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PERSONAGES:

VADER
MOEDER
JAAP (de dochter van ongeveer 11 jaar)
HET MEISJE
DE MAN
DE VERTELLER

(De oorspronkelijke bezetting bestond uit twee aktrices en één akteur. De rollen van het
meisje, de man, en de verteller waren dubbelrollen.)

HET STUK SPEELT ZICH AF IN EEN HOL. HET IS EEN AFGESLOTEN, DONKERE RUIMTE. DE
DEUR BEVINDT ZICH (ONZICHTBAAR) ONDER OF ACHTER HET BED VAN DE OUDERS. HET
BED STAAT RECHTOP.
AAN JAAP IS NIET DUIDELIJK TE ZIEN OF HET EEN JONGEN OF EEN MEISJE IS. ER IS NIET VEEL
IN HET HOL, MAAR ZE HEEFT ÉÉN GROTE VRIEND: BRONCHITUS, DE WANDELENDE TAK.
DE MUZIEK-AANDUIDINGEN IN DE TEKST VERWIJZEN NAAR DE GELIJKNAMIGE GEDEELTEN
IN DE PARTITUUR EN/OF OP DE ORKESTBAND

SCENE 1
VERTELLER:

LANG GELEDEN, MAAR OOK WEER NIET ZO LANG, LEEFDE ER EEN, HOE ZAL IK
HET NOEMEN, EEN KIND. HET HAD ALLES WAT JE JE NIET WENSEN ZOU EN
NOG VEEL MEER.
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(Op het toneel wordt een ondefinieerbaar hoopje zichtbaar dat af en toe heel weinig
beweegt. Vader en moeder liggen in bed.)
MUZIEK: OPENING
va.+ mo.:(zingen)

oooooo nachthemd
je bent een prachthemd
met je roesjes, je randjes
en je koddige kantjes
je bent voor mij bestemd
dag nachthemd
zo'n zacht hemd
dag nachthemd

moeder:

Slapen we nog?

vader:

Als een blok.

moeder:

Heerlijk hè.

vader:

Niks in je hoofd.

moeder:

Niks aan de hand. In bed gebeuren toch de beste dingen.
Hoe laat is het?

vader:

November.

moeder:

November? Is het pas november? Kunnen we nog vier maanden
blijven
liggen.

vader:
moeder:

Lieverd, winters zijn eindeloos. Ons kan niks gebeuren.
Niks?

vader:

Niks?

moeder:

Waar is Jaap?

vader:

Waar is Jaap?

moeder:

Ik zie Jaap niet.
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vader:

Ik zie Jaap niet.
Hij moet er zijn.

moeder:

Ze moet er zijn.

vader:

Wat moeten we doen?

va + mo:

Help help, ze zien ons.

Jaap:

Waar is Jaap, waar is Jaap.
Ik zie Jaap niet, ik zie Jaap niet.
Hij moet er zijn, ze moet er zijn.
Wat moeten we doen? Help help, ze zien ons.

vader:

Godzijdank. Hij is er nog.

moeder:

Natuurlijk is ze er nog.
Heb je ooit zo'n lelijk kind gezien?

vader:

Toen ik klein was, had ik wratten.

moeder:

En dat vertel je nu pas?

vader:

Maar ze zijn weg.

moeder:

Ze komen terug.

vader:

Ze komen terug?

moeder:

Wratten komen altijd terug.
Ze achtervolgen je.

vader:

Ze zaten op mijn neus en op mijn oren.

moeder:

Waar zullen ze dan wel niet zitten als ze terugkomen?

vader:

Ik geloof dat ik al wat voel.

moeder:

Op mij natuurlijk. Ze komen op mij terug.

vader:

MIjn god, ze zijn gek.

moeder:

En niet te vertrouwen.

vader:

In de zomer worden we wakker

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 23 mei 2019

6

moeder:

en dan zitten ze overal.

vader:

Op mijn buik.

moeder:

En op mijn billen.

vader:

En wat moeten we dan?

moeder:

En wat moeten we dan?

vader:

En wat moeten we .....

Jaap:

Je moet wratten wegwrijven met een verse aardappelschil.

moeder:

Schat, kom in mijn armen.

VERTELLER:

DE OUDERS WAREN ERG GELUKKIG MET JAAP.

moeder:

Kind,

VERTELLER:

ZEI MOEDER ALTIJD,

moeder:

we zouden je nooit zomaar alleen laten.

vader:

Nee, nooit.

moeder:

Nee Jaap, je bent ons dekbed.

VERTELLER:

EN JAAP WAS ERG GELUKKIG MET HAAR, ZIJN OUDERS. AF EN TOE ALS
VADER EN MOEDER NOG WAKKER WAREN, VERTELDEN ZE JAAP OVER
VROEGER. DIE LUISTERDE HEEL STIL EN BRONCHITUS WERD DAN ALTIJD
ROOD VAN DE OPWINDING. WANDELENDE TAKKEN ZEGGEN NIET VEEL,
MAAR ZE HEBBEN ERG GOEDE OREN.

vader:

Kijk Jaap, het zit zo. Vroeger waren je moeder

moeder:

en ik

vader:

helemaal niet gelukkig.
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moeder:

Helemaal niet.

vader:

Dus we verhuisden.

moeder:

Want dat doe je als je niet gelukkig bent.

vader:

En toen kwamen we hier,

moeder:

en toen kregen we jou,

vader:

om voor ons te zorgen.

moeder:

En toen waren we weer heel gelukkig.

vader:

Einde.

moeder:

Verrukkelijk, kom hier. (omhelzing)

VERTELLER:

HET WAS EEN GOED HOL. JAAP WAS ER GEBOREN EN HIJ, ZE KENDE HET
DOOR EN DOOR. MAAR VADER EN MOEDER ZEIDEN DAT ER VAN ALLE
KANTEN GEVAAR DREIGDE. ALTIJD.

moeder:

Jaap, je vader

vader:

en ik

moeder:

houden verschrikkelijk veel van je en daarom krijg je van ons

vader:

een wekker.

moeder:

Dank je wel papa.

