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Toneelbeeld: Vuilnisbelt. Wert, Klop, Awe, drie personen/wezens scharrelen door de rotzooi. Ze
zijn op zoek. De drie zijn geen complete personages, ze worden door de taal gedefinieerd. Tijdens
het stuk slaan ze elkaar regelmatig, als een patroon. Dit is niet bedoeld als grof geweld maar als
corrigerende tikjes die geen pijn doen. Aan de hemel zijn hele kleine lichtpuntjes te zien. Deze
sterren worden gedurende het stuk steeds feller. Alles wat de personen vinden, gebruiken komt
van de vuilnisbelt vandaan. Ze lijken daar vast te zitten, de berg zooi voorziet hen in
benodigdheden.

SCENE 1
Wert

Ik zoek mijn schildklier.

Klop

Schildklier?

Wert

Ja, dat ding. Datte…

Awe

Ja, die hier... die.
Ik heb dorst.

Klop

Biertje?

Wert

Precies.

Klop

Stelletje criminelen!

Awe

Wie…

Klop

Die lui die maar van alles uitvreten.
Ontvoering, moord, verduistering.

Awe

Mooi woord is dat.
Verduistering.
Ver-duister-ing.
Verduis-tering.

Wert

Heb je hem gezien?

Klop

Wie?

Awe

Niet gezien.

Klop

Wat…

Wert

Mijn schildklier.

Klop

Hoe ziet ie eruit?

Awe

Krullen, groot, altijd een zwart balkje voor z’n ogen.

Klop

Geen krullen toch?

Wert

Welke knullen?

Awe

Ik zat in het bos en overal naakte jongens.
Rennen achter elkaar aan.

Wert

Krijg ik nog aandacht voor mijn vraag?

Klop

Nou, die knullen in het bos dus.
Duistere zaken moet je altijd op verduisterde plekken doen.
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Awe

Door de bosjes heen.
In rondjes om de bomen.
Overal naakte jongens!

Wert

(nog zoekend naar zijn schildklier) Ik zie hem nergens.

Awe

Die piemels dansten als een gek!
Werd er draaierig van.
Pak mijn fluit en begin te blazen,
Als ’n slangenbezweerder.

Klop

Wist je dat die jongens zo vaak gebeten worden dat ze immuun worden voor ’t gif?
Ze raken er verslaafd aan, kunnen niet meer zonder.
Junkies zijn ‘t, die fakirs.

Awe

Vandaar die zwarte balkjes
Is er wat te drinken?

Klop

Eén grote dekmantel.

Wert

(Wert houdt iets ondefinieerbaars omhoog, verwijzend naar de schildklier)
He! Dit lijkt erop!

Awe

Veel te groot.

Wert

Beter te groot dan niks.
Ik moet een shot hebben.

Klop

Slangengif?

Wert

Nee. Horro..

Awe

Hero

Klop

Heroine

Wert

Homo…

Klop

Monoxide

Awe

Lachgas

Klop

Vergas

Wert

Nee,
Horomo
Fuck fuck fuck.

Klop

GammaHydroxyButyraat.

Awe

Ah fuck!
Ik ben geel.

Klop

(Klop trekt een tijdschrift uit de berg, en leest voor.) “Geilheid is vaak het resultaat van een
aanhoudende stroom prikkels die je onbewust beïnvloeden. Het terloopse contact met
aantrekkelijke mensen, opwindende lichaamsgeuren, sensuele reclames, schuine moppen
en pornografische afbeeldingen maken dat alleen sex belangrijk lijkt.”

Wert

“Heb je zin om te cammen? Ik ben sofietje, 12 jaar en mijn kutje is helemaal nat.”
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Awe

Geel, van groen en rood.
Verrekte dorst.
Ik wil wat drinken… iemand? Biertje?
Oke…
Goed. Doen we het anders.
(Awe trekt uit haar binnenzak een aantal speelkaarten. Vraagt aan Klop:)
Mag ik van jou van de organen de dikke darm?

(Klop en Awe pakken ook hun kaarten.)
Klop

Heb ik niet.

Awe

Fuck.

Klop

(aan Wert) Mag ik van jou van de organen de schildklier?

Wert

Heb ik niet.
Mijn beurt.
(aan Klop) Mag ik van jou van de organen de schildklier?

Klop

Shit.

Wert

Dankjewel. (aan Awe) En mag ik van jou de dikke darm?

Awe

Alsjeblieft.

