakker en
meteen daarna stroomde zijn huis vol. Hij moest en zou persé zijn
geld redden en ’s zondags toen het water gezakt was eerst zijn
vrouw en zijn ouders en pas in de nacht van zondag op maandag
hielp hij in de stad mee met het reddingswerk.
En dan had je nog die burgemeester die pas om half vier wakker
werd, terwijl hij toch op zaterdag vanuit Middelburg nog
gewaarschuwd was voor gevaarlijk hoog water. Toen ze hem die
zondag met een bootje uit zijn huis kwamen halen, wou hij eerst
niet mee.
Ik zit hier rustig, zei hij.
Schijtluizen.
Maar ja, dat is nu allemaal vergeten en vergeven.

man:

Ik zou graag nader met u kennismaken.
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vrouw:

Waarom?

man:

Van mens tot mens.

vrouw:

Nee hoor, daar komt niks van in.
Ik weet niet wie u bent.
Voor je het weet willen ze met je trouwen.
Of ze schoppen je met kind en dan moet je met ze trouwen en dan
zit je met iemand die je helemaal niet wil.

man:

U bent al getrouwd.

vrouw:

Nee hoor.

man:

U draagt een ring.
Wat staat erin?

vrouw:

Kees en Mieke. 1940
Ringetje. Ringetje.

Het meisje komt op in haar gedachten.

Nee kindje, we gaan nog niet naar huis.
De tijd is nog niet rijp.
Ik ben nog niet moe.
Dit is een heel aardige meneer.
Mee naar huis? En dan?
man:

Een kopje koffie drinken.

vrouw:

Nee dank u wel.
Een andere keer.
Speel nog maar even door.
Heb je het koud?
Nee toch.
Het is hier eigenlijk net zo lekker als in Australië.
Dat snap jij toch niet.
Je bent nog veel te klein.
Wat eten we vanavond?
Bietjes.
Bah?
Bah, dat zegt ze altijd.

man:

Is dat zo?
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We krijgen onweer.
vrouw:

Het kan ook overdrijven.

man:

Dat denk ik niet.
We staan hier verkeerd.

vrouw:

We staan hier best.

man:

Open veld.
Waar moeten we heen?
De bliksem.

vrouw:

Wie op God betrouwt, hij vreze niets.

man:

Wat?

vrouw:

De Heere verlost de ziel Zijner knechten, en allen die op Hem
betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

man:

God bestaat niet.

vrouw:

Hoe komt u daar nou bij?

man:

God bestaat niet.

vrouw:

Ik ga hier niet over ruziën.

man:

Heeft u kinderen?

vrouw:

Ja.

man:

Hoeveel kinderen hebt u verloren bij de ramp?

vrouw:

Dat gaat u niks aan. Geeneen.

man:

Ik ook geeneen.

vrouw:

U liegt.

man:

Dat zijn geen dingen waar je grapjes over maakt.
Ik heb geen kinderen verloren omdat ik geen kinderen had.

vrouw:

En die dochter in Australië dan?

man:

Die bestaat niet.

vrouw:

En uw vrouw?
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man:

Heb ik ook niet.

vrouw:

Wat een kruis.

man:

Het leven gaat door.

vrouw:

Hoe zit mijn haar?

man:

Uw haar zit uitstekend.

vrouw:

Het is zulk rothaar.
Dun.
Je kunt er geen kant mee op.
Ik zou een hoedje moeten hebben.
Als ik een hoedje had, zou ik me beter voelen.

De man raapt de hoed van de vrouw van de grond.

man:

Alstublieft.

vrouw:

Kunt u toveren?

man:

Hij lag daar al.
Het is uw eigen hoed.

vrouw:

Nee hoor.
Hij past.

man:

Het is een mooie hoed.

vrouw:

Ja, het is een mooie hoed.
Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Dat ik die uit die berg kleren
heb weten te vissen. Als je zag wat er voor een afgedragen rommel
bij die inzamelingsacties gedumpt werd, daar werd je beroerd van.
En als er dan wat bij zat dan ging het niet naar de gewone mensen
zoals u en ik.
Die Zweedse met bontgevoerde jekkers die zijn allemaal naar de
zonen van de burgemeester en de dokter gegaan.

man:

Het is niet waar.

vrouw:

En die mooie boten uit Noorwegen met die buitenboordmotoren
heb ik ook nooit meer gezien.
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man:

De meeste mensen bedoelden het goed.

vrouw:

Voor goede bedoelingen koop je niks.
Maar ja, dat is nu allemaal vergeven en vergeten. Weet u wat ik ga
doen?

man:

Nee, wat gaat u doen?

De vrouw is vergeten wat ze gaat doen.

Misschien gaat u boodschappen doen in de stad.
vrouw:

Ja, dat zal het zijn.

man:

Of schiet u vandaag zelf uw maaltje bij elkaar?

vrouw:

Waarom zegt u dat?

man:

Nou, dat geweer.

vrouw:

Ah, dat geweer.
Nee, dat is voor de schuldigen.

man:

De schuldige?

vrouw:

Ja, de schuldigen.
Die schiet ik neer.
Met dit geweer.
Ik heb alleen….
Kunt u misschien…..
Het is zolang geleden.
Zou u misschien even kunnen laten zien hoe het ook
alweer werkt.

man:

Heeft u kogels?

vrouw:

Ja natuurlijk. Ik ben niet gek.

man:

Daar heb ik geen seconde aan gedacht.

De man demonstreert het geweer.
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man:

Hoe zoekt u ze?
Die schuldigen?

vrouw:

O, die zoek ik niet hoor,
die kom ik vanzelf tegen.
Ik ga er nooit achteraan.
Ik wacht tot ze zich laten pakken.
Net als die hazen vlak voor het water kwam, weet u nog.
Die hadden zo hard gerend, voor het water uit.
Die waren zo moe, die lieten zich zo pakken.
Zo is het ook met schuldigen.
Die zijn moe.

man:

Waarvan?

vrouw:

Omdat ze opgejaagd worden.
Door hun geweten.
Een echte schuldige herken je aan zijn uiterlijk.
Een vermoeide blik.
Wallen onder de ogen.
Bonkend voorhoofd.
Een koud hart.
Schuld put uit.
Het knaagt. Het bijt zich vast.
Het gaat nooit weg. Het zet het leven stop.
Een schuldige wordt langzaam gek.
Gaat rondjes draaien,
ziet geen uitweg.
Kan zichzelf niet meer bevrijden.
Raakt in paniek,
en op een goed moment, kan hij geen kant meer op.
Ik wacht ze op.
De schuldigen.
Ik laat ze tot mij komen.
En dan breng ik verlossing.
Het begint nu toch koud op te trekken, vindt u niet?

