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Aan Matthias mijn broer.
‘Geen brug te ver’
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Enscenering
Het stuk bestaat uit een proloog, vier akten en een epiloog. Proloog en epiloog vinden
plaats op een (mobiele) boogbrug over een afwateringskanaal van de riolering. De vier
tussenliggende akten spelen in: (1) een hotelfoyer met koffiebar, (2) een restaurant met
open keuken, (3) een kuurbad, sauna & shop (4) op een klein podium in een zaal.
Kenmerkend is een matglazen wand (of ander halfdoorzichtig materiaal ) die achter de
brug het speelvlak in tweeën verdeelt. De wand dient om de tijdsprong te maken tussen
het verleden en heden. Parallel aan de 2e ,3e en 4e akte vindt een fotosessie plaats.

Rolverdeling:
de Prater

Reclamevertegenwoordiger

Bob

Fotograaf in dienst van de Prater

Karl ’t Hof

Hoteleigenaar en chef-kok

Dorothea D Dochter van ’t Hof - beheert het kuurbad, de sauna & shop
R.Nes

Zoon van ’t Hof - beheert feestzaal van het hotel

Hond
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Proloog
Aankomst van Bob de fotograaf bij het hotel. Om deze te bereiken moet hij over een
brug. Hij heeft een fotovest aan, draagt een statief, fototas, koffer met lampen en blik
bier. Zijn monoloog wordt afgewisseld door de Prater, die 'onzichtbaar' als
fantoomachtige verschijning onder de brug opkomt. Hij draagt een attachékoffer. Ergens
huilt een hond.
Bob:
Wat zei ik, dienstregeling opgeheven, hier gaat niks openbaar! Ik wist het, ik zei nog, met
zoveel apparatuur heb je een auto nodig. Zegt de Prater, sorry heb ik zelf nodig, neem
een fotolampje minder mee. Voor je schijtgat zal je bedoelen. Teringsloot. Lijkt op een
dikke darm, of komt dat van bovenaf, die rimpels. Biertje Bob? Op die kop van je, en
ingeving van bovenaf. Hou je bek, ik zei van bovenaf, klote hond.
de Prater:
Nogal simpele voorstelling van zaken. Weet je hoe het voelt als je een B-weg opslingert
en je gezin in je buitenspiegel verdwijnt. Weet je hoe het is als je afwerkplek je enige
aftrekpost wordt. Je auto is je laatste houvast. Je doel is om een hoteleigenaar ervan te
overtuigen dat hij zijn interieur smaakvol laat fotograferen. Je heet hoop en daar heb je
veel van te koop. Je deelt de aloude wijsheid dat men ziet waar men aan toe is, dus mij
op wielen. Zonder auto geen verkoper, zonder verkoper geen foto.
Bob:
Je wordt als verkoper geboren. Hoe vaak ik dat niet heb gehoord. Die oplichter, die
kwam zo onder de tochtdeur van zijn vaders expeditieloods gekropen. Zijn moeder had
inkijk waar een zeecontainer in kon. Hij verkocht veel van die kraam uit China, maar hield
ermee op toen zuigelingen in marsgroene ontdekspeelgoed waren gestikt. Dat was
tenminste in een winkelcentrum. Staat dat beest aan een kadaver te knagen, kuthyena!
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de Prater:
Overdekte winkelpassage of drielandenpunt in de Balkan, wat maakt het uit. Mis je de
finesse van een lokaal dialect, maak je kennis in bed. Desnoods met de godganse
provincie. Kijk, achter elke gevel schuilt een potentiële klant. Wordt het je te gezellig,
verbijt je. Je product vraagt om een human-interest artikel. Dus wip je bij de plaatselijke
krantenredactie binnen. Kan na een interviewtje verkeren dat klanten in de rij staan en
vragen of je ook cheques accepteert.
Bob:
Kutplek voor een hotel. Meer iets voor een camper met hoeren. Hij heeft vast een deal,
de Prater hangt aan elkaar van deals. Die vent is in staat vanuit zijn graf
begrafenislingerie te slijten. Wat jou? Niet jij strontbak, maar je kurkentrekker. Ach ja,
waterlijken praten niet. Nog een slokje dan?
de Prater:
In het begin hou je een vinger op de knip. Een goedkoop logement heeft prioriteit voor
het geval je verlies draait. B en B beantwoordt aan het cliché van een handelsreiziger,
maar ook aan voetschimmel en schurft. Hete tip, pak een klooster die leegloop met
logies opvangt. Nadeel is geen t.v., terwijl je weekendfuck er al bij inschiet. Voordeel is
dat je onder flagellanten de blik van een zeehond aanmatigt. Ben je bestand tegen de
schoeigeur van een peeshotel, pak je een kamertje achter het station. Zeer motiverend.
In het kwakje van een ander neig je zo snel mogelijk voor een zak geld te gaan.
Bob:
Heeft iets menselijks, maar gekweld. Wat zei de Prater, jij weet niet hoe het is om
kinderen te hebben, want dan moet je wel. Ja en wie niet wil, komt in therapie. Ligt altijd
aan je eigen jeugd, terwijl dat tuig, die oogappeltjes van je, allang je kraaienpoten zijn
ingedaald. Blijft niets van je over dan een poppenkastfiguur, een hoopje botten. Wie wil
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daar deel van uit maken? Hou je bek kutmormel. Kan natuurlijk zelf de hand in hebben
gehad. Nee, daar ligt nog een hand. Wat er in korte tijd van je kan worden. Er is vast
meer, als je maar wacht tot het water zakt. Verdomde kutneon, komt van het hotel. ’t
Hof! Lijkt op een godvergeten missiepost.
de Prater:
Met zoveel sterren kon bij Hotel ’t Hof de Europese vlag de kast in! Op geen één
parkeerplaats is sprake van zo’n intense kruisbestuiving tussen bedrijf en overheid als bij
’t Hof. Eenmaal binnen wacht het voorname gezelschap een diner waarmee je al na het
voorgerecht van een maandsalaris bent verlost. Voor wie na de sigaar nog wat wil
witwassen en elkaar verwennen is er een indoorshop en kuurbad. Moet worden
vergaderd dan kan dat in een zaal die van buiten is dichtgeplakt met theateraffiches van
stukken die nooit zijn opgevoerd, hoewel er een podium is die in een handomdraai voor
toneel geschikt gemaakt kan worden.
(Met een handomdraai rijdt de Prater de brug met Bob erop af)
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1e akte
Tegen de achtergrond van een matglazen wand rolt R. Nes in hoteluniform een
receptiebalie op. Aan de achterzijde van de balie bevindt zich een koffiebar met een
oude gehorige espressomachine. De Prater draagt een maatpak met stropdas. Dorothea
D draagt een chique mantelpakje en rijdt vader Karel ’t Hof onder een ruitjesplaid in een
rolstoel op.

