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HET GROTE OVERZICHT DER WORPEN
(GEGOOID DOOR KATHARINA KATHARINA
IN HET GANZENBORD)
DE START: ………………………………………………………pag. 6
Ontmoeting met Moeder de Gans
Aan tafel! (het voorafje)
Uitleg der spelregels
Het bestellen van de dobbelstenen
De geboorte
In de rij
Het ontvangen van de dobbelstenen
EERSTE WORP:

8 → VAKJE 8 …………….. ………………pag. 19

De picknick
Aan tafel! (de soep)
TWEEDE WORP:

9 → VAKJE 17 ……………………………pag. 26

De motorrace
De juf is boos
De gek met de gouden tanden
Aan tafel! (gans op zijn frans)
DERDE WORP:

5 → VAKJE 22 .……………………………pag. 34

De prins op het witte paard
Aan tafel! (het hoofdgerecht: wordt niet gegeten)
VIERDE WORP:

7 → VAKJE 29 ……………………………pag. 37

Koningin Katharina Katharina
De trouwerij
Aan tafel! (er is niets te eten)
Moeder de Gans sterft
VIJFDE WORP:

3 → VAKJE 32 – Een gans ………………. pag. 44
→ VAKJE 35

De geboorte van drie dochters
Ruzie met God
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ZESDE WORP:

7 → VAKJE 42 - De Doornstruik ………pag. 48

Nachtmerrie in het bos
Terug naar 37 (het liedje van de dochters)
ZEVENDE WORP: 4 → VAKJE 41 – Eén gans ……………….pag. 51
→ VAKJE 45 – Twee ganzen
Eindelijk een potje ganzenborden
Edje T. vermoordt Katharina Katharina
→ VAKJE 49 ……………………………pag. 58
Naar kantoor
De gek geeft zich gewonnen (maar niet heus)
ACHTSTE WORP:

8 → VAKJE 57 ……………………………pag. 60

Aan tafel! (de pudding)
NEGENDE WORP: 5 → VAKJE 62 ……………………………pag. 62
Een glimp van het paradijs
TIENDE WORP:

5 → terug naar VAKJE 49 …………………pag. 63

Katharina Katharina wil eruit
Er komt een brief
ELFDE WORP:
TWAALFDE WORP:
DERTIENDE WORP:
VEERTIENDE WORP:
VIJFTIENDE WORP:
ZESTIENDE WORP:

7 → VAKJE 56 ……………………pag. 64
9 → VAKJE 61
9 → VAKJE 56
9 → VAKJE 61
9 → VAKJE 56
7 → VAKJE 63

Gewonnen!
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HET GROTE OVERZICHT DER SPELERS
(IN VOLGORDE VAN OPKOMST)
Katharina Katharina
vader
Moeder de Gans
Hendrik
Koor
God
koerier
moeder
ambtenaar
de rij (zo lang mogelijk)
een jonge Italiaanse god
vrouwen die van wanten weten
speaker
man met startpistool
de juf
de gek met de gouden tanden
de prins op het witte paard
drie (of meer) vriendinnen
drie dochters (Katja, Rina, Ina)
de enge wezens in het bos
het meisje Links
het meisje Rechts
Madame Douze
Edje T.
het kantoorpersoneel
en veel, heel veel ganzen…

Het stuk is oorspronkelijk geschreven voor een cast van acht spelers
(6 vrouwen, 2 mannen)
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Katharina:

Papa, zullen we een potje ganzenborden?

vader:

Nu even niet kindje, ik ben een beetje moe.

Katharina:

Waarvan dan?

vader:

Ik heb de hele dag gewerkt.

Katharina:

Ik wil een jurk.

vader:

Die krijg je niet.
Je hebt al een jurk.

Katharina:

Ik wil een andere jurk.
Een mooie oranje met “girlpower” voorop
in gouden letters.
Die heb ik gezien die jurk
en die wil ik hebben.

vader:

Je krijgt hem niet en daarmee uit.
En laat me nu met rust want ik ben een beetje moe.

Katharina:

Een beetje moe!
Weet je wie er hier een beetje moe is?
Ik.
Ik ben zo langzamerhand een beetje ontzettend dood verschrikkelijk moe
van alles.
Als ik een nieuwe jurk wil dan krijg ik die niet.
Als ik naar school fiets heb ik tegenwind.
En als ik naar huis fiets heb ik weer tegenwind.
En ik woon in een stom rothuis op een stomme rotdijk.
En mijn moeder is er vandoor met een stomme rot Italiaan.

vader:

Niet weer beginnen Katharina.

Katharina:

En niemand wil vriendinnen met me worden,
omdat jij verliefd bent op de juf.

vader:

Wie zegt dat?

Katharina:

En er wil nooit nooit nooit eens iemand met me ganzenborden.

Katharina Katharina slaat haar vader met het ganzenbord op zijn hoofd.
vader:

Tut tut tut tut tut.
Ik heb alleen gezegd nu even niet.
Wat ben je toch eigenwijs voor een meisje van acht.
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Katharina:

Negen! Ik ben negen.

vader:

Dat weet ik ook wel.
Ik maakte maar een grapje.
Katharina...

Katharina:

Nee.

vader:

Katharina Katharina...

Katharina:

Nee nee nee!

Woedend over zoveel onrechtvaardigheid in haar leven begint Katharina Katharina
te stampvoeten, en nog voordat ze HELP! kan roepen zakt ze door de vloer.
Boem.
Katharina Katharina kijkt voorzichtig om zich heen.
Alles is anders.
Katharina:

Hallo?
Hallo?
Is daar iemand?

Hendrik blaft.
Moeder de G.: Hendrik!
Hierrrrr!
Riep daar iemand?
Werd daar geroepen?
Ik dacht dat iemand riep
Of sliep ik?
Nee, ik sliep toch niet.
Wie is daar?
Riep daar iemand?…
Het wordt weer stil. Er hangt een grote gele bel.
Katharina Katharina belt.
Katharina:

Hallo
Hallo!
Ik ben het.
Is daar iemand?

Hendrik blaft alweer.
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Moeder de G.: Hendrik!
Hierrr!
Blijf zit lig af braaf.
Wees maar niet bang,
Hij doet niks.
Hij bewaakt de ganzen en de ganzen bewaken mij en ik bewaak hem.
Er kan je niks gebeuren.
Nou komt er nog wat van?
Je denkt toch niet dat wij naar jou toe komen met onze ouwe botten?
Ik ben vandaag 56.
Ik kan nauwelijks lopen, ik sta krom van de reumatiek.
Het is hier veel te vochtig. En dat wordt alleen maar erger. Voor je het
weet ben je 62, als je mazzel hebt wordt je 63 en tot die tijd moet je maar
zien dat je het rooit.
Let maar niet op mij hoor, ik ben een vals oud wijf geworden.
Nou vooruit. Komt er nog wat van?
Hup hup hup met die jonge benen van je.
Kijk ondertussen goed om je heen
Want het geluk ligt op de loer.
Wat zei ik? Het geluk?
Het ongeluk, bedoel ik.
Geluk is zeldzaam.
Dat zal je nog wel merken.
Katharina Katharina komt bij Moeder de Gans en Hendrik tussen de ganzen.
Moeder de G.: Dag meisje.
Heb je koorts?
Katharina:

Nee.

Moeder de G.: Je staat te rillen.
Dag meisje.
Welkom in het Ganzenbord.
Katharina:

Ik heet Katharina Katharina

Moeder de G.: Kijk kijk kijk de kleine Katharina
Katharina:

Katharina Katharina.

Moeder de G.: Wat?
Katharina:

(woedend) Katharina Katharina.
Ik heet Katharina Katharina
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Ze hadden heel lang op me moeten wachten
Want ik kwam maar niet
Er ging van alles mis met mijn moeder.
Maar toen kwam ik, toch nog onverwacht.
Katharina Katharina
Dubbelblij.
Ze waren dubbelblij met mij.
Hendrik blaft weer.
Moeder de G.: Hendrik koest!
Zit lig blijf af braaf.
Kijk eens aan.
Katharina Katharina,
Ze waren dubbelblij met jou.
Wat kom je hier dan doen?
Katharina:

Winnen.

Moeder de G.: Wat? Je moet wat harder praten want ik ben vandaag 56 en kennelijk
word ik steeds dover, en dat kan alleen maar erger worden want voor je
het weet ben je 62 en als je mazzel hebt, word je 63 en tot die tijd moet je
maar zien dat je het rooit.
Katharina:

IK WIL WINNEN!

Moeder de G.: Van wie?
Katharina:

Van de anderen.

Moeder de G.: Welke anderen?
Katharina:

Alle anderen.

Moeder de G.: Wat wil je winnen?
Snoep, geld, goud, de troostprijs, de hoofdprijs,
een reis naar de zon,
een reis naar de maan,
een zinvol bestaan,
geluk.
Katharina:

Alles.

Moeder de G.: Wat?
Katharina:

(woedend)
Ik wil alleen maar alles
Is dat soms teveel gevraagd?
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Moeder de G.: Nee hoor.
Moeder de Gans en Hendrik krijgen de slappe lach.
Katharina:

Wat is er zo grappig?

Moeder de G.: Niets.
Wat voor kleur wil je?
Katharina:

Oranje.

Moeder de G.: Hendrik, is er nog oranje?
Of heeft iemand anders die al?
Hendrik?
Hendrik voert de ganzen.
Hendrik?
Hierrrr. Hou onmiddellijk op met ganzen voeren.
Dat eten ze toch niet. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen.
Die ganzen zijn zo goed als wild. Die eten gras, dat weet iedereen.
Ik wil niet dat je ze voert. Dan gaan ze gekke dingen doen.
Hendrik hierrr!
Katharina:

Waarom behandelt u Hendrik als een hond?

Moeder de G.: Wie zich gedraagt als een hond, wordt als een hond behandeld.
Katharina:

Volgens mij is het net andersom.

Moeder de G.: Wat?
Katharina:

Wie als een hond behandeld wordt, gaat zich als een hond gedragen.

Moeder de G.: Bijdehante tante.
Welke kleur wou je ook alweer?
Katharina:

Oranje.

Moeder de G.: Hebben we niet meer.
Wel paars, blauw of rood.
Katharina:

IK WIL ORANJE!

Moeder de G.: Mooi. Rood staat je goed.
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Katharina Katharina wordt helemaal rood.
Zo en nu eerst een hapje eten.
Katharina:

Ik wil beginnen.

Moeder de G.: Dat doen we ook. Straks.
Geduld geduld.
Katharina:

Ik geef nooit op.

Moeder de G.: Natuurlijk niet.
Schuif aan.
We gaan aan tafel.
Hendrik is nog steeds met de ganzen in de weer.
Hendrik, wat heb ik nou gezegd.
Wat ben je toch stom stuk vreten.
Hij geeft ook nooit op.
Ik snap niet wat hij in die beesten ziet.
Je zou bijna denken dat hij van ze houdt.
Vooruit, dek de tafel.
Hendrik dekt tergend langzaam (met zijn oude stramme botten) de tafel. Hij zet de
ganzenborden klaar.
Katharina:

Wat eten we?