Jaap:

Dank je wel papa.

vader:

Nee, geen dank. Het is niks.

moeder:

We hebben hem gevonden.

vader:

Hij was van ons.

moeder:

En nu is hij voor jou.
Dan weten we tenminste zeker dat jij wakker blijft en wij niet.

vader:

En als dat goed gaat, dan stoppen we met de winterslaap.
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moeder:

Ja, dat is dan niet meer nodig.

vader:

Nee, dan blijven we lekker het hele jaar in bed.

moeder:

Truste Jaap.

vader:

Welterusten.

SCENE 2
VERTELLER:

ZO SLIEPEN ZE DE WINTERS VOORBIJ EN JAAP HIELD DE WACHT. SOMS
DUURDEN DE DAGEN LANG, SOMS KORT, SOMS ERTUSSENIN EN DAARDOOR
RAAKTE JAAP DE TEL KWIJT. GELUKKIG WAS ER BRONCHITUS.
BRONCHITUS WAS ALTIJD VROLIJK EN HAD NERGENS LAST VAN. ZE MAAKTEN
SAMEN HUTSPOT EN BABBELDEN HONDERDUIT.

Jaap:

Wat gaan we doen als er geen kakkerlakken, geen spinnen, slakken,
torren en geen pissebedden meer zijn? Wachten tot er nieuwe komen. Want
ze komen. En als ze komen, komen ze met zijn allen. Dan hebben we genoeg
voor de hele winter. Ze leggen eitjes.
Volgens mij leg jij ook eitjes. Als ik even niet kijk.
Wandelende takken mag je nooit eten.

moeder:

Nooit.

Jaap:

Zelfs niet als je erge honger hebt.

moeder:

Ze lieten je nooit eens een keer met rust.

Jaap:

Gelukkig maar.

moeder:

Ze zaten overal.

vader:

Aan mijn lieve vrouw

moeder:

Ze kropen over je en in je.
Het zijn net kleine beestjes.

vader:

Dit wordt een liefdesbrief.
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moeder:

We moeten heel voorzichtig zijn.

vader:

Hij is alleen voor jou.
Even denken.

moeder:

Als ze eenmaal weten waar je zit, komen ze met zijn allen.

vader:

Ik wil het mooi zeggen.

moeder:

We moeten ze vertrappen.

vader:

Voor eens en voor altijd.

moeder:

Als het er maar niet meer worden.

vader:

Zodat je het nooit vergeet.

moeder:

O god, als het er maar niet meer worden.

vader:

Lieveling.

moeder:

Weg!

vader:

Lieveling, jij bent alles wat ik heb!

moeder:

Weg!

Jaap:

Het eten is klaar!

moeder:

Lieveling, ze is alles wat ik heb.

vader:

Dat geloof ik ook.

moeder:

Als ik haar zo zie staan, smelt ik.

vader:

Ja, dat heb ik ook weleens.

moeder:

We moeten zorgen dat ze nooit weggaat.

vader:

Nee. Nee, daar moeten we heel goed voor zorgen.

moeder:

Als ze maar niet te snel groot wordt, dan lukt het wel.

vader:

Jaap? Onze Jaap wordt nooit groot.
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moeder:

Als je daar nu maar hard genoeg aan denkt.

vader:

Waaraan?

moeder:

Dat ze nooit groot wordt.

vader:

Ja, dat is het enige wat ons te doen staat.

MUZIEK: JAAP WORDT NOOIT GROOT
va+mo (zingen)

Jaap wordt nooit groot
Niet meer groot
Mag niet groter worden
Ik denk dat Jaap niet groter wordt
Nee Jaap wordt nooit meer groot
Wordt nooit meer groot

Jaap:

Niet meer groeien
Niet meer groeien
Jaap wordt nooit meer groot

moeder:

Als je daar nu maar hard genoeg aan denkt

SCENE 3
VERTELLER:

MAAR DE DAGEN DRAAIDEN DOOR EN JAAP GROEIDE ALS PEEN BIJ VOLLE
MAAN IN MEI. VADER EN MOEDER PROBEERDEN EERST NOG KALM TE
BLIJVEN.

moeder:

Kom, we gaan maar eens naar bed.

vader:

Slapen.

moeder:

Ik zou zeggen, slapen.

vader:

En morgen?

moeder:

Ik denk slapen.
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vader:

Ik wou het niet zeggen, mar dat dacht ik ook. Slapen.

moeder:

En overmorgen?

vader:

Wat denk jij?

VERTELLER:

MAAR AL GAUW KREEG MOEDER VAN DE ZENUWEN VLEKKEN IN HAAR NEK,
EN BEGON VADER MET ZIJN LINKERBEEN TE TREKKEN. DAAROM NAMEN ZE
MAATREGELEN.

moeder:

Jaap, je vader

vader:

en ik

moeder:

houden verschrikkelijk veel van je

vader:

en daarom hebben we besloten

moeder:

dat je vanaf vandaag

vader:

vanaf nu eigenlijk

moeder:

niet meer mag eten.

vader:

Dat is beter voor je.

moeder:

En ook voor ons.

vader:

Vooral voor ons.

va + mo:

Ziezo, waar blijft de hutspot.

(Jaap zet de hutspot op tafel. Vader en moeder komen uit bed en schuiven aan.)
VERTELLER:

JAAP WERD OP RANTSOEN GEZET. ZE, HIJ KREEG ÉÉN KAKKERLAK PER DAG
OM DE ERGSTE HONGER TE STILLEN.

(Jaap wil een tweede kakkerlak uit de pan pakken.)
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moeder:

Nee nee, eentje.