de Prater:
Wie voor de honderdste keer via een doorgeefluik ‘nee’ krijgt, vraagt zich af of de horeca
het slachtoffer van incest is. Mag ik voorstellen? Nee! In een laatste desperate poging
haal je een kammetje door de gel, leg je een scheiding aan en ga je recht op het
allerbeste hotel af. Een oneffenheid kan funest zijn. Pas je aan. Doe je in bermudashorts
kom je niet op snowboots, maar draag je schoenen waar kokosnoten in weerkaatsen.
Wel in rustige kleuren, zoals de gordijnen van je psychiater. Zijn we klaar voor de eerste
ronde? O, vergeet niet wisselgeld voor de portier om voor een draaideur te sparen. Ja
dan klinkt de receptiebel. Mag ik…?
R.Nes:
Nee ! Kost het wat ?
de Prater:
Ja je baan. Had de telefoon opgenomen, dan stond ik nu met de bedrijfsleider te praten.
R.Nes:
Daar praat je mee. Kom maar terug als ik tijd heb.
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de Prater:
U bent door miss Hilton aanbevolen. We doen dus niet in pannenkoekhuizen. Laten we
het gastvrije kopje koffie achterwege, zijn we in een minuutje klaar.
R.Nes:
Hilton, ken ik niet. Goed, je bent geen huis aan huisverkoper, maar wat wel. Een
ogenblik, gasten, ik ben zo terug.
de Prater:
Meer heb ik niet nodig, voldoet ! Vergeten we even die onzin dat een kwaliteitsproduct
zichzelf verkoopt. Jij moet het product binnen de tijd van een t.v.spot over de tafel
trekken. Begin domweg alles op te sommen wat de klant krijgt.
R.Nes:
Geen bruin zonder schuim. Alles heet cappuccino tegenwoordig. Ja, ja ga door, ik ben
één al oor.
de Prater:
(Gesticuleert onverstaanbaar door espressomachine)
R.Nes:
Een seconde, de gasten.
de Prater:
Een seconde, tel uit je winst, pak uit ! En als ik zeg uitpakken, bedoel ik uitpakken. Een
product staat namelijk nooit op zich zelf maar heeft veel extra’s.
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R.Nes:
Lastige gasten. Wilden geen café latte. Ja moet ik liplezen, ik luister.
de Prater:
(Gesticuleert onverstaanbaar door espressomachine)
R.Ness:
Zo, dat is flink opgeklopt, ik ben zo weer terug.
de Prater:
Wie het is ontgaan, terwijl je de foto’s en brochures uitspreidt, heb je het hele pakket
weer opgesomd. De clou is dat er talloze gebruiksmogelijkheden zijn. Lekker veel voor
weinig, want mensen zijn hebberig. Ga dan in op de kwaliteit, ideaal om de onnozelheid
van de klant over de technische kant van het product uit te buiten.
R.Nes:
Die zijn opgeschuimd. Waar waren we gebleven, je zei?
de Prater:
Onze fotograaf beschikt over apparatuur, waarmee we zelfs uw hele zaal erop krijgen en
dat is met een bingo en verkoopmiddag veel, heel veel.
R.Nes:
Hebben we afgelast toen een incontinente bejaarde door een elektrisch dekentje werd
gebraden. Maar de zaal loopt goed bij politieke partijen. Zijn tegen die criminele illegalen
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die onze oudjes beroven en onze kindjes drugs verkopen. Als wij winnen wil ik wel eens
zien wie de grootste bek heeft.
Dorothea D:
R.Nes, R.Nes, kan dat kabaal in de zaal wat zachter! Espresso vader?
R.Nes:
Vergat ik bijna mijn zuster, en dat is mijn vader die alle beslissingen neemt.
de Prater:
Kijk, het is nogal visueel, je moet het gezien hebben, ik leg het graag nog een keer uit.
R.Nes:
Nee, nee, ik vertel het op exact dezelfde manier.
Karel ’t Hof:
Rolstoel of niet, je moet alles zelf doen, zelfs je eigen espresso maken.
R.Nes:
(gesticuleert onverstaanbaar door de espressomachine)
Karl ’t Hof:
De invalskracht, mooi! Kan je in tegenstelling tot dat halfzachte eitje daar bedienen?
Mooi, komen we gelijk op de arbeidsvoorwaarden. Een oberfrak op eigen kosten,
personeel eet thuis, overuren worden met de fooien verrekend. Nog vragen?
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Dorothea D:
Vader, deze meneer hoort bij deze prachtige hotelfoto’s.
Karl ’t Hof:
Hotelfoto’s? Er staan geen mensen op en mensen doen dingen in een hotel!
de Prater:
Ja, dat zie je gelijk. Is uw foyer door een binnenhuisarchitect ontworpen? Nee, nee, je
ziet dat er een vrouw de hand in heeft gehad.
Dorothea D:
R.Nes, een stoel voor meneer, meneer de …?
de Prater:
Prater, de Prater.
Dorothea D:
‘t Hof! Dorothea D ‘t Hof. En nu wilt u ons fotograferen? Vertel, hoe heeft u ons
gevonden meneer de Prater?
de Prater:
Exclusiviteit is een schaars goed in deze contreien. Ach, ik kan staan, neem plaats
mevrouw. Miss Hilton, onze cliënte maakte ons op uw hotel attent.
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Dorothea D:
Oh, van de nagelstudio. Ja ons kuurbad geniet wereldwijde bekendheid. Wij zitten
praktisch op de bron. Dat levert spectaculaire, of laat ik zeggen bijzonder intieme
plaatjes op. De rest lijkt me minder geschikt.
R.Nes:
Minder geschikt? Vader zeg iets voor ze onze reputatie te grabbel gooit.
Karl ’t Hof:
Wordt wat gefotografeerd, dan onze kernactiviteit.
R.Nes:
Dus geen massagetafels met antisliprandjes en bubbelbaden.
Dorothea D:
Als er een segment in het toerisme groeit, zijn dat familiebaden
Karl ’t Hof:
Mensen doen wat in een hotel, en wat doen ze van jong tot oud. Eten!
R.Nes:
Wat doen bedrijven? Vergaderen. En waar doen ze dat? In zalen.
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de Prater:
Het is zonneklaar dat u geen pikhouwelen verhuurt. Als ik met u mag meedenken, zou ik
beginnen met een familiefoto.
Dorothea D:
Hoor je vader, een echte familieman. Heeft u nog even? Ik moet met mijn broer en vader
in conclave. Neem gerust koffie, u weet hoe het werkt.
de Prater:
Absoluut, tot zo! Die heb ik bij de ballen. Het ziet er naar uit dat die ouwe het laatste
woord heeft. Aan het eind van elk verhaal komt de prijs, eigenlijk het eerste wat ze
wilden horen en hadden ze het geweten, dan had ik nu op de stoep gestaan. Speel open
kaart. Zeg dat je het over een belangrijk onderdeel nog niet hebt gehad ! Overval ze
ermee, want dan zijn ze zo perplex dat ze vergeten dat er nog onderhandeld kan
worden. Als ze tegensputteren, bestaat er geen groter compliment om in ruil voor een
weekendje all-in, korting te geven. Herhaal vaak ja. Zeg het voor. Ja, u zei?
Dorothea D:
Ja, vader wil het liefst als familie naar buiten treden, maar hij vindt ons zonder spruitje
onvolledig.
de Prater:
Zoiets als een kleinkind. Ja, pakken we een buurmeisje. Het is in onze branche zeer
gebruikelijk een foto met een stand-in te ensceneren.
R.Nes:
Wat spreekt tegen een jongetje?
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Dorothea D:
Dat doe je maar in je eigen tijd. En wanneer moet ik beslissen?
Karl ‘t Hof:
Wij!
de Prater:
U bent net zo snel als de ANWB.
Dorothea D:
Ik ben wat impulsief. Dat is voor mannen klaarblijkelijk een handicap.
R.Nes:
Vooral onder een hydraulische brug.
Karl ’t Hof:
Het gaat niet om snel, maar goed beslissen. Dat kan ook met een handicap.
de Prater:
Klopt meneer ‘t Hof, klopt, maar in dit geval bepaalt snel beslissen het prijskaartje, want
wij van studio de Prater vinden dat er voor een snelle beslisser iets tegenover moet
staan. Een snelle beslisser betekent voor ons minder investering en tijd, en dan zijn we
van mening dat dit in korting moet worden vertaald.
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Karl ’t Hof:
Prijskaartje, korting?
de Prater:
Vergeten we korting. Ik doe u een beter aanbod. Half wit, half zwart.
Dorothea D:
Wit? Als we het doen, dan alles zwart. In ruil wil ik u tegemoet komen met een geheel
verzorgde weekend in ons hotel. Kunt u persoonlijk kennismaken met ons kuurbad, bij
een goed glas wijn van onze keuken genieten en met elk van ons afzonderlijk de details
uitwerken.
Karl ’t Hof:
Dat noem ik geen korting.
R.Nes:
Ik zie een zaal vol folkloristische vaandels.
Dorothea D:
Naaien komt later. Vader, laat de korting aan mij over. Beginnen we met een tafel gedekt
voor twee. R.Nes maak jij alvast het waterbed in de blauwe kamer handwarm en scharrel
het zigeunerorkest op dat we met de kerst voor de deur hebben gezet. Meneer wilt u mij
volgen.
(Dorothea D voert de Prater achter de glazen wand. R.Nes verwijdert de receptiebalie en
dekt met Karl ‘t Hof een restauranttafel op. Bob beantwoordt ‘elders’ een
telefoongesprek met de Prater)
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de Prater:
Wat een verademing, zo’n hechte familie die het over alles eens is.
Dorothea D:
Daar wist mijn moeder alles van. Mijn vader haatte alles wat zij koesterde, vooral haar
moederschap. Zijn haat heeft hem met de rolstoel gestraft.
de Prater:
Ruzies komen in de beste families voor. Ik heb mijn vrouw er ook wel eens uitgeschopt.
Dorothea D:
Maar niet door het raam!
de Prater:
Het is algemeen bekend dat als iemand ertoe besloten heeft om te springen, het heel
moeilijk is om het uit hun hoofd te praten.
Dorothea D:
Typisch, alsof ze vrijwillig is gesprongen. Hij heeft haar er toe aangezet. Ik zie nog hoe
ze een week lang midden in het restaurant opgebaard lag.
de Prater:
Doen we iets wat minder gevoelig ligt. Vergeet het begrafenisarrangement en dekken we
voor een bruiloft ! Wat zeg ik, met her en der vogelnestjes in puur natuurboeketjes.
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Dorothea D:
Gevuld met eitjes van suikergoed op een zee van pastelkleurige tafellakens.
de Prater:
Terwijl op bestelling kerkklokken luiden!
Dorothea D:
Dat heeft u eerder gedaan. Wat moet uw vrouw gelukkig zijn.
de Prater:
Wij laten elkaar in het huwelijk vrij. Dat is de prijs van een ongeregeld leven.
Dorothea D:
Je hebt geen benul wat het betekent als jij je leven lang om liefde moet smeken. Wat ik
niet om een normaal gezinsleven zou geven. Ik zou u invriezen en elke dag een ijsblokje
onder mijn kussen laten smelten. U had een ideale schoonzoon gemaakt. Voor mijn
moeder dan.
de Prater:
Mevrouw ’t Hof, vergeten we een familiefoto.
Dorothea D:
Nee nee, het idee van een kind sprak me erg aan.
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de Prater:
Fantastisch! Zetten we een hummeltje op een driewieler en niemand ziet het verschil
tussen echt of namaak. Waar is mijn mobieltje?
Dorothea D:
Waarom, als we alles in huis hebben.
de Prater:
U bedoelt het buurmeisje kan bij uw vader op schoot. Ja, excuus, even een belletje
plegen. Ja hallo Bob, - dat is onze fotograaf - met de Prater! Haal ik je uit je bed Bob?
Mooi, dan hou ik het kort. Pak je agenda, er komt een grote fotoshoot aan. Vijf, nee vijf
plus sterrenhotel. - Oh mevrouw, als u in de tussentijd nog wat werk wilt zien? Dorothea D:
Ik wil alles zien. Laten we goede manieren voor wat ze zijn, tutoyeren elkaar en doen
alles uit.
de Prater:
U, sorry, jij hebt daar een imposante waterbekken. Van eigen hand ? - Ja, Bob sorry is
hier nogal glad, ja hoor je nog - Hoe groot en wanneer begint het, vraagt Bob.
Dorothea D:
Niet gigantisch, maar er valt iets van te maken. Ja en er staat negen maanden voor. Dat
is dan in het voorjaar.
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de Prater:
- Nee Bob, jij maakt de foto’s. Wat zij maakt? - Bob vraagt wat jij maakt.
Dorothea D:
Als het een vraag van discretie is, hoteliers zijn discreet geboren! Maar als hij het zo
graag wil weten. Een kindje.
de Prater:
Een wat zegt u?
Dorothea D:
Tu, tu, zijn we gelijk weer op u. Geef ik je al de keuze het staand en niet op je knieën te
doen en wat doe jij, je trekt je terug!
de Prater:
Wat moet ik zeggen? - Wacht Bob, kom zo bij je terug Bob -.
Dorothea D:
Je wilde zeggen, u neukt voortreffelijk, maar?
de Prater:
Ongeacht hoelang we erover doen, we komen er wel uit - nee Bob, dat van die lengte
slaat niet op jou -. Mevrouw er bestaat zoiets als normen en waarden.
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Dorothea D:
Als norm geldt dat vijf minuten niet echt iets is wat een vrouw graag hoort. En waarden,
zit allemaal tussen de oren. Zodra er iets valt te halen, gaan ze als eerste verloren.
de Prater:
Een voorschot? - Bob hoorde jij ook dat woord voorschot?Dorothea D:
Ach, natuurlijk, niet aan gedacht, wat dom. Kan nu wat privacy?
de Prater:
Bob, we hangen, het is rond.
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2e akte
(Bob is in het hotel gearriveerd. De eerste foto wordt van het restaurant gemaakt. Karl ‘t
Hof zit gekleed in kokstenu in zijn rolstoel aan een gedekte tafel en ziet er op toe dat R.
Nes als ober de gerechten voor een foto opdient. Achter de halfdoorzichtige wand vindt
een conversatie uit het nabije verleden tussen de Prater en Dorothea plaats)