man:

Doet u dat vaak, verlossing brengen?

vrouw:

Weet u wat het probleem is?
Dat er zoveel schuldigen zijn.
Iedereen heeft wel iets gedaan.
Dat is een groot probleem, vindt u niet?

man:

Ja, dat is een groot probleem.
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vrouw:

U moet mij niet onderschatten.

man:

Dat doe ik niet.

vrouw:

Dat doet u wel.

man:

Ik dacht het niet.

vrouw:

Ik dacht het wel.
En wat gaat u doen?

man:

Ik ga helemaal opnieuw beginnen.

vrouw:

Nu nog?

man:

Hoe bedoelt u, nu nog.

vrouw:

Nou, op uw leeftijd.

man:

Kijk naar je eige.

vrouw:

Wat zegt u?

man:

Kijk naar je eige, ouwe tang.

De vrouw moet giechelen.
De jongen komt op.

man:

Wie heeft jou last gegeven mij te zoeken?

jongen:

Ik heb u niet gezocht, ik heb u gevonden meneer.

man:

Nog in raadselen praten ook.
Hebben ze me nodig?
Het zal wel weer loos alarm zijn.
Ze kunnen me altijd bellen maar ik kom alleen als het echt nodig is.

jongen:

Zal ik meneer de Bruin vertellen dat u hier bent?

man:

Nee.

jongen:

Hij zal zich ongerust maken.
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man:

Niemand hoeft zich over mij ongerust te maken.
Dat zal hij ook wel niet doen.
Hij zal wel blij zijn dat ik weg ben.

jongen:

Hij niet, maar ik wel.

man:

Wat?

jongen:

Niks.
Ik zal zeggen dat ik u hier gevonden heb.

man:

Je doet maar wat je niet laten kunt.

De jongen gaat af.

vrouw:

U bent ook niet op uw mondje gevallen hè.

man:

U hebt gelijk, mevrouw. Ik ben al oud.

vrouw:

Hoe oud?

man:

Ouder dan ik had willen worden.
Hij ligt er mooi bij hè, de dijk.

vrouw:

Heel mooi.

man:

Ja dijken bouwen kunnen we wel.
Nu het te laat is kunnen ze het opeens wel.
Ik heb het ze zo vaak gezegd.
De dijken zijn te laag en te stijl.
Het talud aan de binnenkant is veel te stijl. Zodra het water over de
kruin begint te lopen, stort het als een waterval naar beneden. En
als de grond van die dijken dan ook niet best is, dan krijg je
grondafschuivingen. Dan wordt er van binnenuit een gat in de dijk
gevreten.
Ik heb al jaren voor de ramp gewaarschuwd dat de dijken te laag
waren.
Maar er werd niets verbeterd. Want dijkverhogingen kosten geld en
als je een dijk aan de achterkant een flauwere helling wilt geven
kost dat geld en dure landbouwgrond.
En daar voelden die boeren natuurlijk niets voor.
Het is allemaal de schuld van die rotboeren.
Maar ja, dat is nu allemaal vergeven en vergeten.
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vrouw:

Vroeg of laat breekt hij weer.
De dijk.
We hebben niet begrepen wat de Heere ons zeggen wou.

man:

Wat wou de Heere dan zeggen?

vrouw:

Ik zal de mensen die Ik geschapen heb, van de aardbodem
uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en
het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij dat ik hen gemaakt
heb.
………
Wat is er kindje?
Kun je niet slapen?
Laten we een liedje zingen.
Laten we een liedje zingen.

man:

Ja ja, dat doet zeer.

vrouw:

Wat weet u daar nou van.

man:

Er was gisteren iets vreemds toen ik naar bed ging.
Ik dacht, dit kan nog eeuwenlang zo doorgaan.
Val in slaap
Droom
Word wakker.
Val in slaap
Droom
Word wakker
Vergeten wat er is gebeurd
Ik dacht ik denk dat ik morgen…
Het is toch een wonder.
Dat u vandaag uit de lucht ben komen vallen.

vrouw:

Wat een bespottelijk idee.
Vergeten wat er is gebeurd.
Te denken dat je op onze leeftijd nog een keer opnieuw kunt
beginnen.
Je zeult je oude lichaam mee weet ik veel waar naartoe.
En waarom?

man:

Dat heet hoop.

vrouw:

Wat weet u daar nou van.

man:

U hoopt toch ook dat er iets gebeurt vandaag?

vrouw:

Als u weer begint te schelden, mep ik u met mijn paraplu het
bushokje uit. Als hier tenminste een bushokje was.
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man:

U bent een vrouw naar mijn hart.

vrouw:

Dat arme hart. Dat arme hart.

man:

Mag ik uw hand?

vrouw:

Is dit een aanzoek?

man:

Nee mens, ik vraag gewoon je hand.

De vrouw geeft de man haar hand.

man:

Dat dacht ik al.

vrouw:

Wat?

man:

Oud, maar niet gestorven.
Kijk, naar het leven.
De handen van mijn vader.
Ik was vijf.
Ik was zo groot.
Ze lagen stil die handen.
Ze lagen op de schop.
Ze hadden net de hele tuin omgespit.
En mijn ogen keken zo die handen in.
En wat zagen ze?
Het leven!
Ze zagen dat dat bloed niet kon stoppen.
Dat dat door die aderen ging.
Snapt u.
Die handen lagen stil.
En dat bloed….
Dat ging maar door.
Bonke bonke bonke bonke.
En toen dacht ik aan het hart.
Maar ik was te klein.
Ik dacht niks af.

vrouw:

Bent u altijd zo hartstochtelijk geweest?

man:

Er zat een jongen in mij.
Nou nou nou.
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vrouw:

Mijn vingers doen het niet meer.
Ze worden stijf en koud.
Denkt u dat het reuma is?

man:

Maakt u zich zorgen?
Als ik iets zou kunnen doen, zou ik het doen.
Maar de vraag is wat ik zou kunnen doen.

vrouw:

De mens wikt, God beschikt.

man:

Alleen maar kijken.
Als ik een boom zag of een narcis
en het was lente
en die dingen zaten vol knoppen
dan wilde ik ze eigenlijk openmaken om te kijken wat erin zat.
Hoever het al was.
Maar dat werkte niet,
want dan kreeg je troep.
Dat moest duwen
in die knop.
Duwen en persen.
Die knop hield zichzelf tegen
tot hij niet meer kon.
Dat duwen en dat persen
en dat tegelijkertijd tegen houden
en dat allemaal in één knop
en je kon er niks aan doen.
Je kon er alleen maar kijken.