Moeder de G.: Ganzenleverpaté.
Katharina:

Dat lust ik niet.

Moeder de G.: Dan heb je pech.
Er is niks anders.
Zolang wij de ganzen niet voeren, voeren de ganzen ons.
Moeder de Gans eet, Katharina Katharina eet niet.
Moeder de G.: Als je je bord niet leegeet, kun je ook niet gooien.
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Katharina:

Wat gooien?

Moeder de G.: Allemachtig waar kom jij vandaan?
Lees haar de regels voor.
De regels van het spel.
Katharina:

Die ken ik wel.

Moeder de G: Die ken je niet.
Katharina:

Die ken ik wel.

Moeder de G.:Die ken je niet.
Katharina:

Wel!

Moeder de G.:Wat is ze eigenwijs hè.
Moeder de Gans klapt in haar handen. Het koor leest de spelregels voor.
Koor:

De spelers gooien om de beurt met de dobbelstenen. Wie hierbij
het hoogste aantal ogen gooit mag de eerste worp doen, waarna hij zijn
pion evenveel vakjes vooruit zet als hij ogen heeft gegooid. De
onderstaande spelregels…

Katharina:

Onderstaande?

Moeder de G.:Sssssst. Anders beginnen ze weer helemaal opnieuw.
Koor:

De onderstaande spelregels moeten goed in acht genomen worden.
Wie bij de eerste worp 4 en 5 gooit, moet ineens doorgaan naar nr. 53.
Wie bij de eerste worp 6 en 3 gooit, gaat ineens door naar nr. 26.
Als je op één van de onderstaande vakjes…

Katharina:

Onderstaande?

Koor:

Als je op één van de onderstaande vakjes komt, raadpleeg je de
spelregels.

Katharina:

Waar zijn die vakjes?

Koor:

Nr. 6 –de Brug. Ga verder naar 12.
Nr. 19 – de Herberg. Sla één beurt over.
Nr. 13 – de Put. Rustig afwachten, totdat men er door één van de
medespelers wordt uitgehaald.
Nr. 42 – de Doornstruik. Terug naar 37.
Nr. 52…
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Katharina:

Duurt het nog lang?

Koor:

Nr. 52 – de Gevangenis. Wachten tot men door één van de medespelers
wordt bevrijd.
Nr. 58 – de Dood.

allen:
De dood de dood de dood.
Koor:

Helemaal opnieuw beginnen.
Kom je uit op een vakje, dat hierboven …

Katharina:

Hierboven?

Koor:

…niet wordt genoemd, waarop een gans staat, dan mag je nogmaals
hetzelfde aantal vakjes vooruit.
Kom je uit op een vakje, waar al de pion van een medespeler staat, dan
moet je terug naar je oude plaats.
Om het spel te winnen…

allen:

Aaaaaaah

Koor:

…moet bij de laatste worp het juiste aantal worden gegooid om nr. 63 te
bereiken.
Gooi je teveel, dan moet vanaf nr. 63 worden teruggeteld.
Komt de pion daarbij op een gansje dan moet nogmaals eenzelfde
aantal vakjes worden teruggeteld.

Applaus
Moeder de G.:Vooruit, pak je dobbelstenen.
Katharina:

Heb ik niet.

Moeder de G.: Wat kom je hier in godsnaam doen zonder dobbelstenen?
Dan is je spelletje meteen uit. Jammer.
Ik ben aan de beurt.
Katharina:

Ik kon toch niet weten dat ik dobbelstenen mee moest brengen!

Moeder de G.: Ik sta op 56.
Ik moet naar 63.
Ik moet dus 7 gooien.
Maar het zal wel weer niet lukken.
Ik zit hier al ik weet niet hoe lang en ik ben nog nooit op vakje 63
gekomen.
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Katharina:

Waar kan ik hier dobbelstenen kopen?

Moeder de G.: Die koop je niet, daar moet je voor bidden.
Katharina:

Geeft God dobbelstenen?

Moeder de G.: Als hij zin heeft.
Katharina:

Waar zijn de vakjes?
Hoe kom ik op een vakje als er geen vakjes zijn?

Moeder de G.: Wees maar niet bang, de vakjes komen wel naar jou toe!
Kom Hendrik. Zoek.
Laat de afwas maar.
We moeten door.
We zijn er bijna.
Bijna.
Moeder de Gans gooit haar dobbelstenen. Ze gooit zes.
Moeder de G.: Zes.
1,2,3,4,5,6.
Moeder de Gans en Hendrik zijn opeens verdwenen.
Katharina Katharina bidt.
Katharina:

LieveGodgeefmedobbelstenenamen

God:

DAT WAS TEKORT.
HET MOET LANGER.
JE MOET LANGER BIDDEN.

Katharina:

schreeuwt
God, hier is Katharina Katharina in het Ganzenbord.
Ik ken u niet en ik weet niet waar u zit, maar als u mij kunt horen, luister
dan naar mij.
U weet alles dus U weet dat ik nooit opgeef. Maar als je in een
ganzenbord zit en je wilt naar vakje 63 om te winnen omdat je anders
nooit gelukkig wordt, en je hebt geen dobbelstenen dan kan je net zo
goed ophouden. Dus als u wilt dat ik doorga en dat is heel moedig van
me want ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, geef me dan
dobbelstenen.
Over en uit.
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Voortgetrokken door honderden nietsjes schuiven twee gigantische dobbelstenen de
ruimte in.
Katharina Katharina is niet blij.
koerier:

Wilt u hier even tekenen?

Katharina:

Nee, ze zijn te groot.
Daar kan ik niet mee gooien.

koerier:

Dat is niet mijn probleem. Ik lever alleen pakjes af. Ik houd me niet
bezig met de inhoud.
Wilt u hier even tekenen?

Katharina:

Nee.

koerier:

Dan wacht ik wel. Ik heb de tijd.

Katharina Katharina stampt de koerier keihard op zijn tenen.
koerier:

Au!

God:

MAY I PRESENT TO YOU: MAMA, PAPA AND…..

Plotseling zwaaien de deuren van de dobbelstenen wijd open. De vader van Katharina
Katharina stormt naar buiten en begint met zijn armen in de lucht rondjes te rennen.
vader:

Het is een meisje!
Ze is geboren!
Ze is eindelijk geboren.
We hebben een dochter
Het is gelukt
We hebben een dochter.
Hiep hiep hoera!
Hiep hiep hoera!
Kom kijken
We hebben een dochter
etc.

De moeder van Katharina Katharina komt ook naar buiten met een baby in haar
armen.
Zegt het voort (zegt het voort)
Zegt het voort (zegt het voort)
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Zorg dat iedereen het hoort (zegt het voort)
De baby is geboren
Zorg dat iedereen het hoort
Clap your hands (clap your hands)
Stamp your feet (stamp your feet)
Zorg dat iedereen haar ziet (stamp your feet)
De baby is geboren
Zorg dat iedereen haar ziet
Je weet als het gebeurt: dit is een wonder
Een wonder dat beweegt en naar je lacht
En je kunt meteen al niet meer zonder
Zo klein en zo onschuldig en zo zacht
Katharina:

(trots) Dat ben ik.

koerier:

Daar geloof ik niks van.

Katharina:

Dat ben ik toen ik nog een baby was.

koerier:

Nee hoor jij staat hier.
En jij bent een meisje van negen.
En je moet nog even tekenen.

Katharina Katharina stampt hem weer keihard op zijn tenen.
koerier:

Au!
Wat is ze eigenwijs hè.

vader:

Ik kom mijn dochter aangeven.

ambtenaar:

Zo. Wat heeft ze gedaan?

vader:

Ze is net geboren.

ambtenaar:

Dan moet ze onmiddellijk geregistreerd worden.
Is ze een jongen of een meisje.

vader:

Een meisje.

ambtenaar:

Wie is de vader?

vader:

Dat ben ik.

ambtenaar:

schrijft Dat ben ik.
Wie is de moeder?
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vader:

Dat is zij.

ambtenaar:

schrijft Dat is zij.
Hoe heet het nieuwe meisje?

vader:

Katharina

moeder:

Katharina

ambtenaar:

Katharina Katharina

Katharina:

Dubbelblij.
Zie je nou wel. (tegen de koerier)
Ze waren dubbelblij met mij.
Zegt het voort (zegt het voort)
Zegt het voort (zegt het voort)
Zorg dat iedereen het hoort (zegt het voort)
Katharina Katharina is geboren
Zorg dat iedereen het hoort
Clap your hands (clap your hands)
Stamp your feet (stamp your feet)
Zorg dat iedereen haar ziet (stamp your feet)
Katharina Katharina is geboren
Zorg dat iedereen haar ziet
Een meisje waar je enkel van kunt dromen
Zo wild en wispelturig als de wind
Het zal je net als ons maar overkomen
Een leven lang gelukkig met een kind

Vader en moeder verdwijnen weer in de dobbelstenen.
Katharina:

Wist jij dat mijn vader en mijn moeder daarin zaten?

koerier:

Nee natuurlijk niet.
Ik lever alleen pakjes af. Ik houd me niet bezig met de inhoud.
Je moet wel luisteren naar wat ik zeg.
En wil je nu even tekenen.
Anders krijg ik problemen met de baas.

Katharina:

Ze zijn te groot.

koerier:

Daar kan ik niks aan doen. Ze worden vanzelf wel een keer klein.
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Katharina:

Denk je?

koerier:

Weet ik veel. Er gebeuren hier zoveel rare dingen. Kijk naar jezelf. Nu
ben je groot, net was je klein…

Katharina:

Maar hoe lang denk je dat het gaat duren voor ze klein zijn?

koerier:

O, dat kan jaren duren.

Katharina:

Jaren!
En wat doe ik dan al die tijd?

koerier:

Wachten.

Katharina:

WACHTEN?

koerier:

Wachten.

Katharina:

Maar ik wil beginnen.
Ik wil winnen.
Wie begint die wint!

koerier:

Alles op zijn tijd.

Katharina Katharina stampt de koerier voor de derde keer keihard op zijn tenen.
Opeens staat Katharina Katharina achteraan een lange rij.
De rij is erg vrolijk.
allen:
In de rij
In de rij
Wachten wachten wachten in de rij
Geduldig met je nummertje
Zorgvuldig met je nummertje
Wachten wachten wachten in de rij
1:

Wilt u voor?
Ik kan wel wachten hoor.
Ik sluit gewoon weer achteraan
Vindt u dat een bezwaar?

2:

Nou, als u het wilt.

1:

Ik wil het heel erg graag.
Ze waren bijna klaar met mij.
En voor je het weet word je naar huis gestuurd.
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3:

Wilt u mijn plaats mevrouw?

4:

Nou nee, ik sta hier goed.

5:

Het is een hele mooie plek.

6:

Dat vind ik ook.

4:

Wat fijn dat u dat ziet
Ik dacht ik ben de enige.
De enige die zo verschrikkelijk geniet.

allen:
In de rij
In de rij
Wachten wachten wachten in de rij.
Geduldig met je nummertje
Zorgvuldig met je nummertje
Wachten wachten wachten in de rij.
5:

Pardon mevrouw...