Bob:
Door een glazen deur. Aan het einde van de gang. Ruikt naar restaurant. Licht, waar is
het licht! Zoek de ficus en ik zeg u waar de schakelaar zit. En wat hebben we hier? Een
gewatteerde stopcontact. Kolere, wat een klap, ligt een dooie tyfusrat.
R.Nes:
U zocht licht? En dat meneer gaat in de biobak.
Bob:
Wie ben jij? Ik zoek eigenlijk een opa in een opgevoerde rolstoel. Kutzooi. Ik zie al, dit
wordt niks. Neon op een systeemplafond. Met die spiegel is het of een komeet door de
ruimte raast!
R.Nes:
Frans.
Bob:
Zeg Frans, kunnen we dimmen en misschien een kaarsje opsteken.
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R.Nes:
Kaarsjes gebruiken we alleen als er gasten zijn.
Bob:
Zeker om die liflafjes wat groter te doen lijken.
Karl ‘t Hof:
Sta er niet als fokstier van achter op te komen, ga eens opzij. Die wijnkoeler heet niet
Frans, maar bedoelt de spiegel. En die liflafjes dat zijn exquise 18 eeuwse
mondvermaakjes.
Bob:
Wie heeft mij horen zeggen dat het bedorven is? En u bent? Ach, natuurlijk. Luister chef,
mooi zo’n vork en mes, maar zo’n gereedschapskist is teveel, veel teveel.
Karl ‘t Hof:
Het enige wat ik teveel vind is de prijs. R. Nes, leg uit wat wildscharen zijn en dat dit
contractueel is vastgelegd. Het is alles op advies van de Prater.
Bob:
De Prater meneer, die had hier allang moeten zijn. Ziet u hem ergens ? Nee dus. U mag
slachten en hakken aan tafel wat u wilt, maar ik heb van niemand advies nodig.
R.Nes:
Minder gaat niet.
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Karl ’t Hof:
Kop dicht. Als het aan jou lag was dit een uitspanning met campingfriet!
Bob:
Het gaat hier niet om meer of minder, maar om detail. Je gaat niet ombouwen als je met
een bijzettafeltje klaar bent.
Karl ’t Hof:
Had die veredelde stofzuigerverkoper zijn zin doorgedreven, dan was mijn gloednieuwe
keuken nu in een stookketel omgesmolten.
R.Nes:
Dat idee van een likeurtje voor de bruidsuite was van Dorothea. Ook de naam tranendal.
Karl ’t Hof:
Laat je zuster erbuiten en jij blijft met je poten van dat schilderij.
Bob:
Meneer, bekijken we het vanuit oogpunt van een schilder. De kunst is om een voorwerp
uit te lichten. Neem dat uitgemergeld kindje naast die varkenskot.
Karl ‘t Hof:
Dat was de herberg van mijn grootouders. En dat pestjoch dat er staat moest op straffe
van de stookrooster wild, vossebesjes en eekhoorntjesbrood afstaan. Werd mijn vader.
Ik kook nog zoals hij deed, in rein plantaardige olie. Zelfs onze stoelen zijn er in gelooid.
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Bob:
Die schnitzels met een stamboom slaan volledig dood. Wilt u ze erop, kunnen we twee
dingen doen. Drie dagen uitlichten of die gordijnen gaan open.
Karl ‘t Hof:
Wat denkt die vent wel, dat ik me in een uitstalkast laat exposeren.
(Achter de glazen wand, terug in het nabije verleden geeft de Prater Dorothea D een
massage)
de Prater:
Het mooiste is als je met een foto een voorproefje kan geven. Stel je voor hoe je door
een raam de gasten ziet dineren. Op den duur wil iedereen in jullie etalage gezien
worden, het liefst op de eerste rij, anders tel je niet mee.
Karl ‘t Hof:
Is dit mijn loon, kinderen die alleen oog hebben voor het uiterlijk. Zal ik u zeggen waar
binnen en buiten in ons jargon voor staat? R.Nes de trolley, waar blijft de trolley?
R.Nes:
Voor de grote eter is er kalfshersens afgemaakt met een eierdooier. Voor de
middelmatige eter is er ganzenlever in port op een bedje van zwezerik in truffelnat. Voor
mee-etertjes doen we een eendenlevertje in roseviseesaus.
Bob:
Een inkijkoperatie!
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Karl ‘t Hof:
Er ligt meer op dat bord dan wat jij in je kop hebt. Niets is aan het toeval overgelaten. Dit
is een manier van denken, het komt allemaal van binnenuit. Ik mis iets. R.Nes, waar heb
je de Siciliaanse bloedworstjes gelaten?
R.Nes:
Op de buitengrens.
Bob:
En wat hebben jullie behalve Creutzfeldt nog meer op het menu?
R.Nes:
Als ik het voor het zeggen had een immer wisselende aanblik van fanfare, parades en
vlaggende volksgenoten.
Karl ‘t Hof:
Wordt onze kleine Marieke wat gevraagd? Weet u, als mijn dochtertje het hier voor het
zeggen had gehad, stond jij nu in een oesterbar.
R.Nes:
Een dolfinarium als het aan de Prater lag.
Bob:
En stond jij als vlasblonde viking vis te drogen, niet Frans of hoe je ook heet. Ik zou
zeggen dat we die waterzooi wat gaan uitlichten.
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Karl ’t Hof:
Ik zei nog tegen die Prater, dit is mijn kombuis. Zodra ik uitvaar kijk ik de dood
vastberaden in de ogen, niet in die van een of andere halfgare Botticelli. Ja waar blijft de
rest? Opdienen!
de Prater:
Na de primi en secondi zei ik tegen je vader, een caloriearm visdieet zou perfect op uw
dochters kuurbad aansluiten.
Dorothea D:
Is vragen om een mosselvergiftiging. Vader laat zich niks voorschrijven.
de Prater:
Nog voor de dolci zei hij dat hij met zijn reputatie geen reclame nodig had. Hij vond dat
als ik een foto wilde maken hem eigenlijk moest betalen. Gaan wij roet in het eten
gooien, zei ik.
Karl ‘t Hof:
Ik werd gedwongen om met de Prater in zee te gaan. Hij wilde ons ruïneren, maar er
werd niet naar me geluisterd.
de Prater:
Ik heb die ouwe toen verteld wat Dorothea D mij had verteld.
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Dorothea D:
Zeg weet je, sinds ik me afvroeg waar baby’s vandaan komen, kreeg ik van mijn vader
antwoorden die moeder niet kon geven. Hij liet me zijn garneerspuit zien en bleef
volhouden dat ik er om vroeg.
de Prater:
Ik zei, je vrouw is onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen en ik weet
hoe. Ze kwam erachter wat jij met je dochter hebt uitgespookt. Is niet mooi als dat
nummer in de openbaarheid komt.
Dorothea D:
Dat is verleden tijd. Zijn spuitje is verstopt. We denken aan een bezemwagen om zijn
prostaat te laten meeliften.
de Prater:
Toen zei ik, het zal hem zijn opgevallen dat zijn dochter zich gedraagt of ze in haar derde
maand is en dat hij beter alvast aan mij als vader van zijn toekomstig kleinkind kon
wennen.
Dorothea D:
Was het mijn vierde of vijfde tiramisu?
de Prater:
Of stelde hij liever zijn reputatie op het spel?
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Karl ‘t Hof:
Een goed keukenmes heeft twee kanten. Alles heeft twee kanten, dat wist de Prater ook.
Na een cursus uitbenen volgde een cursus haringkaken.
Bob:
En sindsdien is hij niet meer boven water gekomen. Misschien toch een kaarsje
opsteken, of nog een extra lampje opzetten?
de Prater:
Oh ja, voor ik onder de Beluga bezweek schoten mij mijn lievelingswoorden te binnen: Bij
aflevering van de goederen volgt de rest.
Karl ‘Hof:
Met het tussengerecht serveren wij het beste wat onze vissersvloot te bieden heeft. Wat
zei ik R.Nes, dan serveren wij R.Nes ...?
R.Nes:
Garnalencocktail in notendressing, bouillabaisse vierwindenstijl, zeeduivel in gember en
zoete paprika.
Bob:
Is het R. Ness, of Loch Ness? Ben je met je werpnetje in een zeemansgraf blijven
hangen? Lijkt op een halve schedel.
R.Nes:
U bedoelt, uh vader stond zoetwaterkreeft op het menu?
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Karl ’t Hof:
R.Nes wat doet die sambaltrekker, hij gaat de foto toch niet al maken.
Bob:
Nee, niet echt, we gaan met een proefpolaroid kijken hoe we dit decor naar de hand van
het publiek kunnen zetten. Prachtig doorkijkje zo`n kop. Je opa van het schilderij?
R.Nes:
Opa, nee niet echt, ik bedoel het is niet echt.
Karl ‘t Hof:
Niet echt ? Ik betaal niet zodat hij met een kijkkastje kan experimenteren. R.Nes, waar
zijn de wangetjes. Oprijden, oprijden. En de kaassaus, runderwangetjes horen in een
kaassaus. Zonder, wil ik er niet op.
Bob:
Kalm, ik gebruik zo’n snelle opnametijd, dat je niet meer dan een lichtvlek ziet. Zeg, ik zie
eigenlijk al met het blote oog een sausvlek en die zit niet op mijn lens.
R.Nes:
Verdomme ouwe lul. Had je niet even het fatsoen om het op te houden! Ik doe niet
anders dan achter je aandweilen.
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Karl ’t Hof:
Hoe jij over je oude weerloze vader praat. Waar rij je me heen? Het was gewoon een
natte scheet.
R.Nes:
U redt het geloof ik wel. Zie ik u zo bij mijn zuster in het kuurbad terug.
Bob:
In bad? Ach ja natuurlijk. Tja, zoals ik zei, het is niet eenvoudig om een inrichting naar je
hand te zetten. Kijk, als je niet op je vingers wordt gekeken, ben je in een flits klaar.
Panoramisch! Met wat licht op de achterkant en je kijkt door twee oogkassen
tegelijkertijd. Zal de Prater van opkijken.
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3e akte
Achter de glazen tussenwand bereidt Dorothea D haar indoorshop, sauna, en kuurbad
voor op de fotosessie. R. Nes bevindt zich in een stoombadhoekje en Karl ’t Hof maakt
zich gereed voor een bad en is geoutilleerd met een duikbril, pureerstaaf en wildschaar.
(bassin eventueel met torso’s en venusschelpen omgeven). Zodra Bob arriveert opent
de glazen wand. Ook hij kleedt zich om. Kleding benadert de Romeinse tunica. De
Prater die terzijde heeft gestaan, ontdoet zich na opening van de wand van zijn badjas
en positioneert zich op een sokkel als spuwende faunbeeld voor het bassin.