vrouw:

We kunnen niets doen.
We kunnen niets doen.

man:

Tot in het duister licht gaat schijnen.

vrouw:

Helemaal niets.

man:

Ik vroeg me af….

vrouw:

Zeg het maar.

man:

Ik vroeg me af of u en ik…

vrouw:

Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien en uw hart zal
verkeerdheden spreken.

man:

Wat mag er toch veel niet.

vrouw:

Nee.
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De jongen komt op.

jongen:

Meneer de Bruin laat vragen of u op tijd terug bent voor het
avondeten...

man:

Wie heeft jou last gegeven mij te achtervolgen?
Scheer je weg, of moet ik soms de burgemeester waarschuwen?

jongen:

... dan kan hij Mevrouw de Bruin laten weten hoeveel koteletjes ze
moet ontdooien.
Eet u mee of niet?

man:

Dat gaat je niks aan.

vrouw:

Is dat meneer de Bruin van de bakkerij?

jongen:

Bakker de Bruin bakt ze bruiner.

vrouw:

Ja die.

man:

Zeg maar tegen de Bruin dat ik nooit meer terug kom.

jongen:

Meent u dat?

man:

Heeft iemand jou iets gevraagd lummel?
Gaat henen en zeg maar dat hij de rambam kan krijgen met zijn
koteletjes.

jongen:

Idioot.

man:

Wat?

jongen:

Ik zal het zeggen.
(tegen de vrouw)
U moet niet naar hem luisteren.

man:

Houd je mond.

jongen:

Hij is gek.
Als het aan mij had gelegen had ik hem er jaren geleden al
uitgeflikkerd.
Maar als ik dat tegen meneer de Bruin zeg, wordt hij kwaad. Het is
niet aan ons om te straffen, zegt hij. Je hoeft hem ook niet te
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straffen zeg ik, maar je hoeft hem toch verdomme ook niet te
vreten te geven.
Die vent heeft een heel dorp naar de donder geholpen.
Ik doe wat ik moet doen, zegt meneer de Bruin.
Ik bak brood want mensen moeten eten. Deze mens moet ook eten.
Hij zat nou eenmaal op die zolder toen wij hier kwamen en hij mag
daar blijven zitten zolang hij wil.
Hij doet niemand kwaad.
Het leven zal hem als dat moet vanzelf wel straffen.
vrouw:

Hoe dan?

jongen:

Ja, dat zei ik ook.
Hoe dan?
Hoe moet ik dat weten, zei meneer de Bruin.
Wat voor de één een straf is, is voor de ander een zegen.
We zullen het nooit weten.
Meneer de Bruin laat boterhammen brengen.

man:

Wat zit erop?

jongen:

Boerenbelegen.

man:

Donder op snotjoch.
Denk je dat ik niet voor mezelf kan zorgen?
Moet ik soms op mijn knieën?
Nooit hoor je.
Nooit.
Sodemieter op.

De jongen gaat af.

vrouw:

Dat was niet aardig.

man:

Ik ben nou eenmaal niet aardig.

vrouw:

U had kunnen doen alsof.
Die arme jongen.

man:

Moet ik aardig doen uit medelijden?
Net als al die mensen die alleen aardig doen als er hoge nood is?
Red uw medemens.
En als de nood gezakt is, zijn ze meteen weer allemaal hun eigen
rottige zelf.
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Nee, dank u wel.
vrouw:

Geen dank.
Hoe lang heeft u daar gezeten?
Bij meneer de Bruin op zolder.

man:

Weet ik niet.
Ach mens.

vrouw:

Nou?
Hoe lang?

man:

Weet ik niet. Een jaar of vijftig.

vrouw:

Dat is toch erg aardig van die meneer de Bruin.
Of niet?
Is het allemaal alweer zolang geleden?
Ach gottegottegot.
Nu even niet storen kindje.
Je ziet toch dat ik met deze meneer sta te praten.
Als je straks uit school komt zal ik de puzzel uit de kast pakken,
maar nu moet je me even met rust laten.

man:

Mevrouw.

vrouw:

Nee, nu moet je me even met rust laten.
Dit is iets voor grote mensen.
Niet aan mijn been trekken.

man:

Wilt u even zitten?

vrouw:

Niet aan mijn been trekken.

man:

Mevrouw. Mevrouw.

vrouw:

Wat heb ik nou gezegd?
Schiet op, ga buiten spelen.
Naar buiten.

man:

Mevrouw ik…

vrouw:

Naar buiten.
Ze doet nooit wat ik zeg.

man:

Nee, zo is de jeugd.

vrouw:

Ze tergt me tot het uiterste.
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man:

Dat doen ze allemaal.

vrouw:

Ze begrijpen niet dat je andere dingen aan je hoofd hebt.
Dingen die belangrijk zijn.
Ik probeer ze allemaal te onthouden.
Maar ze ontglippen me.
Ik krijg een lege plek in mijn hersens.

man:

Soms kun je maar beter vergeten.

vrouw:

Sommige dingen mag je nooit vergeten.

man:

Wat voor dingen?

vrouw:

Wat heeft u gedaan?

man:

Niks.

vrouw:

Al die tijd?

man:

Wat had ik anders moeten doen?
Ik kon toch ook niet weten dat het zo erg zou worden.
Het ging mij erom dat ze naar me luisterden.
Ik was de havenmeester.
Het was mijn coupure.
Een coupure is een doorgang in de dijk, bij een haven of een
veerplein.

vrouw:

U hoeft mij echt niet te vertellen wat een coupure is.

man:

Aan weerszijden zijn muren gemetseld waarin gleuven zitten.
Daarin worden bij hoogwater houten balken op elkaar geschoven
tot ze dezelfde hoogte hebben als de dijk.
2 rijen planken
En dan tussen die rijen, zandzakken.

vrouw:

Ik heb mijn hele leven naast een coupure gewoond en dan zal ik
niet weten wat een coupure is.

man:

Ik moest ze laten voelen wie de baas was.

vrouw:

Op zolder?

man:

Wat?

vrouw:

Ik vroeg wat u al die tijd op die zolder gedaan heeft.

man:

O daar.
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Ook niks.
vrouw:

Dat kan niet.

man:

’s Ochtends twee boterhammen met een kop thee. ’s Middags twee
boterhammen met een glas melk.
’s Avonds de warme hap en dan naar bed.

vrouw:

Heeft u nergens over nagedacht?

man:

Waar moet je over nadenken?

vrouw:

Weet ik niet.

man:

Op een gegeven moment hou je op met denken.
Val in slaap
Droom
Word wakker
Val in slaap
Droom
Word wakker
Vandaag weet ik niet wat me bezielde.
Ik sta vanochtend op.
Ik kleed me aan.
Ik eet mijn boterhammen.
Ik kijk door het zolderraampje.
Ik zie de zon,
ik zie de blauwe lucht,
ik pak mijn koffer,
doe mijn jas aan
en ik ga naar buiten.
Zonder achterom te kijken.
Heb niemand gedag gezegd.
Ik doe mijn jas aan
en ik vertrek.
Ik weet werkelijk niet wat me bezielde.

vrouw:

Alleen de Here God kent onze ziel.

man:

50 jaar op die rotzolder en wat ben ik ermee opgeschoten?

vrouw:

Dat u er levend vanaf bent gekomen.

man:

Ja? Ben ik er vanaf?

vrouw:

Van die zolder toch.

man:

O dat. Ja.
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vrouw:

Ja. Dat kan lang niet iedereen zeggen.
Wat is er kindje.
Hoor je de paarden?

man:

De paarden?

vrouw:

Schreeuwen ze?
Doe je oren maar dicht.
Wat is dat voor lawaai, mam?
Dat is het water dat komt.
Waar komt het vandaan?
Van overal.
Mam, wat was dat?
Dat was de deur. Die sloeg eruit.
Kom we gaan naar zolder.
Pak je kleren, pak je pop.
Wat is dat voor gebonk?
Mam, er zwemt een varken in de gang.
Die gaat vanzelf wel weg want die kan toch nergens naartoe.
Zijn dat de mensen?
Ja, dat zijn de mensen.
Doe je oren maar dicht.
Au au au.
Leer me een liedje van vroeger.
Ik denk niet dat ik nu kan zingen kind.
Je kent toch nog wel één liedje?

zingt

Mijn hart is bereid, o God
Mijn hart is bereid
Ik zal zingen en psalmzingen
Waak op, mijn eer!
Waak op gij luit en harp
Ik zal de dageraad opwaken
Ik zal u loven onder de volken , o Heere

(psalm 57)
man:

Is dat uw dochtertje?

vrouw:

Ja.

man:

Is ze altijd bij u?

vrouw:

Ze wil architect worden.
Ze wil huizen bouwen.
Huizen en dorpen en steden.
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man:

Grote plannen.

vrouw:

Ze heet Isabelle.

man:

Dat is een mooie naam.

vrouw:

Ik noem haar vaak Iesje.
Iesje dit Iesje dat.

man:

Iesje doe je jas eens aan.
Het begint alweer te waaien.

vrouw:

Ik kreeg haar toen ik 20 was.
Mijn man kon er niet tegen.
Die is de tuin gaan spitten toen het zover was.
De buurvrouw is komen helpen.
En toen ze was geboren, riep ze naar beneden.
Het is een meisje.
Toen kwam mijn man met klompen en al de trap op rennen.
Hij had niet eens zijn handen gewassen.
En hij ziet dat kleine meiske
en hij begint te huilen.
Ik had hem nog nooit zien huilen.
Dat waren tranen van geluk. Dus.

man:

Dat begrijp ik ja.

vrouw:

Ze zeggen dat we de pannen van het dak moeten gooien.
Dan wordt het dak lichter, dan blijven we misschien drijven.
Ze zeggen zoveel, kind.
De buren hebben het ook niet gedaan.
Och Heere, hadden we maar een man.
Mam, de pannen moeten van het dak!
Ik geloof er niets van, kind.
We zitten nou nog droog.
Mam, wat is dat?
Dat is de zolder van de buren.
Eén twee drie gezonken.
Mam, ik gooi de pannen van het dak.
Niet doen, dan blijft er helemaal niets meer van dat dak over.
Mam, ik doe het toch.
Het is een eigenaardig meisje hoor.
Ze kijkt je aan en ze zegt:
ik weet wat jij denkt.
O, zeg ik, wat denk ik dan?
Nou, zegt ze, jij denkt in vierkantjes.
In vierkantjes? zeg ik.
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Ja, in vierkantjes.
Nou u weer.
man:

Ben ik?

vrouw:

O God, het hele huis gaat eraan.
De muren staan op instorten.
Hou je vast!
Goed vasthouden. Niet loslaten!
Mam, het is te glad.
Niks van aantrekken.
Denk maar aan de mosselen.
Kleef aan de balken. Kleef jezelf eraan.
Sla je armen erom heen.
Hou je vast! Hou vast!
We zijn uiteindelijk met dak en al door het gat in de dijk gezogen.
Het ging zo hard.
Ik kon het niet meer houden.
Ik heb niet eens gezien dat ze losliet.
Ik vocht voor mijn eigen leven.
Toen we het gat door waren, keek ik op en toen was ze weg.
zingt
Isabelle mijn dochterke
Waar hebde gij leren naaien
Te Gent al bij mijn moeie
Hoe leed hoe leed hoe leider is ’t mijn.
Bent u weleens gered door een helikopter?

man:

Ik, nee hoor.
Ik ben nog nooit gered.

vrouw:

Ik ook niet.
Sommige mensen zijn gered in een helikopter.

man:

Die hadden geluk.

vrouw:

Ach wat. Die dingen waren niet te vertrouwen. Ze wisten niet eens
waar ze moesten wezen en als ze het wisten, konden ze niet landen
en als ze je hadden, moest je nog zien dat je d’r in kwam zonder in
de elektriciteitskabels te blijven hangen. En dan vliegen in zo’n
storm daar wordt een mens kotsziek van.
Ze valt ook zomaar overal in slaap.
Dan ligt ze weer ergens in een greppel
of in het hoge gras, tussen de schapen.
En dan moet je haar gaan zoeken.
Maar ze hoort je niet.
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Isabelle
Isabelle
En als ze wakker wordt dan is ze alles weer vergeten.
Wat is er schatje, wil je een kauwgumpje?
Wilt u een kauwgumpje?
man:

Hoe oud was uw dochtertje?

vrouw:

De mist komt op.

man:

Hoe oud was uw dochtertje?

vrouw:

De koeien verliezen hun poten.
Ze staan op een wolk.
Ze zouden zomaar door de aarde kunnen zakken.
Zo zwaar zijn ze.
En zo licht in de mist.
Tien.

