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PERSONAGES:

De directrice van een nietjesfabriek (45)
Tom, arbeider in de fabriek (40)
De vrouw van Tom (40)
Een geit
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SCENE 1
De machinehal van een grote nietjesfabriek. Er is veel herrie van stampende, hamerende,
snijdende machines, staalplaten, grote spoelen, betonnen vloeren, snijmachines voor
doosjes, de geur van lijm (nietjes worden aan elkaar gelijmd), ratelende sorteermachines.
Kortom, herrie. Boven dit alles uit ook nog het geluid van een radio. Aan het eind van de hal
is een metalen trap naar een geheel uit glas opgetrokken kantoor. Vanuit het kantoor heeft
men overzicht over de hele hal.
De stem van directrice klinkt door de intercom:
directrice:

Tom Willis. Dit is een oproep voor Tom Willis. Wil Tom Willis even
bovenkomen. Nu!

Tom zet zijn machine uit. Hij loopt door de hal naar het kantoor. De trap op. Hij klopt op de
deur en gaat naar binnen.
directrice:

Zo Tom. Daar ben je. Goed. Kom binnen. Doe de deur dicht. Er is al genoeg
herrie op deze wereld nietwaar. Zo.
Ga maar even daar staan.
God wat ben je toch groot. Het lijkt wel of je elke dag groter wordt.
Hoe is het met de geit?

Tom:

De geit?

directrice:

Ja, de geit. Je hebt toch een geit?

Tom:

Ja.

directrice:

Nou dan, hoe is het met hem?

Tom:

Goed.
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directrice:

Uitstekend.
Maak je geen zorgen. Ik weet precies waar ik heen wil. Altijd trouwens.
Maar dat weet jij ook wel. Nietwaar Tom?

Tom:

Ja mevrouw.

directrice:

Zo Tom.
In mijn kantoortje. Jij in mijn kantoortje.
Grappig. Al dat vlees.
Was je al eens eerder in mijn kantoortje geweest, Tom?

Tom:

Nee mevrouw.

directrice:

Maar je had er wel naar gekeken.
Tom?

Tom:

Eigenlijk niet mevrouw.

directrice:

Nee?

Tom:

Zelden.

directrice:

Kijk je nooit omhoog?
Dom Tom. Je moet verder vooruit, omhoog kijken. Maakt niet uit waarheen
als het maar ver weg is. Daarom heb ik geen gordijnen hier. Snap je?

Tom:

Ja mevrouw.

directrice:

Nou zie je de zaak ook eens van de andere kant. Niet onaardig hè. Glas
glas......daar ook glas. Overal glas. Jammer dat er geen ramen open kunnen,
vind je niet. Door die herrie. De hele dag. De radio. Jullie. Net kinderen. Jullie
zijn eigenlijk net mijn kinderen. Drukte, gezelligheid. Mijn gezin, mijn thuis.
Dit is het. Voor mij. Helemaal. Ik kan zeggen doe dit, doe dat.......
Zo Tom.
Ik bewonder je.
Je bent een groot man.

Tom:

Groot mevrouw?

directrice:

Ja, in alle opzichten. Nee, blijf nog maar even staan. Geestig hè, dat ik hier zit
en jij niet.
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Zo Tom. En wat vind jij van deze ruimte?
Zeg het maar. Ik weet precies wat ik doe.
Tom:

Gewoon.

directrice:

Niet benauwd?

Tom:

Nee, gewoon.

directrice:

Kom kom Tom. Ik heb het hier al benauwd, dan moet het voor een bulldog als
jij toch vreselijk zijn.

Tom:

Gaat wel.

directrice:

Soms ben ik hier al heel vroeg. De hal is leeg. Stil. Maar niet rustig. Nee
onrustig. Bijna hongerig. Die machines doen niets, maar ze kunnen bijna niet
wachten. Die moeten in beweging, snap je. Daar moet olie in. Staalplaten
doorheen. Het is een verademing Tom. Het is een verademing als ’s ochtends
al die mannen binnenkomen. Daar worden ze rustig van. En ik ook. Alles erop
en eraan. Schoenen, overalls, broodtrommels. Hup de radio aan. Sigaretje.
Knoppen om, beginnen.
Snap je?
Ik slaak een zucht van verlichting. Iedere ochtend, het grote gebeuren, het
begin van alles.

Stilte
Goed, trek je schoenen maar even uit.
Tom:

Pardon?

directrice:

Je schoenen. Gewoon even doen. Schoenen buiten de deur.

Tom trekt zijn schoenen uit.
Wat voor maat is dat nou als ik vragen mag? Ziet eruit als minsten vijftig. En
dan heb ik het nog niet eens over de breedte. Zet ze maar even buiten neer. Er
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is al genoeg troep op deze wereld.
Tom zet zijn schoenen buiten.
Stilte
Ik kan jou zien. De hele dag.
Je fluit. Ik zie jou de hele dag fluiten. Heb je zo'n plezier in je werk Tom?
In elke dag 300 platen staal door de machine duwen?
Tom:

Ik doe het niet met tegenzin.

directrice:

Onzin. Het leven is een grote strijd Tom, geef het gewoon toe. We lijken wel
gek.
Zou je ook je sokken even uit willen trekken? Even naar buiten ook.

Tom doet het.
Wol, snap je. Ik heb de laatste tijd zo'n jeuk. Gek gek gek word je ervan. En ik
kan er niet uit, snap je. Nergens kun je aan ontsnappen. Dus nu moet ik...
Maar wees niet bang, ik weet heel goed wat ik doe.
Ga verder.
Tom:

U was bezig.

directrice:

Natuurlijk.
Weet jij wat er gebeurt met die stalen platen die jij de hele dag door de
machine staat te duwen?