Dorothea D:
Heb ik me daarvoor ingezet, dat die fotograaf in het restaurant maar zijn gang kan gaan.
Karl ’t Hof:
Heeft die dat R.Nes? Ik heb een aardige duit voor dat brok fantasieslijpsel neergelegd.
Dorothea D:
Als ik er niet bovenop zit, loopt niks.
R.Nes:
Vaders muurbloempje.
Dorothea D:
Ik heb gewoon wat meer in huis.
R.Nes:
Zonder salon de beauté zou je niet eens een gezicht hebben.
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Dorothea D:
Ik doe dit niet voor mezelf. Ik hoef niet zo nodig. Mijn gasten zijn na een
voetreflexmassage wandelende visitekaartjes.
R.Nes:
Oh je doet het voor ons!
Karl ‘t Hof:
Dat verrekte hoerenkind heeft gedaan wat jij hebt nagelaten, nagedacht over ons
nageslacht.
R.Nes:
Nagedacht? Ik ben straks oom van een Fremdkörper.
Dorothea D:
Er was niks vreemd aan de Prater. Hij is net als alle andere mannen.
R.Nes:
Dat bastaardkind komt er bij mij niet in. Voor je het weet zit ik met een peuterzaal waar
die snotneus zit te toepen en zuipen.
Dorothea D:
Oh, teveel denksport voor die geschoren eikels van jou?
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Karl ‘t Hof:
Genoeg! Ik zal er tenminste op toezien dat het mijn kleinkind niet aan respect ontbreekt.
Familie is als een krop sla, klein van binnen, groot van buiten. Dat leren we het kind door
haar de eerste vijf jaar sla te laten wassen.
de Prater:
Ik heb geleerd dat je met een grote vis, een kleine vis vangt. Daarom had die ouwe een
duwtje nodig. Met resultaat. Is toch een geruststelling dat het vruchtje niet achter een
schaapskooi in een zompige uiterwaard ter wereld komt.
Dorothea D:
Ik hoor de fotograaf. Zie je dat ik een positiejurk draag? Weg weg, en vader, broek uit
voor je het bad in gaat.
Bob:
Arti dit, arti dat, wat nep hier, wat nep daar. Zelfs boven het bidet een lampje op een
Monet. Een shock toen ik ernaast zeek. En zowat gekookt toen ik ging zitten. Wie plaats
nou de hete kraan rechts? Er ging een stoomfluit door mijn reet. Zo, einde gang, hoekje
om, deur door.
(Opening van de glazen wand)
Dorothea D:
Was meneer al uitgefotografeerd?
Bob:
Het hoofdgerecht had niet veel om het lijf. En jij bent?
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Dorothea D:
Zeg meneer, is er iets mis met uw ogen? Boven de ingang staat levensgroot ‘schoenen
verboden’.
Bob:
Sorry, ik ben erg ruimdenkend, maar op hoge hakjes krijg ik geen woord uit mijn bek.
Dorothea D:
Ruimdenkende kerels vinden wij vaak in de klerenkast van hun hotelkamer hangen.
Bob:
Ah en jij levert de bodybags, ook tweepersoons zo te zien.
Dorothea D:
U ziet het? Ja mijn buik. Ach laat maar. Beginnen wij met de indoorshop. Wat denkt u
van dit standpunt?
Bob:
Maar dan bent u, ja u zeg maar niks, dochter, zuster en nog in blijde verwachting ook.
Bob, zeg maar Bob. En, wie is de gelukkige vader?
Dorothea D:
Dat gaat je geen flikker aan. En voor u is het mevrouw, mevrouw Dorothea D ’t Hof.
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Bob:
Tja mevrouwtje, kom ik op uw standpunt terug. Als ik eerlijk mag zijn, aan uw klein
Guggenheim is niks verloren. Met een display of twee in het bril en broekhoekje zijn we
klaar.
Dorothea D:
Kunt u even opzij, dan zie ik ook wat. Wel erg vlak, lijdt u soms aan polderblindheid. Dit
vind ik niks.
Bob:
Mevrouw, laat ik vooropstellen dat we alleen over niks praten, zolang ik er niet iets van
heb gemaakt.
Dorothea D:
Klaar?
Bob:
Nou ja, het is nogal alledaags. Gooi die kuisheidsgordels van Versace open en zet er
een Diesel op. Nee, laten we zo. Is er niet iets in de aanbieding?
Dorothea D:
Mijn gezichtsmaskers.
Bob:
Vindt u representatief? Mevrouwtje droom verder in uw spiegelbeeld. Als wij nu eens
radicaal van positie veranderen en winkels aan winkeliers overlaten.
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Dorothea D:
Meneer ik weet niet wat er met u is afgesproken, maar ik weet wat de Prater met ons
heeft afgesproken.
Bob:
Telkens als ik iets voorstel, verschuilen jullie je achter de Prater. U mag rechten aan zijn
ideeën ontlenen, maar niet op die van mij.
Dorothea D:
Waar ik naar mijn mening teveel, veel teveel voor heb betaald.
Bob:
Teveel? Wie maakt kunst onder omstandigheden die het risico van waanzin in zich
dragen. U soms, hij soms? Ik ben hier voor u, u niet voor mij.
Dorothea D:
Ach, mag ik u ten overvloede er aan herinneren dat u geen gast bent maar voor ons
werkt. Ik vraag me ernstig af voor hoelang. Heeft u wel verstand van fotografie?
Bob:
Dat is geen kunst. Het komt op inspiratie aan en dat komt van boven, begrijpt u.
Dorothea D:
U bent van de verlichting? Ja een vloek voor het verstand. Het zou al een kunst zijn als u
niet alleen uw eigen individu in het middelpunt plaatst, maar ook denkt aan kuren,
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reinigen, genezen. Met water. Water als katalysator tussen geest en lichaam. Dat, ja dat
wil ik straks terugzien, daarvoor bent u hier.
Bob:
Pardon, is het niet andersom. Zeg een synthese tussen wat men is en uiteindelijk wil
worden.
Dorothea D:
Je gaat te water en dan word je uit het water geboren. Ja inderdaad, in die volgorde.
Bob:
Verwerk dat maar in een catalogus. Kunt u zelf portretknippen en op volgorde plakken.
Dorothea D:
Waar gaat u heen? U heeft straatkleren aan, en zijn dat uw sokken die zo stinken?
Bob:
Aromatherapie. Dat bedoel ik met inspiratie. Onthouden we. Okay, op naar het badhuis.
Dorothea D:
Badhuis, daar wordt ontluisd. Wij gaan terug tot de thermen van Diocletianus. Decorum
wordt niet alleen op prijs gesteld, het is verplicht. Hier uw omslag en een handdoek vindt
u in het apoditerium.
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Bob:
Mevrouw kom me alsjeblieft niet met het snobistisch leefklimaat van ene anus. Bad is
bad. En wat is dit, een lendendoekje? Noem je dit in stijl uit de kleren, het is erger dan
een kostuumvoorstelling.
de Prater:
(Als spuwend Faunbeeld op de rand van het bassin) In een klassieker is aankleding niet
een eerste vereiste. Pas in de loop der tijden compenseerde kleur en contrast ons harig
bestaan. Wat voorop staat …
Dorothea D:
U kunt het nummer van uw kleedhok onthouden? Zie ik u na de douche.
Bob:
Oh nee kut! Alweer een buktoilet!
De Prater:
Ja voor het me ontglipt, voorop staat de gezwollen taal met zijn ellenlange pauzes.
Dorothea D:
Je kan van de Prater zeggen wat je wil, maar hij had vergeleken met die fotograaf
inlevingsvermogen.
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de Prater:
Ja, ik stelde me voor hoe de zon achter deze magistrale vensters op de rivier weerkaatst,
hoe de rivier door goudbeslagen waterkoppen sijpelt en het bad op het peil van de rivier
brengt, en je het onbeschrijflijke gevoel krijgt niet in bad, maar in de rivier te stappen.
Karl ‘t Hof:
Zal ik eens zeggen hoe het voelt, je voelt je verkocht.
de Prater:
Klopt. En wat doe je dan. Je leunt met een schenkmeid achterover en laat je met een
spelletje bal, fluit en dans vermaken.
Dorothea D:
Vader wat is dat ding?
Karl ‘t Hof:
Een pureerstaaf voor achtergebleven Pratertjes.
Bob:
Waar is die kroostvijver?
Dorothea D:
U bent er uit. Welkom in de tempel van Asklepios, de enige bacterievrije god van Rome.