VERTELLER:

DAG NA DAG.....

vader:

Mag ik nog een beetje meer schat?

Jaap:

Mag ik nog een beetje meer?

moeder:

Nee.

VERTELLER:

....NA DAG....

vader:

Mag ik nog een beetje meer schat?

Jaap:

Mag ik nog een beetje meer?

moeder:

Nee, zei ik.

VERTELLER:

....NA DAG.....

vader:

Mag ik nog een beetje meer schat?

Jaap:

Mag ik nog een beetje meer?

moeder:

En nu is het genoeg.

Jaap:

Ik wil een beetje meer.

moeder:

En nu is het genoeg, zei ik.

Jaap:

Ik wil meer.

moeder:

Kijk me aan als ik tegen je praat.

Jaap:

Ik moet meer.

moeder:

En hou je mond.

Jaap:

Ik moet....
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moeder:

Hou je mond!
Ik heb het hier voor het zeggen. Of niet?

Jaap:

......

moeder:

Of niet?

VERTELLER:

ALS ER NIKS MEER IN EEN MOND GAAT, KOMT ER OP DEN DUUR OOK NIKS
MEER UIT. VANAF DIE DAG ZWEEG JAAP ALSOF ZIJN, ALSOF HAAR LEVEN ER
VANAF HING. EN ALS ZE ZIJN MOND OPEN DEED, VIEL HET ALTIJD EVEN STIL.

(Jaap doet haar mond open.)
moeder:

Ik denk dat het niet goed gaat met onze Jaap.

vader:

Nee, ik maak me zorgen.

moeder:

Mooi, dan zijn we het daar over eens.
Ken je trouwens die mop van dat geraamte dat alleen maar kippesoep wou
eten?

vader:

Uit een blikje of uit een pakje?

moeder:

Uit een blikje natuurlijk.

vader:

Nee, die ken ik nog niet.

moeder:

Jammer.

vader:

Wat zijn we toch grappig.

(Jaap geeft geen geluid.)
moeder:

Ze houdt vol hè.
Het gaat wel weer over.

vader:

Het is de leeftijd.
Jaap, we zijn niet boos.

moeder:

We zijn een beetje teleurgesteld.

vader:

We willen het beste voor ons allemaal.

moeder:

Je moet goed begrijpen dat het voor ons ook niet gemakkelijk is, maar we
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blijven proberen.
vader:

Wij hebben het eigenlijk veel moeilijker dan jij.

moeder:

Precies, denk eens aan ons.

vader:

Ja, denk ook eens aan ons.

(Jaap geeft geen geluid.)
vader:

Ze houdt vol hè.

moeder:

Het gaat wel weer over.

vader:

Het is de leeftijd.

(Jaap zoekt troost bij Bronchitus.)
moeder:

Ben je nou weer bezig?

vader:

Wandelende takken kun je eten als je erge honger hebt.

moeder:

Ik sla dat beest nog eens tot moes.

vader:

Ja lekker.

(Jaap geeft nog steeds geen geluid.)
moeder:

Het gaat wel weer over.

vader:

Het is de leeftijd.

SCENE 4
VERTELLER:

JAAP LEEFDE DOOR, MAAR HET GING NIET OVER. VOOR DE MEESTE
KINDEREN IS NET IN LEVEN BLIJVEN NIET GENOEG, EN HEEL VOORZICHTIG
BEGON JAAP TE VERLANGEN. HET WAS EEN STERK VERLANGEN WANT OP
EEN DAG ONTDEKTE JAAP HET MEISJE. ALS JE WILDE, KON JE HAAR ZIEN.
MAAR ALS JE NIET WILDE, ZAG JE HAAR NIET EN BLEEF ALLES BIJ HET OUDE.

(Het meisje komt op. Ze is slechts voor een gedeelte zichtbaar.)
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MUZIEK: MEISJE 1
meisje:(zingt)

Als je naar buiten
Als je naar buiten loopt
Zie je vijf bomen
Vijf
Eén om van te eten, voor de winter
Appels
Eén om naar te kijken
Niet aankomen, dan ga je dood
Eén is oud en krom
Die praat in zichzelf
De ander is een palmboom
En de laatste is voor mij

meisje:

Hij zegt niet veel hè, jouw mond.

Jaap:

.........

meisje:

Dat hoeft ook niet. Als hij niet wil. Mijn oma had ook een mond die
nooit iets wilde zeggen. Haar hele leven niet. En vlak voor ze begraven werd,
begon hij opeens te ratelen. Je weet het nooit met monden.
Maar het geeft niet. Dan zegt hij niks. Het komt nog wel.
Hoe heet je?

Jaap:

........

meisje:

En je achternaam?

Jaap:

........

meisje:

Ben je een jongen of een meisje?

Jaap:

........

meisje:

Hoe oud ben je? 11 of 12? Doe maar 12.
Dan ben je een beetje klein voor je leeftijd.
Zeg, krijg jij wel genoeg liefde?

Jaap:

........

meisje:

Nou, ik kom morgen nog wel een keer terug. Sterker.
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(Het meisje verdwijnt.)
VERTELLER:

DE VOLGENDE DAG KWAM GELUKKIG. VADER EN MOEDER SLIEPEN ALS
OSSEWORST. JAAP MAAKTE ZICH MOOI EN WACHTTE.

(Het meisje verschijnt weer.)
meisje:

Slapen ze?

Jaap:

.......

meisje:

Alweer? Is het al nacht dan?
Slapen doe je 's nachts, weet je dat?
En wanneer worden ze weer wakker?
Heb je honger?
Ik heb wat voor je meegenomen. Van buiten.

(Ze geeft Jaap een appel die Jaap heel langzaam met smaak opeet.)
Jaap:

Is het buiten beter?

meisje:

Het is anders.

