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Wanneer alle beelden verdwenen zijn,
en alleen het licht van de projector nog schijnt,
kunnen we spreken van de zuivere bron van zijn.

2

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

Mijn Apocalyps
Maart 2009
Tekst: Jannemieke Caspers
Met dank aan Peter de Graef

Locatie:
ocatie
In het hoofd van Emma.
Wachtkamer – autokerkhof – bibliotheek – wasserette – nachtkroeg.

Personages:
Tesse: meisje – 16 jaar – thuis: wachtkamer
Fabe: man – 28 jaar – thuis: autokerkhof
Job: vrouw – 30 jaar – thuis: nachtkroeg
Laurie: vrouw – 40 jaar – thuis: wasserette
Zazem: man – 62 jaar – thuis: bibliotheek
Alle personages zijn dik ingepakt, met mutsen, shawls en handschoenen aan.
Allen hebben een telefoon waarmee ze in contact kunnen komen met Emma. De telefoon van
Zazem telefoon is een vaste telefoon met een zwaailichtje i.p.v. een geluid. Fabe, Job en
Laurie hebben een mobiele telefoon met alle drie verschillende ringtones. Tesse heeft een
ouderwetse telefooncel in de wachtkamer staan.

Pianomuziek tip: Jean-Pierre Plisnier 7 maal 7 liedjes voor God de Vader! (Piano: Daan
Vanderwalle) Dr. Guislain museum & Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Belgie.

3

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

SCÈNE 1

In de wasserette. Grote trommels draaien. Een knuffelpandaatje met een groen badpakje aan
en een belletje op z’n hoofd staat op een van de machines. Hij trilt mee, waardoor hij zich
langzaam verplaatst, en zich met regelmaat gevaarlijk dicht bij afgrond bevindt. Job en Laurie
kijken ernaar.
Job
Plat met je bek op de bodem.
Rechterwang op ’t vochtige steen.
Je mond een klein stukje open, je neus scheef gedrukt, en alleen door ’t linkergat nog wat
lucht snuivend.
Je tong duwt tegen de achterkant van je tanden.
’t Smaakt naar koper.
Terwijl je met je nagels over de grond heen krast, lijkt er een hele wereld onder je te
bestaan. Het krassen wordt vergroot en vervormd je rechteroor in gezogen, langs je
trommelvlies, door het labyrint rechtstreeks het slakkenhuis in.
Je slikt.
Pok.
De buis van Eustachius opent een fractie van een seconde, maar net lang genoeg om de
werkende mannetjes naar buiten te laten. Zwart als mijnwerkers treden zij het daglicht
tegemoet, houweeltjes aan de riem, zakken vol gruis.
Je klopt met je vuist op het steen.
Ze houden pauze.
Drie keer.
Geen antwoord.
De kou trekt je lichaam binnen.
Je opent je ogen, je mond, om iets zeggen. Het blijft stil.
Je slikt.
Macht der gewoonte.
Pok.
Er is geen wereld onder je. Enkel steen. Steen, steen en dan wat lava.
Geen leven niks. Dit is de bodem. Dieper kan je niet.
…
Dieper kan je niet.
Hoor je dat? Hé!
Laurie
Het stinkt hier.
Job
Hé! Laurietje. Niet praten, luisteren.
Laurie
Ik was daar bij.
Job
Jij bent net dat pandaatje. Trillend door het leven, in zo’n afgrijselijk pakje met zo’n lelijk
koppie erop. En maar langs het randje huppelen.…Vind je het gek dat we er af geflikkerd zijn.
Hij is klaar.
De was.
Haal je het er nog uit, of hoe zit dat.
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Laurie
Ja.
Job
Waar het op aan komt, is jezelf aan je eigen haar omhoog trekken, binnenstebuiten keren en
alles met nieuwe ogen te zien.
Snap je?
Laurie
Ja
Job
Nee.
Dat snap jij niet.
De was…
Laurie
Die haal ik eruit.
Job
Ik zie het.
Laurie
Straks
Job
Wat is er mis met nu?
Jouw zweet stinkt.
Laurie
Echt?
Job
Ja. Daarom draait jouw was twee keer.
Altijd en opnieuw twee keer.
…
Laurie
Zweet hoort te stinken.
Job
Het gaat niet om wat hoort of niet. Het gaat erom dat de jouwe stinkt.
Doe er een tennisbal bij.
Laurie
Hoezo?
Job
In de droger. Dan kan het niet klonten.

Laurie haalt een fluitje onder haar trui vandaan en begint heel hard op het fluitje te blazen.
De telefoon van Job gaat over. Job trekt het fluitje uit Laurie haar mond.
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Job
God, heb je haar weer!

(Ze neemt op)
Met Napoleon. … Dag Emma. … Nee dat gaat niet. Waar wil je heen dan? … Welk onderdeel
van het begrip ‘gijzeling’ snap je niet? … Wij houden jou onder dwang, ja. Heel goed. … ja,
vast, ja. Dat heb je goed gezien. …
Weet ik veel…
Ik snap er ook geen reet van, maar ik weet wel dat het zo is. …
Je hebt de situatie zelf gecreëerd hoor dame. Laten we eerlijk wezen.
… Ja … ja, ik hoor het knagen. Ik hoor wel meer vreemde dingen de afgelopen tijd, maar ga ik
daarom janken? Precies!
Gewoon wachten.

(Hangt de telefoon op, Laurie vouwt de droge was op)
Opvouwen.
Laurie + Job
Dat doe ik.
Job
Nee dat doe je niet.
Jij rolt. Dat is wat anders.
Zoals papa het deed.
Laurie
Zo?
Job
Nee.
Laurie
Hoe dan?
Job
Hier!
Kijk!
He, Laurietje. Kijken. Anders leer je ’t nooit.
…
Zie je?
…
Maar zij lag daar dus op de bank, smaak van aarde nog in haar mond, zegt die therapeut: je
mist een controle illusie.
Zij zegt: een controle illusie.
Zegt hij: ja. Een illusie die het leven draaglijk en plezierig maakt.
Het is een overlevingsmechanisme. Iedereen trekt ’s morgens de deur achter zich dicht, stapt
op de fiets of in de auto en denkt daarbij veilig te zijn.
Het is je koude brein die dat doet.
De mogelijkheid dat je die dag in een verkeersongeluk verzeild raakt, is heel aannemelijk.
Maar omdat we elke dag toch over onze drempel willen stappen, doen we net alsof dat niet zo
is.
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Laurie
Ik was daar bij, Job.
Bij dokter Rosnoff.
We waren daar allemaal bij.
Zij zat op die bank. Zitten niet liggen.
Ze zat daar en gaf ons de schuld.
Ze zei: ik kan er niks aan doen. Ik krijg mijn hoofd niet stil. Help.
Ik was daar bij.
Job
’t Leven is gewoon ondragelijk gruwelijk. Als je je dat te vaak bedenkt, sla je door.
Je moet doen alsof je er grip op hebt, alsof je alles onder controle hebt, alsof dat zou kunnen,
anders red je het niet.

Laurie trekt een pistool en schiet Job neer.
Laurie
God was is het koud!
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SCÈNE 2

In de bibliotheek. Een ronde kamer met vele dichte deuren, vol met enorme boeken, grote
kaarten, plattegronden, puzzels etc.… een ouderwets groot en statig bureau in het midden. Op
‘t bureau staat een weegschaal, ‘n grote camera, en bandrecordertjes. Zazem zit aan zijn
bureau en haalt filmlint/negatieven uit de knoop.
De stem van Zazem op band:
Wij zijn Emma
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 38 jaar
Uiterlijk: 1.72 lang, blond vlassig haar, gemiddelde schoonheid
Broers en/of zussen: neen.
Burgerlijke staat: ongehuwd, onbevrucht, half wees, en alleen.
Familiaire ziektegeschiedenis: moeder had hersentumor met psychoses als gevolg. Vader
heeft een hazenlip.
Nationaliteit: A positief.
Opleiding: Goed! Rechten.
Werk: juriste gespecialiseerd in letselschade, aangesloten bij de maatschap.
Dromen: vergeten.
Bijzonderheden: er is een breuk ontstaan, doordat Emma, wij, het idee heeft gecreëerd dat
wij, haar gedachten, haar gevoel, haar binnenste, los van haar zouden handelen.
Resultaat: Ik is in zij en wij.
Welkom in ons hoofd. We are out of control. We’re in control now. Of zoals Emma het zegt: Ik
word gegijzeld door mijn eigen brein.

(Zazem klikt de bandrecorder uit, verlaat zijn negatieven, pakt zijn zakboekje erbij en schrijft
op:)
Zazem
Uit te zoeken casus: ooit een normaal mens ontmoet?

(Zazem kijkt door de negatieven, pakt de bandrecorder, en neemt op:)
Notitie: een verlammende angst overvalt ons, bij het zien van een uiterst kwetsbaar tafereel.
Gevolg: verdwaasd keren we naar huis, blijven een paar dagen in bed.
Aanklacht: in bed werden wij niet rustig. Ze wilde stilte, ze kreeg het niet. Resultaat: splitsing
tussen haar en wij.

(Klikt bandje uit.)
Nee.

(Spoelt bandje terug. Klikt hem aan:)
(Op Band:) Een verlammende angst overvalt…
(Klikt bandje uit. Spoelt terug, neemt op:)
Notitie: Het leven gaat goed. Een dag als alle anderen, we eten, we slapen, we werken, we
leven. Een donderdag. We staan op straat, wachtend voor het stoplicht en zijn getuigen van
een bijna-ongeluk. De impact is veel groter dan ingeschat, en verlamt maar stijf vriezen we
vast op de stoep.
Het is ons gelukt thuis te komen, en zijn een paar dagen in bed gebleven.
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Probleem: we werden alles behalve rustig.
Oplossing: We gaan langs bij de crisisdienst, en landen op de bank bij de therapeut.

(Klinkt bandje uit.)
We wilden niet, maar gingen wel. En dat was goed van ons. Dat was hartstikke goed.
Wij, Emma, spraken zo precies mogelijk.
Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat ook alweer.
Kom op.

(Hij zoekt in z’n papieren en vindt een stukje afgescheurd papier. Hij leest:)
“Ik kan er niks aan doen. Ik krijg mijn hoofd niet stil. Ze razen maar door, en door en door.
Denken dingen die ik niet wil denken. Ik ben bang dat ik gek word. Dat ik de controle verlies
over mijn eigen hoofd. Help me.”

(De telefoon op het bureau gaat. Het maakt geen geluid, maar er zit een lampje op de telefoon
die i.p.v. een tring een zwaailichtje geeft. De telefoon gaat heel lang over.
Zazem bevestigd met een schietnietmachine het stukje papier op de muur, en trekt er met een
rode stift een grote ronde cirkel omheen.)
We zijn niet gek. Neenee. Angst heet dat. Dat is wat anders. Maar waarvoor?

(Hij pakt de camera en filmt het stukje papier op de muur)
Reconstrueren.
Wij zijn niet gek. Oké, het was een bijna-ongeluk. Er was geen echte aanleiding, niemand
richtte een pistool op ons hoofd, er barstte geen oorlog onder onze voeten uit, we vonden
geen belager onder het bed. Er gebeurde in feite niks, maar wat we voelden was echt.