38

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Bob:
Kijk aan, paps au bain-marie, en dat stoombroodje, is dat niet zoonlief?
Dorothea D:
Wat is een kuurbad zonder gasten? Voor u verder gaat, wijs ik u er op dat u drie dagen
geen seks mag hebben gehad. En heeft u varkensvlees gegeten?
Bob:
Nee, of ja, ik had een kortstondige flirt met een hond.
Dorothea D:
Braaf, dat sluit schurftmijt uit. Kunnen wij ons beperken tot wat uierzalf. Het is slechts
een formaliteit om de lucht en het water niet te bederven. Of prefereert u knijpers zoals
R.Nes?
R.Nes:
Voor we allemaal en public uit de kast komen, er wacht ook nog een zaal.
Bob:
Zonder zalf kom ik er dus niet in.
Dorothea D:
Slaat u Cicero er op na. Nee toch maar niet, dan mag u hier gaan liggen.

39

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Karl ‘t Hof:
Jij daar fotograaf, een raadseltje horen? Met een kruik vul je het bad in zes uur, met de
kraan open in vier en als ik het laat lopen zo’n twee uur. Als je het in een keer doet,
wanneer staat het tot aan je lippen?
Dorothea D:
Vader je weet wat van drinken komt, ik wil dat niet in het water hebben. R.Nes heb je
vader een kurk aangelegd?
R.Nes:
R Nes zus, R Nes zo, ja natuurlijk, voor de pleuris uitbreekt.
Karl ’t Hof:
Wat doe ik hier behalve dorstig zijn? Is het enige waar warm water goed voor is. Ja en
wie schrobt mijn rug?
De Prater:
Geef je baden amusementswaarde, dan maak je eigenlijk onopgemerkt een overgang
van toeschouwer naar badgast. Het vereist meer dan wat handvaardigheid.
Dorothea D:
Ja schuur maar aan de muur af! Zeg Bob, misschien mag ik wat aandacht, ik ben nu met
jou bezig, niet met hun. Sluiten we de ogen, ja en luister naar het getij. Kan het iets meer
ontspannen. Luister en hoor hoe de rivier zich naar binnen baant, hoe flora aan de oever
onderloopt en fauna voortjaagt. Hier en hier, en daar nog een beetje meer!
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Bob:
Uh! Ah! U zei niets over ontharen.
de Prater:
Een vakvrouw zal een okselhaar er nooit langzaam uit trekken, maar in één keer met
wortel en al eruit scheuren. Zalven doe je door je hand zo vlak mogelijk te maken, en wel
zo dat een holle echo weerkaatst als je tegen de lies aankletst.
Bob:
O! Dat noemt, uh u zalven. Waar bent u mee bezig!
Dorothea D:
U luistert, ik doe, dus plat blijven liggen en benen wijd.
de Prater:
Dorothea D is niet een veertje wat langs je wang strijkt, maar de hele zwaan die
plotseling uit het riet opschiet. Ze is niet te ontwijken. Je krijgt een klap, voelt je slap en
knieën onwillig spreiden.
Bob:
O, wat was dat, O!
Dorothea D:
Ja bij Persefone, wat denkt u, dit gaat huiddiep.
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Bob:
Uh, een aderlating?
Dorothea D:
Als ik met uw doorbloeding klaar ben, kunt u als marmerzuil door het leven.
Bob:
Als kathedraal van vlees.
Dorothea D:
Vlees, vlees! Ik heb genoeg gehoord. Je kan gaan. Ja opstaan, en gaan. Jij bent precies
zoals die anderen. Jullie denken maar aan een ding!
Bob:
Sorry, geen reden tot opwinding, ik bedoelde er niets persoonlijks mee.
Dorothea D:
Ik me opwinden? Wie zit zich lekker te maken, wie windt zich op? Je ligt erbij alsof dit
een bordeel is.
de Prater:
IJlings schreed ze op en neer, zocht in elke nis naar de bron van haar geschonden
leven. Gaten staarden haar uit een ruïne aan, wegen verloren zich in het verleden.
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Bob:
Zeg mevrouwtje D nog iets, ik weet niet wat u onder lekker verstaat, maar ik heb het
woord gehaktmolen niet in de mond genomen.
R.Nes:
Op haar eerste man heeft ze een vorstperiode geschaatst, met haar tweede vulde ze
een waterbed. Wees blij dat je klokkenspel er nog aan zit.
Dorothea D:
Ja was je van pas gekomen, maar helaas gemiste kans R.Nes. En voor u meneertje heet
ik nog altijd mevrouw Dorothea D ’t Hof. En de D die staat, ja wilt u het weten of niet, die
staat voor mijn moeder, of wat van haar over is. Vul maar in, of is dat te moeilijk.
Bob:
Klinkt niet denderend.
Dorothea D:
Tenzij je vader er met een moker in is gegaan.
de Prater:
Ze had gesmeekt tot haar tranen als maansteen stolden. Alles tevergeefs. Een golf van
smart overspoelde het hart toen de grond week, zij, onder zijn slagen bezweek.
Karl ’t Hof:
Ja dat interesseert geen hond. Slopen kan iedereen.
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Dorothea D:
Hou je erbuiten, dit is tussen mij en die, die, ja kijk hoe hij er bij staat. Het druipt er van
af. Wat ben je eigenlijk voor een man?
Bob:
Hoerenloper, mietje, wat wilt u dat ik nu doe, vertel me? Ja ik zou het wel weten. Als ik
wat meer artistieke vrijheid had gehad en niet noodgedwongen kutkiekjes moest maken,
had hier nu iemand anders gestaan, geloof me.
Dorothea D:
Maar jij staat hier, en ik zal je zeggen waarom. Omdat je elke kans om boven de
middelmaat uit te stijgen en een fotograaf van formaat te worden bent misgelopen. En
dat kutkiekje, moet ik je helaas ten goede houden, al zou ik toch graag een foto willen
zien.
Bob:
Formaat? Ik presteer boven formaat, alleen al omdat ik niet op profijt uit ben. Maar wat
weten jullie daarvan. Voor jullie staat artisticiteit gelijk aan een begrotingsplan. Dan vraag
ik liever een vuilnisbak om uitgave van statiegeld.
Dorothea D:
Tja, wie zijn ellebogen niet gebruikt eindigt bij het straatvuil.
Bob:
Mag zijn, maar ik kan nog over mijn schaduw springen, maar jullie, jullie weten van
gekkigheid niet hoe je voor het voetlicht moet treden.
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Dorothea D:
Volgens mij ben je laatst bij het oversteken door je schaduw gesneden en heb je te laat
de overkant gehaald.
Bob:
Mooi, een loser, afgedaan. En moet ik er nu een eind aan maken?
Dorothea D:
Je zegt het, of is er nog iets. Nee, dat is je antwoord? Zielig.
R.Nes:
Voor je het weet zit je met een mislukt antwoord en zij met een gelukte zelfmoord en dan
kan ik naar een foto van de zaal fluiten. Kunnen jullie met dat geleuter ophouden voor ik
in een fondueprikker verander.
Dorothea D:
Ik ga zolang door tot moeder van elke smet is gezuiverd, ook van jou.
Karl t Hof:
De schrik der embryonalen.
Dorothea D:
Vulgariteit is exclusief aan mannen voorbehouden, aan jullie allemaal. Vader kan die
spuwer eindelijk aan.
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Bob:
Nou het is dat u een vrouw bent, anders had u een serieus probleem. Dus wat wilt u nu,
dat ik de foto maak of maakt u hem liever zelf?
Dorothea D:
Ja wat zei ik en ik wil de camera hier, heel dichtbij, precies waar ik nu sta. Zo zie je bron
en toonbeeld tegelijkertijd. Kijk, hoe zij ons in haar meest ongerepte gedaante spiegelt.
Zie je het? Ja vader kan die spuwer nu eindelijk aan, en dan wil ik zien hoelang je onder
water kan blijven!
Bob:
Mooi, een dubbelportret minder, maar die manneke pis wel in spiegelbeeld.
Dorothea D:
Wie heeft het over een dood beeld! Het gaat hier over mij, moederschap, over leven,
over natuur, puur natuur. Kan of wilt u dat niet zien? Camera dichterbij, dichtbij!