Tom:

Ja mevrouw.

directrice:

Nietjes. Ze worden gesneden, gesmolten, getrokken, geperst, gelijmd, gepakt,
verpakt. Nietjes. Miljoenen. En die gaan dan door miljoenen papieren stukken.
Pakken papier. De een schrijft ze. De ander leest ze.
Hier op mijn bureau zie je. De hele dag. Stukken leesvoer met een nietje
erdoor geramd. Potdicht. Muurvast.
Je hebt geen idee wat zich hier heeft afgespeeld de afgelopen 25 jaar. Of wel?
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Tom:

Nee mevrouw.

directrice:

Dat bedoel ik. Jullie hebben als het erop aankomt nergens een idee van. Daar
beneden.
Eigenlijk alleen werkend vlees. Snap je, en dat is niet vervelend bedoeld.
Integendeel. Ik voel zelfs een lichte jaloezie.
De Eiffeltoren heb ik beklommen binnen deze vier muren. Het zweet zit bij
mij van binnen . En nu is de top bereikt. Alleen het vlaggetje moest er nog op.
25 jaar de ladder op. Een rechte lijn. Ik trek een rechte lijn door mijn leven. En
daar loop ik overheen. En ik heb nog hakken aan ook.
Ik heb het toch maar gered, vind je niet, tussen al die spierballen door. En nou
zit ik hier. Het uitzicht is fantastisch.
Zo Tom.
Lekker ding van me.
Neem me niet kwalijk.
Ga maar zitten.
Nee, niet daar. Neem die daar. Gezien je postuur.
Stel je voor dat hij in elkaar zakt. We willen niet nog meer troep op deze
wereld.

Tom gaat zitten. Hij kucht.
Rustig maar, ik kom zo ter zake.
Geen probleem voor mij. Ter zake komen. Ik heb ze om mijn vinger
gewonden. Ik heb mijn adem in gehouden. Niet te fel. Niet te zacht, niet te
veel, niet te vaak, precies op tijd. Met grote begrijpende onschuldige maar o zo
pientere ogen heb ik ze aangekeken, en daar zit ik nu.
Het leven is een strijd Tom. Je moet vechten, dat weten we allemaal. Maar
daar schijn jij geen last van te hebben. Is dat zo?
Tom:

Wat mevrouw?

directrice: Het is niet niks. Directeur, directrice, wat maakt het uit. Luister je?
Export naar Japan, Chili, IJsland, schepen vol. Meesterlijk.
Het is alsof ik de wereld regeer met mijn nietjes. Snap je?
Stilte
8
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Zeg jij ook eens iets.
Ik heb je niet voor niks laten komen.
Tom:

Wat moet ik zeggen?

directrice: Hoe vond je het feest?
Tom:

Welk feest?

directrice: Mijn jubileum. 25 jaar bij het bedrijf.
Tom:

Leuk wel.

directrice: Je hebt gedanst, zag ik.
Tom:

Ja.

directrice: Was dat je vrouw?
Mooi.
Die bitterballen. Ik hield mijn hart vast. Al die grote handen die dan met zo'n
klein prikkertje zo'n gloeiend hete bitterbal op ordentelijke wijze moeten zien
binnen te krijgen. Het was bijna een knoeiboel hè. En laten we eerlijk zijn, er
wordt al meer dan genoeg geknoeid op deze wereld.
Volgende keer kaas.
Stilte
Hard werken, dat is het enige dat helpt.
En als ik hoofdpijn krijg, neem ik een aspirientje. Heb jij weleens hoofdpijn,
Tom? Ik denk zelfs dat ik nu een aspirientje neem. Zou jij dat even voor me
willen pakken Tom?
Het is namelijk zo. Ik krijg de laatste tijd steeds meer moeite met opstaan,
snap je. Het lijkt wel of dit bureau.....Ik vind het persoonlijk een prachtig
bureau. Maar het is ongelooflijk zwaar. Er komt wat in en er gaat wat uit. Zo
zie ik het.
Mensen schrijven. Andere mensen lezen. En God ramt er een nietje door. Zo
zie ik het. Dus eigenlijk help ik God een handje. Nietjes houden de zaak wat
bij elkaar. Overzichtelijk, snap je. Prettig. Rustig.
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We hebben een mooi vak, Tom.
Weleens nagedacht over een nietje, Tom?
Ik wel. Hier.
Hier gebeurt dat allemaal. Hier moet het sporen.
Hier rust de verantwoordelijkheid. Hier ligt in wezen de oorsprong van ieder
nietje. In dit kantoor. Hier bij mij.
Niemand boven me. Iedereen onder me. Het leven een rechte lijn.
Waar blijft dat aspirientje nou? Het staat daar in dat kastje. Neem er zelf ook
een. En geef me ook maar wat te drinken.
Tom haalt het aspirientje en een glas water.
Ja, een levenlang nietjes.
Leg maar op mijn tong.
Dat aspirientje. Leg dat maar op mijn tong. Niet bibberen. Gewoon doen.
Ik bijt niet. Ik weet heel goed wat ik doe.
Tom legt het aspirientje op haar tong.
Jij bent zo jezelf Tom. Dat bewonder ik zo aan je. Jij gaat naar huis. Jij kust je
vrouw. Je voert je geit. Hoe is het met de geit?
Tom:

Dat had u me al gevraagd mevrouw.

directrice:

O ja, hoe is het met je vrouw?

Tom:

Goed.

directrice:

Ik ken haar niet.

Tom:

U heeft haar zien dansen.

directrice:

Waar?

Tom:

Op uw feest.

directrice:

O ja. Mooie vrouw, beetje klein.
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Hoe doen jullie het eigenlijk?
Tom:

Pardon?

directrice:

Jij zo groot, zij zo klein.
Hoe kan dat?

Tom:

U bedoelt thuis?

directrice:

Ja in bed, of ergens anders. Wees maar niet bang. Ik weet heel goed wat ik
doe. Ik ga altijd recht op mijn doel af. Ik trek een lijn van A naar B. Hoe moet
ik het me voorstellen. Jij bovenop? Zij bovenop? Hoe denk je in godsnaam dat
zij al jouw lustuitspattingen op moet vangen in dat kleine lijfje van haar? Had
je geen ander uit kunnen zoeken?