(Laat de camera los. Hij bladert door een groot telefoonboek.)
Goed.
Terug.
Crisisdienst.
Op de bank.
Dokter… dokter… Rosnoff
Hij praatte terug, zijn mond ging open en dicht. ’t Was net een bleke goudvis, ik heb geen
woord gehoord. Job vragen. Notitie maken.
Oxazepam mee naar huis en volgende week terug komen.

(Er wordt op een van de deuren geklopt)
Nee.

(Klikt het bandje aan)
Oxazepam mee naar huis en volgende week terug komen.
Oxazepammetjes, oxazepammetjes.

(Klikt het bandje uit)
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(Opnieuw geklop)
Nee.
Oké.
Luister.
Dit ben jij.
Dit ben jij!
Emma? Hoor je?

(Het geklop wordt steeds dringender
Zazem schreeuwt omhoog)
DIT BEN JIJ! DIT. NIEMAND ANDERS.
Wij zijn jou, en jij gijzelt jezelf.
En het mag.
Alles mag.
Maar weet dat jij ’t bent.

(een harde bons)
Emmaatje, Emmaatje, Emmaatje.
Compleet opgesloten.
Niks naar binnen, niks naar buiten.

(nog een harde bons)
Deur op slot, gordijnen dicht, telefoon eruit.
Op de spiegel in de badkamer staat met oogpotlood geschreven:
“Ik ben de vrouw van Lot. Ik keek om, terwijl vuur en zwavel mijn geluk verdelgden en ik
veranderde in een zoutpilaar.”
Mijn antwoord is: de zeepaardjes in je hersenen zijn tegen je slaapkwabben ingedut.
Maar ze hoort me niet.

(Een grote bons, en Fabe vliegt door de deur de bibliotheek in.)
Fabe
Ik ben de toekomst!
De rest zijn imperfecte kopieën.
Zazem
En bedankt.
Fabe
Wat een sfeer!
Welkom in Walhalla, zaal voor de gevallenen.
Je deed niet open.
Zazem
Nee.
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Fabe
Zeg Zazem.
Ik zat met een vraag.
Wie gijzelt wie ook alweer?
Zazem
Het enige wat we dachten: zal ze nog komen?
Het enige wat we zeiden: we redden het prima zonder haar.
En daar ging het leven.
Zo met het afval mee op straat.
Fabe
Zazem..
Zazem
Nee Fabe.
…
Fabe
…
Zazem?…Wat kwam ik ook alweer doen?
Zazem
Je had een vraag.
Fabe
Juist. Een vraag.
Welke?
Zazem
Wie gijzelt wie…
Fabe
Juist. Dat is een hele belangrijke vraag. Ineens wist ik het niet meer. En ik geniet volop,
begrijp je. Vind het heerlijk om de baas te zijn. Hoe raar die deling tussen mij en ons ook is.
Maar toen zei Tesse… ja, die zei iets… vergeten wat … maar die zei iets en toen dacht ik: als
ik hier gevangen zit… als Emma daar mij koest probeert te houden… als ik hier gegijzeld
word… dan moet ik actie ondernemen. Als zij mijn bestaan probeert te ontkennen… dan gooi
ik mezelf vol in de strijd. Dat accepteer ik namelijk niet. Neenee, niemand sluit deuren voor
Fabe, snap je?
Zazem
En anders…
Fabe
Hoe bedoel je
Zazem
Als Wij háár blijken te gijzelen.
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Fabe
Als wij haar gevangen houden… Dan kan ik rustig door gaan.
Zazem
Vertrekt de nacht en wordt ‘t daarmee automatisch dag, of komt de zon en schijnt zij met haar
licht het duister weg…

(Op een andere deur wordt geklopt)
Fabe
Wat heb jij veel deuren man.
Zazem
Zit daar überhaupt wel verschil in.
Heb je haar nog gesproken.
Ze belt in tegenwoordig.
Fabe
Fabe
Iemand klopt.
Zazem
Je kan haar bellen en het vragen.
Ze belt in.
’t Is idioot.
Alle normale contactwegen zijn afgesloten.
Deze dissociatieve toestand heeft alles veranderd.
Ze maakt een zij van ons. Een ik, een wij, een haar.
En daarom moeten we blijkbaar bellen tegenwoordig.
Fabe
Ik ben mijn telefoon kwijt.

(Iemand klopt opnieuw)
Zazem
Nee.
Fabe
Ik wil weten wie dat is.
Wedje leggen.
Ik wil een wedje leggen.

(Weer een andere deur wordt open gedraaid, Laurie komt binnen, alsof ze verwacht dat de
bibliotheek leeg zou zijn. Ze kijkt betrapt als ze Zazem en Fabe ziet.)
Zazem
Laurie!
Fabe
Jezus.
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Laurie
Oh. Hallo.
Fabe
Daar gaat mijn winst.
Laurie
Ik wist niet dat jullie hier waren.
Zazem
Wat kwam je hier doen dan?
Laurie
Ken je het gevoel dat je van ver moet komen? En dat het nog wel even duurt?
Er zit een dictator in mijn kop.
En dan gaat alarm fase vier van kracht.
Het stinkt hier.
Fabe
Ik heb een rot vogeltje in mijn mond.

(Er wordt nog steeds geklopt.)
Fabe
Ha! Wedje leggen, wedje leggen, wedje leggen.
Zazem
En hoe kwam je binnen?
Laurie
Door de deur.
Fabe
Het schijnt he, dat ons onbewuste een verwerkingscapaciteit heeft die wel 200.000 keer zo
groot is als die van ‘t bewustzijn. En dat ons onbewuste veel meer waarneemt dan wij denken.
Stiekem hoor je alles en iedereen, zie je elk klein prutsdetail. Maar om niet gek te worden van
al die inkomende signalen, neem je alleen die dingen op, waar je je op concentreert.
Zazem
De deuren zijn op slot.
Fabe
Concentreren.

(Geklop)
Laurie
Misschien moet je even open doen. Er wil iemand naar binnen.
Fabe
Job, Tesse, Job, Tesse, Job, Tesse, Job, Tesse
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Zazem
Geef mijn sleutels terug!
Fabe
Tesse, Job, Tesse, Job
Laurie
Nee.
Zazem
Laurie?
Laurie
We zouden een ticket moeten boeken.
Naar de Bahama’s.
Met spierwitte stranden, azuurblauwe zee, felblauwe lucht, altijd zon en een grote dikke
palmboom op het strand, een mét kokosnoten.
Fabe
Job tesse Job
Laurie
…
Tesse.
Fabe
Hou je bek!
Zazem
Mag ik mijn sleutel terug?
Laurie
De Bahama’s. Een klein stukje paradijs. Daar komt alles weer goed.
Fabe
Nu is het niet leuk meer. Ik ben bevooroordeeld.
Laurie
Job dan.
Fabe
Te laat.

(Zazem haalt ’n deur van het slot, en open de deur. Niemand.)
Laurie
Niemand.

(Zazem kijkt om het hoekje, en trekt Tesse aan haar enkel over de grond. Tesse laat zich
gewillig mee slepen, druipend van weemoed.)
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Tesse
Aan mijn ongeboren kind:
Het land der eenzaamheid heeft geen grenzen.
Ik kan alleen.
Leven is iets anders.
Ze waren allemaal niet meer interessant, en dus gaf ik ze weg.
Mijn mannen. Mijn oude liefdes.
Het was nog niet tot me doorgedrongen dat interessant zijn onbelangrijk is.
Dat het puur gaat om de aanwezigheid van een vrouw en een man. En dan samen.
Er heeft nooit meer iemand aangebeld. Terwijl ik de deuren uit hun scharnieren heb gehaald
om zo wijd mogelijk toegang te verlenen.
Te laat.
Te laat.
Ladiedadieda.
Je vader is verdwenen, opgelost.
Sorry, schat.
Misschien moet je hem even gaan herinneren aan jouw komst.
Zazem
Ze waren ook echt niet interessant.
Tesse
De klok telt af.
Sla de tijd stuk, alsjeblieft.
Fabe
Over wie hebben we het?
Tesse

(Staat op van de grond:) Waarom deed je de deur niet open?
Zazem
Ik was bezig.
Tesse
Ik heb gedroomd vannacht dat er 30 baby’s in mijn buik zaten. Ze waren zo klein als muizen.
Ik droeg een grijze lange jas, en mijn buik stak er tussendoor naar buiten, met de baby’s open
en bloot. Je had er zo eentje uit kunnen pulken.
Fabe
Waar ben je mee bezig dan?
Laurie
Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar we worden beschuldigd van gijzeling! En
nu komen we niet meer buiten.
Ze houdt zich muisstil.
Emma.
Maar ik hou mooi mijn bek niet hoor!
Zazem
Constructie.
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Fabe
Ik ook. Ik ook.
Constructie
Positionering
Overloop en chroniciteit
Submunities clusteren…
Tesse
Ik leid aan hysterie.
Mijn baarmoeder zwemt door mijn lichaam heen op zoek naar mijn ongeboren kind.
Ik wil baby’s in mijn buik.
Laurie
Tesse…Je bent zestien!
Zazem
We zijn 38!
Fabe
Ja
Tesse
Zo jong is dat niet.
Als ik er niet zo mee bezig zou zijn zouden we vegeteren tot we erbij neervallen.
Laurie
Er zijn andere dingen aan de hand.
Tesse
Maar met enkel wachten kom je er niet.
Hoe laat is het nu?
Laurie + Fabe + Zazem
Vijf voor twaalf.
Tesse
Nog steeds?!
Ik heb zeventien horloges. Allemaal in de kast.
Als ik ze draag, stopt de tijd met lopen.
Alles wat ik aanraak gaat kapot. Lampen, waterkokers, zeg het maar.
Hoe moet ik nou ooit een man vinden, als ik wacht?
Laurie
Christus kind!
…
Vroeger hadden leprozen een vergunning voor bedelen.
Tesse
Tesse
Wie?
Laurie
Lepralijders.
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De melaatsen moesten hun inkomen bij elkaar bedelen.
Een vuilbrief noemden ze dat, zo’n vergunning.
Je moest alleen wel de hele tijd met een klepper aankondigen dat je eraan kwam.
Tesse
Wat bedoel je daarmee?
Laurie
Wat?
Tesse
Tesse
Dat ik met een klepper rond moet lopen om de wereld ervan op de hoogte te stellen dat ik
zaadvragend ben?
Fabe + Laurie
Maar.. constructie dus.
Zazem
Reconstructie bedoel ik eigenlijk.
Laurie
En wat reconstrueer je als ik vragen mag?
Fabe
Wisten jullie dat toen Van Gogh zijn oor af sneed, hij een stukje mee nam naar ’t bordeel en
het een hoertje aan bood?
Tesse
Het is maar goed dat ik langs kom.
Anders waren jullie zonder mij begonnen.
Zazem
Waaraan…
Tesse
Nou, hebben jullie hier niet een geheime bijeenkomst? Zo allemaal bij elkaar?
Kijk ik niet van op hoor. Ja. We zitten toch in een crisissituatie, dus een regelmatig overleg
zou op zich niet misplaatst zijn.
Code rood, of zoiets.
Laurie
Alarmfase 4.
Tesse
Alarmfase 4 ook goed.
Weet iemand hoe het ervoor staat?
Fabe
Crisissituatie?

17

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

Laurie
Ik zeg: gewoon alles netjes op orde en schoon houden. Fris, helder, en logisch, dan loopt het
vanzelf wel los.
Fabe
Juist! Crisissituatie! Dat klopt! Daar had ik een vraag over. Heb ik die alleen gedacht of ook
hardop gezegd?
Laurie
Zit daar verschil in!
Tesse + Laurie + Fabe
Weet iemand of we dood gaan?
Zazem
Als wij sterven, kan ik daar niks meer aan doen.