6:

O, wilt u voor? Dat mag.

5:

Nou nee, ik wilde u wat vragen.
Hoe lang staat u hier al?

6:

Hoe lang? Mijn hele leven.

5:

Zie je nou, dat dacht ik al.
Ik sta hier nog maar net.

6:

U blijft toch nog wel even?
Want het is echt
dolle dolle pret

allen:
In de rij
In de rij
Wachten wachten wachten in de rij.
Geduldig met je nummertje
Zorgvuldig met je nummertje
Wachten wachten wachten in de rij.
Eindelijk heeft Katharina Katharina zich door de rij naar voren weten te werken
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en is ze aan de beurt, maar achter het loket zit gewoon weer de koerier.
koerier:

Wilt u hier even tekenen?

Katharina Katharina tekent. Ze ontvangt een rammelaar.
Het toneel wordt langzaam leeg en rustig. De grote dobbelstenen verdwijnen.
Ze is weer alleen.
Ze rammelt eventjes met de rammelaar en hoort iets vreemds. Ze breekt de rammelaar
open. Er zitten twee dobbelstenen in. Ze gooit……8
Katharina:

Acht.

→ VAKJE 8
(Het zou goed zijn als de nummers van de vakjes waar Katharina Katharina opkomt
zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een scorebord of iets dergelijks, of ze kunnen worden
omgeroepen.)
Vader en moeder fietsen op de dijk. Ze hebben tegenwind.
Katharina:

Stop!

Katharina Katharina springt bij haar vader achterop.
moeder:

Wat is er ?

vader:

Niks.

moeder:

Ik dacht dat er wat was.

vader:

Wat zou er moeten zijn?

moeder:

Vind je het fijn?
Bij papa achterop?

vader:

We moeten links.

moeder:

Ik dacht we moeten rechts.

vader:

Nee nee we moeten links.
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moeder:

We gaan naar rechts.
Daar is een heel mooi plekje.

vader:

Ben je gek, daar zit je met je kop in de wind
en je kont in de koeienstront.
Daar ga ik niet met mijn kind zitten picknicken.
Hè Katharina Katharina.

moeder:

Rustig maar.
Dan gaan we een stukje verder.

vader:

Recht zo die gaat.

moeder:

Je vader is een potentaat.

Katharina:

Wat is dat?

vader:

Niks.
Ze maakte maar een grapje.
Wat zou je zeggen van die plek?
Daar bij dat hek.

moeder:

Toch niet tussen die auto’s?

vader:

Nou wat zou dat?

moeder:

Dat is niet wat ik bedoelde met lekker picknicken in de natuur.

Katharina:

Mag ik……

vader:

Jij moet je er nu even niet mee gaan bemoeien.
We rijden door
We vinden heus wel wat.

moeder:

Op den hele lange duur.

Ze fietsen verder.
vader:

Hoe was het deze week op school?
Heb je veel geleerd?

Katharina:

Nee.

vader:

Deed je veel verkeerd?

Katharina:

Ja.

vader:

Hoe is de nieuwe juf?
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Katharina:

Suf.

vader:

Ik vind haar wel aardig.

moeder:

Laat dat kind toch.
Het is zondag.
Ze heeft vrij.
We hebben allemaal vrij.

vader:

Wat is de hoofdstad van Zuid-Holland?

Katharina:

Weet ik niet Den Haag.

vader:

Wie vermoordde Willem van Oranje?

moeder:

Wat is dat nou weer voor vraag?

vader:

Balthasar Gerards op 10 juli 1584 op het Prinsenhof in Delft.

moeder:

Nou waar gaan we zitten.

vader:

Daar

moeder:

of daar

vader:

of daar

moeder:

of daar

vader:

Katharina

moeder:

Katharina

Katharina:

Wat?

va + mo:

Zeg jij het maar.

vader:

Die is haar tong verloren.
Ik weet het goed gemaakt, we gaan naar huis.
Als we snel zijn, pakken we nog net een restje voetbal.
Ajax-NECNAC-FCGroningen

moeder:

Geen sprake van.

Ze rijden door.
moeder:

Stop.
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vader:

Wat nou weer?

moeder:

Stil, ik hoor de wilde ganzen.
Kijk, daar vliegen ze.

De wilde ganzen vliegen luid gakkend voorbij.
Katharina:

Waar gaan ze heen?

vader:

Weet ik veel.

moeder:

Naar het zuiden.
Naar Italië.

Katharina:

Naar Italië?

moeder:

De voorste weet de weg. En daar vliegen alle anderen netjes achteraan.

vader:

Dat zouden jullie ook eens moeten doen.
Netjes achter mij aan, dan kwamen we nog eens ergens.

Katharina:

Waarom vliegen ze in een v?

vader:

Dat is aërodynamisch.

Katharina:

Wat?

moeder:

Dat is de v van vrijheid
en van vogel

vader:

ja en van vader

moeder:

en van vrouw
en van vluchten
en van vliegen

vader:

en van zo vatten we nog kou

moeder:

van vakantie
en van vrolijk

vader:

en van voetbal
en van vlees

moeder:

en van vrijen
en verliefd zijn
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vader:

en van verdomme waar zijn we eigenlijk mee bezig?
Jij ook altijd met die idiote ideeën van je.…
Fietsen, picknicken.

moeder:

Als je het zo vervelend vindt met een v ga dan maar naar huis.

vader:

Ik wil niet naar huis, ik wil picknicken maar dan wel waar ik wil.

Ze spuiten uit elkaar en gaan allebei ergens anders picknicken. Katharina Katharina
blijft alleen over bij de picknickmand en pendelt tussen haar ouders heen en weer met
de worst en de wijn en de worteltaart.
moeder:

Zeg maar tegen je vader dat ik verliefd ben op een ander.

Katharina:

Mama zegt dat ze verliefd is op een ander.

vader:

Zeg maar tegen je moeder dat als die ander leuker is, dat ze dan maar
naar hem moet gaan.

Katharina:

Papa zegt dat als die ander leuker is dat je dan maar naar die ander moet
gaan.

moeder:

Zeg maar tegen papa dat die ander een Italiaan is en dat hij véél leuker is
dan papa.

Katharina:

Het is een Italiaan en hij is veel leuker dan jij.

vader:

Zeg maar tegen mama dat als ze naar die Italiaan gaat, dat ze dan nooit
meer terug hoeft te komen.

Katharina:

Als je naar die Italiaan gaat, hoef je nooit meer terug te komen.

moeder:

Katharina Katharina ik ga weg.

Katharina:

Ga je naar Italië?

moeder:

(huilend) Ja, en ik kom nooit meer terug.
Maar het ligt niet aan jou.
Dat moet je goed onthouden.

Dan gaan de ontwikkelingen opeens heel snel. Moeder vliegt in de armen van een jonge
Italiaanse god.
Katharina:

Mama!
Mamaaa!
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Katharina Katharina schopt en slaat haar vader een driedubbele beenbreuk.
En terwijl vader per brancard wordt afgevoerd (hij is niet dood hoor) zwiert moeder
met haar jonge god verliefd over de groene weiden.
Moeder de G.: Zo ging het niet.
Katharina:

Zo ging het wel.

Katharina Katharina wil snel weer gooien.
Moeder de G.: Ho ho ho niet zo snel, ik ben aan de beurt.
Niet valsspelen hoor, dat vinden de anderen niet leuk.
Dan lig je er gelijk uit.
Katharina:

Waar zijn die anderen?

Moeder de G.: Die kom je vroeg of laat vanzelf tegen.
Hendrik hierrrr!
Katharina:

Ik vind hem wel lief.

Moeder de G.: Hij kwijlt.
Zo en nu eerst een lekker hapje eten.
Katharina:

Maar ik heb haast!

Moeder de G.: Haastige spoed is zelden goed.
Hendrik hierrr blijf zit af braaf.
Hij vindt jou zo te zien ook wel lief.
Katharina:

Wat eten we?

Moeder de G.: Ganzenbouillon met tuinkruiden.
De soep wordt opgediend.
Katharina:

Hij is te heet!

Moeder de G.: Dan moet je blazen.
Moeder de Gans blaast in haar soep. Onmiddellijk steekt er een harde storm op.
Katharina Katharina probeert wanhopig zo snel mogelijk haar soep te eten wat niet
meevalt met die tegenwind.
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Moeder de G.: De meeste ouders zijn gek maar die van jou zijn echt hartstikke gek.
Katharina:

Je bent zelf oud.

Moeder de G.: Hoe durven ze. Sollen met een meisje van acht.
Katharina:

Ik ben negen.

Moeder de G.:Ja maar toen was je acht.
Nou ja wat gebeurd is, is gebeurd.
Je kunt het verleden niet veranderen.
En nu maar zien wat de toekomst brengt.
Uiteindelijk krijg je altijd wat je wilt.
Het is alleen de vraag of wat je wilt wel zo goed voor je is.
Ik wil het eeuwige leven en jij?
Katharina:

Ik wil winnen.

Moeder de G.: O ja, dat had je al gezegd.
Hendrik hierrrr.
Katharina:

En kunnen we nu eindelijk verder gaan?

Moeder de G.: Tut tut tut tut tut.
Katharina:

Hendrik wil bij mij blijven, geloof ik.

Moeder de G. Daar komt niks van in.
Hij heeft niks te willen.
Het is mijn hond.
Hendrik kom, vandaag komen we er niet meer. We staan op 62 en één
kan ik niet gooien maar vroeg of laat gaat het me lukken. Dat beloof ik.
Kom schatje, kom maar bij het vrouwtje.
Ze pakt een bord en dobbelstenen en gooit. Ze gooit 7.
Moeder de G.: Zeven.
Hendrik, Hendrik!

→ VAKJE 57.
Moeder de Gans is opeens weg.
Hendrik blijft achter bij Katharina Katharina. Hij heeft een mandje bij zich.
Katharina Katharina gooit 9.
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Katharina:

Negen.

→ VAKJE 17
Onmiddellijk zit Katharina Katharina op een enorme motor.. De vrouwen die van
wanten weten maken zich alvast gereed voor de pitstop. Katharina Katharina staat met
brullende motor aan de start. Naast Hendrik, die een mandje draagt.
De man met het startpistool schiet ……… er valt een gans uit de lucht, en Katharina
Katharina schiet weg. Hendrik gaat van start met een snelheid van ongeveer tien meter
per pagina. Tot het einde van het stuk zal hij onverstoorbaar met deze zelfde traagheid
door de scènes heen blijven wandelen. In zichzelf gekeerd maar doelgericht.
speaker:

Jawel dames en heren ze zijn weg. En meteen laat Katharina Katharina
de rest ver vér achter zich. Wát een begin voor dit 17-jarige meisje uit
waar was het ook alweer.