VERTELLER:

HET SCHIMMELDE IN JAAP'S HOOFD. ZE, HIJ VOELDE ZICH ALS EEN
BOTERHAM DIE TE LANG IN EEN PLASTIC ZAKJE HEEFT GEZETEN. VANAF DIE
DAG KWAM HET MEISJE STEEDS VAKER. ZE BRACHT ALTIJD IETS LEKKERS MEE
EN LEERDE JAAP DE DINGEN VAN BUITEN.

meisje:

De bossen.

Jaap:

De bossen.

meisje:

De bossen zijn vol, de wolven huilen en ik, ik ben gelukkig.
De lucht.

Jaap:

Hoe ziet de lucht eruit?

meisje:

Groot en blauw. En dan de mensen.

Jaap:

Hoe zijn de mensen?

meisje:

Dat is een heel lang verhaal. Er hangt een druppel aan je neus.
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Vandaag kwam de zon te laat.
Jaap:

De zon?

meisje:

Ik dacht dat ze hem gestolen hadden, maar dat kan niet.
Heb jij weleens de zon gezien?

Jaap:

.......

meisje:

Het is tijd Jaap, wakker worden.
De dagen gaan snel, maar winters zijn eindeloos en jij bent er nog lang niet.
Nog lang niet.
En volgens mij ben jij een meisje.
Zeg eens, ik ben een meisje.

Jaap:

Ik ben een meisje.

meisje:

Klinkt goed.

Jaap:

Ik ben een beetje in de war.

MUZIEK: MEISJE 1 (SLOT)

SCENE 5
VERTELLER:

HET IS EEN MEISJE. DAT MAAKT HET LEVEN EEN STUK AANGENAMER. JAAP
DUIZELDE. VADER EN MOEDER BEDACHTEN EEN NIEUWE DAG EN EVEN LEEK
ALLES HEEL NORMAAL.

moeder:

Ze wordt mooi.

vader:

Ja, heel mooi.

moeder:

Bijna te mooi.

vader:

Je kunt nooit te mooi zijn.

moeder:

Begin jij nu ook al.

vader:

Sorry.
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moeder:

(tegen Jaap) Hou je er wel rekening mee dat ik mooier ben dan jij.
Goed zo.
Wat doe je?

Jaap:

Ik groei.

moeder:

Wat zegt ze?

vader:

Hij praat.

moeder:

Ze groeit. Godallemachtig, ze groeit.
Hou daar onmiddellijk mee op.

vader:

Hij praat weer. Jaap kom in mijn armen.
(omhelst Jaap)

moeder:

Ze groeit. Hoe kan dat? Wat doen we fout?
Ze krijgt niks. Geen eten, geen drinken, geen antwoorden, niks.

vader:

Hij krijgt in elk geval liefde.

moeder:

Ze krijgt liefde. Ze krijgt teveel liefde. Daar ga je ongelooflijk van groeien.
Laat 'r maar.

vader:

(tegen Jaap) Ben je nu blij?

moeder:

Laat 'r maar.

Jaap:

Ik weet het niet.

vader:

Kijk ik .......

moeder:

Laat 'r maar.
Heb je ooit zo'n lelijk kind gezien?
Heb je ooit zo'n lelijk kind gezien, zei ik?

vader:

Ik vind het hier erg gezellig.

moeder:

Ja, toen jij klein was, had je al wratten.
Ze zijn weg, maar ze komen terug. Wratten komen altijd terug. En waar
zullen ze wel niet zitten als ze terugkomen? Op mij natuurlijk. Ze komen op
mij terug. Daarom zit je altijd zo aan me te friemelen. Je wilt je wratten kwijt.

vader:

Maar liefje....
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moeder:

Jullie zijn allebei even erg. Gek en niet te vertrouwen. In de zomer word ik
wakker en dan zitten ze overal. Op mijn buik en op mijn billen. En wat moet
ik dan?
En wat moet ik dan?
En wat moet ik dan?

(Moeder krijgt een zenuwinzinking.)
VERTELLER:

VADER STOPTE MOEDER IN BED MET EEN BORD HUTSPOT EN EEN ZOEN, EN
OMDAT HIJ VERDER OOK NIET ZO GOED WIST WAT HIJ MOEST DOEN, BEGON
HIJ MAAR EEN GOED GESPREK.

vader:

Heb je al een meisje?

Jaap:

Ik ben een meisje.

vader:

Hoe weet hij dat? (tegen moeder)

Jaap:

Gevraagd.

vader:

Aan wie?

Jaap:

Aan een voorbijganger.

vader:

Wat?

moeder:

Ik zeg niks.

vader:

Dat kan niet. Er gaat hier nooit iemand voorbij.

moeder:

Ik zei het toch. Ze verraadt ons.
Ik zei het toch. Ze is niet te vertrouwen.

vader:

Misschien moeten we verhuizen. Een meter of honderd dieper.

moeder:

En dan, en dan?
Ze achtervolgen ons. Ze zijn voor niemand bang.

Jaap:

Wie zijn ze?

vader:

Ze zijn zij. Die van buiten.

moeder:

Het zijn wolven. Als ze ons pakken, zijn we verloren.
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vader:

Ze zijn gek.
En niet te vertrouwen.

moeder:

Nooit met ze praten.

vader:

Niet naar ze luisteren.

moeder:

Ze maken je bang en ze liegen.

vader:

Ze scheppen op.
Niet aanraken.

moeder:

Ze stinken.

vader:

Ze beloven vanalles.

moeder:

Maar ze belazeren je waar je bij staat.
Kom, we gaan maar weer eens naar bed.

Jaap:

Wat doen?

vader:

Slapen.

Jaap:

En morgen?

vader:

Ik denk slapen.

moeder:

Als het nog lukt tenminste.