…
…
De crisis… juist.
Oké. Luister.
Wat er aan de hand is…
We verkeren in een toestand van blijvende paniek.
Fabe + Laurie
Onzin. Ik ben niet bang.
Zazem
Luister!
Een angststoornis. Niks ergs, niks geks. 1 op de 5 mensen heeft daar last van.
Laurie

(telt aanwezigen) 1, 2, 3, 4
Zazem
De paniek is pathologisch en niet gekoppeld aan de directe omstandigheden.
Larie + Tesse + Fabe
Ik ben niet ziek.
Zazem
Tussen de paniekaanvallen in, ben je bang dat je paniek gaat krijgen.
Angst voor de angst.
Fabe
En daarom liggen we onder de bank.
Tesse
En nu?
Laurie
Alles netjes op orde houden, en wachten.
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Tesse
Wachten? Ik heb al zo lang gewacht dat mijn achterkant één grote doorligplek is.
Hoe laat is het?
Zazem + Fabe + Laurie
Vijf voor twaalf.
Zazem
De situatie is zoals hij is.
Wij zijn catastrofale denkers geworden.
In alles zien we het gevaar, voelen we het ongeluk, en zien we de dood. We weten dat het
niet realistisch is, maar zo voelen we het wel.
Onder elke stoeptegel die ze optilt, zit een wereldoorlog verstopt.
Ik denk dat als we er achter komen waar deze angst vandaan komt, dat we dan een heel stuk
verder zijn.
Tesse + Fabe + Laurie
Ik ben niet gek..
Fabe
Maar hoe is die situatie dan?
Wie gijzelt wie?
Tesse
Gijzeling gijzeling… je moet dat niet zo strikt nemen.
Laurie
Emma zegt het zelf.
Zazem
En Emma dat zijn wij.
Fabe
Ho ho ho. Ik heb sinds kort een autonome status, en wij allemaal. Emma heeft zichzelf
tegenover Ons gezet, en die autonomie… die bevalt mij prima.
Als die touwtjes tenminste in mijn broekzak zitten, en dat weet ik niet helemaal zeker.
Tesse
Ik zeg dat we een man moeten vinden. Een man en een kind.
We lopen leeg aan liefde. Dat is het probleem.
Fabe
Ik denk, nu ze toch onder de bank ligt, dat we alles open moeten gooien.
Zazem
Hoe bedoel je?
Fabe
Nu wij aan de macht zijn, moeten we ervoor zorgen dat we ook aan de macht blijven. En
daarvoor hebben we grof geschut nodig. We moeten de vloeren openbreken, het
onderbewuste opsporen, en die in ons kamp inlijven.
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(Het zwaailichtje van de telefoon van Zazem begint weer te draaien – oftewel: hij wordt
gebeld)
Zazem + Fabe
Fabe +Tesse + Laurie
Ik voel me niet zo lekker.
Tesse
Zazem, telefoon.
Zazem
Waar is Job eigenlijk?
Laurie
Die zal wel lekker aan haar tap liggen… hoofd achterover, mondje open, klaar is kees.

(Telefoon van Fabe gaat in Laurie haar zak.)
Fabe
Ik heb net een voorstel gedaan. Iemand reactie?
Tesse
En ja hoor. Nog een telefoon.
Laurie
Als je geen was hebt, ga ik maar weer.
Zazem
We zitten midden in een crisisdebat.
Fabe
He! Dat klinkt als de mijne. Waar is die dan?
Tesse
Het komt daar vandaan.
Fabe
Waar
Tesse
Bij haar.
Zazem
Laurie?
Laurie
Ik weet van niks.

(En door het gerinkel van Fabe zijn telefoon, begint een tweede telefoon te rinkelen… Die van
Laurie zelf. Beiden uit haar wastas. Het zwaailichtje van Zazem’s telefoon zwaait ook nog…)
Laurie
Laurie
Ja wat?!
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Er komt geluid uit mijn wastas. Denken jullie dat ik dat zelf niet door heb?
Hier. De telefoon van Fabe? Alsjeblieft.

(Gooit Fabe zijn telefoon toe)
En deze? He! Dat ben ik zelf.
Nu niet vuilig gaan kijken met die oogjes van jullie, hoe dat ding van Fabe in mijn tas terecht
gekomen is, geen flauw idee.
Fabe

(Neemt telefoon op) Met Cleopatra?
Laurie

(Neemt telefoon op) Emma?
Tesse
(Is weer op de grond gaan liggen) Je steekt je kop in het zand… en je kan met al je gewicht
tegen die grote wijzer aan duwen… de tijd blijft kruipen. De wijzer laat striemen na op je rug,
terwijl jij wacht… en wacht… en je tenen vriezen af.
Fabe

(Aan de telefoon) Stil zijn? Hoezo?
Laurie

(Aan de telefoon) Ja, hoezo?
Tesse
De man van de nachtwinkel he.
Humera
Denk jij nog wel eens aan hem?
Zazem
Soms.
Laurie

(Aan de telefoon) En dan.. Wordt het dan beter?
Fabe

(Aan de telefoon) Ja, en even tot de goede orde, we waren in een overleg. Wie gijzelt wie
hier?
Laurie

(Aan de telefoon) Fabe. Dit is niet het moment.
Fabe

(Aan de telefoon) Wel. Dit is wel het moment. En ik vraag het niet aan jou, ik vraag het aan
Emma…
Laurie

(Aan de telefoon) Dat is hetzelfde!
(Zazem begint geluidloos heel hard te huilen)
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Laurie
Lekker dan. Nu zit ze weer te huilen.
Ja hoor.
Luister maar.
Heel hard te huilen. Met van die lange uithalen. Huilen als een os.
Tesse
Misschien moeten we hem bellen.
De meneer van de nachtwinkel. Meneer Humera.
We moeten toch eten.
Alle blikjes zijn op.
We kunnen toch niet pizza blijven bestellen.

(Zazem pakt zijn telefoon op. Laurie en Fabe luisteren nog door hun eigen mobieltjes mee.)
Zazem
Euhm… Emma? … Luister eens… Eigenlijk is er niks gebeurd… er had heel veel kunnen
gebeuren, maar in feite is er niks gebeurd.
Het is zoals die man zei, die dokter, ehm therapeut bedoel ik, Rosnoff of zoiets: het leven is
één grote controle-illusie. En wij zijn die verloren.
Als jij in ’t zwembad een kleedhokje opentrekt, acht jij de kans dat daar een vrouw met
doorgesneden polsen ligt groter, dan als dat er een klein meisje in badpak vergeten is de deur
op slot te doen. Alle rampscenario’s in elke situatie waarin wij ons bevinden, zijn voor jou
minstens zo aannemelijk als de normale gang van zaken.
Dat werkt niet.
Om te kunnen functioneren moet jij geloven dat alles goed komt, dat alles goed gaat.
Natuurlijk kan er iets mis gaan, en daarom is het een illusie te geloven dat er nooit iets
verkeerd kan gaan. Maar toch moeten wij deze illusie ophouden, om de negatieve gedachtes
en gevoelens onder dwang te houden. Als jij echter niet meer in deze illusie gelooft, mis je de
controle, en houden wij jou onder dwang.
Fabe
Ha! Dat is mijn antwoord. Wij gijzelen haar! Hahaha.
Gelukkig.

(stopt zijn telefoon in zijn zak)
(Een hele harde bons tegen een dichte deur. Zazem, Fabe en Tesse kijken verschikt naar de
deur.)
Laurie

(Nog door de telefoon) Misschien moeten we de boel een beetje opruimen. Een beetje
ordenen.
Gewoon een grote schoonmaak. Kom onder die bank vandaan, en ga is gewoon wat zuigen.

(Via een van de drie open deuren komt Job binnen geraasd. Volledig in paniek. Laurie hangt
de telefoon op. Zazem blijft aan de telefoon.)
Job
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Hyper
Hyper
Hyperventilatie
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(Fabe gaat met haar mee.)
Job + Fabe
Ventilatie
Venti venti
Hyperventilatie
Job
Duizelig
Draaien op mijn benen
Ik val flauw
Zazem
Dat kan niet
Job + Fabe
Ik stort om
Zazem
Dat kan niet
Job + Fabe + Laurie
Hou op met denken anders word ik gek
Zazem
Dat kan niet
Job
Er knapt iets.
Mijn hart bonkt in mijn keel
Onregelmatig
Hartkloppingen
Een infarct.
Ik krijg weer een infarct
Zazem
Wanneer hou je op medische diagnoses te stellen zonder enige kennis op dat gebied te
hebben?
Job
Ik ben moe, ik moet slapen.
Job + Fabe + Laurie + Tesse
Ik moet de volgende ochtend halen.
Zazem
Normaliseren en er mee omgaan.
Job
Straks knapt er iets. Pok!
Ik ben misselijk. Ik ga kotsen.
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Tesse
Zijn we zwanger?!
Zazem
Kan niet.
Job
Niet overgeven. Dit is niet echt.
Dit hier, het klopt niet. Ziejewel, hier heb je het al. Ik word gek.
Zazem
Ga liggen.
Fabe
Ik heb nog nooit een infarct gehad.
Job + Laurie + Tesse
Ik weet dat ik wat wegen moet, maar ik voel het niet. Geen gewicht. Ik heb geen gewicht.
Zazem
62 kilo.
Fabe
62? Echt?
Heksen wegen niks en drijven in het water.
Zazem
Je helpt niet.
We moeten wat drinken.
Neutraal bekijken, relativeren en handelen. Het koude brein moet overmacht krijgen.

(Laurie begint op haar fluitje te blazen.)
Job
Tik tak tik tak
Tesse
Mijn baarmoeder drijft door mijn lichaam heen en is op zoek.
Zazem
Dit gaat over. Alles gaat in golfbewegingen, alles.

(Zazem hangt de telefoon op)
Job
Hoe moet ik ooit dit leven vol maken?
Ik kan dit niet. Ik trek dit niet.
Ik kan mezelf niet eens aan, laat staan de wereld.
Fabe
Laten we pappa bellen.
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Job + Zazem + Tesse + Laurie
NEE!
Tesse
Ik ben zo bang om dood te gaan.
Laurie
Ik ben niet sterk genoeg. Ik kan mijzelf niet dragen.
Fabe
Er is niet eens een aanleiding!
Job
En juist daarom. Ik word gek.
Zazem
Alles gaat voorbij.
ALLEN
Sla de tijd stuk, alsjeblieft.
…
Zazem
Het zweet loopt over haar voorhoofd. Haar handen trillen.
Haar blote knieën op de koude vloer. Haar badjas hangt los om haar kleine schouders.
We liggen met ons hoofd op het zitvlak van de leren bank. Wangen nat, neus vol.
Aan haar linkerduim draagt ze een zegelring. Hij is te groot. Aan de binnenkant zit een
pleistertje om de ring geplakt zodat ze hem niet verliest.
Meisje.. Rustig maar.
Leg je ziel toch in je hersenen, zodat ze zal leren denken.