Katharina:

Ik ben negen!

speaker:

En hoe zal zij het eraf gaan brengen op dit verraderlijke parcours? Daar
komt de eerste bocht al en kijk eens dames en heren wat een gratie, wat
een kracht, wat een souplesse. Dat belooft een adembenemende race te
worden. Met nog weet ik veel hoeveel rondjes te gaan. We praten even
met de vrouwen die van wanten weten.
Dag mevrouw, is hier sprake van een natuurtalent?

vrouw die van wanten weet:
Ja nou ja nou ja kijk ik vin het natuurlijk wel lollig zo’n meissie op zo’n
motor.
Want la we nou eerlijk wezen ze hep een verdomd leuke machine onder
d’r kont en daar rijdt ze een verdomd leuke tijd mee weg en daarbij is het
zelf ook een verdomd leuk meissie om niet te zeggen een lekker ding en
dat hele plaatje bij mekaar geeft alles bij mekaar toch een totaal andere
dimensie aan de motorsport.
speaker:

Dank u wel. En daar komt ze weer dames en heren. Katharina Katharina
nog steeds op kop. Hoe kan het ook anders. Het wachten is nu natuurlijk
op de pitstop, tijdens welke we zullen proberen een paar woorden met dit
woedende ik bedoel moedige meisje te wisselen.

De speaker stapt op Katharina Katharina af.
Tijdens hun gesprek wordt met verbijsterende precisie de pitstop uitgevoerd: de
vrouwen die van wanten weten voorzien de motor van nieuwe banden, tanken benzine,
draaien moeren vast en los, poetsen de bel en etc.
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speaker:

Katharina Katharina
Het gaat goed hè.

Katharina:

Ja.

speaker:

Ga je winnen denk je?

Katharina:

Natuurlijk.

speaker:

En in de toekomst?

Katharina:

Ook.

speaker:

Wat denk je allemaal te gaan winnen in de toekomst?

Katharina:

Alles.

speaker:

Alles? Is dat niet een beetje veel?

Katharina:

Nee.

speaker:

Wat is ze eigenwijs, dames en heren, wat is ze eigenwijs.

Katharina:
Ik wil alleen maar alles
Is dat zoveel gevraagd.
Ik wil alleen maar alles
nu meteen
niet morgen
alles op de wereld
wil ik hebben
alles op de wereld wil ik zien
Ik wil overal naartoe
Ik wil niet wachten tot ik groot ben
ik wil niet wachten tot ik dood ben
Ik wil alleen maar alles
alles alles op de wereld
sodeju
en ik wil het nu.
De vrouw met de vlag vlagt en Katharina Katharina stuift er weer vandoor.
speaker:

Wat een power, wat een doorzettingsvermogen, wat een energie, wat een
woorden schieten hier tekort.

vader:

Katharina Katharina kom onmiddellijk naar huis.
Katharina Katharina.
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Hier komen.
Hierrr!
speaker:

Maar wat gebeurt daar nu dames en heren. Het lijkt wel of… het is van
hieruit zeer zeer moeilijk te zien maar daar staat een man te zwaaien naar
onze Katharina Katharina, zo te zien is het haar vader en ik durf het bijna
niet te geloven maar het lijkt toch echt of…nee waarschijnlijk is het vals
alarm, want dit zou toch te gek voor woorden zijn,

vader:

Katharina Katharina, wat heb ik nou gezegd.
Kom onmiddellijk naar huis.
En zet dat klereding uit.
Nu!

speaker:

…en ja, het is toch echt waar dames en heren, ik kan mijn oren niet
geloven maar Katharina Katharina moet thuis komen! Onze Katharina
Katharina die zo schitterend op kop lag, hét grote talent van de 21e eeuw,
Katharina Katharina die een gouden toekomst tegemoet leek te rijden op
haar prachtige weet ik veel hoeveel cc motor, die Katharina Katharina
moet thuis komen. Wat een deceptie, wat een verdriet en wat een slag
voor dit prachtige meisje dat zoveel gegeven heeft. Zij stapt nu af, zij
moet met hangend hoofd haar motor toevertrouwen aan de vrouwen die
van wanten weten en zij gaat terug naar haar vader. Voor haar is de race
voorbij.

Katharina Katharina gaat naar haar vader. Naast hem staat de juf. De vrouwen die van
wanten weten beginnen ogenblikkelijk de motor uit elkaar te halen en weg te dragen.
Hendrik krijgt de beker uitgereikt. Hij wordt er niet warm of koud van en blijft rustig
doorlopen.
vader:

Katharina Katharina.
Katharina Katharina Katharina Katharinaatje toch.
De juf is boos.

Katharina:

Hoezo?

vader:

Ze zegt dat jij nog steeds niet weet wie Willem van Oranje heeft
vermoord.
Klopt dat?

Katharina:

Nee.

vader:

Wie was het dan?

Katharina:

Koning Balthasar.

vader:

FOUT! FOUT! FOUT!
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Katharina:

Wie was het dan?

vader:

Balthasar Gerards! Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen. Balthasar
Gerards schoot op 10 juli 1584 Willem van Oranje dood op het
Prinsenhof in Delft.
Hij stond bovenaan de trap en hij schoot naar beneden, naar Willem van
Oranje die onderaan de trap stond. De kogel schoot dwars door Willem
van Oranje heen in de muur. Ze hebben de kogelgaten nog steeds.

juf:

God, wat ben je toch knap.

vader :

Ik zal maar niet eens meer vragen wat de hoofdstad van Zuid-Holland is,
want dat weet je toch niet.

Katharina:

Den Haag.

vader:

(heeft Katharina Katharina niet eens gehoord) Mijn hemel, ze is nu al
zeventien en ze weet nog steeds niks.

Katharina:

Ik ben negen!.

vader:

Ik weet niet wat er van jou terecht moet komen. Wat is er toch met je aan
de hand.

Katharina:

(woedend) Iedereen in de klas lacht me uit want iedereen zegt dat jullie
verliefd zijn. Is dat zo?

vader:

Wij? Nee hoor.

juf:

Nee hoor.

vader:

Nee hoor.

juf:

Nee, echt niet.

Vader en de juf giechelen en beginnen hartstochtelijk te vrijen.
Katharina Katharina slaat en schopt haar vader een dubbele hernia. Hij wordt per
brancard afgevoerd.
juf:

Waarom moet je vader toch altijd de klappen krijgen?

Katharina:

Omdat mijn moeder er niet is. Daarom!

De juf rent achter vader aan om hem te verzorgen.
De gek met de gouden tanden komt belangstellend dichterbij.
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De gek:

Heb je gewonnen?

Katharina:

Nee.

De gek :

Maar je gaat toch wel winnen?

Katharina:

Nee.

De gek:

Neem me niet kwalijk dan heb ik de verkeerde.
Wat gek, ik heb toch een hele goede neus voor winnaars.
Ik ruik een winnaar op een kilometer afstand.

Katharina:

Ik win nooit wat.
Als ik een nieuwe jurk wil dan krijg ik die niet.
Als ik naar school fiets heb ik wind tegen.
En als ik naar huis fiets heb ik weer wind tegen.
We wonen in een stom rothuis op een stomme rotdijk.
Niemand wil mijn vriendin zijn want papa is verliefd op de juf.
En mijn moeder is er vandoor met een stomme rot Italiaan.

De gek:

Nou nou nou.

Katharina:

Nou, riep mijn vader
als die ander leuker is dan ga je toch naar hem
Nou, dat heeft mijn moeder toen gedaan
Nou, riep mijn vader
als je bij die ander zit dan hoef je niet meer terug te komen
Nou, dat heeft mijn moeder dus gehoord
en toen heeft ze tegen mij gezegd
dat ze niet meer terugkomt
Maar dat het niet aan mij ligt
Ze huilde
en ik dacht
Ja, huil jij maar.

De gek:

Ja huil jij maar.

Katharina:

Wie ik?

De gek.:

Ja jij.

Katharina:

Ik huil nooit.
Ben je gek.

De gek:

IK BEN NIET GEK!

Katharina:

IK OOK NIET!

De gek lacht al zijn gouden tanden bloot.
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Katharina:

Waar heeft u al dat goud vandaan?

De gek:

Gestolen.

Katharina:

Van wie?

De gek:

Van de winnaars.

Katharina:

Dat mag toch niet.

De gek:

Er mag zoveel niet.

Katharina:

Steelt u alleen maar goud?

De gek:

Nee hoor, ik ben niet zo kieskeurig.
Het maakt me niet uit wat ze winnen.
Geld, goud of geluk
Zodra ze het gewonnen hebben, steel ik het.

Katharina:

Maar dat is gemeen!

De gek:

Gemeen? GEMEEN?
Weet je wat er gemeen is?
Dat er mensen zijn die altijd winnen en dat er mensen zijn die altijd
verliezen. En degenen die altijd winnen hebben alles en degenen die
altijd verliezen, hebben niks.
Dat is pas gemeen!

Katharina:

De mensen die winnen hebben het verdiend. Dat mag je niet afpakken.

De gek:

O nee?

Katharina:

Nee.
Wie doet nou zoiets.

De gek:

Ik.
Je gelooft me niet hè.
Kijk dan zelf.

De gek pikt in een handomdraai de beker van Hendrik. Die wordt er niet warm of koud
van en loopt weer door met zijn mandje.
Katharina:

Geef terug.

De gek:

Ik pieker er niet over.
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Katharina:

Dan is ie van mij.
Ik had bijna gewonnen.

De gek:

Bijna is niet helemaal.
Jouw kansen zijn verkeken.

Katharina:

Maar ik heb de kans niet eens gekregen!

De gek:

Nee, dat bedoel ik nou. Dat is toch gemeen.

Katharina:

Ja.

De gek:

Dus als je de kans niet krijgt dan moet je de kans zelf pakken als je de
kans ziet. Want anders loop je de kans dat je kans voorbijgaat en dan is
de kans groot dat je kansen nooit meer keren.

Katharina:

Je bent hartstikke gek.

De gek:

Je bent zelf gek.

Katharina:

Zeg dat nog eens.

De gek:

Je bent zelf gek!

Katharina:

IK BEN NIET GEK!
IK BEN NIET GEK!

De gek gaat lachend af met de beker.
Katharina Katharina wil haar dobbelstenen gooien.
Moeder de G.: Wat heb ik nou gezegd, niet voor je beurt gooien.!
Aan tafel!
Katharina:

Nee!
Wat eten we?

Moeder de G.: Pâte de l′oie.
Katharina:

Wat is dat?

Moeder de G.: Gans op z’n frans.
Katharina:

Bah.

Moeder de G.: Je moet goed eten kind, anders pakt het leven jou in plaats van jij het
leven.
Hoe is het met Hendrik?
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Katharina:

Hij heeft gewonnen, maar hij heeft zijn prijs laten pikken.

Moeder de G.: Wat is het toch een stom beest.
Katharina:

Hij was er niet bij met zijn hoofd.

Moeder de G.: Hendrik denkt maar aan één ding en dat is ganzen voeren.
Ik heb het je toch gezegd.
Hoe is het met jou?
Katharina:

Ik ben moe.

Moeder de G.: Moe? Waarvan.
Katharina:

Er gebeurt zoveel.

Moeder de G.: Er gebeurt zoveel.
Er is nog niks gebeurd.
Je bent nog niet in de herberg geweest, niet in de put gevallen, niet in de
doornstruiken verdwaald, je hebt nog niet eens in de gevangenis gezeten
en je bent ook nog niet dood geweest. Ik snap niet waar je het over hebt.
Katharina:

Kan dat allemaal nog gebeuren?