Jaap:

En overmorgen?

moeder:

Natuurlijk lukt het. Het moet lukken.

vader:

Ik kan het mis hebben, maar ik denk slapen.

Jaap:

Is het al nacht dan?

vader:

Ik zou het niet weten kind.

moeder:

Het is pas nacht als je wat hoort vallen.

Jaap:

En wanneer worden jullie weer wakker?

moeder:

Het is niet de vraag wanneer we weer wakker worden.

vader:

Wanneer we weer wakker worden.
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moeder:

Maar óf we weer wakker worden.

(Ze gaan naar bed.)
Jaap:

Ze zijn gek Brochitus, ze zijn hartstikke gek.

SCENE 6
VERTELLER:

BRONCHITUS ZEI NIKS, MAAR DACHT HETZELFDE.
DAAROM VERZAMELDEN ZE ALLE MOED VAN DE WERELD, PAKTEN HUN
SPULLEN, EN BEGONNEN MET HET WEGGAAN.

moeder:

Ik word gek van Jaap.

vader:

Wat?

moeder:

Ik word hartstikke gek van Jaap.

vader:

Ja, nou je het zegt. Je gaat ook een beetje slissen.

moeder:

Ze doet dingen waar ik als moeder niet eens erg in heb, en ik heb echt overal
erg in.
We moeten haar harder aanpakken.

vader:

Maar hoe, maar hoe.

Jaap:

We gaan weg.

va + mo:

Waaaaat? Je kunt ons toch niet zomaar alleen laten?

Jaap:

We gaan weg.

moeder:

Waarheen?

Jaap:

Naar buiten, naar de bomen.

(Vader en moeder barsten in een angstig lachje uit.)
vader:

De bomen? Wat weet jij van de bomen?
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moeder:

Buiten? Naar buiten? Ben je helemaal belazerd. Midden in de winter naar
buiten? Ha.
Weet je wat er gebeurt als je buiten komt?

vader:

Nou?

moeder:

Dan vreten de wolven je op. Ze vertrappen je, of ze rijden over je heen en
het loopt altijd slecht af.

vader:

Jaap, wat weet jij van de bomen?

moeder:

Buiten ga je dood. Buiten.
Nee hoor, blijf jij maar lekker hier. Je moet kinderen ook altijd tegen zichzelf
beschermen.

Jaap:

Waar is de deur?

moeder:

Er is geen deur.
Er is er nooit een geweest.

vader:

Nee, raar hè.

moeder:

En er zal er ook nooit een komen.

vader:

Heel raar eigenlijk.

VERTELLER:

JAAP LIET HET ER NIET BIJ ZITTEN.

Jaap:

Waar is de deur?

moeder:

Ik weet het niet en ik wil het niet weten ook.

VERTELLER:

ZE LIET HET ER NIET BIJ ZITTEN.

Jaap:

Waar is de deur?

vader:

Jaap we weten het echt niet. Het is te lang geleden.

moeder:

Kinderen die vragen stellen zijn levensgevaarlijk.
Voor je het weet, hebben ze je door.
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VERTELLER:

JAAP DOORZOCHT HET HELE HOL. DEUREN ZITTEN ALTIJD OP EEN PLEK
WAAR JE HET NIET VERWACHT. VADER HIELP EEN BEETJE MEE. NIET VEEL.
EEN BEETJE.

vader:

Jaap, begin er niet aan. Als je nergens aan begint, is het ook niet erg
als je het niet af krijgt. En ik kan het weten.
Wat weet jij van de bomen.

Jaap:

Niks.

vader:

Je weet dat je niet mag liegen. Jaap?

VERTELLER:

MOEDER KEEK HET EERST NOG EEN TIJDJE AAN, MAAR TOEN ZE VOND DAT
HET TE ENG WERD, BOND ZE JAAP VAST MET STUKKEN LEDIKANT EN OUD
TAFELZILVER. VADER KREEG VOOR DE ZEKERHEID EEN FLINK PAK SLAAG.

MUZIEK: EEN MOEDER DIE ZINGT
moeder:(zingt)

Nu zou iedere vrouw
instorten van verdriet
Ik niet
Ik hou als geen ander de boel bij elkander
want ik ben nog een moeder die zingt
Lalalalalala
Ik ben nog een moeder die zingt

(Hierna stort moeder zich uitgeput in bed.)

SCENE 7
(Jaap is nog steeds vastgebonden. Vader sluipt naar haar toe.)
vader:

Ik ben moe. Ik ben altijd moe.

(Hij aait Bronchitus.)
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Jaap:

........

vader:

Ik loop al jaren te sjouwen. Iets heel zwaars.

Jaap:

.......

vader:

Vraag dan wat het is.

Jaap:

Wat is het?

vader:

Dat snap jij toch niet. Daar ben je nog veel te klein voor. Het is een geheim.

Jaap:

Goh.

vader:

Geheimen zijn loodzwaar. Je krijgt er rugklachten van. Vooral van dit
geheim. Over een paar jaar ben ik krom. Net als die boom.

Jaap:

Welke boom? Papa, wat weet jij van de bomen?

vader:

Niks.

Jaap:

Je weet dat je niet mag liegen.

vader:

Je vader liegt niet.

Jaap:

Nooit?

vader:

Nooit.
Als je naar buiten loopt, zijn er vijf bomen. Eén om van te eten voor de
winter. Appels. Eén om naar te kijken.

Jaap:

Niet aankomen, dan ga je dood.

vader:

Nee. Eén is oud en krom, die praat in zichzelf.