…
Laurie

Zingt:
‘Harlekijntje leef je nog, ia dea
Ja meneer ik ben er nog, ia dea’
Ik heb mijn touwen doorgesneden,
En mijn leven laten staan,
Ia dea Poef’
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SCENE 3

Bibliotheek – Zazem. Een beamer/projector schijnt een leeg flikkerig vlak half op de muur.
Zazem
Het leven is een grote controle illusie.
Dat was het.
We lagen daar op die bank… of zaten we.
We zaten daar…
Wij waren daar. Daar op die bank met de smaak van aarde nog in haar mond.
En toen…
Wat toen.
Reconstrueren.
Ik moet het opnieuw herhalen.
Waar zijn die verdomde herinneringen gebleven?

(Schrijft in zijn boekje)
Notitie: Hoe is het lange termijn geheugen mogelijk als alle cellen elke twee weken totaal
vernieuwd zijn?
Reconstrueren.
Ze zei: ik krijg mijn kop niet stil.
Was ik stil?
Ik weet het niet meer.
Opnieuw.
Jaren lang zijn we bezig geweest, juriste met haar neus in de letselschade geduwd.
Verkeersongevallen, medische fouten, falende producten… scherven die als badwater om ons
lijf heen gewoon waren.
Mislukkingen zijn niet nieuw.
Niet voor ons.
Op een dag… een donderdag. Het bijna-ongeluk.
We wachten bij ’t zebrapad voor het rode stoplicht. Aan de overkant een bleke jonge vrouw,
de dochter van Humera, van de nachtwinkel. Haar blauwe jurkje toont zonder twijfel haar
tomeloos zwangere buik. Het stoplicht kleurt groen, de vrouw doet een stap naar voren, een
brommer besluit toch nog door te rijden en scheert schrijlings langs de buik vol leven. De
vrouw verliest haar evenwicht, wankelt, en valt… als ze op de grond ligt, ziet ze haar pruik
naast haar liggen. Haar kale hoofd, naakt, niets verhullend…
Emma keek.
Voor het stoplicht.
Emma keek naar de zwangere kale dochter van Humera.
Op de grond haar donkerbruine haren.
Omstanders renden op de dochter af.
Emma bleef stil en keek.
Tesse haar nagels groeiden in de grond, Laurie kotste haar net schone was onder, Job sloeg
Fabe met een uitlaat z’n hersens in en ik begon te huilen. Chaos in overvloed, controle van de
baan, en enkel nog angst dat zich steeds dieper in ’t ruggenmerg wroet. Als een varken dat
voedsel zoekt tussen de aarde. Een aardvarken… nee. Eerder een everzwijn.
Een dikke laag ijs kruipt als lava door haar aderen, en haar kou dringt steeds dieper binnen.
Wolkjes-adem lijkt nu gewoon.
Er was niks gebeurd.
Er had een hoop kunnen gebeuren, maar in feite was er niks echt gebeurd.
Met alle kracht van de wereld hebben wij ons omgedraaid en zijn we naar huis gegaan, onder
de douche.
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Als we verliefd zijn, is de wereld prachtig.
Als we depressief zijn, is de wereld een ramp.
Als wij angstig zijn, leven we in de hel.
Tegen het leven inleven. De biologische klok omdraaien. Wat wit is wordt zwart. Dat is goed
mogelijk. Maar zwart wit maken, wordt lastig.
Dagen wegslapen, nachten in sluimertoestand.
Een plek waar geen tijd en plaats bestaat. Non-lokaliteit.
De hele wereld blijft echter draaien…
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SCENE 4

Een nachtkroeg. De kroeg van Job. Ze staat achter de toog. Er staat een oude piano tegen de
muur. Zazem staat wat onwennig bij de bar. Het is te zien dat hij hier niet vaak komt.

Zazem
Het stressresponssysteem bestaat uit vechten, vluchten en freezing.
In feite heeft ze de boel bevroren, zitten we in een soort catatonische verstarring.
‘Freezing’. Alsof ze dood is.
Kop in het zand, oogkleppen op, watten in je oren, batterijen eruit, en vooral niet bewegen.
Job
WEET JE WAT IK ZO GEK VIND?
ZO ONTZETTEND GEK?
DAT ALS HET BUITEN VRIEST, MAAR DAN OOK ECHT HEEL ERG VRIEST.
-40 ZEG MAAR.
DAT ALS JE DAN EEN POT THEE NAAR BUITEN GOOIT, DE THEE AL VERDWENEN IS
NOG VOOR DE THEE DE GROND KAN RAKEN.
Zazem
Ja…
De wetten van de natuur zijn ongenaakbaar.
Job
Daar snap ik dus echt geen FUCKING reet van.
Eerst heb je nog binnen die klere hete thee… open je die deur, flikker je die thee naar
buiten… IS ER NIKS.
HOE KAN IETS NOU NIETS WORDEN… echt.
Ik kan daar zo kwaad om worden weet je dat.
Zazem
Hmhm..
Bijen verdwijnen ook.
Ze gaan dood door de mobiele telefonie.
Zeggen ze.
En als de bijen er niet meer zijn… vanwege die bestuiving van allerlei gewassen … dan
hebben wij nog vier dagen te leven..
Volgens Einstein dan.
Job
Wat drinken?
Zazem
Die straling van die mobieltjes, die gooien het navigatiesysteem van die bijtjes in de war,
waardoor ze de weg terug naar huis niet meer kunnen vinden en de eitjes onbevrucht blijven.
Job
Dus wij zijn over vier dagen dood?
NOU LEKKER DAN!

(De koelkast gaat open en Laurie stapt eruit)
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Laurie
Daar evolueert de wereld toch wel op door.
Ook zonder de bijen blijven wij wel rond ploeteren hoor
Job
Hoe lang sta je daar al?
Laurie
Niet lang.
Job
Hoe lang?
Laurie
Een eeuwigheid.
Mag ik wat te drinken? (Laurie begint de bar te poetsen)

(Zazem en Job gaan plat op de grond liggen)
Zazem

(Tegen Job) Speel je nog wel es?
Job
Wat?
Zazem
Piano. Speel je nog wel eens piano.
Laurie
Nee.
Job
HOE WEET JIJ DAT NOU?
Laurie
Laurie
Nou?
Job
Ik kan het ritme niet vinden.
Laurie
Tik tak tik tak
Job
Ik hoor het niet meer. ’t Is in de war. Hetzelfde als bij die wespen denk ik.
Zazem
Bijen.
Job
DONDERT niet.
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Laurie
Wat doen jullie?
Job
We liggen op de grond.
Laurie
Dat zie ik.
Job
Emma.
We liggen op de grond, naast het bed. Ze zweeft net iets boven haar lijf, en toen dacht ik: we
moeten aarden ofzoiets.
Plat op de grond.

Laurie heeft in haar wastas een van de recorders van Zazem.
Ze heeft op play gedrukt. We horen de stem van Zazem:
Zazem op band
“Het leven gaat goed. Een dag als alle anderen, we eten, we slapen, we werken, we leven.
Een donderdag. We staan op straat, wachtend voor het stoplicht en zijn getuigen van een
bijna-ongeluk. De impact is veel groter dan ingeschat,…”

Zazem loopt naar de tas, zet ’t bandje uit, en stopt hem in zijn zak.
Laurie
Soms kunnen woorden zo zwaar zijn
Alsof ze met alle macht aan je binnenkant van je rug hangen.
Aan je kabels langs je ruggengraat, met hun vingertjes tussen je bot en spier ingeperst.
En dan hangen. Met kilo’s achterelkaar.
Alsof er magneten in je nieren zitten die reageren op het binnenste van de aarde. Met een
enorme kracht worden je nieren door je onderrug heen getrokken. Naar beneden toe.
Zo zwaar, woorden, gedachten…
Te zwaar voor stoffelijke vormen.
En jij maar proberen te huppelen. Vrolijk, licht, vluchtig… als een zingend zorgeloos meisje
dat leuke wijsjes fluit.
Zazem
Ik ben gestopt met wijsjes fluiten.
Job
Echt fluiten heb jij nooit gekund.
Laurie
Pappa gaf mij ’n fluitje. Zo’n plastic geel dingetje aan een koortje.
‘Voor als je hier op bezoek bent. Lekker gek doen. Dan kan je zoveel kabaal maken als je
wilt.’
Zei hij.
In een inrichting heb je geen ruimte om gek te zijn. Doe je dat wel: scheurpyjama aan, en ’n
kartonnen po, de dolcel in. Het is een slangenkuil.

30

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

Job
Jij bent nooit in een inrichting geweest.
Zazem
Er staat een trein tegen het raam geplakt.
Net als wij tegen de grond.
Hij is helemaal leeg.
En staat daar. Tegen het raam.
Laurie
Wij zijn wel in een inrichting geweest.
Job
Niet.
Laurie
Wel.
Job
Nietes
Laurie
Welles
Job
Hou je bek.
Laurie
Niet voor onszelf oké.
Maar we zijn daar wel geweest.
Job
Hou je bek zeg ik.
Laurie
Vaak.
Job
Nog één woord meisje, en ik trek die nieren van je zo via je strot omhoog.
Laurie
Zazem, zeg het haar.
Zazem
Emma?
Job
We slapen. Ik hoor haar ademen.
We hebben een kater van net, en slapen.
Gewoon naast ‘t bed.
Ochtendjas nog aan.

31

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

Laurie
Zazem…
Zazem
Ik denk dat we even moeten checken.
Job
Ja.

(Laurie heeft blijkbaar nog een tweede opnameapparaatje, en drukt deze aan:)
Stem Zazem op band
“Familiaire ziektegeschiedenis: moeder had hersentumor met psychoses als gevolg. Vader
heeft een hazenlip.”

(Job trekt het bandje uit haar handen, gooit hem kapot, en slaat Laurie neer.)
Zazem
Kom meisjes. We moeten gaan.
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SCENE 5

Wachtkamer Tesse. Fabe is op bezoek.
De muren hangen vol klokken. Ze staan allen op vijf voor 12. Een ouderwetse telefooncel
staat tegen de muur.
Fabe
‘Priming’ noem je dat.
En een positieve gedachte, kan zelfs aantoonbare biologische veranderingen in de hersenen
veroorzaken.
..
Geloven dat je normaal bent.
Geloven dat je het kan.
Geloven dat je het waard bent.
Geloven dat het goed zal komen.
Geloven dat je uit die verdomde spiraal kan breken.
…
’t is eigenlijk een soort Placebo-effect.
Tesse
Hoe lang moet je geloven voordat je het ook weet?
Fabe
Je moet gewoon vergeten dat je weet dat je het niet kan weten.
Tesse
De man van de nachtwinkel.
Meneer Humera.
Fabe
Humera. Zo heet de winkel.
Tesse
Tesse
Dus ook die man.
Zwarte snor, een meter vierenzeventig lang, bruine ogen, geschoren hoofd.
Grote neus met een moedervlek erop. Altijd een vaal geel schort voor.
Een sigaret brandend in de asbak.
Zijn onderlip is dikker dan z’n bovenlip, en een beetje scheef. Een man van weinig woorden
meneer Humera. Minstens 3 avonden per week, tien jaren lang staan we aan zijn toonbank
met mijn boodschappen in ’n mandje. Nooit heeft hij één vraag gesteld.
’t Is niet dat hij niets kon vragen, hij deed het gewoon niet.
Fabe
Zullen we een spelletje doen?
Tesse
Ik denk dat we hem kunnen bellen.
De blikjes zijn op.
Fabe
‘Wie ben ik’ ofzo?
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Tesse
We bestellen bezorgvoedsel, en via het kattenluikje leggen we geld op de stoep!
Altijd iets meer dan nodig.
Via dezelfde weg trekt ze het eten weer naar binnen.