Tom:

Daar heeft u niets mee te maken mevrouw.

directrice: Ze moet zichzelf beschermen tegen al dat geweld. Dat snap ik heel goed. Ik
snap dat ontzettend goed.
Nou, hoe doen jullie het?
Tom:

Ze vindt het geen geweld, denk ik.

directrice: Dat denk je verkeerd.
Alle mannen zijn hetzelfde. Jij en al die andere spierbundels. Ik weet wat jij in
je schild voert.
Denk niet dat ik dat niet doorheb.
Jij die de godganselijke dag staat te hakken op een stuk plaatstaal.
En het blijft niet bij dat plaatstaal.
Wat doe je met haar in bed Tom?
Ze kan waarschijnlijk niet eens ademhalen als je bovenop haar ligt. Jij stort je
op haar als een blinde stier, en je denkt dat dat liefde is Tom, maar dat is het
niet. Zij ligt waarschijnlijk stuiptrekkend aan haar schone lakens te denken.
Het is vies. Het is laag. Het is beestachtig. En ik wil je één ding zeggen Tom.
Ik voel het aankomen. En ik zeg het je nu van tevoren. Laat het niet uit de
hand lopen. Ik zie je Tom. Ik kan je de hele dag zien. Ik hou je in de gaten.
Je krijgt me niet klein. Al zou je het willen. Jij niet en al die anderen niet. Ik
heb gevochten tot ik erbij neerviel en nou zit ik hier en jij zit daar.
Tom wil weggaan.
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Nee, hier blijven!
Je houdt je in Tom, je houdt je in.
Anders vlieg je eruit. Begrepen?
Kijk Tom, je kunt het beest in jezelf wel loslaten, maar het heeft geen zin. Het
leidt tot geweld en chaos.
Het punt van beheersing. Dat moet je altijd weten te vinden. Dat kost veel
energie Tom.
Dat punt bevindt zich tussen mijn wenkbrauwen.
Hier.
Ze tikt tegen haar voorhoofd.
Ik voel het de hele dag. De hele dag.
Zo. En nu ter zake.
Tom?
Tom:

Ja mevrouw.

directrice:

Jij bent heel sterk hè. Ik bedoel héél sterk.

Tom:

Ja mevrouw. Als u het zegt.

directrice:

Til mijn bureau op.

Tom:

Pardon?

directrice:

Til op.

Tom tilt het bureau op. Er valt vanalles op de grond.
Goed zo. Let maar niet op de rommel. Ik weet wat ik doe. Ik weet altijd wat ik
doe.
Tom:

Zo?
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directrice:

Doe eens hoger.

Tom tilt het hoger op.
Tom:

Zo?

directrice:

Boven je hoofd? Fantastisch.
Loop naar het raam.
Uitstekend Tom.
Gooi maar naar beneden.

Tom:

Maar.

directrice:

Geen zorgen. Ik ben de directrice van dit gezelschap. Ik zorg dat het goed
komt. Ik maak altijd alles in orde.
Gooi maar.

Tom:

Maar er zitten belangrijke......

directrice:

Gooi dat klotebureau door dat kloteraam!

Tom:

Aaaaaaaah.

Tom doet het. Het bureau dondert met enorm geweld door het raam naar beneden. Het
geluid van de machines komt het kantoor in.
directrice:

Dank je Tom. Dat was heel ...... indrukwekkend.
Je begrijpt dat ik je nu natuurlijk zou kunnen ontslaan. We kunnen niet hebben
dat het personeel zomaar met bureaus gaat gooien. Je brengt de mensen op een
idee.
Maar ik doe het niet. Ik heb je nodig Tom. De komende tijd. We zijn er nog
niet. Bereid je maar voor.
Doe je schoenen aan en stort niet van de trap.
Dat was het.
Dag Tom.
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Tom gaat naar buiten doet de deur dicht.

SCENE 2
Ongeveer een week later, in de slaapkamer van Tom en zijn vrouw, een kleine ruimte met één
raam. Ze liggen net in bed.
vrouw:

Tom?

Tom:

Ja, doe het licht maar uit.

De vrouw doet het licht uit.
vrouw:

Welterusten.
Tom?
Kom je niet even bij me liggen?

Tom:

Nee.

vrouw:

Waarom niet?

Tom:

Ik ben een man van weinig woorden.

vrouw:

Ik heb het ook niet over woorden.

Tom:

Ga nou maar gewoon slapen.

Stilte
14
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vrouw:

Het gaat goed met de geit. Vanochtend toen ik de stal in kwam, mekkerde ze
op een manier dat het leek of ze naar me lachte. En toen ik de stal uit wou
mesten, ging ze vanzelf in de hoek staan! Ik hoefde niets te zeggen. Ze weet
gewoon wat ik wil.

Stilte
Ik heb schoenen voor je gekocht.
Het was een toer om ze te vinden. Maat 48.
Tom:

Wat is er mis met maat 48?

vrouw:

Nou gewoon. Groot.

Tom:

Ik hoef geen schoenen.

vrouw:

Jawel, je hebt nieuwe schoenen nodig.

Tom:

Ik heb er niet om gevraagd.

vrouw:

Ik zie toch dat ze kapot zijn.

Tom:

Ik koop zelf wel nieuwe schoenen als ik daar zin in heb.

vrouw:

Wanneer zou dat dan moeten? Met je werk.

Tom:

Wat is er met mijn werk?

vrouw:

Niets.

Tom:

Nou dan.

Stilte
vrouw:

Hoe was het op je werk?
15
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Tom:

Goed.

vrouw:

Was je op tijd?

Tom:

Ja.

vrouw:

Hoe was de lunch?