Jaap:

De ander is een palmboom, en de laatste.....

vader:

Een palmboom, een palmboom.
Ik zou zo met je meegaan, als ik wist waar de deur was. Het is allemaal je
moeders schuld.
Eerst wilde ze mij.
Toen wilde ze hierheen.
Toen wilde ze jou.
En nu wil ze niks meer. Slapen en verder niks.
Als ik mijn ogen dicht doe, wil dat niks zeggen. Dan ben ik gewoon een beetje
moe.
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Het is allemaal haar schuld. Vroeger was ze mooi en lief. Ik had beter naar
mijn moeder moeten luisteren.
Die zei dat ze een dikke vette pad was en dat ik nooit met haar moest
trouwen.
Mijn moeder was anders.
Jaap:

Liever?

vader:

MIjn moeder had vijf borsten. Vijf. Voor alle kinderen eentje. Dat was
pas een moeder.

(Vader wil Jaap losmaken, maar vlak voordat ze los is, grijpt moeder in.)
moeder:

Je kunt op drie manieren een wandelende tak temmen.
Eén.
Wachten.
Twee.
Oefenen.
Drie.
Opeten.

vader:

Gebakken of gekookt.

moeder:

Gebakken.

vader:

Met een laagje paneermeel?

moeder:

In citroenmarinade.

vader:

Lekker.

moeder:

Heerlijk.

vader:

Jammer dat het niet kan.

moeder:

Wat?

vader:

Wandelende takken bakken.

moeder:

Waarom niet?

vader:

We hebben geen wandelende t...... Je bedoelt toch niet......

moeder:

Vooruit, ga zoeken.

Jaap:

Niet Brochitus!
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vader:

Maar ik kan toch niet zomaar......

moeder:

Dat kun je best. Ga zoeken.

vader:

O, opeens word ik blind geloof ik.

moeder:

Zoeken, zei ik!

vader:

Waar dan?

moeder:

Overal, en zorg dat je hem voor het donker hebt.

Jaap:

Niet Brochitus!

vader:

(ziet Bronchitus)
Wandelt die tak nou, of hoe zit dat?

moeder:

Wandelen? Wandelen? Dat beest holt hier door het vertrek en jij vraagt je af
of hij wandelt? Sla hem plat.

Jaap:

Nee!!!

(Vader slaat keihard op de vloer, naar het lijkt op Bronchitus.)
VERTELLER:

HET VOCHT LIEP IN STRAALTJES VAN DE MUREN EN HET LEEK ALSOF HET
HELE HOL HUILDE. JAAP WAS WILD VAN WOEDE EN ZETTE ALLES OP ALLES
OM WEG TE KOMEN.

(Vader geeft Jaap Bronchitus terug. Levend. Hij maakt haar los.)
vader:

Je kunt me toch niet zomaar alleen laten?

MUZIEK: EEN PALMBOOM
vader: (zingt)

Een palmboom, een palmboom
in de wilde kalebaren
Een palmboom, een palmboom
hij beschermt je met zijn blaren
Een palmboom, een palmboom
Je hangt daar zo open en zo bloot
O kokosnoot, o kokosnoot
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Jaap: (zingt)

Wat moeten we doen, Bronchitus?
Wat moeten we doen?

SCENE 8
MUZIEK (LOOPT DOOR): MAN 1
VERTELLER:

EN DAAROM ONTDEKTE ZE DE MAN. HIJ WAS NOG EEN BEETJE MISTIG,
MAAR HIJ HAD EEN GOEDE NEUS EN EEN SCHERPE BLIK.

(De man komt op. Ook hij is slechts voor een gedeelte zichtbaar.)
man: (zingt)

'k Heb alles al meegemaakt
Alles al meegemaakt
En alles overwonnen
Ik heb alles al meegemaakt en alles overwonnen, jongedame, en dat kun je
wel zien ook. Proost. Het is hier veel te donker. Het is zo donker dat je niet
eens meer kunt denken.

Jaap:

........

man:

Kun jij een geheim bewaren?

Jaap:

Als het niet te zwaar is.

man:

Loodzwaar. Ach, wat maakt het ook uit.
Ik heb de zon in mijn zak. Gejat voor een dagje. Doe ik af en toe. Heel af en
toe.

Jaap:

De zon?

man:

Yep. Kijken?

(Jaap kijkt in de jaszak.)
MUZIEK: DE ZON
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man:

Mooi hè. Vraag maar.

Jaap:

Mag ik hem hier houden?

man:

Nee natuurlijk niet. Hij hoort buiten.
Ze gaan hem missen als hij niet op tijd terug is.
En dan krijgen we ellende. Eigenlijk is hij veel te mooi voor ze. De zon.
Ben je bang?

Jaap:

Nee.

man:

Jawel.
Wil je weg?

Jaap:

Nee.

man:

Jawel. En daar gaan we wat aan doen.
Ik luister. Toe dan.

Jaap:

Het kan niet.

man:

En verder?

Jaap:

Er is geen deur.

man:

Wie zegt dat?

Jaap:

Mijn ouders.

man:

Ze liegen.

Jaap:

Mijn ouders liegen niet.

man:

Ik mag jou wel. Je bent een goeie meid.
Maar er is meer. Vertel.

Jaap:

Ik kan ze toch niet zomaar alleen laten?

man:

Wat krijgen we nou? Natuurlijk wel. Daar zijn ouders voor. Zij hebben
elkaar. En Bronchitus dan? Denk ook eens aan Bronchitus. Je moet hier weg
Jaap.
Maar er is moed, durf en kracht voor nodig.

Jaap:

........
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man:

Ik heb 68 kinderen. Goed hè.
Ik leg eitjes in een koffertje.

Jaap:

En als ze groot zijn?

man:

Dan gaan ze in een groter koffertje. Ik hou van kinderen. Morgen
gaan we op reis. Dan zeg ik: kinderen de koffer in, we gaan de wereld bekijken. En dan mogen ze alles meenemen wat ze willen. Zolang ze het maar in
hun eigen koffer doen. En als ze ergens willen blijven, dan mag dat. Ik heb er
toch genoeg. Kinderen bedoel ik. Vraag maar.