Moeder de G.: Ja.
Ik ontsnap bijvoorbeeld elke dag aan de dood.
Ik cirkel voortdurend om dat ene vakje.
Katharina:

Bent u niet bang?

Moeder de G.: Natuurlijk wel.
Maar weet je wat het is, je wilt winnen hè.
En wie wil winnen die loopt risico’s.
En als een meisje weet wat ze wil
Dan houdt niemand haar tegen
Dan doet ze heel verlegen
En ze lacht heel lief naar iedereen
Maar ondertussen
Pakt ze wat ze pakken kan
(met Katharina Katharina)
Want als een meisje weet wat ze wil
Dan kan het haar niet schelen
Dan houdt ze niet van eerlijk delen
Dan zegt ze ja en amen tegen iedereen
Maar ondertussen
Pakt ze wat ze pakken kan
Kakt ze waar ze kakken kan
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Ze houdt niet van de sullen en de slomen
Die lopen je alleen maar in de weg
Ben je te stom om voor jezelf op te komen
Dan heb je pech
Dan heb je pech
Want als een meisje weet wat ze wil
Dan laat ze zich door niemand iets vertellen
Dan trapt ze keet, dan schopt ze rellen
Dan zegt ze o het spijt me tegen iedereen
maar ondertussen
pakt ze wat ze pakken kan

Moeder de G. gooit 8.
Moeder de G.: Acht.

→ VAKJE 61
Moeder de Gans verdwijnt.
Katharina Katharina gooit 5.
Katharina:

Vijf.

→ VAKJE 22
In de verte loopt Hendrik met zijn mandje.
Katharina:

Hendrik, ik ben hier!
Waar ga je naartoe Hendrik.
Hendrik, mag ik mee?

Hendrik loopt onverstoorbaar door.
Er gebeurt niets.
Er gebeurt nog steeds niets.
En daarna nog steeds……of wacht.
Daar komt de prins op het witte paard.
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De prins:
Dit is een liedje van de lente
De lente is zo’n mooi seizoen
Er valt verschrikkelijk veel te doen
allen:
Wat dan?
Wat dan?
De prins:
Zoek een meisje om van te houen
Zoek een plek om een nestje te bouwen
allen:
En wat dan?
Wat dan?
De prins:
Dan maak je kinderen
Iedereen maakt kinderen
allen:
Hoe dan?
Hoe dan?
De prins:
De buurman gaat uit eten bij de buurvrouw
De dagpauw maakt een dansje met de nachtpauw
De glazenwasser fluit wat naar de meisjes
De sijsjes doen het met de andere sijsjes
De kikkers kleven lekker met zijn allen aan elkaar
De koning zoent de koningin zomaar in ‘t openbaar
De zwaluw legt haar eitjes in een dakpan
De bloemen en de bijtjes
De bokken en de geitjes
Ze lusten er wel pap van
Ze lusten er wel pap van
De jongens en de meidjes
De ganzen en de genten
Ze lusten er wel pap van
Ze lusten er wel pap van in de lente
allen:
En jij dan?
En jij dan?
De prins:
Wie ik?
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allen:
Ja jij
De prins:
Ik ben nog vrij.
De prins:

Ik heb tienduizend broeken.

Katharina:

Heb je die allemaal van je vader gekregen?

De prins:

Nee hoor, zelf gekocht.

Katharina:

Ik heb een jurk
Een hele mooie oranje met
girlpower voorop
in gouden letters

De prins:

Echt?

Katharina:

Ja.
Een meisje uit mijn klas vroeg
Mag ik alsjeblieft jouw vriendinnetje zijn?
Ik zei, dat mag wel maar dan moet je betalen
Hoeveel zei ze
Drie gulden per week
Dat vond ze veel
Nou dan niet, zei ik
Maar toen zei ze
Nee, het is goed.
En van dat geld heb ik die jurk gekocht.

De prins:

Ik geloof er niks van maar dat geeft niet.
Je krijgt van mij tienduizend jurken.

Katharina:

Echt?

De prins:

Ik woon in een grandioos paleis ergens in de verte.

Katharina:

Ik woon in een stom rothuis op een stomme rotdijk.
Maar als ik gewonnen heb, ga ik meteen verhuizen.

De prins:

Heb je al verkering?

Katharina:

Nee.

De prins:

Hoe kan dat nou?
Je bent nu al 22 en je hebt nog steeds geen verkering!
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Katharina:

Ik ben pas n….

De prins:

Wil je verkering?

Katharina:

Kan dat zo snel?

De prins:

Ja of nee?

Ze zoenen en ze zoenen en ze zoenen en ze zoenen.
Ze gooien samen de dobbelstenen.
Moeder de G.: Ho stop, ik ben aan de beurt.
Vooruit, aan tafel.
We eten ganzenborst met pruimen.
Katharina:

Val dood met je ganzenborst!

Katharina Katharina en de prins gooien 7.
Kath. + prins: Zeven.

→ VAKJE 29
Koningin Katharina Katharina zit op haar troon. Op haar prachtige lange mantel staat
“Girlpower” geborduurd. Naast haar de prins op zijn witte paard.
Eén voor één komen de vriendinnen binnen. Plechtig knielt de een na de ander voor
koningin Katharina Katharina. Van iedere vriendin ontvangt ze drie gulden, die meteen
worden ingepikt door de gek met de gouden tanden.
Katharina:
De prins:
2:
3:
2:
1:
3:
2:
1:
3:
2:

Theetijd!
Breng de thee
Breng de thee naar binnen
De dames willen thee
Waar is de thee?
Daar is de thee.
Daar komt de thee
Pas op, de thee is heet
Pas op de thee
De thee. De hete thee
Schenk de thee.
De thee wordt ingeschonken
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3:
2:
1:
2:

Schenk de thee.
De thee wordt ingeschonken.
Drink de thee.
De thee die wordt gedronken.

De vriendinnen drinken thee.
Aaaaaah
Kwek kwek kwek
Bla bla bla bla
retteketet
kwek kwek
bla bla bla bla
O ja?
Is dat gebeurd?
O ja?
O wat verschrikkelijk.
Kwek kwek
Bla bla bla bla.
Katharina:
De prins:
2:
3:
2:
1:
2:
1:
3:
2:
3:
1:
2:
3:

Koekjes!
De dames willen koekjes bij de thee.
Breng de koekjes.
Breng de zoete koekjes binnen.
Waar zijn de koekjes?
Daar zijn de koekjes.
Pas op. Breek de koekjes niet.
De koekjes bij de thee.
De thee. De hete thee.
Deel de koekjes.
De koekjes worden uitgedeeld.
Deel de koekjes.
De koekjes worden uitgedeeld
Eet de koekjes.
Eet de koekjes
Eet de koekjes bij de thee.

De vriendinnen drinken thee en eten koekjes
Aaaaah.
Kwek kwek kwek
Bla bla bla
Retteketetteketet
Bla bla bla
Kwek
O nee toch
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Nee
Is dat gebeurd
O wat verschrikkelijk zeg.
Stel je voor
Kwek kwek
Bla bla bla bla.
Katharina:
De prins:
2:
3:
1:
2:
3:

Stop !
Tijd voor de trouwerij.
Tijd voor de trouwerij
Tijd voor de trouwerij
Er wordt weer getrouwd
Maak plaats voor de trouwerij
Opzij voor de trouwerij
Pas op
Maak plaats
Het trouwen gaat beginnen.

De vader en de moeder van Katharina Katharina komen binnen.
Iedereen is blij.
Katharina:

Geacht bruidspaar

De prins:

Geacht bruidspaar.

Katharina:

We zijn hier bijeen.

De prins:

Kwek kwek kwek
Bla bla bla bla
Retteketetteketet
Bla bla bla bla

Katharina:

Vader van Katharina Katharina, neemt u uw vrouw die hier naast u staat
tot echtgenote bij voor- en tegenwind, in thee- en koffietijd, van de
vroege ochtend tot de late avond, tot de dood ons scheidt?
Wat is hier op uw antwoord?

vader:

Nu even niet liefje, ik ben een beetje moe.

Katharina:

Gooi hem voor de ganzen!

De prins:

Ja, gooi hem voor de ganzen!

vader:

Genade! Ja, ik wil.

De vriendinnen beginnen vader te meppen, tot hij met een dubbele hersenschudding op
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de grond ligt. Hij wordt afgevoerd op een brancard.
Katharina:

Moeder van Katharina Katharina, neemt u uw man die hier naast u staat
tot echtgenoot bij voor- en tegenwind, in thee en koffietijd, van de
vroege ochtend tot de late avond, tot de dood ons scheidt?
Wat is hierop uw antwoord?

De moeder van Katharina Katharina antwoordt in het Italiaans.
Katharina:

Gooi haar voor de ganzen!

De prins:

Voor de ganzen met haar!

moeder:

Katharina Katharina, het ligt niet aan jou.
Het ging gewoon niet meer.
Ik moest het doen.
Ik moest naar Italië.
Als je groter bent dan zul je het allemaal wel begrijpen.

Katharina:

Ik ben nu al …

De prins:

29

Katharina:

… 29 en ik begrijp het nog steeds niet.

moeder:

Katharina...

Katharina:

Nee.

moeder:

Katharina Katharina...

Katharina:

Nee nee nee!

Katharina Katharina schopt haar moeder een driedubbele beenbreuk.
Moeder barst in huilen uit.
Katharina:

Ja, huil jij maar.
De zitting is beëindigd.
Er wordt niet meer getrouwd.

moeder:

Nooit meer?

Katharina:

Nooit meer.

De prins:

Nooit meer?

41
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 25 juni 2021

Katharina:

Nooit meer

De prins:

Bedoel je dat wij ook niet…?

Katharina:

Ik zeg toch nooit meer.

De prins:

Maar…

Katharina:

Iedereen uit elkaar
IEDEREEN UIT ELKAAR!

Iedereen gaat uit elkaar. Het toneel is bijna leeg.
Hendrik blaft. Katharina Katharina schopt Hendrik in een hoek. Hendrik piept en jankt.
Katharina:

WEG!

Katharina Katharina wil haar dobbelstenen gooien. Ze aarzelt.
Katharina:

Moeder de Gans?
Ik heb Hendrik geschopt.

Moeder de G.: Ik heb het je toch gezegd. Wie zich als een hond gedraagt, wordt ook
behandeld als een hond.
Katharina:

Hendrik is geen hond!
Gaan we al eten.

Moeder de G.: Straks liefje.
Ik ben een beetje moe.
Katharina:

Een beetje moe!
Weet je wie er hier een beetje moe is?
Ik.
Ik ben zo langzamerhand een beetje ontzettend dood verschrikkelijk moe
van alles.
En weet je waarom?
Als ik een nieuwe jurk wil dan krijg ik die niet.
Als ik naar school fiets heb ik tegenwind.
En als ik naar huis fiets heb ik weer tegenwind.
En ik woon in een stom rothuis op een stomme rotdijk.
En mijn moeder is er vandoor gegaan met een stomme rot Italiaan.
En niemand wil vriendinnen met me worden,
omdat mijn vader verliefd is op de juf.
En er wil nooit nooit nooit eens iemand met me ganzenborden.
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Moeder de G.: Wat hebben we toch een rotleven.
Katharina:

We?