Tom:

Lekker.

vrouw:

Heb je alles opgegeten?

Tom:

Ja.

Stilte
vrouw:

Zeg ook eens wat.

Tom:

Ik heb niks te zeggen.

vrouw:

Nee, dat heb ik gemerkt deze week.
Heb ik iets gedaan?

Tom:

Nee.

vrouw:

Nee, dat dacht ik ook.
Ik doe nooit iets.

Tom:

Er is er maar een de man en dat ben ik.

vrouw:

Dat weet ik toch.
Een man van vlees en bloed.

De vrouw draait zich om zodat ze Tom kan zien.
Stilte
Tom:

Hou daarmee op.
16
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vrouw:

Ik mag toch wel naar je kijken.

Tom:

Nee.

vrouw:

Waarom niet?

Tom:

Daarom niet.

vrouw:

Rustig maar.

Tom:

Ik ben rustig. Ik ben toch rustig. Ik kan me uitstekend beheersen. Daar heb ik
jou niet voor nodig. Ik weet heel goed wat ik wil. Dat is een normaal leven,
met normaal werk, en een normale vrouw. Is dat zoveel gevraagd?
Nou?

vrouw:

Nee.

Tom:

Nou dan.
We hebben een huis, we hebben een auto, een open keuken, televisie, video,
stereo .....

vrouw:

We hebben een geit.

Tom:

Ik werk. Ik breng het geld binnen.
We hebben alles.

vrouw:

Ik heb jou. Jij hebt mij.

Tom:

Je hoeft nergens bang voor te zijn.

vrouw:

Ik ben niet bang.
Waar zou ik bang voor moeten zijn?

Tom:

Het zal zijn tijd wel duren.

Stilte
Schuif eens op.
17
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vrouw:

Ik lig al op het randje. Je neemt het hele bed in beslag.

Tom:

Het is mijn bed.

Stilte
Tom:

Dat mens is gek.

vrouw:

Wie?

Tom:

De basis van ieder nietje.
De basis van ieder nietje dat ben ik.
Als ik ermee ophoud, ligt de hele zaak plat.
Ik sta aan de eerste machine.
Ze komt er nog wel achter.

vrouw:

Wie Tom?

Tom:

Je zou hem eens moeten zien, die machine.
Gebruik jij weleens een nietje?

vrouw:

Ja hoor, de hele tijd.

Tom:

Dat bedoel ik.
Iedereen gebruikt nietjes.
Nietjes zijn belangrijk.

Stilte
Kun je je even omdraaien. Je ademt zo.
De vrouw doet niets.
Slaap je?
18
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vrouw:

Bijna.
Ik heb slaap.

Tom:

Waar krijg jij in godsnaam slaap van?
Wat heb je gedaan vandaag?
Iets waar je moe van wordt?

vrouw:

Ik heb voor de geit gezorgd.

Tom:

Waar hebben jullie het over gehad?
Over mij?
Wat heb je hem gezegd?
Dat je in je handen mag klappen met een vent als ik? Is er ooit weleens iemand
geweest die sterker is dan ik?
Ik werk daar en ik ga daar niet weg.

vrouw:

Nee, je bent veertig.
Waar zou je anders terecht kunnen?

Stilte
Tom:

Ik heb het benauwd.
Heb jij het benauwd?
Ik vind het hier heel benauwd.
Het raam moet open. Laat mij maar even.

Tom probeert het raam open te krijgen, maar het lukt niet.
Gek hè, dat we dit nog nooit opengemaakt hebben. Terwijl het hier toch zo
benauwd is. Waarom gaat het nou niet open. Het moet toch gewoon omhoog
kunnen als ik dat zeg. Wat krijgen we nou, verdomme.
Heb jij er soms aan gezeten?
Nou ja, laat ook maar.
Tom stapt weer in bed.
19
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vrouw:

Au.
Schuif eens een eindje op.

Tom:

Dat bed is te klein.
Ik kan ook nooit languit liggen.
Als ik mijn benen recht leg, kom ik met mijn hoofd tegen de muur.

vrouw:

Je bent ook zo groot.

Tom:

En jij wordt met de dag kleiner.
Je kijkt ernaar en het valt om.
Te petieterig om aan te pakken.
Jouw moeder is ook zo klein hè.
Heeft ze daar nooit problemen mee gehad?
Ik bedoel, heeft ze je nooit gewaarschuwd?

Stilte
Gelukkig heb jij een man die zich kan beheersen.
Het is een kwestie van training. Je hele leven denk je eraan. Het punt van
beheersing, daar gaat het om. En waar zit dat bij mij?
vrouw:

Nou?

Tom:

Hier. Tussen mijn wenkbrauwen.
En dat is maar goed ook.
Ze zijn allemaal hetzelfde. Valse krengen.

vrouw:

Wie?

Tom:

Jullie.

vrouw:

O.

Tom:

Vrouwen.
Jullie houden elkaar de hand boven het hoofd. Gekkenwerk. Eerst expres klein
blijven, omdat je moeder het zegt. Daarna iedereen vanalles de schuld geven,
20
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behalve jezelf. En dan zielig doen. De volgende keer als ze me roept, gaat ze
zelf door de ruit.
vrouw:

Soort zoekt soort.

Tom:

Wat zei je?

vrouw:

Niks.

Stilte
Tom:

Heb ik je pijn gedaan?

vrouw:

Wanneer?

Tom:

Daarnet.

vrouw:

Tom, wat doe je?

Tom:

Ik kom even bij je liggen.

Tom schuift nogal luidruchtig naar zijn vrouw toe.
vrouw:

Nu? Doe maar niet.

Tom:

Hoezo, nu niet.

vrouw:

Gewoon, nu niet. Morgen.
Tom, niet doen.

Tom wil op zijn vrouw gaan liggen.
Tom:

Ik doe niks.

vrouw:

Niet doen.
21
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Tom:

Ik doe niks.

vrouw:

Ga van me af.