Jaap:

Mag ik mee?

man:

Kijk eens aan. Heb je een koffer?

Jaap:

Nee.

man:

Jammer hè. Kop op. Ieder op zijn eigen manier.
Er is moed, durf en kracht voor nodig Jaap.

Jaap:

En een schop.

man:

Een schop? Wil jij een schop?

Jaap:

Om te graven.

man:

Oh oh, niet gek Jaap. Helemaal niet gek.
Weet je het zeker?

Jaap:

Ik geloof het wel.

(De man geeft Jaap een schop.)
man:

Als de sodemieter graven jongedame, net zolang tot je de zon weer ziet.

(De man verdwijnt.)
MUZIEK: MAN 1 (SLOT)

SCENE 9
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MUZIEK (LOOPT DOOR): ALS WE BUITEN ZIJN
VERTELLER:

VOL GOEDE MOED BEGON JAAP TE GRAVEN. ZE GROEF ALLE DAGEN,
BEHALVE DE DAGEN WAAROP ZE NIET GROEF EN DAT WERDEN ER STEEDS
MINDER.

Jaap: (zingt)

Als we buiten zijn Bronchitus
als we buiten zijn
dan mag je aan een touwtje.
Als we buiten zijn Bronchitus
als we buiten zijn
zoek ik voor jou een houtje.
Waar je dagen op kunt zitten
zonder dat je wordt herkend.
En ik weet dan als enige
dat dat stuk hout een houtje is
maar dat jij Bronchitus bent.
Als we buiten zijn Bronchitus
Als we buiten zijn.

VERTELLER:

VADER EN MOEDER SLIEPEN ALS PLAKJES OUDE KAAS EN HET WAS AL VER IN
DE WINTER TOEN ZE HET BRIEFJE VONDEN.

vader:

"Lieve pa en ma. Ik ben weg. Niet huilen. Ik red me wel. Slaap lekker.
Ik zal zachtjes doen. Liefs Jaap.
P.s. Er staat eten voor jullie in de vriezer."

moeder:

Dat kind is behekst.

vader:

O god.

moeder:

Welke kant is ze opgegaan?

vader:

Naar voren of naar achteren?

moeder:

Er zijn zoveel kanten.

vader:

En zoveel andere kanten.

moeder:

Rustig, ze kan maar één kant tegelijk op.
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vader:

De goeie of de verkeerde.

moeder:

Er is maar één goeie

vader:

en een heleboel verkeerden.

moeder:

En die goeie hebben we verstopt.

vader:

Die goeie hebben we verstopt.

moeder:

Dus ze kan niet weg zijn. Ze kan niet, niet weg zijn.
Nog niet. Gefeliciteerd.

vader:

We worden oud.

VERTELLER:

JAAP GROEF DOOR. ZE WIST ALLEEN NIET WELKE KANT ZE OP MOEST
GRAVEN. SOMS KWAM ER GEEN EIND AAN EN GANG EN DAN BEGON ZE
MAAR WEER AAN EEN NIEUWE.

(Ergens in een gang.
Jaap:

Het gaat erom dat we het eind vinden, Bronchitus.
De zon zit ergens aan het eind. Maar zolang het eind nog zoek is, is er geen
beginnen aan.

(In het hol.)
vader:

Sssst.

moeder:

Hoor je wat?

vader:

Ik denk het wel.

moeder:

O god, zijn het er veel?

vader:

Heel veel.

moeder:

Wat moeten we doen, wat moeten we doen?
Waar is Jaap? Ik zie Jaap niet. Ze moet er zijn. Ze moet er zijn.

vader:

Ze is er niet en dat weet je zelf ook wel.

moeder:

Rustig nadenken. Waar komt gevaar meestal vandaan?
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vader:

Van achteren.

moeder:

(draait zich snel om)
Maar achter is steeds ergens anders.

vader:

Ze is weg. Onze Jaap.

moeder:

Ik ga nog liever dood dan dat ik hier alleen achter blijf.

vader:

Jij blijft niet alleen achter.

moeder:

Af en toe ben ik zo blij met jou. Raar hè. Terwijl je toch eigenlijk helemaal
niet leuk bent.

vader:

Nee, ik snap er ook niks van.

moeder:

Dat komt omdat je dom bent. En daar hou ik zo van.
Denk je dat we kunnen slapen als Jaap er niet bij is?

vader:

We kunnen het proberen.

moeder:

Vandaag?

vader:

Nee, niet vandaag.

moeder:

Morgen?

vader:

Misschien, misschien.

moeder:

Misschien ook niet.

vader:

Als het weer

moeder:

en de wind

vader:

en de vaat

moeder:

en de pukkels

vader:

de heimwee

moeder:

de hitte

vader:

de angst,

moeder:

als dat allemaal meezit,
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vader:

dan gaat het.

moeder:

Dan kunnen we

vader:

het

moeder:

misschien proberen.

vader:

Misschien.

SCENE 10
VERTELLER:

JAAP GROEF DOOR. DE GANG WAS DUN EN DONKER, MAAR ZE HIELD VOL.
EN TOEN EINDELIJK HET EIND IN ZICHT KWAM, WIST ZE ZEKER DAT ZE DE
ZON ZOU ZIEN.

(Jaap komt tevoorschijn en blijkt weer in het hol te zijn. De man en het meisje verschijnen.
Ze zijn nog steeds slechts gedeeltelijk zichtbaar.)
MUZIEK: MAN 2 EN MEISJE 2
man:

Je huilt Jaap. Ik ruik het.

meisje:

Niet doen, nergens voor nodig.
Vraag maar.

Jaap:

Wat gebeurt er als je door blijft graven?

man:

Dan kom je helemaal nergens meer.

meisje:

Vervelend hè.

Jaap:

Je had beloofd dat er een eind aan zat.

man:

Ik heb niks beloofd.