(Een luik in de vloer klapt open en na een wasmand volgen Laurie (met verband om haar
hoofd), Job en Zazem.)
Job
Dag dom kippetje.
Zo. Lekker rustig hier.
Hebben jullie hier met z’n twee nog wat nuttigs gedaan?
Nee? Dacht ik al.
Tesse
Welkom. Je bent beland in een andere werkelijkheid. Mijn werkelijkheid.
Fabe
Wie ben jij?
Job + Laurie
Ik ben een heel stil meisje.
Tesse
Hebben we weer een spontane vergadering?
Hadden jullie wel even kunnen zeggen, had ik de koffie klaar gezet.
Zazem
Heeft ze gebeld?
Tesse – Job – Laurie - Fabe
Nee.
Laurie
En dat is prima vind ik, want de vorige keer ging het ook meteen mis.
Fabe
Hoe laat zijn we klaar?
Job
Moet je ergens heen?
Tesse
Hoe laat is het überhaupt?
Laurie
Hij breekt vloeren open.
Zazem
Vorige keer vroeg ze om stilte.
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Tesse
Ja en?
Zazem
Dat heeft ze niet gekregen.
Misschien moeten we toch even stil zijn.
Kijken wat ze doet.
Job
Sinds wanneer worden de wensen van de gegijzelde ingewilligd?
Fabe
Hoe laat is het was het nou?
Tesse
Ja hoe laat?
Zazem – laurie – Job
Vijf voor 12.
Tesse
Jezus!
Ik haat het als ik de tijd niet zie kruipen.
Zazem

(Met zijn oor tegen de muur gedrukt) Sshhhht!
Luisteren.
Fabe
Wedden voor 6 magneten dat ik tien minuten mijn mond kan houden?
Tesse
Wat moet jij met 6 magneten?
Zazem
Shhht!

(Allen gaan met hun oren tegen de muur aangedrukt om te luisteren.
Lange stilte.
Nog steeds met de oren tegen de muur gedrukt, allen bijna fluisterend:)
Laurie
Niks.
Tesse
Shht.
Fabe
Waar moet ik naar luisteren?
Tesse
Naar iets…
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Job
IETS, NIETS, DAT VERSCHIL IS HEEL KLEIN.
Laurie
Shht!

(Zazem gaat op de grond liggen luisteren.)
Tesse
Fabe… toen je zei…
Zazem
Ssht!

(We horen zachtjes een hartslag.)
Zazem
Ons hart.
Gelukkig.
’t Is ons hart.

(Iedereen stopt met luisteren.)
Tesse
Ik dacht dat ik dood was.
Laurie
Als je dood bent, denk je niet meer.
Fabe
Dat is niet waar. Ons bewustzijn gaat voort.
Job
We zitten gewoon op een stoel.
Aan tafel.
Met een vinger volgen we de nerven van het hout.
Tesse
Fabe… toen je zei dat wij het geloof al lang geleden verloren waren…
Wat bedoelde je daarmee?
Niet toen? Op een donderdag? Bij ’t stoplicht?
Zazem
Het bijna-ongeluk.
Fabe
Nee. Veel eerder.
Tesse
Wanneer dan?
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Fabe
Toen mamma…
Tesse
Wat…
Job
Vergadering opgedoekt, we leven nog,
Hoera, hoera, hoera.
ALLEN
Het enige wat we dachten: zal ze nog komen?
Het enige wat we zeiden: we redden het prima zonder haar.
En daar ging het leven.
Zo met het afval mee op straat.
Fabe
Ik ga. Ben bezig.

(Fabe weg.)
Tesse
Toen mamma wat?

(Zazem weg.)
Tesse
Wat bedoelde Fabe
Job
En nu oprotten. Allemaal.
Tesse
Je kan mij niet wegduwen.
Je bevindt je op mijn terrein!
Toen mamma wat, jongens…
Laurie
Toen mamma kaalgeschoren op de badkamervloer zat.
…
Job

Zingt:
‘Harlekijntje leef je nog, ia dea
Ja meneer ik ben er nog, ia dea’
Ik heb mijn touwen doorgesneden,
En mijn leven laten staan,
Ia dea Poef’
Laurie
Door de muren van de bezoekersruimte heen hoor ik haar nog de dag structuur geven.
Pam pam pam oxazepampampam
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Haar rug gebogen, vingers krom, muziek uitbrakend in de ochtend van deze trottoirtegelstad.
Op de slaapzaal klinkt een mummelend blijverskoor, en in de deuropening een engel
gewapend met injectienaald.
Uit haar achterzak steekt een Crisiskaart: ‘de houder van deze kaart is… en heeft soms last
van…, gelieve contact op te nemen met…’

(Job is bleek in een hoekje gaan zitten. De harstslag stopt.)
Job
Maar ze..
…
Mamma huilt, kaal op de grond, en ik moet spelen.
En daarna was ze weg.
Ze kwam niet thuis. Niet meer.
En pappa deed of alles goed was.
Maar ’t was niet goed.
En als we op bezoek gingen
‘Emma’, riep pappa.
Maar ik wilde niet.
‘Emma!’
Mamma leek niet op haarzelf.
Het was tijd voor isolatie.
Altijd tijd voor isolatie.
Job + Laurie
Alleen zij met zichzelf.
Met haar gezwel,
en haar gedachten.

(Laurie en Job kotsen over de vloer…)
…
Tesse
We moeten pappa bellen.
Job + Laurie
Nee.
Laurie
Wij zijn een volwassen vrouw.
We hebben niemand meer nodig.
Pappa is oud, breekbaar
Tesse
Hij is onsterfelijk
Laurie
Hij heeft een hazelip.
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SCÈNE 6

Wasserette
Zazem doorzoekt alle trommels en manden, op zoek naar iets. Hij vindt van alles, maar niet
wat hem tevreden maakt… de trommels draaien.
Zazem
In de stilte past een trein.
Één met 14 wagons.
Haar zieke ziel hangt in ’n vale fauteuil.
De kou draagt haar botten
Ze probeert stil te staan. Haar hielen zijn afgesleten van het afremmen.
Ze vecht tegen de tijd.
Niet doorgaan, niet verder gaan, niet vooruit, alsjeblieft?
Als ze nou maar stil genoeg blijft zitten…
…
Wat als ik zomaar ineens iets onverwachts doe?
Soms gaan wij heel hard gillen.
Geheel onschuldig, maar totaal onverwacht.
Op de fiets, door een weiland met alleen maar heel veel koeien.
Voor niemand geen schaamte.
Maar ze deed het nooit.
…
Je kunt jezelf niet verrassen.
’t Is onbewust al bedacht, voor je het weet.
Al het gedrag ontstaat in dat onbewuste.
Ik kan er niet bij.
…

De wasmachines beginnen water te lekken.
O o.
Ojee.
Laurie?
He fuck!
Sorry!
Alles ontglipt.
He bah.

(Begint te dweilen.)
Ik moet reconstrueren.
Concentreren! Kom op.
Van spontaniteit is helemaal geen sprake.
Vrije wil is een illusie, maar doordat je gedachte aan het gedrag vooraf gaat aan dat gedrag,
denk je dat je het zelf verzonnen hebt. Dat jij het zo wil.
Wat nou controle.
Gewoon een grote zeepbel.
Poef!

(Drukt op de knoppen, maar de machines reageren niet.)
Nou stoppen.
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Hou op met overlopen.
He bah.

(Laurie haar telefoon gaat. Zazem twijfelt een tijd om hem op te nemen. Laurie blijkt niet op
de telefoon af te komen. Zazem antwoordt toch op het laatste moment:)
Emma?
Hallo…
Ja dit is gek.
Wie ik ben? Ik ben een heel stil meisje.
Je nieren… door je rug?
Ja het komt goed.
Alles gaat in golven.
Ik ben bezig, Je bent bezig bedoel ik.
Weet ik niet.
Zou je naar buiten willen?
Doe maar dan.
Tuurlijk mag dat.
Als jij dat wil. Jij bepaalt, niemand anders.
Ja..
Dat is waar.
Ja…
Ja vrije wil is wel een illusie, maar dat is dan ook maar weer een gedachte.
Gewoon gaan.
Naar buiten. Toe maar…
Gewoon… ja, weet ik niet.
…
Als jij je niet als een gevangene gedraagt, is er geen sprake van gevangenneming. De situatie
bepaalt jou niet, jij bepaalt de situatie.
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SCÈNE 7

Autokerkhof. Fabe- Laurie- Tesse – Job
Fabe springt van wrak op wrak als een moderne balletdanser. De rest staat op een kluitje
naar de wrakken te kijken alsof die elk moment kunnen gaan blaffen.
Laurie
AAAAH! We staan op de stoep.
Job
Op haar sloffen.
Laurie
We staan op de stoep op onze sloffen.
Ze kijken. De mensen kijken.
Tesse
We gaan naar meneer Humera.
Fabe
NEE
Tesse
JA
Fabe
Wie heeft haar naar buiten gelaten?
Laurie + Tesse
Hou op!
Ik val uit elkaar.
Job
Hoor je het leven deinen?
Laurie
Ik voel mijn lijf niet meer.
Fabe
We kunnen dit.
Geloven dat het goed gaat!
Job
Hoe?
Fabe
Vertrouwen hebben!
Met mijn mond vol aarde, en de zure smaak van angst nog op mijn tong.
Laurie
Hoe? Hoe doe je dat?
Hoe vertrouw ik in godsnaam?
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Laurie + Tesse + Job
Leer me dat dan.
Eikel.
Fabe
Waarom staan we buiten? Wat doen we hier?
Ik dacht dat we haar onder de bank hadden gestopt.
Waar de fuck komt dit ineens vandaan?
Tesse
Ze wilde naar buiten.
Fabe
Wie
Tesse
Wij.
Wij wilden naar buiten.
Laurie
De bladeren zijn gevallen.
Fabe
Ik niet. Ik was net op de goede weg!
Dit komt niet goed uit.
Job
Als Ik niet naar buiten wilde, waarom staan we hier dan?
Fabe
Gedrag wordt niet in de hersenen bepaald. Dat is juist ‘t probleem.
Als je een kikker bij zijn hoofd het ruggenmerg doorsnijdt, en je smeert dan wat zoutzuur op
zijn buik, dan probeert hij toch met z’n poot het zoutzuur weg te vegen.
Snij je ook die poot eraf, probeert hij het gewoon met z’n andere poot.
Alle communicatie van de hersenen loopt via dat ruggenmerg, dat doorgesneden is. Die kikker
is verlamd, maar het stopt zijn reactie niet.
Job
EEN AUTO!
Tesse
Kom je nu weer met je onderbewustzijn aan zetten?
Laurie
Mijn sloffen worden vies.
Fabe
Denk na! Stel, alles komt daarvandaan, en het staat aan onze kant. Dan hebben we alle
controle die we nodig hebben.
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Tesse
Als er ergens een groot vaag onderbewustzijn rond zwerft… de bron van alles, als een soort
baarmoeder… Wat betekenen wij dan nog?
Hm?
Hebben wij dan nog wel de touwtjes in handen? Besturen wij de boel wel, zoals we afgelopen
tijd denken te hebben gedaan… of worden wij bestuurd.
Snap je dan niet wat je jezelf aandoet?
Laurie
KOM OP! Nog een stap.
Knie omhoog, voet naar voren…
Job
Maar wat als… straks krijgen we weer zo’n aanval.
Laurie
Ik heb de lucht gemist.
Fabe
Goed. En dan staan we buiten… op onze sloffen…
Wat nu?
Job
Ja wat nu?
Tesse
Naar meneer Humera.
Laurie
Haar nagels zitten vast… loodrecht de grond in.
Job
Hoe?
Fabe
Eis mij maar op.
Geen ketens helpen.
Tesse
Wacht...
Fabe
Ik graaf mij toch een gang naar buiten.
Tesse
Wacht even.
Vertrouwen hebben.
Laurie + Job
Hoe?
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Tesse
Geen flauw idee. Blijven herhalen tot het waar wordt?
Laurie + Tesse (fluisterend)
Vertrouwen, vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
Job
Ze veegt de nacht haar mantel uit, vist ‘t horloge uit haar vest, en bekijkt de tijd:
Het is vijf voor 12.
Tesse
Jezus!
Fabe
Laten we de boel anders bekijken.. Niet meer vijf voor twaalf, maar 55 over 11.
Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die dingen
zien.
Laurie
Een positief idee.
Goed.
We staan in de nachtwinkel te kijken naar een pak koekjes.
Meneer Humera achter de toonbank. Een sigaret in de asbak, zoals altijd.
Niks veranderd, altijd tijd voor hetzelfde.
Fabe
Wat als we ineens het pak koekjes likken?
Zo spontaan, dat we haar verrassen?
Laurie
Ze loopt op Humera af en geeft hem een hand.
Fabe
‘Mijn naam is Emma.’
Laurie
We gaven hem een hand maar te voorzichtig. Hij had alleen onze vingers vast.
Tesse
Nu denk hij vast dat we dat altijd zo doen.
Job
Wij haten mensen die geen echte handen geven.
Laurie
Humera glimlacht.
Verloren staan we tegenover elkaar.
Zijn hand was warmer dan we verwachtten.
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We leggen de koekjes op de toonbank.
Hij gebaart dat het zo goed is.
Ze krult mijn mondhoeken omhoog en loopt weg.
God is in de war, hij denkt dat hij Humera is. … En?
Tesse
Ik weet het niet.