Moeder de G.: Het lijkt wel of het steeds groter wordt.
Katharina:

Wat?

Moeder de G.: Het vakje van de Dood.
allen:
De dood de dood de dood.
Moeder de G.: Gemeen hoor, de Dood aan het eind. Soms denk ik, laat het nou maar
gewoon gebeuren, dan ben ik er vanaf.
Katharina:

Waar vanaf?
U gaat toch niet dood?

Moeder de G.: Daar heb ik niks over te zeggen kindje.
Je weet het nooit.
Het is een slimme rakker.
Katharina:

Wie?

allen:
De dood de dood de dood.
Moeder de G.: Nou kind, één twee drie in godsnaam, daar gaan we weer.
Moeder de Gans gooit haar dobbelstenen.
Ze gooit 7.
Moeder de G.: Zeven.

→ VAKJE 58 – DE DOOD

Moeder de G.: Zie je wel. Ik wist het.
allen:
De dood de dood de dood
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Katharina:

Hebt u wel goed gekeken?

Moeder de G.: Ja.
Ik was er bijna. Maar bijna is niet goed genoeg.
Geef me eens een zoen.
Katharina:

Nee.

Moeder de G.: Wat is ze eigenwijs hè.
Katharina:

Verstop u.

Moeder de G.: Nee, zo zijn de regels van het spel.
allen:
De dood de dood de dood
Moeder de G.: Dag Katharina Katharina.
Pas goed op jezelf.
Katharina Katharina geeft Moeder de Gans een zoen. Moeder de Gans sterft.
Ze wordt begraven. Traag en zwart en diep en treurig.
Katharina Katharina huilt.
In de verte jankt een hond.
Het dak begint te lekken en de muren. En na verloop van tijd begint het ook nog te
regenen.
Katharina:

Hendrik hou op met janken.
Hendrik hou daarmee op
Hendrik niet huilen
Ik huil ook niet
En ik ben een meisje
Hendrik.
Stop!

Hendrik stopt niet.
Katharina Katharina weet geen andere oplossing dan met haar dobbelstenen te gooien.
Ze gooit 3.
Katharina:

Drie
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→ VAKJE 32 – EEN GANS
Er verschijnt een prachtige gans. Katharina Katharina is met stomheid geslagen.
Katharina:

Hendrik, volgens mij ben ik op een vakje met een gans gekomen.
Kom je uit op een vakje waarop een gans staat, dan mag je nogmaals
hetzelfde aantal vakjes vooruit.
Zo is het toch, Hendrik.
Die ganzen brengen geluk!

→ VAKJE 35
De prins stormt naar binnen en begint met zijn armen in de lucht rondjes te rennen.
De prins:

Het zijn meisjes!
Ze zijn geboren!
Ze zijn eindelijk geboren.
We hebben dochters
Het is gelukt
We hebben dochters.
Hiep hiep hoera!
Hiep hiep hoera!
Kom kijken
We hebben dochters
etc.

Katharina:

Wie?

De prins:

Wij!
We hebben drie dochters.
Drie!

Katharina:

Drie?

Voor Katharina Katharina het door heeft staat ze met 3 baby’s in haar armen.
Zegt het voort (zegt het voort)
Zegt het voort (zegt het voort)
Zorg dat iedereen het hoort (zegt het voort)
De baby’s zijn geboren
Zorg dat iedereen het hoort
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Clap your hands (clap your hands)
Stamp your feet (stamp your feet)
Zorg dat iedereen ze ziet (stamp your feet)
De baby’s zijn geboren
Zorg dat iedereen ze ziet
Je weet als het gebeurt: dit is een wonder
Een wonder dat beweegt en naar je lacht
En je kunt meteen al niet meer zonder
Zo klein en zo onschuldig en zo zacht
Katharina:

Ik wil ze niet.

De prins:

Dat had je eerder moeten bedenken.
Kinderen die je eenmaal hebt, kun je niet meer inleveren.

Katharina:

Het zijn er veel teveel.

De prins:

Kom kom kom, je bent een gezonde vrouw van 35, die kan toch wel wat
hebben.

Katharina:

Negen! Ik ben pas negen.
Ik weet niet wat ik met ze moet doen.

De prins:

Voeren
Luiers verschonen
en verhaaltjes vertellen met een v.
Dan worden ze vanzelf groot.

Katharina:

En dan?

De prins:

Dan kunnen ze naar school en dan leren ze van alles over Balthasar
Gerards en op zondag gaan we picknicken en daarna leven we nog lang
en gelukkig.

Katharina:

Hoe heten ze?

De dochters die opeens 9 zijn, geven zelf antwoord.
Katja:

Katja

Rina:

Rina

Ina:

Ina

Rina:

Rina
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Ina:

Ina

Katja:

Katja

Ina:

Ina

Katja:

Katja

Rina:

Rina

Ina:

Ina

Katja:

Katja

Ina:

Ina

Katja:

Katja

Rina:

Rina

Ina:

Ina

Rina:

Rina

Katja:

Katja
Katja
Katja

Rina:

Rina

Ina:

Ina

Katharina:

Ja nou weet ik het wel!

God:

JIJ WEET HELEMAAL NIKS!

de meisjes:

IEEEEEEE!

Ze stuiven gillend uit elkaar.
God:

NOU, KRIJG IK NOG ANTWOORD?

Katharina:

Wat was de vraag?

God:

WEET JIJ MEER DAN IK?

Katharina:

Dat weet ik niet.
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God:

AH, DUS JE GEEFT HET TOE.

Katharina:

Ik snap er niks meer van.

God:

GOED ZO.

Katharina:

Ik wil een klacht indienen.

God:

EEN KLACHT?
WAAROVER?

Katharina:

Over u.
Die dobbelstenen doen het niet.

God:

DIE DOBBELSTENEN DOEN HET UITSTEKEND.

Katharina:

Ze doen niet wat ik wil.

God:

ZE DOEN WAT IK WIL.

Katharina:

Ik wil geen drie dochters
Ik wil gewoon winnen.

God:

IK VERSTA JE NIET.

Katharina:

IK WIL WINNEN!

God:

TUT TUT TUT TUT TUT.

Katharina:

En als dat niet snel gebeurt dan…

God:

DAN WAT?
PAK JE DOBBELSTENEN EN GOOI!!!

Katharina:

Nee.

God:

SPREEK ME NIET TEGEN. GOOI!!

Katharina:

Nee. Wat ben ik eigenwijs hè.

God:

GOOI!

Katharina:

Gooi zelf maar.

Katharina Katharina gooit haar dobbelstenen over haar rug weg.
Ze gooit 7.
God:

ZEVEN.
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→ VAKJE 42 - DE DOORNSTRUIK
Onmiddellijk begint om Katharina Katharina het bos te groeien. Het wordt donker en
eng.
In het struikgewas ritselen vreemde wezentjes. Af en toe rent er opeens iemand voorbij:
de man in monnikspij met de trechter op zijn hoofd, de vrouw met het boek op haar
hoofd, het groepje mensen met speren, messen en pijlen door hun lichaam, de duiveltjes
die dansen rond het vagevuur, de man met het blok aan zijn been, de heilige Maria, de
vrouw met de ganzenkop etc.
allen:

Ga terug.
Ben je niet goed bij je hoofd?
Dit is de Doornstruik.
Ga terug naar nr. 37.
Niet verdergaan.
Ze grijpen je.
Ze pakken je.
Ze nemen je te grazen.
Denk aan de spelregels.

Links en rechts rennen mensen in paniek langs haar heen.
Help!
Help!
Stop haar.
Hou haar tegen.
Zeg dat ze niet verder gaat.
etc.
Wilt u hier even tekenen?
Katharina Katharina tekent. Het papier vliegt gelijk in brand.
In de verte staat een eenhoorn. Katharina Katharina loopt er naartoe. Ze is erg bang.
God:

KATHARINA KATHARINA KOM TERUG!!!

Katharina Katharina komt niet terug. Ze rent door het bos, kruipt onder de slagbomen
door, negeert de huilende, schreeuwende mensen, de piepende dieren en de borden
“Verboden toegang”, en gaat achter de eenhoorn aan.
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God:

GRIJP HAAR!!
HAAL HAAR TERUG!!

Twee soldaten rennen Katharina Katharina achterna en brengen haar terug naar vakje
37.
Daar staan de prins en haar dochters.
De prins:

Ah, daar ben je weer.
We waren al bang dat je het vergeten was.

Katharina:

Dat ik wat vergeten was.

De prins:

Je verjaardag.
Je wordt vandaag toch 37! Gefeliciteerd.
Toe maar meisjes.
1,2,3,4

de dochters:
Mama, jij bent de liefste van de hele wereld
Mama, jij bent de liefste van de hele wereld
Later wanneer ik ga trouwen
Zal ik een huisje gaan bouwen
Als je dan heel erg oud zal zijn
Mama, kom dan maar bij mij
Mama, de allerliefste op de wereld ben jij
O lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij
Katharina:

Hou op.

De prins:

Ze hebben ook nog iets voor je getekend.

De meisjes ontrollen een enorm vel papier waar heel groot hun namen op staan.
Katharina:

Ik wil die tekening niet en ik ben jullie moeder niet en ik ben negen!
HOU OP! HOU OP!

Het papier vliegt in de brand.
de dochters:

Mama!
Mamaaa!
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De dochters en de prins zijn verdwenen.
God:

KATHARINA KATHARINA WAT BEN JE ALLEMAAL AAN HET
DOEN?

Katharina:

Niets.
Het schiet niet op. Ik ben nog even ver als daarnet.

God:

EEN BEETJE VERDER.

Katharina:

Nou, een héél klein beetje dan.

God:

JE KRIJGT EEN NIEUWE KANS.
GOOI.

Katharina:

Ja, en dan zeker weer in die rottige doornstruik blijven steken.

God:

WE ZULLEN ZIEN.

Katharina:

Die dobbelstenen doen toch wat u wilt!

God:

IK KAN JE NIKS BELOVEN.
MAAR WIE NIET WAAGT DIE NIET WINT.
VERTROUW JE ME NIET?

Katharina:

U hebt makkelijk praten.

God:

BEN JE BANG GEWORDEN?

Katharina:

Ik geef nooit op.

God:

NATUURLIJK NIET.
WANT JIJ BENT KATHARINA KATHARINA.
GOOI.
GOOI!

Katharina Katharina gooit 4.
Katharina:

Vier.

→ VAKJE 41 – EEN GANS
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Er vliegt een prachtige gans voorbij. Katharina Katharina rent er achteraan. Ze haalt
Hendrik in die nog steeds met de regelmaat van de klok en zijn mandje door het stuk
loopt.
Katharina:

Hendrik, kijk ik ben weer op een gans gekomen.
Hij gaat ontzettend snel.
Kom Hendrik, er achteraan.

Hendrik wandelt rustig door. De gans en Katharina Katharina verdwijnen uit het zicht.