Jaap:

Je hebt me die schop gegeven.
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man:

Je vroeg erom.
Kinderen redden zich wel,

meisje:

dacht ik.

Jaap:

Maar ik ben nog te klein.

man:

O ja? Kijk Jaap, je kunt een heleboel kanten op, maar er is er maar
één de goeie.

meisje:

En die is door de deur.

Jaap:

Er is geen deur.

man:

Er is wel een deur.

Jaap:

Er is geen deur.

man:

Wie zegt dat?

Jaap:

Mijn vader en mijn moeder.

man:

Ze liegen.

Jaap:

Mijn ouders liegen niet.

meisje:

Hoe zijn ze dan binnen gekomen?

Jaap:

Dat zijn ze vergeten.

man:

Ze liegen dat ze groen en geel zien, Jaap.

Jaap:

Je liegt zelf. (Jaap rent weg)

man:

Het valt om de donder niet mee, maar het gaat de goede kant op.
Tijd voor een borreltje.

meisje:

Hoogste tijd.

man:

(tegen de zon) We moeten maken dat we wegkomen, ouwe jongen,
er is storm op komst.

(De man en het meisje verdwijnen.)
VERTELLER:

EN JAAP BEGON TE DENKEN. ZE DACHT EN DACHT TOT ZE HET MEISJE EN DE
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MAN VERGETEN WAS.

SCENE 11
MUZIEK: OOOO NACHTHEMD
va + mo:(zingen)

oooooo nachthemd
je bent een prachthemd
met je roesjes, je randjes
en je koddige kantjes
je bent voor mij bestemd
dag nachthemd
zo'n zacht hemd
dag nachthemd

moeder:

Slapen we nog?

vader:

Als een blok.

moeder:

Heerlijk hè.

vader:

Niks in je hoofd.

moeder:

Niks aan de hand.
In bed gebeuren toch de beste dingen.
Hoe laat is het?

vader:

November.

moeder:

November? Is het pas november? Kunnen we nog vier maanden blijven
liggen?

vader:

Lieverd, winters zijn eindeloos.

moeder:

Ons kan niks gebeuren.

vader:

Niks?

Jaap:

Waar is Jaap? Ik zie Jaap niet.
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moeder:

Wie zei dat?

vader:

Verrek, het is Jaap.

moeder:

Het is Jaap.
Kind, kom in mijn armen. (omhelzing)
Wat is ze anders.

vader:

Wat is ze gegroeid.

moeder:

Hè get, wat vliegt de tijd toch.

vader:

We dachten dat je nooit meer terug zou komen.

moeder:

We waren er al een beetje aan gewend.

vader:

We konden af en toe al aan je denken zonder dat het zeer deed.

Jaap:

(zonder enthousiasme) Bronchitus en ik houden verschrikkelijk veel
van jullie en daarom hebben we besloten om te blijven.

vader:

Ze blijft!

moeder:

Voor altijd?

Jaap:

Voor altijd.
Kom, we gaan maar weer eens naar bed.

moeder:

Wat doen?

Jaap:

Slapen.

vader:

En morgen?

mo + Jaap:

Slapen.

Jaap:

En overmorgen?

vader:

Slapen.

Jaap:

Het wordt weer net als vroeger.

(Jaap valt in slaap, de ouders niet.)
moeder:

Jaap, je vader
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vader:

en ik

moeder:

houden verschrikkelijk veel van je

vader:

en daarom vinden we eigenlijk

moeder:

dat we je iets moeten vertellen.

vader:

Iets belangrijks.

moeder:

Iets wat jij niet weet

vader:

en wij wel

moeder:

maar wat jij ook moet weten

vader:

anders kunnen we niet verder.
Zeg jij het maar.

moeder:

Nee, zeg jij het maar.

vader:

Jaap, je moeder

moeder:

en ik

vader:

hebben tegen je gelogen.

moeder:

Een beetje.

vader:

Het was voor je eigen bestwil

moeder:

en we konden niet anders.

vader:

Nee, we moesten wel.

moeder:

Maar het was liegen en blijft liegen.

vader:

En dat hoort niet.
Dus van nu af aan doen we het helemaal anders.

moeder:

We gaan het allemaal goed maken.

vader:

Jaap, het was niet waar.
We hebben gelogen.

moeder:

Er is wel een deur.
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vader:

Natuurlijk is er een deur.

moeder:

Hoe zijn we anders binnen gekomen?

vader:

Ziezo, dat is eruit. Welterusten.

(De ouders vallen in slaap. Jaap niet.)
Jaap:

Wat een rotstreek. Hij had gelijk, de man. En het meisje ook. Jullie zijn
gek en niet te vertrouwen. Jullie hoeven niks meer tegen me te zeggen, nooit
meer, want ik luister toch niet en.......

(Op dat moment ziet Jaap waar de deur verstopt is.)
Is dat een deur?
vader:

Ja.

Jaap:

Een echte?
Kan hij open?

moeder:

Natuurlijk kan hij open.

(Jaap gaat weg. Ze aarzelt nog bij de deur.)
Jaap:

Wat zullen ze buiten wel niet van me denken?

moeder:

Ga nou maar.

vader:

Pas je goed op jezelf?

moeder:

Waar ga je het eerst naartoe, denk je?

Jaap:

Naar de bomen.

vader:

Doe je ze de groeten?

moeder:

Ga nou maar.

(Jaap doet de deur open.)
MUZIEK: DE DEUR
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Jaap:

Ik laat de deur wel op een kier.

(Jaap gaat weg.)
moeder:

Ik vraag me af wat er van Jaap had moeten worden als wij er niet geweest
waren.

vader:

Niet veel.

moeder:

Wat je zegt.

MUZIEK: (BIJ HET VERLATEN VAN DE ZAAL): FINALE

EINDE
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