man:

Wat?

vrouw:

Ze was tien.
U moet wel luisteren.

man:

Hebben ze haar ooit nog gevonden?

vrouw:

Nee.
Denkt u dat we het droog houden?

man:

Ik weet het niet.

vrouw:

Je weet het nooit.

man:

Het ziet er nog wel goed uit, maar voor hetzelfde geld slaat het in
enen om.

vrouw:

Met een beetje wind waait het wel over.

man:

Ja een beetje wind zou mooi zijn.

vrouw:

Wind, geen storm.
Storm kan ik niet meer hebben
Dan ga ik gekke dingen doen.

man:

O, dat moeten we niet hebben.

vrouw:

Dan begin ik door het huis te lopen,
gewoon maar heen en weer
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Soms zing ik een beetje.
Dan ga ik de trap op en af.
Maar ik kan niet boven en ik kan niet beneden zijn snapt u.
man:

Ja.

vrouw:

Dan kijk ik of de telefoon het nog doet.
Dan breng ik het linnengoed naar boven.
Dan kijk ik of de telefoon het nog doet.
Dan kijk ik naar buiten.
Dan zie ik niks.
Dan ga ik de trap op en af.
Dan zing ik liedjes.
Bewegen de meubels al?

man:

Ja?

vrouw:

Nee.
Dan zet ik een emmer water klaar.
Dan luister ik.
Dan luister ik.
Dan ga ik naar boven.

man:

Met de emmer?

vrouw:

Wat?

man:

Zet u de emmer water boven?

vrouw:

Dat had ik al gedaan.
Dan luister ik.
Dan trek ik de telefoon uit het stopcontact.

man:

Waarom?

vrouw:

Dan doe ik de luiken dicht.
Dan pak ik het linnengoed.
Dan haal ik de wekflessen uit de kelder.

man:

Maar als iemand u dan wil bellen?

vrouw:

Dan breng ik alles naar boven.
Dan doe ik de deur op slot.
Dan zet ik de tafel ervoor.

man:

Dat lijkt me niet verstandig met die telefoon.
Want misschien maakt iemand zich zorgen.
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vrouw:

Dan doe ik de lichten uit.
Dan ga ik naar boven.
Met de deken.

man:

Dan kunnen ze u niet meer bereiken.

vrouw:

En dan zit ik op zolder
met de deken
en dan zing ik een liedje.

zingt

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn
smeekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot Hem al
mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

(psalm 116)
man:

Het lijkt me niet verstandig.

vrouw:

Wat?

man:

Dat van die telefoon.
Heeft u iemand die voor u zorgt?
Een andere zoon of een dochter?

vrouw:

Probeert u me in de maling te nemen.
Denk je dat je nog zin hebt om kinderen te krijgen als je man in de
oorlog is omgekomen en je dochtertje voor je ogen is verdronken?
Denkt u dat?
Denkt u dat?

man:

Sorry, ik wist het niet.

vrouw:

Ga weg.

man:

Wat?

vrouw:

Ga weg. Schoft.

man:

Nee.

vrouw:

Sodemieter op. Rotvent.
Blijf met je poten van me af.
Ik wil je hier nooit meer zien.

man:

Dit is een openbare bushalte.
Ik heb evenveel recht als u.

vrouw:

Waarop?
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man:

Op die bushalte.
Bushaltes zijn van ons allemaal.
Zorgen de buren voor u?

vrouw:

Als ik weg ben?

man:

Nee, als u thuis bent.

vrouw:

Ik ben hier al zo lang.
Ik weet niet eens meer hoe lang.
Ik weet niet eens meer waarom.
Wat moet ik met dat geweer?

man:

Dat is voor de schuldigen.

vrouw:

Dat weet ik zelf ook wel.
U moet niet denken dat ik gek ben.

man:

Dat denk ik ook niet.

vrouw:

Dat denkt u wel.
Heeft u nog een boterham voor mij?

man:

O jee, ik heb die jongen teruggestuurd met zijn boterhammen.

vrouw:

Wanneer komt hij weer?

man:

Weet ik niet.
Hij zal me wel laten barsten.

vrouw:

Bent u voor hem op de vlucht?

man:

Waarom zou ik vluchten?

vrouw:

Niets, ik dacht die koffer.

man:

Die koffer is voor noodgevallen.

vrouw:

Gaat u op reis?

man:

Dat heeft u al gevraagd.

vrouw:

En wat zei u?

man:

Weet ik niet.
Gewoon op reis.
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vrouw:

Ja, iedereen gaat op reis.
Moet je de jeugd zien.
De jeugd reist de hele wereld over.

man:

Gaat u met me mee?

vrouw:

Nee.

man:

Neem me niet kwalijk.

vrouw:

U bedoelt het goed.

De jongen komt op.

jongen:

Werd ik geroepen?

vrouw:

Nee hoor, we riepen niet.

man:

Kijk kijk de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Heb je nog brood?

jongen:

Meneer de Bruin laat vragen of…..

man:

Heb je nog boterhammen?

jongen:

Nee.

man:

Waarom niet?

jongen:

Nou, net had ik boterhammen bij me maar die wou u niet, dus nu
dacht ik, ik hoef niks mee te nemen want hij wil toch niks.
Maar meneer de Bruin laat vragen…

man:

Je bent toch bakkersknecht of niet….

jongen:

Jawel.

man:

Dan hoor je te weten wanneer de mensen brood nodig hebben, daar
moet je een gevoel voor ontwikkelen anders kan je net zo goed
geen bakker worden.
Vooruit, ga brood halen.

jongen:

Jawel meneer.
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De jongen gaat af.

man:

De jeugd….
(roept)Vergeet je niks?