Tom gaat van haar af. De vrouw stapt uit bed.
Tom:

Wat ga je doen?

vrouw:

De geit binnen zetten. Het regent.

Tom:

En dan?

vrouw:

Hoe bedoel je, en dan.

Tom:

Nou, hoe gaat het dan verder?
Stop je hem dan weer in bad? En vertel je hem dan alles wat je hebt meegemaakt vandaag, terwijl je fijn zijn ruggetje aait en zijn staartje kamt. Terwijl
het arme beest niet weet waar het kijken moet. En wrijf je hem dan lekker
droog met een warme extra zachte handdoek. net zolang tot je niet meer ruikt
dat het een geit is. En daarna pak je hem op en zet je hem op de werkbank. En
dan werk je zijn hoefjes bij. Die zet je dan in de lak. En je dwingt hem mooi te
gaan zitten. En je geeft hem kusjes op zijn kop, en je fluistert lieve woordjes in
zijn oor. En je doet alles alles alles wat hij
vraagt. En je kamt zijn sikje. En je zegt dat je van hem houdt.
Terwijl hij alleen maar aan witte kool denkt. En het lielfst een verse drol zou
draaien in jouw ondergoed. En daarna stop je hem in bed en je dekt hem toe.
En je zingt een slaapliedje. En je stort al je verstikkend nepliefde in één klap
over het arme beest uit. En morgen jaag je hem de wei in met een wollen
onderbroek aan, terwijl je zingend aan het hek staat en kijkt of de buren hem
wel kunnen zien. Vandaag of morgen loopt dat beest trillend van de zenuwen
de sloot in om zich te verzuipen in al jouw goede bedoelingen. Godzijdank
hebben wij geen kinderen.
Morgen gaat hij naar de slacht.

De vrouw huilt.

22
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Tom:

Godallemachtig.
Ze huilt.
Hou je in.
Dat gejank altijd om niets.
Beheers je. Kom hier.

Tom trekt haar weer het bed in.
vrouw:

Au.

Tom:

Verdomme.
Doe je ogen dicht.
Slikken.

De vrouw slikt.
Slaak een zucht.
De vrouw slaakt een zucht.
Stil maar.
Zo is het goed.
Stilte
Ik zou nu eigenlijk moeten zeggen, ga maar op de bank slapen.
Maar ik doe het niet.
Wees maar niet bang.
Ik blijf bij je.
Je bent mijn vrouw en daar doen we het mee.

23
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SCENE 3
De volgende dag in de fabriek. Het is lunchpauze, alle arbeiders zitten in de kantine. De
directrice zit in een inmiddels volledig leeg kantoor. De ruiten zijn kapot, op de vloer liggen
papieren en andere troep. Beneden in de stille fabriekshal loopt de vrouw van Tom wat
onzeker rond met de geit. Ze is op zoek naar de machine van Tom.
De directrice roept door de intercom.
directrice:

Ja, nu is het wel genoeg.
Hou daar onmiddellijk mee op.
Wie denkt u wel dat u bent?
Komt u boven. Nu. ja u.
En neem die geit mee.

Ze zet de intercom uit.
Ik ben toch niet van steen.
Wat zullen we nou hebben.
De vrouw staat inmiddels onderaan de trap.
vrouw:

Moet ik boven komen?

directrice:

U hebt me gehoord. Ik wacht.
Kunt u dat beest niet dragen?

De vrouw worstelt zich met de geit de trap op.
vrouw:

Soms wil ze niet meer.
24
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Dan gaat ze een andere kant op. Kom op.
Nog drie treetjes.
directrice:

U moet haar laten voelen wie de baas is.

vrouw:

Als ze niet willen, willen ze niet.
Dat is het leuke van geiten.

Ze arriveert in het kantoor.
Zo, wat een klim hè.
directrice:

Simpele beesten.

vrouw:

Maar wel erg lief en aanhankelijk.
Ga zitten. Ga eens zitten. Vooruit. Goed zo.

directrice:

Waarom doet u dat?

vrouw:

Wat?

directrice:

U loopt al een half uur doelloos tussen die machines door te zwalken.
Doet u dat om mij te pesten?
U zag me hier toch zitten.
Waarom komt u niet meteen naar boven?

vrouw:

We kwamen eigenlijk de machine bekijken.

directrice:

Welke machine?

vrouw:

De machine van Tom.
Hij zei dat ik zijn machine nog nooit gezien had en dat is ook zo. En dat is
toch eigenlijk te gek voor woorden. Dat vind ik zelf ook. Dus vanochtend
dacht ik, kom we gaan eens een kijkje nemen. Misschien ontmoet ik u dan
ook. Wie weet helpt het.

directrice:

Helpt het wat?

vrouw:

Ik kon hem alleen niet vinden. Is het die grote aan de andere kant van de hal?
25
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directrice:

Dat moet u niet doen. Dat is hun terrein. Mannen onder elkaar.
Weet Tom dat u hier bent?

vrouw:

Nee.
U zit hier mooi.

directrice:

Ja, lekker ruim, zo'n leeg kantoor.
Ik heb alles al naar beneden laten kegelen. Ik moet zeggen, dat heeft Tom
prima gedaan. Alle ruiten kapot. Dat tocht lekker door. U hebt geen idee hoe
opluchtend dat is.
Je eigen glazen ingooien.

vrouw:

Nee, daar heb ik geen idee van.

directrice:

Het werkt verslavend. Als je eenmaal begint, kun je niet meer ophouden. Dan
wil je meer.

vrouw:

Moet u niet werken?

directrice:

Nee.

vrouw:

En ik dacht nog. Die vrouw heeft het druk. Het is toch een hele
verantwoordelijkheid. Zo'n fabriek. En dan nog wel een nietjesfabriek. Ik zei
laatst nog tegen Tom, en ik zeg het bijna elke dag, en hij zegt het zelf ook,
nietjes zijn belangrijk. Van de week nog zei Tom opeens, ik ga niet. En toen
zei ik, je gaat wel. Je staat daar aan de eerste machine. Als die stilstaat, dat kan
toch niet. Waar blijft die mevrouw dan. Het zijn per slot haar nietjes. En de
fabriek moet door. Ik zeg altijd, nietjes gaan voor alles.

directrice:

Het is een mooi product, het nietje.
Het voorkomt chaos.
Het houdt de dingen bij elkaar.