(Fabe, Laurie en Job pakken hun mobieltje en beginnen tegelijk te bellen. Er wordt niet
opgenomen.)
Tesse
Het was best een goed scenario.
Laurie
Maar het was niet genoeg.
Fabe
Leuk geprobeerd, nu weer deur achter je dicht en wachten.
Laurie
Waarop?
Fabe
Op verlossing.

(Job begint een bumper van de auto af te slopen, om daar vervolgens Fabe mee aan te vallen.)
Job
Verlossing he? Verlossing?
ZAL IK JOU EENS EVEN EEN VERLOSSING LATEN DOORMAKEN?!
Fabe
Jobje toch. Vrouwtje.
Hou toch op met dat naar buiten wijzen met dat kleine vingertje van je.
Laurie
En we zijn weer binnen…

(Laurie stapt een kofferbak in. Tesse haalt een tondeuse tussen de rotzooi vandaan, en begint
haar hoofd kaal te scheren.)
Tesse
Aan mijn ongeboren kind:
Er bestaan allerlei soorten mensen, en nog meer soorten indelingen. Een van die indelingen is
de volgende:
Cholerische mensen, zij die snel driftig worden door een teveel aan gele gal.
Melancholische mensen, zij met een onvervuld verlangen, door een teveel aan zwarte gal.
Sanguinische mensen, de vurige, energieke mensen met een overheersende hoeveelheid
bloed.
En Flegmatische mensen: de rustige, traag reagerende mensen, slepend als slijm.
Ik weet niet waar ik bij hoor, maar jouw vader zal bij de Sanguinisten horen.
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SCÈNE 8

In de wasserette. Zazem staat tot zijn knieën in het water, dweil in de hand, recordertje voor
zijn mond:
Zazem
De kale moeders.
’n Stukje geschiedenis dat zich herhaalt.
Het beeld van mamma kaalgeschoren op onze badkamervloer, met de blonde plukken haar om
haar heen, staat in ons netvlies gegrift.
Pappa’s hand om mijn bovenarm, voel ik nog steeds.
Ik wilde niet spelen.
Ik wilde niet blijven staan.
Ik wilde niet.
Mama had een gezwel in haar hoofd, en daarom werd ze gek.
Ik heb alles nagekeken en wij hebben geen gezwel in ons hoofd.
We hebben geen reden. Hoor je?
Wij worden niet gek, wij gaan niet dood, niet nu tenminste. En de dochter van Humera…
We weten het niet.
We zouden langs kunnen gaan om het te vragen, of opstaan en doorgaan. Doorgaan met leven,
elke dag opnieuw.

(Laurie komt via de wasmand binnen.)
Zazem
Meer verlang ik niet.
Laurie
Wat doe jij hier?
Zazem
Het lekt.
Laurie
Ze lopen over. Pas maar op.
Straks krijg je kortsluiting.
Zazem
Er komt geen kortsluiting.
Wanneer zien jullie dat eens in?
Stop ermee.
Er is niks gebeurd en er gaat ook niks gebeuren.
Laurie
Er is wel wat gebeurd.
Zazem
Tuurlijk is er wel wat gebeurd. Er is veel gebeurd. We hebben geleefd, en we zijn nog lang
niet klaar.
Er zal nog genoeg gebeuren.
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Laurie
We stonden buiten.
Zazem
Buiten?
Laurie
Ja even. Één stap, op onze sloffen.
Waar was jij?
Zazem
Geen idee.
En toen?
Laurie
Toen niks.
We wisten niet meer wat te doen.
Zazem
Laurie…
Stel. Stel je zou slapen. En in je dromen pluk je een bloem die je nog nooit hebt gezien… en
bij het wakker worden heb je de bloem nog in je hand… wat dan?
Laurie
Wat dan?
Zazem
Als iemand onder hypnose wordt verteld dat hij met brandijzer wordt aangeraakt, terwijl het
in werkelijkheid met een potlood is, ontstaat er toch een brandblaar op z’n huid.
Wat als het leven net een droom is en zoals je daaruit kan ontwaken, je ook uit het leven
ontwaakt? Wat dan?
Laurie
Wat dan, wat dan, wat dan?
Fuck op met je wat dan.
Zazem
Zazem
Dan zou de sneeuw smelten, de kou uit onze botten trekken en de wereld er heel wat mooier
uit zien.
Misschien moeten we het bekijken als een winterslaap.
Dan hoeven we ook niet zo bang te zijn voor het leven, en daarmee ook niet voor de dood.

(Laurie pakt een bandrecordertje uit het water/van de grond)
Laurie
Zocht je dit?
Zazem
Misschien.

(Laurie drukt op play. We horen Zazem z’n stem:)
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Zazem (op band)
Wij zijn Emma
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 38 jaar
Uiterlijk: 1.72 lang, blond vlassig haar, gemiddelde schoonheid
Broers en/of zussen: neen.
Burgerlijke staat: ongehuwd, onbevrucht, half wees, en alleen.
Familiaire ziektegeschiedenis: moeder had hersentumor met psychoses als gevolg. Vader
heeft een hazenlip.
Nationaliteit: A positief.
Opleiding: Goed! Rechten.
Werk: juriste gespecialiseerd in letselschade, aangesloten bij de maatschap.
Dromen: vergeten.

(Dan horen we een diepe zware bons, het licht flikkert, en valt uit. De wasmachines vallen
ook stil. We horen weer een bons.)
Laurie
Wat nou, geen kortsluiting!
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SCÈNE 9

Bibliotheek, alle deuren gesloten. Iedereen is aanwezig. Wat eerst nog ‘n lege projectie was,
is nu een projectie van de film van het papiertje op de muur met een ronde cirkel eromheen
met daarop:
“Ik kan er niks aan doen. Ik krijg mijn hoofd niet stil. Ze razen maar door, en door en door.
Denken dingen die ik niet wil denken. Ik ben bang dat ik gek word. Dat ik de controle verlies
over mijn eigen hoofd. Help me.”

Zazem
Ze is uit evenwicht.
Wij zijn uit balans en dat geeft problemen.
Tesse
Het was best een stap toch.
Niet ver… maar toch een stap naar buiten.
Toch?
Laurie

(Tegen Tesse) Waar is je haar?
Job
Ik snap er geen kloot meer van.
Zazem
Het gaat om de balans in je lichaam, maar ook met daarbuiten: natuur, kosmos, persoonlijke
omstandigheden…
De een veroorzaakt nierstenen, de ander waanzin.
Job + Laurie + Tesse
Ik ben niet gek.

(Fabe opent een van de deuren en schreeuwt naar buiten)
Fabe
Ik ben de toekomst!
De rest zijn imperfecte kopieën.
(Job trekt Fabe uit de deuropening, en slaat de deur dicht.)
Tesse + Laurie
En bedankt.
Fabe
Wat een sfeer!
Welkom in Walhalla, zaal voor de gevallenen.
Zazem
Ik bedoel niet dat we gek zijn, maar die angst…
Die angst ligt overal omheen als een dik pak sneeuw.
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Die sneeuw moeten we verwarmen.
Job
En hoe wil je dat doen als de thee al opgelost is eer het de grond raakt?

(Harde bons, Laurie vliegt naar een deur om hem dicht te houden.)
Fabe
'Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes
tegen de deur.'
Laurie
Wat was dat?
Fabe
'Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, 'k zal eens even vragen naar zijn
naam.'
Job

(telt de aanwezigen) 1,2,3,4,5
Laurie
Is er bezoek?
Fabe
Emma misschien...
Job
Fabe, hou op!
Emma dat zijn wij, en iemand kan niet bij zichzelf op bezoek komen zonder uit elkaar te
vallen, jah!
Tesse
Hoe laat is het?
Zazem
4 voor 12.
Tesse
Echt?
Fabe
Weet je wat ik wel zou willen?
Een echte bos sleutels.
Ik bedoel een echte bos. Een met 92 sleutels. 92 sleutels aan één bos!
Behorend aan 92 echte deuren.
Tesse
4 voor 12!
Zazem
Moeten we gevangenisbewaker worden.
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Van juriste naar bewaker, zo gek is dat nog niet.
Tesse
Er zit beweging in.
Job
Langzaam zijn we de ladder afgestrompeld.
Tree voor tree, langzaam maar wel met zekerheid naar beneden.
Zazem
Alles gaat in golven.
Tesse
Er zit beweging in!!!