De jongen komt weer op.

jongen:

Meneer de Bruin laat vragen…

man:

Laat meneer de Bruin maar zitten. Waar is het telegram?

jongen:

Ik heb geen telegram.

man:

Vooruit jongen, dit is geen tijd voor geintjes.
Er staat teveel op het spel.

jongen:

Het spijt me meneer.
Er is vandaag geen telegram gekomen.
Het telegram bestaat sowieso niet meer.
Door de e-mail.

man:

Wie heeft mij van de lijst gehaald?
Ik stond op de lijst.
Hebben die lui dan helemaal geen hersens. En dat noemt zich dan
Stormvloedwaarschuwingsdienst.
Zo stom als het achterend van een varken.

jongen:

Misschien zit het in uw binnenzak.

man:

Hoe bedoel je?
Heb ik gisteren een telegram gehad?

jongen:

Nee niet gisteren meneer.
Het is alweer een tijd geleden.

man:

O, dus ik stond wel op de lijst.
Ik dacht al, zijn ze gek geworden.

jongen:

Het zit in uw zak.
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man:

Ga weg.

jongen:

Graag.

man:

Blijf hier.
Waar is mijn bril?

jongen:

Die hebt u beneden in het buffet laten liggen en die is met buffet en
al …

man:

…weggespoeld. Ja ik weet heus wel wat ik zelf meegemaakt heb.
Dat hoef jij me niet te vertellen.
Ik ben niet gek.

jongen:

Dat hoort u mij ook niet zeggen meneer.

man:

Lees eens voor.

jongen:

(uit zijn hoofd)
Tijdens de middagvloed...

man:

Helemaal.
Van…

jongen:

Van de Stormvloedwaarschuwingsdienst

man:

aan…

jongen:

het Waterschapsbestuur.

man:

Datum en tijd.

jongen:

1953 Zaterdag 31 januari 17.30

man:

17.30. dat was dus al ná de middagvloed.

jongen:

Tijdens de middagvloed wordt in Zuidwest Nederland gevaarlijk
hoog water verwacht.

man:

Gevaarlijk hoog water.
Gevaarlijk hoog water mijn neus.
Ze wisten allang dat het heel erg zou gaan worden, maar ze konden
geen extra waarschuwing geven. En waarom niet?

vrouw:

Hoe komt u dan eigenlijk aan dat telegram?

man:

Omdat er geen andere term in de procedure zat. Ze mochten alleen
waarschuwingen voor flink hoog water of gevaarlijk hoog water,
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maar voor zéér gevaarlijk hoog water of voor overstromingen of
rampen kon niet gewaarschuwd worden want die woorden kwamen
niet voor in de procedure van de Stormvloedwaarschuwingsdienst.
En dan moest je ook nog blij zijn als je zo’n telegram kreeg. Ik
kreeg het niet. En waarom niet?
vrouw:

Maar u heeft het daar toch.

man:

Omdat je daarop geabonneerd moest zijn. Moest je zelf doen. Als
havenmeester. En dat hoor je dan achteraf. Natuurlijk. Hoe
moesten wij in godsnaam ons werk doen?
Ach het zijn allemaal amateurs.

vrouw:

Hoe komt hij daar dan aan?

jongen:

Dat heb ik voor hem gekopieerd uit het stadsarchief om van het
gezeik af te zijn. Maar het is alleen maar erger geworden.
Hij kan het nog steeds niet hebben dat hij niet op de lijst stond.
Meneer de Bruin maakt zich zorgen.

vrouw:

O ja?

jongen:

(tegen de man)
Hij vraagt zich af of u wel voorzichtig genoeg bent met mevrouw.
Hij vraagt zich af of u wel weet wat ze heeft meegemaakt.

man:

Weet jij wel wat ze meegemaakt heeft?

jongen:

Iedereen weet wat ze meegemaakt heeft.

vrouw:

Hoe kun jij nou weten wat ik meegemaakt heb.
Hoe oud ben jij nou helemaal snotneus.
Wat weet jij nou van het leven.

jongen:

Kijkt u uit met dat geweer.

man:

Jongens zoals jij zouden God elke dag op hun blote knieën moeten
danken dat ze in leven zijn. En wat doen ze in plaats daarvan?
Ze gaan naar de kermis, zuipen zich helemaal klem, ze gaan achter
de meiden aan, ze scheuren op die afschuwelijke brommers over de
dijk terug en de rest van de week zijn ze te moe om te werken.
Je moest je schamen.

jongen:

Ja morgen.

man:

Wij hebben ons ons hele leven kapot gewerkt om iets op te
bouwen.
En toen dat eindelijk gelukt was, raakten we alles kwijt.
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Kun je je dat voorstellen?
Dat alles waar je voor gewerkt hebt in de zee verdwijnt?
jongen:

Nee, dat kan ik me niet voorstellen.

man:

Zeg maar tegen meneer de Bruin dat ik precies weet wat mevrouw
heeft meegemaakt en dat mevrouw heel goed voor zichzelf kan
zorgen en dat we zeer binnenkort gaan trouwen.

vrouw:

Wie?

man:

Wij.
En nou opsodemieteren.

De jongen gaat af.

man:

Laten we samengaan.

vrouw:

Er staat een gemene wind.
Ja, de wind is gemeen.
Gemeen koud.
Ik wou dat die bus eens kwam.
Ze hebben de weg niet gemaakt, de bussen staken, er is geen
bushokje, en we hebben honger.

man:

We zouden kunnen kijken wat er in die koffer zit.

vrouw:

Dat weten we toch.
Geld. Dat pak je als eerste in geval van nood.

man:

O ja?

vrouw:

Dat deed iedereen.

man:

Ja, dat is wel zo maar nu begin ik toch te twijfelen.
Het is alweer zo lang geleden.

vrouw:

Is het nog nat?

man:

Zal ik hem openmaken?

vrouw:

Als ik u was zou ik hier geen koffer met geld openmaken.
Is het in coupures?
Eén windvlaagje en alles is weg.
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Vaak heb je meer aan dichte dingen als ze dicht blijven.
man:

Mijn geheugen laat me in de steek.

vrouw:

Blijf maar denken dat er geld in zit. Dat is altijd beter.
Stel je voor dat er geen geld in zit. Nu bent u nog gelukkig met dat
geld. Nu kunnen we nog plannen maken.
Maar goed als u toch die koffer open wilt maken, hou ik u niet
tegen.

man:

Hij gaat open.

vrouw:

Spelbreker.

man:

Jazeker. Hij gaat open.

vrouw:

Ik kijk niet.

man:

Nee.

vrouw:

Wat zit erin?

De man maakt de koffer open.
Er zit een andere koffer in.

vrouw:

Welja.
Bent u altijd zo praktisch ingesteld?
Wat zijn mannen toch verschrikkelijk hersenloze halzen. Ze nemen
een koffer mee en dan voor de zekerheid nóg een koffer want stel
dat je die ene koffer kwijtraakt.
Aan de andere kant. Als het om een hele hoop geld gaat, kun je niet
voorzichtig genoeg zijn. Vooral als het nat is. Misschien is het zelfs
wel verstandig.
Nou ja, ik bemoei me nergens meer mee.