Bob:
Ik zal u zeggen wat ik zie, de bodem. Die echoput staat bijna kurkdroog. Hoe stelt u zich
dat technisch voor?
Dorothea D:
R.Nes, heb je weer te lang onder de douche gestaan?
R.Nes:
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Ja wie heeft hier smetwaan!
Dorothea D:
Vader, heb jij de filters soms verstopt? Vader!
Karl ’t Hof:
Hoezo nee, er moet rotzooi met het getij zijn binnengestroomd. Het lijken wel
mergpijpjes.
Dorothea D:
Waar wacht je op, haal het eruit, zuig ze van mijn part leeg, duiken vader, duiken.
Bob:
Ah, heeft iemand met zijn poten vastgezeten. Ja de natuur haal je er niet uit.
Karl ’t Hof:
Wel met een wildschaar. Kijk, het is los, het werkt, het werkt weer!
Dorothea D:
Stil, ja zij stroomt, luister. Bij mijn negen gewijde gaten, druppel voor druppel pleng ik en
breng dit offer aan Asklepios , uh aan mijn moeder, die niet kon zwemmen, en helaas
ook niet kon vliegen, en aan het kind in mijn buik die ook niet kan vliegen, maar de rug
en schoolslag al volledig beheerst, en aan..
Bob:
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Ziet erg rood wat er uit die spuitgast komt, zit dat allemaal in die sloot? Als paps nou
onderduikt maak ik hem af.
R.Nes:
Ja maak hem af, maak hem af.
Dorothea D:
Nee nee, niet van hier af, niet van bovenaf. Ik wil het van onderaf.
Bob:
U denkt toch niet dat ik in die baggerzooi stap. Maar ik kan, ja ik kan, ja dat is ‘m, als ik
nou dat het elektrasnoertje van de lamp om de camera windt, de zelfontspanner op vijf
seconden zet. Zo, nu niemand bewegen, tel ik tot drie en dan mik ‘m erin, krijgen we dat
bloedbad direct voor de lens. Een, twee ...!
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4e akte
(De glazen wand wordt gesloten. Dorothea D omgekleed in positiejurk, rijdt Karl ’t Hof
gehuld in ruitjesplaid op, en parkeert hem voor een klein podium voor de wand. Het
podium wordt door Bob, na zich te hebben aangekleed, opgereden, waarna hij statief en
fotolampen opstelt. R.Nes en de Prater stomen achter de wand in een stoombad. Na dit
gesprek in het verleden verschijnt R.Nes in te grote rijlaarzen, te kleine uniform en met
vaandel voor het podium. De Prater stelt zich in smoking tussen het publiek op.)
(In het stoomhokje)
de Prater:
Tussen de lustspelen door maakte ik me hard voor de laatste stap. Die vaandeldrager
over de streep trekken. Mijnheer ’t Hof junior!
R. Nes:
Dat is Nes, Nes van moeders kant. Als je wat te zeggen hebt, zweet het maar uit.
de Prater:
Zo’n Turks bad is de ontmoetingsplek bij uitstek.Tussen bijvoorbeeld een autohandelaar
en bankfiliaalhouder in geperst is het ideaal zaken doen. Je wordt uitgekleed waar je bij
zit.
R.Nes:
Jij hebt zo de brandweer nodig. Maar voor we tot de kern van de zaak komen..
de Prater:
Uw pronkzaal?
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R.Nes:
Nee, zet ik de thermostaat op honderd, gooi de boel in het slot en dan luister jij en luister
goed praatjesmaker. Jij hebt als import met mijn zuster lopen klootviolen. Zoiets zet bij
ons in de provincie kwaad bloed.
de Prater:
Ja, dan moet het hele land stoom afblazen. Volkomen begrijpelijk. Zonder zweet geen
bloed en zonder bloed geen tranen. Kortom, geen drama.
R.Nes:
Die spagaat heb je mijn zuster al aan gepraat. Het gerucht gaat dat je haar eerst hebt
besodemieterd en toen verkracht. Daarna heb je tegen mijn wil een erfgenaam gemaakt.
de Prater:
Geruchten, dweperij, wat in spelonken als dit gedijt voor het tot vuilspuiterij uitgroeit, en
via muurschriften een glibberige weg vindt naar vunzige foldertjes die je ongevraagd in
de bus krijgt. Bestaat zoiets nog, klinkt erg uit de tijd.
R.Nes:
Niet voor een aantal zeer verontruste ouders en een legioen partijgenoten, voor wie ik de
eer heb als woordvoerder op te treden.
de Prater:
Voor een lynchbeluste parochie, ja! Mag je vader de kansel op. Kunnen ze hem eraf
schieten. Mijn broek zakt er vanaf wat hij met jullie heeft geflikt.
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R.Nes:
Met ons?
de Prater:
Ja ook met jou, mijnheer. Of moet ik zeggen mevrouw ! Wat is het, Repelsteeltje? Nee,
Rita! Ja kijk niet zo verbaasd, ik weet het van je zus. Hoe ben je eigenlijk geëgaliseerd.
Ja denk je echt dat ik mijn ogen in mijn zak heb zitten?
R.Nes:
U ziet het?
de Prater:
Zie je het? Met zo’n jumboknijper in je slip span je de afsluitdijk naar de kroon.
Weten je vriendjes er eigenlijk van af.
R.Nes:
Eén woord en je bent rookvlees.
de Prater:
Kijk, het zal mij worst zijn wat je bent. Voor de één is het een lijfstraf, voor de ander
lifestyle. Dus wat wordt het, met een gemankeerde familie in de publiciteit, of goochelen
met hormonen en aan de toekomst bouwen?
R.Nes:
Jij schoft, als ik het hier voor het zeggen had.
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de Prater:
Had je je mannetje gestaan en paps vermoord. Helder.
R.Nes:
Je komt hier niet mee weg.
de Prater:
Heb je een keuze? Niet dus. Als we nu eens vanuit dit nymfenbadje een spetterende
overgang naar de toneelzaal maken.
R.Nes:
Toneel, wat koop ik ervoor.
de Prater:
Te klein? Absoluut gelijk. Je wil groot. En dan heb je het over revues en musicals.
Massavermaak maakt het verschil tussen een minigolfbaan en een golfclub.
R.Nes:
En jij denkt dat jij dat verschil kan maken.
de Prater:
Als je eenmaal naam hebt kan je alle kanten uit. Naamsbekendheid is de meest
onderschatte vorm van promotie. Het zet je in een oogwenk op de kaart.

52

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

R.Nes:
Ik wil niet op de kaart, maar op de kieslijst.
de Prater:
Zet je twee petten op en sla je een brug tussen bedrijf en politiek. Jij betaalt, dus jij
bepaalt wat het publiek te zien krijgt. De natte droom van elke schouwburgdirecteur.
R.Nes:
En hoe denk je dit imago op te vijzelen?
de Prater:
Tussen je rol als mediapaus en volksmenner door verzorg je het fris en versnaperingen
in de pauze. Een kniesoor die daar tegenwoordig nog over valt. Ik zou dan wel om het
publieksgerichter te maken alvast het achterhuis tot theatercafé vertimmeren.
R.Nes:
En waar pas jij in deze voorstelling?
de Prater:
De kunst is en hier komt de klapper, dat we de zaal zwart-wit fotograferen. En hoe geven
we het die nostalgische touch? We kleuren het bruin in!
R.Nes:
Bruin? Waarom niet gewoon zwart laten, heb je ook bimbokunst. Nee ik denk het niet.
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de Prater:
Elke partij heeft tegenwoordig een kleur en die van jou is zo bruin als het maar kan. We
kunnen er natuurlijk wat trendy rood, groen of blauw aan toevoegen. Kan allemaal!
R.Nes:
Komt niks van in, wij zijn blank en daar trots op. Ik waarschuw je, handen weg van de
partij, anders hang ik je te bleken aan een waslijn.
de Prater:
Ach tussen je slipjes. Zien we ook nog testosteron aan het werk.
(R.Nes kleedt zich voor de zaal in te kleine uniform en te grote laarzen en draagt een
vaandel. De Prater stelt zich in smoking tussen of direct voor het publiek op)