→ VAKJE 45 – TWEE GANZEN
Er vliegen twee prachtige ganzen voorbij.
Katharina Katharina haalt Hendrik weer op dezelfde manier in als daarnet.
Katharina:

Hendrik, kijk nou toch.
Ik ben nog een keer op een gans gekomen!
Ik zei het toch, ganzen brengen geluk.
Ik ga winnen.
Ik ga winnen!

Hendrik wandelt rustig door.
meisje Rechts: Stop!
Niet zo snel voorbijgaan.
Katharina:

Wie zei dat?

meisje Rechts: Ik.
Katharina:

Waar zit je?

meisje Links: Hier
meisje Rechts: Hier
meisje Links: Hier
meisje Rechts: Hier
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meisje Links: Zei jij dat je gaat winnen?
Katharina:

Ja.

meisje Rechts: Van wie?
Katharina:

Van de anderen.

meisje Links: Welke anderen?
Katharina:

Weet ik niet. Niemand wil met me ganzenborden.

meisje Rechts: Neem je ons in de maling?
meisje Links: Ja, zit je ons in de maling te nemen?
meisje Rechts: Wij laten ons niet in de maling nemen hoor.
meisje Links: Nee, niemand neemt ons in de maling.
Mme. Douze: Zijn we al begonnen?
Niet beginnen zonder mij hoor.
Ik dacht al, wanneer gaan we weer eens ganzenborden, er wordt
tegenwoordig nooit meer geganzenbord. Vroeger zat je hele dagen
ganzen te borden, je deed niet anders, iedereen bordde ganzen, en nu
hebben de mensen wel dagelijks gans op hun bord maar ganzenborden ho
maar.
Edje T. schiet een gans uit de lucht.
Katharina:

Wie zijn jullie?

meisje Links: Wie wij zijn?
Katharina:

Ja.

Mme. Douze: Kindje toch.
meisje Links: Ik ben meisje Links.
meisje Rechts:Hoi.
Ik ben meisje Rechts.
meisje Links: Hoi.
Dat is Madame Douze.
Katharina:

Madame Douze?
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Mme Douze: Douze betekent twaalf.
meisje Rechts:Ze kan het heel erg goed. Ze gooit altijd twaalf.
Katharina:

En wie is dat?

meisje Rechts: Dat?
meisje Links: Dat is Edje T.
Katharina:

Is hij een vriend van Balthasar Gerards?

meisje Links: Edje T. heeft geen vrienden. Die heeft alleen maar vijanden.
Edje T.:
O nee o nee
o nee o nee
o nee o nee
niet met Edje T.
Met Edje T. valt niet te spotten.
O nee o nee niet met Edje T.
Edje T. schiet nog een gans uit de lucht.
Katharina:
allen:

Maar wie zijn jullie dan?
Wie wij?
Wij zijn de anderen!
Aangenaam.
We gaan beginnen!

Iedereen schuift aan voor een gezellig potje Oudhollands Ganzenborden.
(De nu volgende scene dient ritmisch opgebouwd te worden en te ontaarden in chaos.)
meisje Links: Ik neem geel.
meisje Rechts: Ik wit.
Mme. Douze: Ik groen, gezellig.
Edje T:
Ik neem zwart.
Katharina:

En ik oranje.

allen:

Jij mag beginnen!
En wie begint die wint.

Katharina:

O wat aardig.
Die dobbelstenen zijn te klein.
Ik kan ze niet goed zien.

54
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 25 juni 2021

meisjes L+R: Maar wij wel.
Gooien!
Mme. Douze: Gooien kindje!
allen :
Gooien maar!
Katharina:

Katharina Katharina gooit.

meisjes L+R:
allen:
meisje Links:
Mme. Douze:

Zes.
DE BRUG!
Ga door naar twaalf.
Twaalf?
Daar kom ik straks te staan.
Let op daar kom ik.
meisje Links: Stil!
Ze gooit.
Mme. Douze: Zie je wel. Ik wist het.
Twaalf. Verrukkelijk.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Katharina:

Je mag niet met zijn tweeën op een vakje.

Mme. Douze: Hè wat enig toch. Zo’n potje ganzenborden.
meisje Links: Nu ik!
meisje Rechts: Nu ik!
meisje Links: Nu ik!
meisje Links: 6 en 3.
meisje Rechts: En 6.
meisje Links: En nog een keertje negen.
meisje Links: Door naar 26.
Katharina:

Jullie gingen voor je beurt.

meisjes Links: Nee hoor.
Mme. Douze: Nee toch.
meisje Rechts: Nee, ik was nog niet geweest.
Mme. Douze: ’t Is gelukkig maar een spelletje.
Katharina:

Een spelletje met regels!

Edje T. schiet een gans uit de lucht.
Edje T.:
allen:
Edje T:

Koppen dicht!
Ooooo.
Koppen dicht.
Want ik ben aan de beurt
4 en 5 gaat door naar 53.
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Katharina:

Nu ben ik weer.

Mme. Douze: Katharina Katharina gooit.
meisjes L+R: Zeven!
IN DE HERBERG.
Eén beurt overslaan.
Katharina:

Is dat zo?
Ik kan het niet goed zien.
Die dobbelstenen zijn zo klein.

Mme. Douze : Pas op want ik ga twaalf gooien, denk ik.
Twaalf. Wat bof ik toch.
Kath. :

Hoe zien jullie dat dan?
Ik zie het niet.

allen:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Gans!
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Mme. Douze: 36.
Hè wat ouderwets gezellig toch.
meisje Links: Nu ik!
meisje Rechts: Nu ik!
meisje Links: Nu ik!
meisje Rechts: Zes…
meisje Links: …en elf en zes
meisje Rechts: …en elf
Ik heb Katharina Katharina ingehaald!
Katharina:

Dat is gemeen.
Ik heb het wel gezien.
Jullie spelen onder één hoedje!

meisje Links: Niet.
Katharina:

Wel.

meisje Rechts: Niet.
Katharina:

Wel.

meisje Rechts: Niet.
Katharina:

Wel.

Mme. Douze: Meisjes!
Edje T. schiet een gans uit de lucht.
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Edje T.:
allen:
Edje T.:
meisje L+R:
Mme. Douze:
meisje Links :
Mme. Douze:

Koppen dicht.
Wat?
Koppen dicht!
Ik denk dat hij gaat winnen.
Niet.
Wel.
Nee hoor.

Katharina:

Wacht het nou maar af.

Mme. Douze: Er kan nog van alles gebeuren.
Edje T.:
O nee o nee
o nee o nee
o nee o nee
niet met Edje T.
Met Edje T. valt niet te spotten.
O nee o nee niet met Edje T.
Meisje Links: Katharina Katharina gooit.
Mme. Douze: Nee, jij moest één beurt overslaan.
Zielig hoor.
En zeker als ik nou alweer twaalf gooi.
Twaalf!
allen :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Katharina:

Dat kan niet.
Jullie spelen vals.

allen:
WAT?
Mme. Douze: Je speelt zelf vals.
Kreng.
O jee, wat zeg ik nou. Het is toch maar een spelletje.
meisje Links: Zeven en drie.
meisje Rechts: En drie en zeven.
meisje Links: Ik wacht wel even.
Katharina:

Maar je kan voorbij Edje T.

Edje T.:

Niemand gaat voorbij Edje T.

Katharina:

Wat een onzin.
Kijk hij komt in de gevangenis.

allen:

De gevangenis?

Katharina:

Net goed.
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meisje Links: Ik ga wel even wat vakjes terug.
Katharina:

Maar jij stond voor.

meisje Links: Let maar niet op haar hoor Edje.
Jij mag.
meisje Rechts:Katharina Katharina gooit.
Mme Douze: Twaalf !
allen :
DE PUT.
Katharina:

Dat kan niet. Ik heb mijn hele leven nog niet één keer twaalf gegooid.
Jullie spelen een spelletje met mij.

meisje Links: Het is toch ook een spelletje.
Mme. Douze: Jij mag toch ook wel eens een keertje twaalf gooien.
Katharina:

Maar niet nu!

meisje Rechts: De Put. Wachten tot iemand je eruit komt halen.
Katharina:

Maar ik sta achteraan!
Dan komt er nooit meer iemand langs!

meisje Links: Als je zo stom bent om in de put te gaan zitten, moet je er ook maar zelf
uit zien te komen.
Mme. Douze: Zielig hoor.
Ik ben.
Ik ben toch zo benieuwd wat ik zal gooien.
Nee maar. Twaalf!
allen:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Mme. Douze: Nu sta ik al op 60!
Katharina:

U gaat voorbij Edje T.

Edje T.:
Niemand gaat voorbij Edje T.
Mme. Douze: Ik wel.
Edje T. schiet een gans uit de lucht.
allen:
O nee o nee
o nee o nee
o nee o nee
niet met Edje T.
Met Edje T. valt niet te spotten
O nee o nee niet met Edje T.
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meisje Links: Zes en zeven
meisje Rechts: En zeven en zes.
Edje T. :
Ben ik? Ik ben.
Katharina:

U zit in de gevangenis!

Edje T.:

Ik ben ontsnapt.
Hoeveel vakjes moet ik nog? Nog elf?
Mme. Douze: En ik nog drie.
O jee, als dat maar goed gaat.
meisje Links: Acht en vijf.
meisje Rechts: En vijf en acht.
Mme. Douze: Twaalf. O jee.
Katharina:

Nu moet u weer terug.

Mme. Douze: Houd je mond vervelend nest.
Er is er hier maar één die wint en dat ben ik.
Ziezo
meisje Links: En vijf
meisje Rechts: En acht
Mme. Douze: En drie!
Katharina:

Nietwaar, u gooide twaalf.

Mme. Douze: Dan gooi ik nog een keer.
Katharina:

U mag niet voor uw beurt.

Mme. Douze: Ik gooi wanneer ik wil.
Wat gooi ik nu? Wat is het?
Katharina:

Twaalf!

Edje T.:
Mme. Douze:
Edje T. :
Mme. Douze:
Edje T.:

Elf!
Bah.
Ik heb gewonnen!
Wat?
Rotmeid, dat komt allemaal door jou.
Ik heb gewonnen.

Katharina:

Jullie spelen vals!

Mme. Douze: Ik wil een ganzenbord met 60 vakjes.
Katharina:

Jullie horen allemaal in de gevangenis.
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Mme.Douze: Ik wil een ganzenbord met 60 vakjes.
Of 72. Iets dat deelbaar is door twaalf.
Edje T.:

Wat zei jij?
Kan je het wat harder zeggen?
Ik versta je niet.

Katharina:

Jullie spelen vals,
En jij, jij bent het ergst van allemaal.

Edje T:

Zeg dat nog eens.

Katharina:

Jij bent het ergste van allemaal.
Ik weet heus wel wie jij bent hoor.
Ik ben niet gek.
Waar was jij op 10 juli 1584? Op het Prinsenhof? In Delft?
De kogelgaten hebben ze nog steeds als bewijs.

Edje T.

O. Wie ben ik dan?

Katharina:

Koning Balthasar.

Edje T.