Stilte
Grappig dat u juist vandaag komt kijken.
Dit is een zeer speciale dag voor mij.
Komt u hier staan. Hier kunt u het goed zien. Straks komen ze binnen.
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vrouw:

Allemaal tegelijk?

directrice:

Ja, uit de kantine.

vrouw:

Hoeveel zijn het er?

directrice:

56.
Ze zijn allemaal groot. Tom is de grootste. Daarom heb ik hem uitgekozen.
Straks zien ze hun machines.
Dan storten al die mannen hun hele ziel en zaligheid in een oneindige
hoeveelheid plaatstaal. Al dat zweet, al die passie, al die oerdriften. En wat
komt eruit?

vrouw:

Nietjes.

directrice:

Ik heb weleens gedacht, ik kies er eentje uit.
Die neem ik mee naar huis, en daar geef ik me totaal aan over. Maar dat is de
oplossing niet. Niet met deze mannen. Het zijn net beesten. Je moet ze 's
middags met hun eten zien.
Ze drukken je met één hand dood.

vrouw:

Wat?

directrice:

Ze drukken je met één hand dood.

vrouw:

Als ze zouden willen.
Ze willen het niet.

directrice:

Ze kunnen het, daar gaat het om.
Als ze het willen, kunnen ze het.
Dat is precies het verschil. Daar wringt het. Kracht en macht. Het eeuwige
gevecht. Doodziek word je ervan.

vrouw:

Ik begrijp niet waar u het over heeft.

directrice:

U moet daar beneden niet rondlopen in uw eentje. Dat is gevaarlijk. Straks
gaat de bel.
Dan stormen ze allemaal tegelijk over u heen.
Een kudde wilde bizons die wordt losgelaten uit de kantine. Ze verpletteren u.
Maar ik heb u op tijd gered.
27

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

vrouw:

Ik ben niet bang.

directrice:

Nee, natuurlijk niet. U bent met zo'n bizon getrouwd.

vrouw:

Tom is geen bizon.

directrice:

Ach, kom nou toch mevrouw. Zijn hoefafdrukken staan in uw gezicht.

vrouw:

Daar voel ik niks van.
Dat hoort erbij. Soms.

directrice:

Waarbij?

vrouw:

Bij de liefde.

directrice:

Liefde? Hebben we het over liefde?
Liefde van wie?
Mevrouw, ik zag u beneden gaan.
Ik heb ogen in mijn hoofd. Dat zag er niet best uit. Geef het toch gewoon toe.
U bent leeggelopen. U zwijgt en mijmert over alles wat er had kunnen zijn.
Mooie dagen van overwinning. Op de toppen van uw kunnen. Recht op uw
doel af. Ieder uur een nieuwe uitdaging. Niet dat walgelijke geploeter. Dat
vleselijk onvermogen. Dat afschuwelijk oneerlijke gewicht te voelen van een
kerel die je keel doet dichtknijpen van angst. Omdat je het nooit zult winnen.
Je wint het niet.
Je wordt vermorzeld met één druk van zijn middelvinger. Hij zucht en jij komt
nooit meer boven.
En alles op de wereld staat in het teken van zijn almachtigheid.
Hij drukt zijn voetafdruk in uw gezicht. U ligt leeggelopen op de resten van
het bed. En wat doet Tom? Hij trekt zijn schoenen aan en gaat naar zijn werk.
Heb ik gelijk of niet?

geit:

Mehhhhh.

vrouw:

Rustig maar schatje. Zit. Zit!

directrice:

(harder) Heb ik gelijk of niet?

geit:

Mehhhhh.
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directrice:

Stil. Ik ben aan het woord.

vrouw:

Kom eens hier. (tegen de geit)
Ga eens zitten. Rustig. Kom hier schatje. Zit!

directrice:

Ik heb in mijn eentje de Eiffeltoren beklommen. Ik sta op de top met een
vlaggetje in mijn hand. Niemand zwaait terug.
Als ik straks beneden lig, is er waarschijnlijk niet eens iemand die de resten bij
elkaar veegt.
Maar ik heb nergens spijt van.

vrouw:

Straks beneden ligt?

directrice:

Het is gelukt.
Het is allemaal gelukt wat ik in mijn hoofd had.
Het is een mooi product, het nietje.

vrouw:

Hoe bedoelt u, als ik straks beneden lig?

directrice:

De ware liefde, daar gaat het om.
Het diepe verlangen naar de absolute eenvoud.
Leegheid, schoonheid, evenwicht. Passie die geen weerga kent.
Snapt u dat?
Nee, laat me uitpraten.
Een alles omvattend gevoel.
Enkel en alleen maar JA zeggen, overweldigend en tegelijkertijd
geruststellend, vertrouwd en overdonderend. En heerlijk hulpeloos en wanhopig en nou ja verpletterend totaal en krachtig, enzovoort.

vrouw:

U gaat toch niet springen?

directrice:

Nee, natuurlijk niet.

vrouw:

O gelukkig. Ik dacht even dat u naar beneden wilde springen.

directrice:

Ik ben hier de directrice.
Ik laat mij gooien.

vrouw:

Gooien? Gooien? Uit het raam?
Door wie?
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directrice:

Door Tom natuurlijk. Kijkt u niet zo onnozel. Hij is zeer geschikt. Hij zal het
met veel genoegen doen.

vrouw:

Maar...Dat kan niet...Tom wil....Dat kunt u hem niet aandoen.
En wij dan?