Bob:
Ik krijg na die klap mijn poten niet meer over elkaar. Dat wijf heeft me voor het leven
getekend. Ah, komt tramlijn D al.
Dorothea D:
Had je het getatoeëerd willen hebben?
Karl ‘t Hof:
Leg je een kapitaal neer voor een rolstoelvriendelijke zaal, en dan kom je het podium niet
op.
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Bob:
Is hier zichtbaar bezuinigd, na ja, behalve op figuranten. Nee maar, de artistieke leiding
in military look. En kijk aan, is het vlaggetjesdag of één of ander theaterfestival?
R.Nes:
In deze arena wordt gestreden, niet in invalidenwagentjes rondgereden.
Bob:
Oh, toch een exercitie.
Dorothea D:
Moet ik hem alleen ophijsen of zijn we hier om voor een sportvereniging te werven?
R.Nes:
Houd je rein van leden, wat vooral jou moet aanspreken. Geef die sjaal om je buik. Het
kind flikkert er echt niet uit. Trekken.
Karl`t Hof:
Waar blijft mijn verdomde kleinkind?
Dorothea D:
Als het zover is plakken wij zijn foto in. Misschien moeten we je op een bierkrat ernaast
zetten.
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Karl ’t Hof:
Stelletje prinseserwten, ik wil er op, hoe kan me geen kut schelen.
Dorothea D:
Leggen we de lus lager aan.
R.Nes:
Of gelijk om zijn nek.
Karl ‘t Hof:
Als kamermeisjes had ik jullie nog onder de knie. Ja trekken, met de rolstoel, niet zonder
de rolstoel!
Bob:
Zeg Frans, of hoe je ook heet.
R.Nes:
Dat is Nes, Nes van...ach laat ook maar.
Bob:
Ja whatever, ik vind het leeg, erg leeg! Niet dat de leegte het minder interessant maakt.
Maar het zou gelijk wat minder leeg zijn als er mensen zaten.
R.Nes:
Leeg, hoezo leeg, wij zijn er toch!
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Bob:
Zo, en kan iemand mij vertellen wat dat er aan toevoegt?
R.Nes:
Alles voegen wij toe, alles!
Karl ’t Hof:
Zat ik net soms in een lift?
De Prater:
Voor je aan de verwezenlijking van een kaskraker begint, til je de zaal naar een hoger
plan, en dat hoeft niet luxueus te zijn, maar wel vlak als het kan.
Bob:
Jullie, aha en? Zie ik soms nog iets of iemand over het hoofd?
de Prater:
Begin dus helemaal onderaan. Paai een tapijthal voor een paar planken kliklaminaat, wat
met parades beslist geen overbodige luxe is. Ga dan door naar de volgende stap.
Dorothea D:
Ja een stoel, je had minstens een stoel kunnen neerzetten.
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de Prater:
Gemak dient de mens en dat vergt een bescheiden investering. Houten klapstoeltjes.
Spartaans, maar als iedereen in een keer opwipt heb je een staande ovatie.
R.Nes:
Verdomme Dorothea, na al die tijd bij jou in bad zou ik het fijn vinden als je een beetje
meedenkt. Je bent hier niet om achterover te leunen. Je bent vulling, dus niet achter,
maar naast vader, en andersom verdomme, de zaal is daar.
Bob:
Zij avondvullend? Mooi, kaartje achterin bij de conducteur. En verder?
R.Nes:
Vader voor, niet achter de vaandel.
de Prater:
Tja voor de liefhebber van een ouderwets gordijntje, theaterstof gaat per strekkende
meter en het hoeft echt geen Benno Premselabreisel te zijn.
R.Nes:
Nou, een bord voor je kop als je het niet ziet. Ja wat sta je stom te kijken.
Bob:
Ik zie het niet. Is er niet meer behalve jullie als façade?

58

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

R.Nes:
De Prater zag dat als een winwinsituatie en ik als winst.
de Prater:
Is de zaal op orde, dan doop je de naam om in een verzekeringsmaatschappij. Met wat
bedrijfsabonnementen heb je gegarandeerd volle bak en als de fik er in gaat ben je nog
gedekt ook. Zijn we zover dan zoeken we het hogerop en gaan het podium op.
Bob:
De Prater quitte spelen, zo ken ik hem niet. Die is van je hebben, halen en houden.
Okay, is tenminste één iemand die wat in deze tent ziet.
Karl ’t Hof:
Zag!
Dorothea D:
Vader wil zeggen, daar kan je je nog lelijk op verkijken.
R.Nes:
Wie interesseert wat hij zag of ziet, wat is dit voor een piepeltjeshouding!
Bob:
Ik zou zeggen een familieopstelling.