Fout, dat is dus fout. Fout!
De naam is Balthasar Gerards

Edje T. schiet Katharina Katharina dood.
De kogel schiet dwars door haar heen in de muur.

→ VAKJE 49.
De wekkers gaan. Katharina Katharina wordt wakker op vakje 49. De gek met de
gouden tanden zit op gepaste afstand.
Katharina Katharina leeft het leven van haar vader: ze staat op, wast zich, kleedt zich
aan, ontbijt, luistert ondertussen naar het nieuws, poetst haar tanden, fietst met
tegenwind naar de trein, stapt op de trein, gaat door naar kantoor, schuift achter haar
computer tussen alle andere computers, neemt de telefoon op, legt neer, neemt op, legt
neer, neemt op, gaat naar huis, pakt de trein, fietst met tegenwind naar huis, eet, kijkt
televisie, gaat naar bed.
De wekkers gaan.
De hele routine herhaalt zich.
De gek:

Weer niets gewonnen vandaag?

Katharina:

Ga weg. Ik ben moe.
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De gek:

Waarvan dan?

Katharina:

Ik heb gewerkt.

De gek:

Misschien win je morgen.

Katharina:

Laat me met rust.

De gek:

Misschien overmorgen.

Katharina:

Ik doe niet meer mee en daarmee uit.

De gek:

Jammer.
Ik weet wie kan winnen en wie niet.
Daar heb ik een neus voor.

Katharina:

Je hebt de verkeerde.
En nu opgedonderd want ik ben moe en ik moet morgen weer vroeg op.

De gek:

Katharina Katharina scheitebroek.
Kom eens uit je huisje.
Ben je bang voor ’t muisje?

Katharina:

Waarom zou ik willen winnen als er overal gekken zoals jij rondlopen
die alles toch gelijk weer van je afpakken.

De gek:

IK BEN NIET GEK!

Katharina:

IK OOK NIET.

De gek:

O nee?
Je bent al 49 en je hebt nog steeds niets gewonnen.
Je zit je leven te vergooien.
Dat doe je niet met je leven.
Gooien doe je met dobbelstenen.

Katharina:

Ben ik al 49?

De gek:

Ja.

Katharina:

Even oud als mijn vader?

De gek:

Ja.

Katharina:

Dat wil ik niet.

De gek:

Nou, ik stap maar eens op, denk ik.
Mensen van jouw leeftijd winnen bijna nooit meer iets.
Ik vraag me af wat je gewonnen had als je gewonnen had.
Dag Katharina Katharina.

61
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 25 juni 2021

Jammer hoor. Zelden zo’n goede kanshebster gezien.
De gek met de gouden tanden doet alsof hij verdwijnt maar hij blijft vanaf nu op
gepaste afstand als een aasgier rond Katharina Katharina hangen.
Katharina Katharina stoft haar dobbelstenen af en gooit nog een keer. Ze gooit 8.

→ VAKJE 57
Er gebeurt niets. Ze wordt alleen maar ouder.
Heel in de verte, zo ver weg dat Katharina Katharina haar niet meteen herkent,
verschijnt Moeder de Gans.
Moeder de G.: Hallo?
Hallo?
Is daar iemand?
Katharina:

Riep daar iemand?
Werd daar geroepen?
Ik dacht dat iemand riep
Of sliep ik?
Nee, ik sliep toch niet.
Wie is daar?
Riep daar iemand?…

Het wordt weer stil. Er hangt een grote gele bel.
Moeder de Gans belt.
Moeder de G.: Hallo
Hallo!
Ik ben het.
Is daar iemand?
Katharina:

Je denkt toch niet dat ik naar jou toe kom met mijn ouwe botten?
Ik ben vandaag 57.
Ik kan nauwelijks lopen, ik sta krom van de reumathiek.
Het is hier godverdomme veel te vochtig. En dat wordt alleen maar
erger. Voor je het weet ben je 62, als je mazzel hebt wordt je 63 en tot
die tijd moet je maar zien dat je het rooit.
Let maar niet op mij hoor, ik ben een vals oud wijf geworden.
Nou vooruit. Komt er nog wat van?
Hup hup hup met die jonge benen van je.
Kijk ondertussen goed om je heen
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Want het geluk ligt op de loer.
Wat zei ik? Het geluk?
Het ongeluk, bedoel ik.
Geluk is zeldzaam.
Dat zal je nog wel merken.
Moeder de G.: Jezusmaria, Katharina Katharina wat ben jij oud geworden.
Eet je wel genoeg.
Aan tafel!
Wat eten we. Volgens mij is er nog pudding.
Katharina:

Ik dacht dat u dood was.

Moeder de G.: Dat was ik ook. Maar ik mocht gewoon opnieuw beginnen.
Ik gooide 4 en 5 bij de eerste worp, en toen was ik gelijk weer 53.
Gewoon doodgaan en opnieuw beginnen, doodgaan en opnieuw
beginnen.
De tijd vliegt als je geluk hebt.
Katharina:

En hij kruipt als het tegenzit.

Hendrik loopt nog steeds rustig door met zijn mandje.
Moeder de G.: Hoe is het met Hendrik?
Katharina:

Weet ik niet.

Moeder de G.: Hoe is het met jou?
Katharina:

Ik ben moe van alles.
Als ik in mijn soep blaas, heb ik wind tegen, ben ik getrouwd met een
stomme rotprins, krijg ik drie stomme rotdochters.
Mijn vader vrijt met de juf, als ik wil ganzenborden speelt iedereen vals,
Edje T. schiet mij dood in plaats van Willem van Oranje, mijn moeder is
een stomme gans, en ik heb nog steeds niet gewonnen.

Moeder de G.: Wil je een beetje pudding?
Katharina:

Nee.

Moeder de G.: Katharina.
Katharina:

Nee.

Moeder de G.: Katharina Katharina.
Katharina:

Nee nee nee.
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Moeder de G.: En nou ben ik het zat.
Je bent een verwend kreng.
Je doet je hele leven niets anders dan zeuren.
Altijd hebben de anderen het gedaan.
Laat eerst maar eens zien dat je kunt winnen.
Ga je gang. Je bent er bijna.
Je bent op 57, je moet naar 63.
Gooi zes als je durft.
Katharina:

U mag eerst.

Moeder de G.: GOOI!
Katharina Katharina gooit 5.
Katharina:

Vijf.

→ VAKJE 62
Ze ziet een glimp van het paradijs: VAKJE 63, een soort rijdend theatertje. De
gordijntjes gaan open en er wordt een lieflijk tafereel zichtbaar van vader, moeder en
Katharina Katharina die innig gelukkig zijn.
Katharina:

Hendrik, kom snel kijken.
Ik kan vakje 63 zien!
Ik weet wat ik ga winnen.
Het komt steeds dichterbij!

Hendrik komt niet.
vader+ moeder+ Katharina:
Zomaar zo een dagje met zijn drieën
Een dagje met zijn drieën op de fiets
Gewoon zoals het was
Op onze ruggen in ’t gras
Wolken kijken, wilde fantasieën
Een dagje met zijn drieën, verder niets
Maar voor ze wat kan doen is het paradijs verdwenen.
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Katharina Katharina gooit zo snel als ze kan nog een keer. Weer 5. Ze moet een
heleboel vakjes terug.

→ VAKJE 49
De gek met de gouden tanden zit er nog. Hij lacht haar uit. Er komen er nog
meer. De prins, hun dochters, de meisjes Links en Rechts, Edje T., haar vader, de juf,
God, etc. Zoveel mogelijk personages uit het stuk lachen haar uit.
Katharina:

Ik wil eruit.
Ik wil eruit!
Laat me eruit!
Kan iemand mij zeggen hoe ik hieruit kom?
Help!
Help me!

De koerier komt aangerend met een brief. Hij geeft de brief aan Katharina Katharina.
Katharina:

Van wie is die?

koerier:

Ik lever alleen brieven af. Ik houd me niet bezig met de inhoud.
Wilt u hier even tekenen?

Katharina Katharina doet het. Ze maakt de brief open.
Katharina:
Ga maar door Katharina Katharina
Ga maar door
Neus naar voren
Haren in de wind
Je bent toch geen klein kind meer Katharina Katharina
Let goed op Katharina Katharina
Let goed op
Ogen open
Eén verkeerde gooi
en het begint mooi helemaal opnieuw Katharina Katharina
allen:
Wees niet bang Katharina Katharina
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Het gaat goed
Laat maar waaien
Laat maar zwaaien
Kan niet schelen of het fout is
Kan niet schelen of het stout is
Ieder doet nu eenmaal wat ie doet
En niemand in de hele Melkweg
kan jou nog vertellen hoe het moet

Katharina Katharina begint als een bezetene te gooien.
Ze gooit 7→ VAKJE 56
Ze gooit 9→ VAKJE 61
Ze gooit 9→ VAKJE 56
Ze gooit 9→ VAKJE 61
Ze gooit 9→ VAKJE 56
Ze gooit 7→ VAKJE 63
Katharina Katharina belandt eindelijk in het paradijs. Maar vader en moeder zijn er
niet meer. Er staat alleen een prachtige gans en het mandje van Hendrik.
Hendrik zelf is in geen velden of wegen te bekennen.
Katharina:

Hendrik!
Hendrik!
Waar ben je?

Katharina Katharina voert de gans. Deze begint onmiddellijk te groeien. Hij wordt zelfs
groter dan Katharina Katharina..
Ze klimt met een laddertje dat klaarstaat op de rug van de gans en samen vliegen ze
weg.
Katharina Katharina wordt wakker in haar bed. Haar vader zit naast haar.
vader:

Hoe voel je je?
Het spijt me zo Katharina Katharina.
Ik wist niet dat die vloer zo door en door rot was
De dokter is geweest.
Hij zegt dat je niks gebroken hebt.
Wil je wat drinken?

Katharina:

Ik ben weggeweest.

vader:

Ja, drie dagen.
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Katharina:

Nee hoor veel langer.

vader:

Ik heb een kadootje voor je.

Katharina Katharina krijgt haar jurk met “girlpower” erop.
Ze verstopt hem meteen.
vader:

Hoe vind je hem?

Katharina:

Mooi.

vader:

Waarom doe je hem niet aan?

Katharina:

Als de gek met de gouden tanden merkt dat ik gewonnen
heb, komt hij hem meteen afpakken.

vader:

O.
Wie is die gek?

Katharina:

Gewoon een gek. Wat is dit?
Een tekening van je vriendinnen.
De juf heeft gebeld.
Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hebt alles zo weer
ingehaald.

Katharina:

Waar is mama?

vader:

Er is een brief van haar gekomen. Voor jou.
Maak hem maar open.

Katharina:

Ik weet wel wat erin staat.
Wanneer komt ze?

vader:

Weet ik niet. Zo gauw mogelijk.
Het is een lange reis.

Katharina:

Blijft ze dan bij ons?

vader:

Nee Katharina Katharina.
Dat kan niet.
Dat kan niet meer.
Dat weet je toch?

Katharina:

Ja.

vader:

Zullen we een potje ganzenborden?
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Katharina:

Nu even niet papa.
Ik ben een beetje moe.
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