directrice:

Wat?

vrouw:

En de nietjes? Wat gebeurt er met de nietjes?

directrice:

U gaat toch niet moeilijk doen?
(harder) U bent hier toch niet gekomen om moeilijk te doen?
Dit is iets tussen Tom en mij.
Gaat u weg! (gilt) Ga weg!

vrouw:

Waarom begint iedereen toch altijd tegen me te gillen?
Ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer horen.
Waarom laat u hem niet met rust. Het is altijd goed geweest zoals het was en
dit zal ook wel weer goed komen. Ik wil rust. Ik wil gewoon een beetje
aanmodderen. Wat willen jullie toch van me?
Ik doe toch niks?
Ik doe nooit wat.
Ik geef alles wat ik heb. Ik sta altijd klaar. Ik vraag nooit iets.
Ik krijg het opeens vreselijk benauwd.
Ik had hier nooit moeten komen.
Ik moet gewoon rustig thuisblijven. De stal opschilderen. Ja zeggen tegen de
geit, en heel aardig zijn voor de mensen aan de deur en verder niks. Ik wil het
nergens meer over hebben. Al die drukte. Al dat vuur. Ik wil het niet voelen. Ik
wil het niet.

geit:

Mehhhh.

vrouw:

Houd je kop.

De geit begint heel bedaard een aantal op de grond liggende papieren op te eten.
directrice:

De geit.

vrouw:

Wat?
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directrice:

Ze vreet die papieren op.
Ze staat ze gewoon op te vreten.

vrouw:

Laat los. Laat los schatje.

directrice:

Kijk uit, daar ziten nietjes in.

vrouw:

Kom op, doe je bek eens open.

directrice:

U keelt haar bijna.

vrouw:

Zorg dat ze het niet inslikt.

directrice:

Spuug uit. Geef hier. Kom op.

vrouw:

Uw duim in haar mond. Van de zijkant. U moet het van de zijkant proberen.
Dieper erin.

directrice:

Ze slikt het in. Hè verdikkeme.

vrouw:

Doe je bek eens open. Doe je bek open. Vooruit.

directrice:

Ja.

vrouw:

Ja?

directrice:

Ik heb het.

vrouw:

Goddank.

directrice:

Dat is de pest met die nietjes. Voor je het weet heb je een maagperforatie.

vrouw:

Geiten kunnen wel tegen een stootje.
Dat is het fijne van geiten.

De bel gaat. De mannen stromen de hal binnen. De radio gaat aan. De vrouwen lopen naar
het raam. Stilte.
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vrouw:

Is dit de intercom?

directrice:

Ja, wat......

vrouw:

Moet ik op die knop drukken?

Door de intercom:
Hallo? Ja. Tom, dit is een oproep voor Tom. Waar ben je Tom? Wil je even
boven komen. Nu!
Tegen de directrice
U mag hem wel een tijdje lenen.
directrice:

Wat?

vrouw:

Wie.

directrice:

Wie?

vrouw:

Tom, mijn man.

directrice:

Waarom zou ik Tom willen lenen?

vrouw:

U hunkert.

directrice:

Waarnaar?

vrouw:

Naar een stevige vent.

directrice:

Wat is dat nou voor taal.

vrouw:

Ik zeg het maar zoals het is.
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SCENE 4
Tom komt het kantoor binnen.
directrice:

Zo Tom, daar ben je. Goed. Kom binnen.
Doe de deur dicht, of nee, laat maar open. Of nee, doe toch maar dicht. Nee.
Laat maar open. Waait het hier een beetje door.
Zo Tom. Uitstekend. Maak je geen zorgen. Ik weet precies waar ik heen wil.

Tot zijn vrouw:
Tom:

Wat doe jij hier?

vrouw:

Ik wou weten hoe de zaken ervoor staan en dat weet ik nu.
Kleed je maar uit.

Tom:

Wat?

vrouw:

Waar wilt u hem hebben? Het is jammer dat het bureau al beneden ligt. Dat
was heel handig geweest. Maar het kan ook op de grond. U mag wel op mijn
jas. Gaat u maar vast liggen. Hij is zo klaar.

directrice:

U bedoelt... ik.....er zijn geen gordijnen.

vrouw:

Niets werkt zo verhelderend als sex op klaarlichte dag.

directrice:

Nee. Ik bedoel ja.

Tom:

Ze zegt maar wat. Ze weet niet wat ze zegt. Ze heeft het de laatste tijd nogal
moeilijk. U hoeft zich geen zorgen te maken. Ik zal.....

vrouw:

Laat dit nou maar aan mij over.
Doe je schoenen maar vast uit.
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directrice:

Ja.....ja....de liefde bedrijven.

vrouw:

De liefde bedrijven, zo zou ik het niet willen noemen.

directrice:

Hoe dan wel?

vrouw:

Afreageren.

geit:

Mehhhh.

vrouw:

Stil maar schatje, ik ben aan het woord.
Kom eens hier.
Kom eens bij mij.
Kom hier, liefje.

Tom:

Waarom is dat beest hier?
Hij schijt het hele kantoor onder. Moet ik voor gek staan voor de hele fabriek?
Mij krijg je zo niet. Je biedt je excuses aan, je gaat naar huis. Vanavond praten
we verder.

Tom wil weggaan.
directrice:

Waar ga je heen Tom? Blijf hier. Kom hier. Kom hier! Deur dicht.