59

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Dorothea D:
Precies, we borduren gewoon op de gegeven werkelijkheid voort. Mensen komen
speciaal helemaal uit de provincie voor een dagje kuren.
de Prater:
Ja en dan ga je voor een mooi decortje naar de lokale bad en bedwinkel, die in ruil voor
naamvermelding in het programma het sanitair en een ontstopmiddel leveren.
Dorothea D:
En dan? Vader?
Karl ‘t Hof
Tover ik een waterkonijn uit mijn hoed.
de Prater:
Voor keukenbenodigdheden strik je een doorsnee designwinkel, of beter nog een derde
wereld recyclecentrum en richt je een dankwoord aan de dienst ongediertebestrijding.
R.Nes:
Klep dicht!
Dorothea D:
Ach wat, iedereen heeft gewoon heerlijk gegeten en gedronken en wil zich daarna flink
amuseren.
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R.Nes:
Amuseren? Dit is mijn zaal, ik heb het hier voor het zeggen. Dus buik in, bek houden en
rechtop als ik tot de natie spreek!
Karl ’t Hof:
Ja wat wil je, dat ik een handstand maak. Waar blijft die foto?
Bob:
Het wordt dus geen acrobatiek. Maar politiek kan ook erg amusant zijn.
R.Nes:
Je dacht toch niet dat je zo’n slap kritisch toneelstukje krijgt te zien, waarin types als jij
onafgebroken commentaar geven. Dat soort komt er niet in.
Bob:
Oh, springt daar een muilkorf uit het plafond?
R.Nes:
Zei ik het niet! Jij bent zo eentje die denkt dat hij over alles kan meepraten. Daar heeft
het volk zijn buik van vol. Weet jij wat het volk echt wil? Nee, naar hun mening wordt niet
gevraagd. Ik doe daar tenminste iets aan. Ik weet wat ze willen, ik spreek hier voor ons
allemaal, voor de hele zaal.
Karl ’t Hof:
Ja geen kunst, dat zijn wij.
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R.Nes:
Jij bent fake en houdt je klep. Als ik hier klaar ben, dan hebben we het niet meer over
kunst, maar over staatskunst.
Bob:
Staat, wat voor staat? Luister, kunst kan politiek zijn, maar politiek nooit kunst, wat is
gebleken, want die laat het allemaal aan jullie en de kamer van koophandel over, dus
daar schiet je geen fuck mee op.
R.Nes:
Correct, correct goochem, iemand moet het vuile werk doen. En als dan het puin
geruimd is, ben ik er om je de rest te doen vergeten.
Bob:
Je bedoelt er blijft geen kunst over als jij het alleen voor het zeggen krijgt. Correct, hoe
krijg je het uit je strot man!
R.Nes:
Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik wil, nee zo was het niet. Mijn wil is die van het volk, en
wat zij willen, wil ik ook.
Karl ’t Hof:
Ze willen het zoutloos.
Dorothea D:
Nee, ze willen een zitplaats.
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R.Nes:
Nee mij, mij, mij!
Bob:
Ja als je maar hard genoeg brult, ‘ik weet wat de mensen willen’, geloven ze het ook nog.
Wat je ook voorgeschoteld, ze vreten het tot vervelens aan toe. Als je dan ontdekt dat
het allemaal van hetzelfde is, is het te laat. Voor een kort pleziertje is de eeuwigheid aan
de leegte prijsgegeven en daar sta je dan, alleen op de wereld. Nee, niet eens brood en
spelen. En dan wordt mijn soort ook nog de toegang geweigerd.
R.Nes:
Het wordt pas amusant als je er toch inkomt, dan kan ik je eruit meppen.
Dorothea D:
Wacht, met principes komen we geen stap verder. Mag ik namens de zwijgende massa
ook iets zeggen.
R.Nes:
Zwijgen, dat zegt het al, en die rat doet wat is afgesproken.
Bob:
Gaan we beledigen? Ik zal je zeggen en knoop dat goed in je oren. Wij allen hier, ja zelfs
jij mispunt, zijn uniek. Ik heb alle moeite gedaan om dat een gezicht te geven, ja ondanks
al die fratsen en kuren. Maar jij, jij maakt er een eenheidsworst van waar de honden
geen brood van lusten.
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R.Nes:
Wat noem jij worst? Zie jij een worst? Dat kan je niet eens een gezicht geven! Denk jij
dat je wat beters bent hufter. Als ik de kans krijg plet en vermorzel ik je zolang tot je weer
helemaal onderaan de voedselketen staat, vuil stuk onderkruipsel!
Bob:
Ja weet je, mep jij er maar op los, ik kom er zo ook wel uit. Jij kan van mij in je stront
gaarkoken.
R.Nes:
Wat doet hij met die lamp, terug met die troep, onmiddellijk weer uitpakken. Zeggen jullie
ook wat.
Dorothea D:
Ja als je nou eens ophoudt met schreeuwen en zegt dat je het allemaal niet zo hebt
bedoelt.
R.Nes:
Ik heb het wel zo bedoeld. Wie denkt hij wel dat hij is, een flut, een niemand.
Bob:
Zal je me ook niet missen.
R.Nes:
Ik ken invloedrijke politici. Jij krijgt nooit nergens meer een baan, nergens, nergens!
Vader een naam, een naam!
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Karl ’t Hof:
Stomme trut.
R.Nes:
Ja moeten er klappen vallen? Dorothea doe wat in plaats van in je kut te zitten graaien.
Ja ga van mijn part met die buik in de deur staan.
Dorothea D:
Met schreeuwen en dreigen komt hij niet terug. Bob, Bob, hij is gewoon even zichzelf
niet meer, Rietje zeg dat je jezelf niet bent.
Bob:
Wie niet in deze sarcofaag! Jullie kunnen van mij doodvallen en de Prater erbij als hij
niet al ergens onder jullie kelder ligt.
R.Nes:
Mijn zaal, hij loopt weg, doe wat, doe godverdomme wat!
Dorothea D:
Alleen omdat jij je pillen bent vergeten, verpest je het voor ons allemaal. Ah, nee, nee,
oh jee, ik denk dat ik te vroeg ben. Kan iemand kijken, ik geloof dat mijn vliezen zijn
gebroken.
Karl ’t Hof:
Net op tijd. Persen, persen dan kan het zo nog op de foto.
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R.Nes:
Idioot, wat voor foto, die loopt net weg. En jij stel je niet aan. Weet je wat is gebroken,
ons contract sufkut!
Dorothea D:
Dat kan wachten, maar wij niet.
De Prater:
Je kijkt als een nieuwsgierig kind door een kier van het gordijn. Je ziet hoe de deuren
van de zaal zijn geopend en zij langzaam volstroomt terwijl zaalwachters de dames en
heren beleefd naar hun stoelen wijzen.
Karl ’t Hof:
Opzij jij, ze moet liggen.
R.Nes:
Niks opzij, opzouten jij. En jij propt die sjaal er in en je haalt die vent terug. Hier met die
sjaal!
Dorothea D:
Ik kan niet, ik kan niet lopen.
R:Nes:
Als je zo nodig moet liggen, ga je maar voor de uitgang liggen secreet.
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Karl ’t Hof:
Blijf met je poten van mijn sjaal. Laat los, laat los.
De Prater:
Geruisloos glijden de avondjurken langs het pluche van het armatuur. De zaalwachters
lijken zich te hebben gekostumeerd, al weet iedereen dat alleen de spelers dat doen en
daarom ook achter de gordijnen blijven, willen ze niet nog voor het echt is begonnen aan
geloofwaardigheid inboeten.
R.Nes:
Loslaten ouwe jammerschuit. Wat, gaan we liggen? Dorothea jij staat nu onmiddellijk op.
Dorothea D:
Het stroomt, zie je hoe het er uitstroomt, het komt, het is zover.
R.Nes:
Ik bepaal als het zover is.
Karl ’t Hof:
Nee persen persen.
R.Nes:
Van mijn podium af, er af, er af jij!
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Karl ’t Hof:
Ik blijf bij mijn kleinkind, Rita laat die sjaal los, wat doe je, nee niet de remmen los, niet
de remmen. Dorothea, Dorothe aah, aah!
De Prater:
Het wachten was op het teken de deuren te sluiten. Als de laatste kuchjes achter de
kroonluchter in de nok van de zaal samenballen, het licht geleidelijk dimt, heerst opeens
een afwachtende stilte.
R.Nes:
Oh vader, ik heb het niet gewild. Dorothea jij bent getuige, het was een ongeluk, zeg iets.
Dorothea D:
Wat zeggen, hij hing erg aan mijn sjaal en dat is me liever dan aan mijn kind.
R.Nes:
Ja hij heeft het zelf gedaan, dat hebben we allebei gezien.
Dorothea D:
Zeg voor ik doodbloed, kan je me vertellen of je al wat ziet?
De Prater:
Met spanning zijn alle blikken op het donkere vlak gericht, waarachter elk ogenblik een
andere ruimte oplicht en overvloeit in het publiek, alsof opeens één hersenhelft, de
andere beschijnt en wij toeschouwers van onszelf worden, onszelf in een droomwereld
terugzien.
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R.Nes:
Er is zoveel bloed, dat ik het niet kan zien. Ja, niet dat ik je dood wil, maar als je dood
bent, dan, dan ben ik, dan kan ik, dan kan ik er een zaal bij, nee nee een heel stadion
neerzetten. Oh nee, daar komt het mormel.
Dorothea D:
Waarom zegt het niets, het hoort toch te huilen.Ja wat, lijkt het op mij?
R.Nes:
Het lijkt erg op, Dorothea hoor je me nog, hoor je?
De Prater:
Ja, als dan eenmaal de gordijnen openen, wie torent tussen hemel en aarde?
R.Nes:
De Prater!
De Prater:
Ja dan valt het verlossende woord, dat de zaal in een golfbeweging meeneemt en
emotie op emotie over de ander laat rollen.
Dorothea D:
Maar waarom is het Pratertje zo stil?
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R.Nes:
De kleine bastaard is dood.
Prater:
Even schudt de zaal op zijn grondvesten.
Dorothea D:
Dood, dan zijn we zo allemaal weer bij elkaar.
R.Nes:
Ja, fijn weer bij elkaar.
Dorothea D:
Maar jij net even eerder dan ik. Wat als je jouw zaal van bovenaf kan zien, zoals bij een
luchtfoto?
R.Nes:
Een luchtfoto, hoezo?
Dorothea D:
Ik geef je een rottrap, kan je doodvallen teef. Zo..!
R.Nes:
Nee, nee, nee, niet in de vaandel, neeeeh!
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Dorothea D:
Mams, zijn Rita en Paps er al? Kijk mams, komt nog iemand mee. Je zal blij zijn met
onze kleine, al kan hij nog niet praten. Maar zijn vader, zijn vader...!
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Epiloog
(De Prater komt naar voren en verwijdert het podium met de rolstoel en familie. Bob rolt
de brug op. De Prater loopt met zijn attachékoffertje de brug op, belt en wacht
tevergeefs op de komst van Bob. Hij heeft een plaspoppetje bij zich. Bob schuilt als een
´regentje´ neerkomt met zijn fotoapparatuur onder de brug.)

De Prater:
Ik ken de mensen, ze willen net zoals ik zijn. Anderen zover krijgen dat ze tegen hun zin
doen wat je wilt. Het ligt in de aard van het beestje niet op de ander achter te willen
blijven, de betere te zijn. Mensen zullen ten alle tijden ontkennen dat ze zich iets hebben
laten aanpraten, dat voor ze is beslist. Ik blijf erbij, geld praat.
Bob:
Ik ben niet te koop, niet te koop, zei ik van begin af aan tegen dat wolvenpak.
de Prater:
Verdomme waar zit die Bob. Geef je een voorschot en dan daagt hij niet op.
Bob:
Okay, okay, van begin af aan als je er een snelle opnametijd bij denkt. Je weet dan hoe
het eindigt voor het goed en wel begint. In het echte leven moet je wachten tot het je
overkomt.
de Prater:
Neem op Bob, heb je een mobiel voor, ’t Hof zit beslist al klaar. Als hij het met zijn
dronken kop is vergeten vermoord ik hem.

72

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.
© Kristian Kanstadt
kanstadt@xs4all.nl
gedownload op 16 augustus 2022

Bob:
Maar dan is het eens en nooit weer. Ik heb het recht in die klotensmoelwerken gezegd,
val dood, hartstikke dood. Je bent een illusie armer maar je houdt je eigenwaarde.
Natuurlijk, verraad schuilt in een klein hoekje, en als er dan geen greintje integriteit meer
in je flikker zit, vraag je je af, hoe heb ik zo kunnen zakken, hoe ben ik in deze verdomde
schijtriool terecht gekomen.
De Prater:
Wat het me niet heeft gekost ze van hun imago te overtuigen. Wilden allemaal met hun
kop erop. Vindt Bob maar niks, maar als je die nog wat toeschuift, doet die zelfs een
triootje in het snijhuis. Ja een happy end vraagt om een strakke regie. Kijk, heb ik nog uit
een voorraadje ontdekspeelgoed. Made in China en kan nog echt plassen ook.
Bob:
Gezeik van boven, stront van onderen. Verzuip ik nog voordat ik van de brug spring. Ja
uit het oog uit het hart, met de natuur valt niet te spotten. Wie doet het haar na, zij maakt
het verschil tussen toeval en een onsterfelijk vergezicht. Het is hard, bikkelhard.
De Prater:
Schitterend, zo’n statig hotel aan een rivier waar de lichtjes in weerkaatsten. Levert een
fraaie buitenfoto op. Beter nog een vette vervolgopdracht. Ja is dat niet Bob, nee een
hond, ja het blaft en heeft vier poten! Tja, loop ik alvast maar op Bob vooruit.
Bob:
Is dat klotebeest weer, alsof hij het ruikt. Ja tussen ons is het uit. Uit hoor je, uit!
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