(Ze pakt een mesje, en noteert het net geleerde in haar been)
Dat betekent dat het goed komt, toch.
Toch?
Fabe, je zei dat we ’t verloren waren. Het vertrouwen. Het vertrouwen dat het goed komt. Het
geloof dat de wereld een veilige, voorspelbare en leuke plaats is. Dat we het wel redden zo,
met z’n allen. Dat we het wel aankunnen, het leven, elke dag opnieuw, met en zonder
tegenslagen… dat we blijven staan, dan ons hart blijft kloppen, onze longen zich blijven vullen
met lucht, dat ons hoofd niet ex- of implodeert… Al lang verloren, maar nog niet eerder
gemist, toch?
We moeten het vertrouwen terug vinden! We moeten de angst vermoorden! We moeten
ophouden alles te zien gebeuren wat er zal KUNNEN gebeuren! We moeten geloven dat
ongelukken in kleine hoekjes zitten, maar dat er veel meer grote hoeken dan kleine hoeken op
de wereld zijn, en dat ook niet in elk hoekje een duiveltje huist. Toch? Jongens?
Job
Ik heb dorst.
Laurie
En wat als Emma niet bij zinnen komt?
Wat als wij maar mogen blijven doen waar we zin in hebben?
Zazem
Dat hebben we altijd gedaan!
Fabe
Niet. Ik ben nog nooit een gijzelnemer geweest!
Zazem
Dat Emma afstand van ons neemt, wil niet zeggen dat die werkelijke afstand er ook is.
Laurie
Maar nu vindt ze het een probleem.
Zazem
Omdat haar gevoel niet correspondeert met ons!
Tesse
En als dat zo blijft?
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Job
Dan springen we van de brug af.
Oxzazepammetjes erbij, huppa!
Fabe
Er bestaat een horzel die zijn eitjes op de poten van een koe legt, met de bedoeling dat die
koe die eitjes oplikt, zodat de maden zich een weg door zijn lichaam heen kunnen vreten tot
ze onder de huid terechtkomen.
Die larfjes maken dan kleine gaatjes in de huid van de koe om adem te kunnen halen. Als ze
eenmaal volgroeid zijn breken ze de huid open en vliegen weg.
Tesse
Aan mijn ongeboren kind:
Zwem maar door mijn lichaam heen. Ik ben niet voor liefde gemaakt.
Vergeef je me dat?

Harde bons op de deur. Iedereen gaat ervoor staan om de deur dicht te houden.
Job
Weet iemand wat we tegen houden?
Zazem
Niet precies.
Fabe
De larfjes.
Tesse
Wie zegt dan dat het tegen gehouden moet worden?
Fabe
Precies. Lieve Tesse. Slimme lieve Tesse.
Laat het binnen.
Laat het maar komen.
Kom maar op.
Ik kan het aan.
Laurie
We hebben haar al eens gezien.
Job
Wat bedoel jij nou weer!
Zazem
Toch lijkt het me het beste om de deuren gesloten te houden.
Laurie
effe concreet. We vroren bij het bijna-ongeluk. De zwangere blauwe vrouw met pruik bij het
stoplicht, is de dochter van Humera.
Tesse
Meneer Humera.
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Zazem
Zo heet hij niet, zo heet de winkel.
Tesse
Dus ook de man.
Laurie
We kwamen net van een cliënt voor wie we een tas vol smartengeld hadden binnengesleept
na een treinongeluk in de randstad, waren nog even langs kantoor gegaan, en gingen op weg
naar huis snel nog eten halen bij Humera.
De avond is net begonnen.
We staan in de nachtwinkel te staren naar magnetron maaltijden.
Fabe
Kip of Vis
Kip of Vis
Laurie
We zien in onze ooghoeken een vrouw van achter de winkel komen. Voor de deur van het
magazijn hangen plastic slierten. Gele blauwe en groen.
Eerst volgt een sierlijke hand, dan bruine volle lange haren, dan de vrouw.
Ze lacht, haar lippenstift steekt af bij haar bleke gezicht.
Fabe
Kip of Vis.
Tesse
Ze is zwanger.
Job
Nou en?
Laurie
Ze geeft hem een kus.
Humera.
Tesse
Te jong. Zij is veel te jong voor hem.
Zazem
Wordt Humera vader dan?
Fabe
Ik dacht dat hij alleen was.
Job
Ja natuurlijk. Omdat wij alleen zijn, is de hele wereld dat!
Tesse
Waarom zij wel…
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Fabe
Ze is zo wit, dat ze doorschijnend lijkt.
Job
KOM OP! Eten kiezen, betalen en weg.
Zazem
Het is niet zijn vrouw.
Het is zijn dochter.
Tesse
Hoe weet je dat?
Zazem
Dat zie ik aan Humera.
En aan de manier van zoenen.
Laurie
Zijn dochter?
Zazem
Ja.
Tesse
En zijn vrouw dan?
We hebben nooit een Vrouw gezien.
Job
Dood.
Zazem
Is mogelijk.
Laurie
Humera wordt opa.
Fabe
Vis. Het wordt Vis.
Laurie
We betalen, we zwijgen, we knikken, we gaan.
We denken niet meer over haar na, tot die ene donderdag.
Zazem
Het bijna ongeluk.
Laurie
Een kale moeder op de grond.
Ziek en zwanger tegelijk.
Tesse
Moet je hem daarmee nou feliciteren?
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Job
Met een slap handje zeker.
Zazem
We moeten ophouden alles aan die dochter op te hangen.
Er was in feite niks gebeurd. Er had een boel kunnen gebeuren maar…
Job+Laurie+Tesse+Zazem
Er is niks gebeurd.

(Een harde bons tegen een van de deuren. Tesse blokkeert de deur.)
Fabe
Welkom gevallenen, verlorenen, verdwaalden en vermisten
Welkom welkom in mijn hoofd!
Het is vier minuten voor 12,
56 minuten over 11,
64 minuten voor 1,
3360 seconden over 11
en dus maar 240 seconden voordat de gong gaat.
Zazem
Slaat.
Voor de gong slaat.
Fabe
240 op 1000 is weinig, maar op 1 heel veel.
Alles gaat om perspectief.
Wie ben ik?
Tesse
Een heel stil meisje.

(Zachtjes horen we een hartslag. Deze blijft op de achtergrond hoorbaar.)
Fabe
De bakker of de bezorger. Daar gaat het om.
He Laurietje! Luisteren.
Wij denken dat we een bewustzijn hebben.
Dat wij daar lekker in rondwandelen.
Ik denk dus ik besta.
Maar dat is bullshit.
Wij maken geen bewustzijn, wij haken aan.
Wij stemmen af en schakelen in. Als een radio.
Wij hebben geen producerende functie voor het bewustzijn, Nee!
Enkel een faciliterende functie.
Wij werken in de dienstverlening. Zo moet je het zien.
Niet in een fabriek.
Tesse
Harlekijntje leef je nog…
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(Bons op ’n deur)
Fabe
Wij zijn enkel boodschappers van het bewustzijn.
En het bewustzijn bepaalt ons weten.
Zazem
Wist je dat levende cellen licht uitstralen?
Tesse
België geeft zoveel licht dat zij vanaf de maan zichtbaar is.
En Gent is de mooiste stad.
Job
Er hangt een bordje in die stad met daarop:
‘Privaat domein, met openbaar karakter.’
Zo voel ik mij regelmatig.
Fabe
Niks heeft een definitieve locatie in tijd en ruimte, evenmin vaststaande eigenschappen.
Alle materie bestaat voor 99,999 procent uit leegte.
Waarneming is niet mogelijk zonder het geobserveerde fundamenteel te veranderen.
Objectiviteit bestaat niet. Dat is een illusie.
Al het zichtbare komt voort uit het onzichtbare.
De werkelijkheid bestaat omdat jij kijkt. Als niemand kijkt, niemand waarneemt… dan is er
misschien wel niks.

(Het bonzen op de deuren (= niet de hartslag) neemt toe, de vier gaan van deur tot deur om
ze met hun lichaam dicht te houden.)
Laurie
Dit mag jij niet doen. Nee nee. Dit mag jij niet doen. Nee nee.
Dit mag jij niet doen. Nee nee. Dit mag jij niet doen. Nee nee.
Zazem
Fabe, wat is dit?
Tesse
Aan mijn ongeboren kind:
Mijn baarmoeder bestaat uit leegte en lucht. Vind je het gek dat je niet wilt komen. Wie wil er
nou wonen zo’n tochtig huis.
Fabe
Het is niet moeilijk, maar je moet gewoon even anders kijken.
Het is een kwestie van jezelf aan je eigen haar omhoog trekken, binnenstebuiten keren en
alles met nieuwe ogen te zien.
Wat wij als materiele objecten beschouwen zijn niets anders dan vormen en veranderingen in
de structuur van de ruimte.
En daarom vallen wij uit elkaar.

(Bons op ’n deur)
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Fabe
Zo voelt dat toch?
Alsof ons lichaam los raakt van onze ziel? Alsof wij, gedachten, maar door denken en los
raken van ons zelf? Van Emma?

(Bons op ’n deur)
Fabe
De structuur verandert.
Dit (slaat op zijn arm)… van buiten zuiver materie, maar van binnen: 99,9 % leegte.
één paar ogen op ons gericht en:
Poef! Uit elkaar.
Laurie
Dit moet je niet doen.
Niet doen.
Ik word er zo moe van mijzelf elke keer bij elkaar te rapen.
Een zo’n gedachte laat me uit elkaar spatten als springstof, en zonder gewicht schraap ik mijn
moleculen tussen het zand vandaan, om bevend met trillende vingers alles weer op zijn plek
terug te puzzelen.
Laat mij heel.
Al is het even maar.
Alsjeblieft.
Job
Pak je eigen haar, en trekken!
Zazem
Alles zal terug keren tot chaos.

(Bons op ’n deur)
Fabe
Nee, begrijp me niet verkeerd.
Ik dwaal af. Wat stond ik ook alweer te doen?
Zazem
Geen flauw idee.
Jongens, dit gaat niet goed.
Tesse
Code rood.

(Bons op ’n deur)
Job + Laurie + Tesse
Alarmfase vier van kracht.

(Bons op ’n deur)
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Laurie

(Schreeuwt) Emma!
(Bons op ’n deur)
Fabe
Wat gebeurt er nou toch.

(Bons op ’n deur)
Zazem + Laurie + Tesse + Job
Wat...

(Bons op ’n deur)
Laurie
Kortsluiting.
Fabe
Uh uh.. (in de zin van nee nee)
Waarom weten wij niks?
Waarom liggen wij onder de bank?

(Bons op ’n deur)
Fabe
Hm?
Wij zijn het bewustzijn, wij zijn de gedachtes, wij zouden toch beter moeten weten.

(Bons op ’n deur)
Laurie + Job + Tesse + Zazem
Ik trek dit niet.
Zazem
Ik wil die angst kwijt.
Fabe
Jongens ik vermoed.....Wat daar aan onze deur klopt, ja… dat is het grote onderbewuste.
Ons onbewuste dat door iedereen zo graag genegeerd wordt, omdat we er geen reet van
snappen.
In de diepe put zonder daglicht, zonder zuurstof, deksel erop, en ’t gewicht van een os erop
vastgepind.
Dingen hebben aandacht nodig, anders gaan ze rotten.
Je kunt het niet ontkennen.
Dat onbewuste kent, weet, voelt, haakt puur aan het collectieve onderbewustzijn, en is
daarmee alleswetend.
Wij kunnen ons niet binnenstebuiten keren en vanuit andere perspectieven kijken. En dat is
niet onze schuld, dat kan niemand niet. Het is het gebrek van de mens, van de materie. Maar
we voelen het wel.

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.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

En we vragen en maken zorgen en hijgen van angst, maar we vinden geen antwoord, geen
oplossing, verlossing of verstand. We liggen stijf, koud en bevroren onder de bank en staan
stil.
Er is niks gebeurd maar er moet iets gebeuren, zodat de hele teringzooi door elkaar gegooid
wordt, en er weer mogelijkheden tot verbindingen zijn.
Alle leidingen zijn bevroren.
Dat is niet goed.
Schudden voor gebruik, en de mens die overblijft ben jij…

(Stilte.
De telefoon van Zazem gaat – het lampje knippert.)
Tesse

(Tegen Fabe) Waarom neem jij in godsnaam zulke grote proporties aan?
Fabe
Ik besta helemaal niet. Ik verzin mij.
Laurie
God geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Job
Hoe weet je dit zo zeker?
Laurie + Tesse
De moed om te veranderen wat ik kan veranderen
Zazem
Dat is de realiteit.
Laurie + Tesse + Job
En de wijsheid
Fabe
Een perspectief.
Laurie + Tesse + Job
Om te allen tijde het verschil tussen beiden te zien.
Zazem
God dobbelt niet.