Tom doet het.
Doe wat ze zegt.
vrouw:

Dank u.
Ik zou zeggen, gooi uw kleren ergens neer, maak er voor een keer desnoods
een zootje van en laat u maar eens flink gaan. Dat lucht op.
U hoeft niet bang te zijn hoor, Tom is een lieverd. Soms zegt hij dingen.....dan
denk ik nou nou nou, maar dan zeg ik, Tom het gaat erom dat je je beheerst.
Dat is de kern van de zaak. Dat moeten we allemaal. Ik ook. Terwijl er toch
genoeg is om me over op te winden. Maar ik zeg altijd, het punt van
beheersing, daar gaat het om. En weet u waar dat zit? Dat zit hier tussen mijn
34

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

wenkbrauwen.
directrice:

Zo.
Zo.

vrouw:

Zo Tom, je hoort het, wat sta je nou te treuzelen? Er wordt tenslotte al meer
dan genoeg getreuzeld op deze wereld. Doe alles maar uit.

Tom:

.........

vrouw:

Sta nou niet zo sloom te kijken.
Doe nou gewoon wat ik zeg.
Nee, je hoeft je schoenen niet buiten te zetten.
Laat maar hier staan.

directrice:

Welke maat is dat nou?

vrouw:

68.

geit:

Mehhhh.

vrouw:

Ja schatje, we gaan zo naar huis.
Dan gaan we lekker de wei in.

directrice:

Bent u niet bang dat hij niet meer naar huis komt?

vrouw:

Tom? Nee hoor.

directrice:

O.

vrouw:

Ik hou van hem en ik was zijn sokken.
Daar doen we het mee, hè Tom.

Tom:

.......

vrouw:

Kom op Tom. Niet zo mokken. Straks denk ik nog dat je kwaad bent. Ja, doe
je blouse ook maar uit.
U hoeft niet voorzichtig te zijn. U kunt flink tekeergaan met hem.

directrice:

Fijn.
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vrouw:

Doe je broek maar uit.
U moet hem wel een beetje opwarmen.
Kom Tom, schiet een beetje op.

directrice:

Ze kijken.

vrouw:

Wie?

directrice:

Zijn maten.

vrouw:

Tjonge, wat wordt hij rood. Haal adem, anders ga ik me nog zorgen maken.
Hij is echt kwaad, geloof ik.
Hij trekt wel bij. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde.
Onderbroek ook uit?

directrice:

Nee, doe maar niet.
Of wel, ja, doe toch maar uit.
Nee, doe toch maar niet.

vrouw:

U moet het zelf weten. Het kan allebei spannend zijn.

directrice:

Doe maar uit.

Tom:

Nee.

vrouw:

Uit.

Tom doet zijn onderbroek uit en staat spiernaakt voor de beide dames.
vrouw:

Zo, dit is hem.

directrice:

Ja....ja. ik zie het...
Bloot valt hij toch een beetje tegen.

vrouw:

Wat zegt u?

directrice:

Ik hoef hem niet. Het spijt me. Tom, kleed je maar weer aan. Er moet gewerkt
worden. Drie miljoen nietjes de wereld in. We hebben lang genoeg stil gelegen
door al die onzin. Aan de slag Tom. Er wordt op je gewacht.
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vrouw:

Wat doet ze. Is ze gek geworden? Ze denkt toch niet dat je nu zomaar
weer.....Tom doe iets met haar. Doe iets.

Tom:

Als je nou je mond niet houdt dan doe ik iets met jou.

directrice:

Tom, je houd je handen thuis. Hou je in Tom.

vrouw:

(gilt) Ik heb jouw hulp niet nodig uitgedroogde trut.

Tom:

En nou houd je je mond.

De volgende scene ontaardt in een schreeuwende ruzie.
vrouw:

Ik houd mijn mond niet. Ik houd mijn mond niet. Ik wil dat je ontslag neemt.
Ik wil dat je nu met me mee naar huis gaat.

Tom:

Dat kan niet. Ik moet werken.

directrice:

Goed zo Tom. Aan de slag.

vrouw:

Als je nu niet meegaat, ga ik bij je weg.

Tom:

Dat meen je niet.

directrice:

Nee hoor, Tom, dat durft ze toch niet.

Tom:

En u moet nou helemaal uw mond dichthouden.

directrice:

Ik ben hier de baas.

Tom:

En waar ga je dan heen?

vrouw:

Ik weet het niet. Ik weet niks meer. Ik moet voor de geit zorgen. De geit is lief.
De geit is lief. De geit is altijd lief. Die doet niemand kwaad.

geit:

Mehhhhh.

vrouw:

Houd je kop.
37

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

directrice:

Er wachten hier een heleboel nietjes die ook niemand kwaad doen.

vrouw:

Ik wil het woord nietjes niet meer horen.

directrice:

Wat is er mis met mijn nietjes?

vrouw:

Ze knijpen alles dicht. Ik voel dat we stikken. Er moet iets gebeuren. Laat er in
godsnaam iets gebeuren.

Tom:

Er moet helemaal niets meer gebeuren. Er is al veel teveel gebeurd. Alles was
goed zoals het was.

vrouw:

Het was helemaal niet goed zoals het was.

Tom:

Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen?

directrice:

Beheersen. Iedereen moet zich beheersen!

vrouw:

Het moet anders. Het moet allemaal anders.

directrice:

En nou is het uit. Ik heb het hier voor het zeggen. Ik heb het voor het zeggen.
Ik ik ik. De eerste die nu nog zijn mond open doet, gaat het raam uit.

geit:

Mehhhhh.

De directrice pakt de geit op.
directrice:

Kom hier.

vrouw:

Nee stop. Niet de geit.

directrice:

Kom hier.

Tom:

Niet doen. Zet dat beest neer. Hou op. Hou op nu. Genoeg. We houden ermee
op.
Het heeft geen zin. Stop ermee.
Stop!
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De directrice gooit de geit met een enorm kabaal het raam uit. Het beest kermt zachtjes na,
gaat dan dood.
Het wordt stil in het kantoor. In de hal klinkt een nummer van "de arbeidsvitaminen". Af en
toe wordt er meegezongen door een van de mannen beneden. Na een tijdje "verplaatst" de
muziek zich vanuit de fabriek naar het hier en nu. Het nummer wordt helemaal uitgedraaid.

Einde

© Heleen verburg
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