De man maakt de tweede koffer open.
Er zitten twee taartjes in.

man:

Mevrouw?
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vrouw:

Nee.

man:

Wilt u een taartje?

vrouw:

U wist toch dat ik honger had.

man:

Ik had geen idee dat ik taartjes bij me had.

vrouw:

Mij laten creperen en ondertussen taartjes in je koffer laten zitten
en niks zeggen.

man:

Het spijt me echt. Ik wist het niet.

vrouw:

Wie doet er nou in vredesnaam twee taartjes in een koffer. Wie
neemt er nou twee taartjes mee als hij moet vluchten voor het
water.
Wie doet nou zoiets?

man:

Voor noodgevallen.
Ik denk dat ik dat gedacht moet hebben.
Is dit een noodgeval?

vrouw:

Ik kijk u niet meer aan.

man:

Neemt u een taartje. Toe.

vrouw:

Nee kindje, geen snoep van vreemden aannemen. Eet het brood
niet dergenen die boos is van oog en wees niet belust op zijn
smakelijke spijzen.

man:

Toe.

Ze eten de taartjes. Ze zijn keihard.

vrouw:

Lekker.

man:

Laten we bij elkaar gaan.

vrouw:

Nog even en de vogels gaan weer naar het zuiden.

man:

Ik zeg het nog één keer en daarna zeg ik het nooit meer.

vrouw:

Niet doen. Dan word ik bang.
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man:

Gedeelde smart is halve smart.

vrouw:

U maakt gekheid.

De man gaat op zijn knieën.

man:

Laten we bij elkaar gaan.

vrouw:

Houdt u van bietjes?

man:

Ik eet alles.

vrouw:

Als de mensen in het dorp gaan praten…

man:

praten wij terug.

vrouw:

Als de dominee langskomt…

man:

krijgt hij koffie.

vrouw:

Er is volop werk in de tuin.

man:

Mooi.

vrouw:

Als ik het zat ben, schop ik u eruit.

man:

Goed.

vrouw:

Verder denk ik niet.

man:

Ik ook niet.

vrouw:

We zien wel wat ervan komt.
Misschien komt er niks van.

man:

Misschien komt er iets heel anders van.

vrouw:

Wat bedoelt u?

man:

Niets.
Laten we afspreken dat we niet verder denken.

vrouw:

We zien wel wat ervan komt.
Begint het nu te waaien of lijkt dat maar zo?
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man:

Nee, er staat een briesje.

vrouw:

Uit het zuiden.
Dat kan nooit kwaad.

man:

Nee, wind uit het zuiden brengt alleen maar geluk.

Ze kussen elkaar.
De vrouw probeert haar trouwring af te krijgen.
Het lukt niet. Ze begint te huilen.

man:

Wat is er?

vrouw:

Het lukt niet.
Ik krijg hem niet af.

De man helpt haar.

vrouw:

Au au au.
Man en vrouw
Man en vrouw
Het mag niet meneer.
Het mag niet.
De Heere heeft het verboden.

man:

De Heere kan de pot op.

vrouw:

God heeft mij gemaakt.
God heeft mij deze ring gegeven.
Als God had gewild dat ie af ging, dan ging ie af.
Op uw knieën.

man:

Wat?

vrouw:

Op uw knieën, zeg ik.
Vraag vergiffenis.

man:

Vergiffenis waarvoor?
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vrouw:

Voor uw zonden.

man:

Welke zonden?
Ik heb niks gedaan.

vrouw:

Op uw knieën.

man:

Ik pieker er niet over.
Ik heb een knie van plastic. Die heb ik een jaar of twee geleden ook
van die God van u gekregen. Als hij wilde dat ik voor hem op de
knieën ging dan had ie moeten zorgen dat dat ding wat beter
functioneerde want om u de waarheid te zeggen, dat ding lijkt
nergens op.
Als ik ’s ochtends opsta, piept hij zo hard dat de hond beneden
begint mee te piepen. En scharnieren doet ie ook niet goed.

vrouw:

Dan doet u het staande.
Voor de draad ermee.

man:

Nee.

vrouw:

Verlicht uw hart. Beken uw zonden, red uw Ziel.

man:

Mens praat nou toch eens normaal.
Als je bij de bushalte al niet eens meer een normaal gesprek kunt
voeren, waar blijven we dan?
Waar blijft die bus.

vrouw:

Praat.

man:

Waarover?

vrouw:

Over vroeger.

man:

Vroeger is een grote lege vlakte.

vrouw:

Ze kwam een keer huilend uit school.

man:

Wie, uw dochtertje?

vrouw:

De meester had een tekening gemaakt op het bord en één van de
kinderen had erin zitten knoeien.
Wie heeft dat gedaan, zei de meester, maar niemand zei wat.
En toen heeft mijn dochtertje haar vinger opgestoken. Ze was zo
bang en zo verlegen, ze dacht als niemand het gedaan heeft dan zal
ik het wel gedaan hebben, zonder dat ik het door had.

man:

Kreeg ze straf?

42
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

vrouw:

Daar gaat het niet om.

man:

Waar gaat het dan wel om?

vrouw:

Ze was onschuldig.

man:

Ik snap niet waar u het over heeft.

vrouw:

Steek uw vinger op.
Moet iemand anders de schuld krijgen?

man:

Waarvoor?

vrouw:

U moet mij niet onderschatten.

man:

Dat doe ik niet.
Ik krijg de zenuwen van u.
Misschien had ze het gedaan en was ze het vergeten.

vrouw:

Zulke dingen vergeet een mens niet.

man:

Nee?

vrouw:

Nee.
Wat hebt u gedaan?

man:

Niks.
Ik weet het niet meer.
De tijd verdraait de dingen.

vrouw:

U kunt het maar beter zeggen.

man:

Maar mens, ik weet het toch niet meer.
Ik ben het vergeten.
Val in slaap
Droom
Word wakker
Val in slaap
Droom
Word wakker

vrouw:

Zulke dingen vergeet een mens niet.

man:

Ik ben geen slecht mens.

vrouw:

Dat heb ik nooit gezegd.
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man:

Nee, maar je gaat het denken.
Je verdient het niet om rond te lopen.
Het is een knoop in je hersenen.
Waarom is het niet anders gegaan.
Ik herinner me gezichten.
Iedereen was er.

vrouw:

Waar?

man:

Bij de coupure.

vrouw:

Ah.
Nee, nu even niet kindje.

man:

Iedereen was boos.
Ze moesten luisteren, begrijpt u.
Luisteren naar mij.
Want ik was de havenmeester.
En dan moet je handelen als het water komt.
Dan moet jij beslissen als er wat te beslissen valt.
En daar heeft verder niemand nog iets mee te maken.
Een man heeft die verantwoordelijkheid en als hij die heeft dan
moet hij hem pakken.
En ik heb gezegd, die vloedplanken die gaan erin als ik het zeg. En
geen moment eerder. Ik heb geen telegram gekregen of niks. Ik
weet heel goed wat dat water doet.
Dat kunnen jullie rustig aan mij overlaten.
En wat doen ze dan?
Niet luisteren.
Je kan staan brullen wat je wilt.
Ze gaan naar je staan kijken en ze doen gewoon wat ze zelf willen.
Dus op een gegeven moment pakken een paar van die mannen de
vloedplanken en die beginnen ze in de coupure te zetten.
En ik zeg nog: wie heeft jullie last gegeven die vloedplanken te
zetten?
Ik ben de havenmeester en ik ga daarover, daar moeten jullie met je
poten vanaf blijven.
Nou en dan zeggen die lummels doodleuk dat je je mond moet
houden en dat je de burgemeester moet gaan waarschuwen want
dat er wat bijzonders met het water gebeurt, en dat als je dat niet
doet dat ze dan een zandzak minder nodig hebben, want dat ze jou
dan wel eens in de coupure zullen leggen.
Nou en dan word je natuurlijk zo kwaad dat je ze bij de kraag pakt
en ze naar huis toe jaagt.
Maar dan gaan ze niet.
En dan heb je op zo’n moment niks meer in handen en dan denk je,
de burgemeester waarschuwen, doe het zelf maar.
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Ik krijg geen telegram, niemand luistert meer naar me, niets gaat
nog zoals het hoort. Wat kon ik doen?
Dus je gaat naar huis en je doet niks.
vrouw:

Niks?

man:

Niks.
Ik heb niks gedaan.

vrouw:

U had iets moeten doen.

man:

Wat dan?

vrouw:

De burgemeester waarschuwen.

man:

Het had niks uitgemaakt.

vrouw:

Daar gaat het niet om.
Wij woonden pal achter die coupure. We waren de eersten die
gingen.

man:

Ze hebben de coupure gesloten, een kwartier later kwam het water,
hij heeft het nog geen vijf minuten gehouden. Dicht of niet u was er
evengoed aan gegaan.

vrouw:

Was dat het?

man:

Dat was het.

vrouw:

Dag meneer.

De vrouw schiet de man dood.

vrouw:

De Heere verlost de ziel Zijner knechten en allen die op Hem
betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.
Wat gaan we doen kindje?
Naar huis?
Of is het nog te vroeg?
Denk je dat er nog meer zullen komen?
Wat heb je daar?
Heb je dat gemaakt?
Wat mooi.
Laat eens zien.
Is dat voor mama?
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Dank je wel.

De jongen komt op. Hij heeft een enorme bruidstaart bij
zich.

Dank je wel.
jongen:

Geen dank.
Met de beste wensen van meneer de Bruin.
Hij wenst u een lang en gelukkig huwelijk.
Want, zegt hij, de liefde is sterk als de dood.
Niet dat ik het begrijp, maar ik geloof wel dat hij het meent.

De jongen ziet de man.

jongen:

Wat hebt u gedaan.

vrouw:

Niks.
Ik heb gedaan wat ik doen moest.
Het is nu rustig in het riet.
Het water kabbelt.
Vlecht een mandje.
Er kunnen weer kindjes geboren worden.
Het lag in Gods handen kindje.
Het lag in Gods hand.
De Heere God had mij voorbestemd om iets te doen.
Dat heb ik nu gedaan.

jongen:

Hij is dood.

vrouw:

Ja.

jongen:

U hebt hem doodgeschoten, ouwe gek.

vrouw:

Noem mij geen ouwe gek.
Wat weet jij er nou van,
jij met je jonge benen,
en je buik waar geen kinderen in gezeten hebben.
Hou je mond als je niet weet waar je over praat.
Je hebt alleen nog maar geluk gehad.
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In dat verwende onbezorgde rotleven van je.
Alleen nog maar geluk.
Je weet van niks.
Van niks.
Je weet niet hoe ik lijd.
Je weet het niet,
je weet het niet.
Dat begrijpen alleen mensen die verlies kennen.
Alleen maar
jezelf af te vragen
iedere dag,
zit het er nog?
Het vult mijn buik,
mijn longen.
Het steunt mijn spieren,
sterkt mijn hart.
Snap je?
Het is vol van weemoed
en verlangen en
hartstocht
en het heeft geduld.
Het haast zich niet.
Ik mag mezelf gelukkig prijzen.
Ik denk dat ik als ik
mijn verdriet niet had
ik ter plekke in elkaar zou zakken.
Zou je dat willen?
Nou?
Nou?
jongen:

Nee.

vrouw:

Nou dan.

jongen:

Geeft u mij dat geweer maar.

vrouw:

Ik weet even niet meer waar ik ben.

jongen:

Bij de bushalte.

vrouw:

De bushalte?
Die is toch allang opgeheven?

jongen:

Ja, al een jaar of tien.

vrouw:

En jullie laten mij hier zomaar staan.
Niemand die even iets komt zeggen.
Niemand die even iets komt vragen.
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jongen:

We dachten dat u hier graag stond.

vrouw:

Hij ligt er mooi bij hè.

jongen:

Wat?

vrouw:

De dijk.
Ja dat kunnen we wel, dijken bouwen.
Ik geloof dat ik even wil slapen.

jongen:

U kunt hier niet zomaar gaan liggen.

vrouw:

Dat kan ik best.
Kom maar kindje.
Kom maar bij mama.
De boze mannen zijn weg.
Mama heeft de boze mannen weggejaagd.
Ik snap het niet.
Al dat werk
van God
om een mens te maken.
Met hersenen,
met toekomst.
Allemaal voor niks.

jongen:

Voor niks?

vrouw:

Ze wou architect worden.

jongen:

Ik wil bakker worden.

vrouw:

Het was een slim meisje hoor.
Ze had niks gedaan.
Helemaal niks.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Alles staat stil vandaag.
De wind ligt,
geen grasspriet,
geen vogel.
Je zou willen dat je hart niet meer…
Dat je bloed
dat je adem
dat het stopt
dat het stil
dat het niet meer denkt
aan al die dingen.
Ik snap niet waarom
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het allemaal maar doorgaat.
Waarom gaat het allemaal maar door?

De vrouw sluit haar ogen.
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