Stilte
Zazem
Fabe heeft gelijk. Alles zijn gedachten.
Al zijn ze op papier beland, hebben ze een naampje gekregen, ze kunnen altijd weer kapot
gaan… alles is altijd bedacht. Een gedachte is en blijft van lucht en zoals dat gaat met lucht
verwaaien ze met de tijd.
Tesse
Jij bestaat anders al een hele poos.
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Laurie
Is het opgehouden?
Fabe
Er bestaat een groter bewustzijn waarin iedereen alles weet, waarin tijd en plaats niet
bestaat.
Daar moeten we naar toe.
Daar is geen reden tot vragen, geen reden tot vechten tegen de tijd want je kan niet slaan
tegen dat wat er niet is.
Job
Maar daar hebben wij toch geen bestaansrecht meer?
Fabe
Dit is slechts een fase, deze … materie. Een fase waar we op den duur uit ontwaken, en
aangezien we vastgelopen zijn, was ik van de fantastische mening om de boel een handje te
helpen.

(Opent een deur… er gebeurt niks.
Fabe opent een andere deur. Hij opent alle deuren… het blijft leeg en stil.)
Job
En Fabe… waar is die onbewuste gast van jou gebleven?
Laurie
Als jij ophoudt met denken, scheelt dat mij een hoop werk.
Fabe
Zet een pistool op mijn kop, en ik hou op met denken..

(Job slaat Fabe neer. Stilte.
Dan komt er een schaap door een van de deuren opgelopen.
…
Fabe pakt een mes, en snijdt zijn eigen tong af…)

ALLEN
Het enige wat we dachten: zal ze nog komen?
Het enige wat we zeiden: we redden het prima zonder haar.
En daar ging het leven.
Zo met het afval mee op straat.
Laurie
Ik lik met mijn tong over de grond.
Ik schuif mijn mond vol aarde.
Ik kauw.
Het zand knarst.
De bodem van de put proeft zo slecht nog niet.
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SCÈNE 10

Kroeg. Job zit achter de piano. Ze speelt niet. Tesse ligt op de bar. Zazem staat met het
schaap aan de riem, onhandig in de ruimte.

Zazem
Zie je hoe ze daar zit op de witte tegels van de badkamervloer?
Zie je hoe haar blonde haren in plukken om haar heen liggen?
Hoe haar kaalgeschoren hoofd haar gezicht onherkenbaar maakt?
Proef je de angst in haar ogen?
Voel je hoe haar vingers als klauwen zich in haar bovenbeen hebben geperst, en langzaam het
rood onder haar nagels verschijnt?
Zie je hoe om haar duim de zegelring die ze altijd en altijd bleef dragen zonder dat er nou een
speciale reden voor was?
De ring die wij nu ook altijd en altijd blijven dragen? Ook al is ‘ie te groot?
Zie je hoe ze ons aankijkt, bang en verschrikt, niet het kleine meisje als dochter herkennend?
Als een vogeltje dat uit z’n nest gedonderd is?
Hoor je hoe pappa de trap op rent, telefoon in zijn hand, bellend naar de crisisdienst?
Voel je zijn hand op je arm, net onder je schouder, die je meetrekt naar je kamer waar je
dient te spelen tot het over is?
Voor de zoveelste keer spelen tot het over is?
Zie je hoe je daar zit, midden in je kamer, met 'n uitgescheurd plaatje van een
palmboomstrand uit een slechte vakantiegids in je hand, verzinnend dat jij, pappa en mamma
daar alleen-op-een-eiland woonden?
Tot ze niet meer thuis kwam…
Zie je hoe we haar daarna bezochten in het grote mooie gebouw, met tuinen en bloemen en
zon?
Hoor je hoe de vogels in die tuin speciaal voor haar mooie liedjes zongen?
Zie je hoe ze daar zat, bleek, traag, bijna doorschijnend, met haar kromme vingers op de
toetsen?
Hoor je haar muziek?
Hoor je haar?
Zie je hoe ze lacht als ze je ziet, terwijl haar ogen huilend blijven?
Proef je het zout?
Hoor je hoe pappa je vertelt, uitlegt, dat dingen gaan zoals ze gaan, dat alles eindig is, dat
mamma eindig is, dat ze niet meer wilde?
Hoe ze niet koos voor vechten, maar voor vluchten?
Toen ze op een dag dood was gegaan?
Voel je dat het vriezen begon, langzaam maar gestaag, hoe het geloof dat alles blijvend is
wegsloop en we overal ‘t eind in zagen?
Hoe de betrouwbare en voorspelbare wereld verging?
Jouw Apocalyps?
Weet je hoe we stiekem dachten dat wij dat waren? Dat wij dat zouden worden? Die vrouw,
kaal, vol kanker, gek, en eindig?
e
Herinner je hoe je je 37 verjaardag bent vergeten omdat je altijd geloofd hebt dat we die niet
zouden halen?
Proef je de zure smaak van angst op je tong?
Tesse
Het is anatomisch en functioneel onmogelijk om al onze herinneringen in onze hersenen op te
slaan.
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Zazem
Als je geen herinneringen hebt, moet je ze maken.
De ene leegte is niet minder dan de andere.
Voel je hoe het is? Een levende dode?
Tesse
‘Zal ze nog komen?‘
Zazem
We konden het niet zonder haar.
Tesse
Gevoelens van nu, bieden geen garantie voor de toekomst.
We moeten naar meneer Humera.
Een goede hand geven, een volle.
En misschien iets zeggen.
Zazem
Zoals wat?
Tesse
Weet ik veel. Hoe gaat het met u? Ofzo?
Job
Ze speelt piano.
Tesse
Wie?
Job
Shhht.
Luister maar.
We spelen piano.

(Alle drie leggen hun oor ergens tegenaan.)
Job
De muziek van mama kruipt zachtjes onder de muren door.
De vrouw van 312.
Mager… klein
Zazem
Lang
Job
Lang?
Zazem
Ja echt lang.
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Job
Mager en lang.
Ze heeft mooie handen. Pianovingers.
Wij zijn gelijk.
Ze componeerde elke nacht, hield het zwart in de gaten, opdat het niet zou verdwijnen.
En overdag wanneer de wereld leeft, slapen wij.

(Laurie komt binnen, achter zich aan Fabe.)
Laurie
Gezellig zo.
Eens met z’n allen.
Moeten we vaker doen.
Tesse

(Gaat bij Fabe op schoot zitten) Lieve Fabe!
Wist jij dat ik ontzettend goed kan zingen?
Nee?
Is je stem stuk gevallen.
(Fabe zijn telefoon gaat… Zazem neemt op.)
Zazem
Hallo?
Tesse

(tegen Fabe) Neem eens iemand in je hoofd…
(Fabe kijkt haar vragend aan.)
Tesse
Neem een persoon in je hoofd.
…
Oké?
Is het een man?
(Fabe schud nee.)
Zazem
Emma.
Goed dat je belt.
…
Ja Gek ja… maar ja. Wat is gek.
Tesse
Dus het is een vrouw.

(Fabe knikt ja)

Laurie
Laurie
Ze weet dat haar benen op elkaar liggen, ze weet dat ze op haar linker zij ligt…
Ze ziet het. Maar ze voelt het niet.
Tesse
Is het een mens?

(Fabe haalt z’n schouders op.)
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Laurie
Ze is uit elkaar gevallen.
Ze heeft het opgezocht.
Het heet depersonalisatie.
Tesse
Ademt ze?

(Fabe schudt nee)

Laurie
In een heftig geval dissociatie.
De grens tussen haar lichaam en daarbuiten is vervaagd.
Het benoemen haalt geen zak uit.
Tesse
Ken ik haar?
Is ze beroemd?
Is ze fictief?

(Fabe knikt ja)
(Fabe knikt ja)
(Fabe knikt ja)

Laurie
Het kleine meisje van 7 jaar oud, is wakker geworden, en voelt de eindigheid tot in den
treuren.
Ze kijkt hoe haar vleesziel met elke adem aan levenskracht inboet.
Tesse
Hebben we haar thuis? (Fabe knikt ja.)
Job
Goed, spuit mij maar plat.
laurie
Graag.
Je leven lang rennend en niet doorhebben dat je wat vergeten bent. Tot iets je laat
struikelen…
Tesse
Is ze mooi?

(Fabe haalt schouders op)

Laurie
In het grind.
Plat op je bek.
Tesse
Niet mooi, vrouw, geen adem, beroemd, thuis…
Hebben we haar al lang? (Fabe knikt ja)
Laurie
En dan ligt het daar nog ... een hoopje vertrouwen... op de stoep voor haar ouderlijk huis.
Wachtend tot het opgeraapt zal worden.
Maar dan moet je wel eerst op je blote knietjes de weg terug kruipen.
Zazem

(aan de telefoon) Normaliseren en er mee omgaan.
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Er dwars doorheen.
We kunnen dit.
Wij kunnen dit.
Geloven, puur geloven.
Illusies zijn er om in te wonen.
Job
Is ze alleen?
Tesse
Is ze klein?
Wat…

(Fabe knikt Nee – Ja)

Job
Niet alleen, wel klein.
Zazem

(aan de telefoon) Ik heb gedachten, maar ik ben mijn gedachten niet.
Je bent en blijft je eigen rechter.
Tesse
Ze is dus met meer…
Job
Ik weet het.
Tesse
Niet zeggen
Job + Laurie + Zazem
De mevrouw van het Droste blikje.
Tesse
Aaaah…
Goed?

(Fabe knikt ja)

(Job gaat op de bar liggen, met haar hoofd onder te tap.)
Zazem

(Aan de telefoon) Ik kan dit.
Ik ben sterk genoeg.
Er is niks aan de hand.
Alles gaat in golven.
Ik val niet om.
Laurie
Vruchten van een late oogst. Een dagboek dat achtendertig jaar niet bijgehouden was werd in
één moment geschreven.
Zazem

(Aan de telefoon) Ik heb ze niet nodig.
Flikker ze weg.
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Pammerdepammerdepam.
Ik kan dit.
Ik kan dit alleen.
Ik haal mijn vingers van de toetsen… maar de muziek van mamma klinkt nog door.
Nou en?
Ik steek mijn sleutel in de deur.
Mijn vingers trillen.
Nou en?
Ik denk dat ik moet overgegeven.
Nou en?
Ik kan dit.
Alles gaat voorbij.
Ik open de deur, frisse lucht danst naar binnen, … … …
ALLEN
… en een blaadje waait voorbij, ‘n kindje valt van z’n fiets, een auto ramt een lantarenpaal,
een film gaat in première, een ziekte wordt ontdekt, een oude man blijft leven, hoop doet
genezen, nieuwe stofzuigers blijven komen, vrouwen puffen hun nakomelingen ter wereld,
vliegtuigen stijgen op en storten neer, regeringen vallen uiteen, zwervers vriezen dood,
vulkanen barsten uit, en vallen stil, en de stranden op de Bahama’s blijven wit, met
palmbomen en een o zo blauwe zee.

Eind
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