Wert

(aan Klop) En van jou de lever?

Klop

Ja.

Wert

Kwartet! (Steekt al haar kaartjes in haar zak)

Awe

Kutspel.

Wert

Kut-spel, lep-stuK.

(Klop slaat Wert)
Klop

Nee, lepmaag.

Wert

Die heb ik zien liggen.
Iemand?

Awe

In plaats van mijn lever?

Wert

Hormonen!

Klop

Waar!

Wert

Dat was het. Ik moet hormonen hebben.

Klop

Want?

Wert

Vanwege mijn schilklier.

Awe

Gekke vrouw.
‘Heb je zin om te cammen? Ik ben sofietje, 10 jaar en mijn kutje is…’

(Wert slaat Awe)
Awe

Kankerzooi.

Wert

12 jaar! Niet 10. Pedofiel.
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Klop

Die oom van die buurvrouw van gister.
Die zei dat hij een nieuwe zou klonen.
Zijn dochter had huidkanker.
Helemaal verrot.
Hij ging naar de dierentuin, stroopte een aap,
gaf haar zijn nieuwe huid, klaar was kees.

Wert

Cees was toch de chauffeur van Willem?

Awe

Cor.

Klop

Door de chemo vielen al haar haren toch uit.
Prachtig kaal meisje.

Wert

Doderer! (= achternaam)

(Awe slaat Wert)
Awe

Dat is geen woord. Dodenaar joh.
Of moordenaar. Dat kan ook.

Klop

WNF vond het niet leuk.

Awa

Aangeklaagd?

Wert

Opgehangen?

Awe

Geëlektrocuteerd?

Wert

TBS?

Awe

TBC?

Klop

Alles voor de wetenschap!

Awe

L’art pour l’art.

Klop

Dat verhaal van dat kale meisje…
Toen die buurvrouw dat vertelde.
Dat deed me wat.
Niet omdat dat meisje de huid van een aapje had,
Maar om het kale meisje.
Ik ben ook een kaal meisje.
Ik heb het lichaam van een vrouw, maar als ik mijn borsten niet had zou je denken dat ik
10 was…

Awe

Jij bent veel te lang voor 10 jaar!

Klop

Ik verloor mijn haren.
Op mijn hoofd, gezicht…
Maar dat valt nog weg te werken. Bij te werken eerder.
Maar kale oksels, kale schaamstreek…
Weg volwassen kenmerken.
Weg vrouw.
Ik ben ik niet meer. Begrijp je? Om je dood te schamen.
Ik ben een te groot uitgevallen kaal meisje van tien.
Met een oogpotloodje krijg je dat niet meer terug.

Wert

Ik hou daar wel van.
Ik scheer het er anders toch allemaal af.
Weer een zorg minder!

Awe

Kankerspul! Dat is het.
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(Awe, Klop en Wert zitten stil voor zich uit te kijken. Wert staat op en begint weer haar schildklier
of hormonen te zoeken.)
Klop

Ik moet poepen.

Awe

He bah!

Klop

Nee echt.

Awe

Gadverdamme, ranzig.

Klop

Hoezo?

Wert

(Om Awe te pesten) Schijten, ruften, bruine kopjes geven!

Awe

Rot op!

Klop

Ooo, ik hou het niet.
Fuck fuck fuck fuck fuck.

Wert

Een bruine staaf uit je rug trekken!

Klop

FUCK! Het is gebeurd.

Awe

He bah.

Wert

Ik zie niks.

Klop

Natuurlijk niet sukkel.
Ben mijn darmen kwijt.
Het komt rechtstreeks uit mijn maag mijn buik in!

Awe

Ranzig!

Wert

Je mag wel wat van mij? Ik heb genoeg. (Trekt kwartetkaarten uit zak)

Klop

Nee, bedankt.

Wert

Wat.. zijn ze niet goed genoeg?

Klop

Dat niet.

Wert

Wat dan?

Klop

Gewoon. Hoeft niet.

Awe

(Ziet mogelijkheid om Wert terug te pakken, zegt tegen Wert) Komt omdat je kanker hebt.

Wert

Wat?

Awe

Jij hebt kanker.

Wert

(Tegen Klop) Is dat zo?

Klop

Het wordt er in ieder geval niet beter van.

Awe

KANKER. (Spelt) K. A. N. K. E. R.
De grote K!
Aan je schildklier! Jij hebt kanker aan je schildklier.

Wert

(Wert slaat Awe) Waar kwam dat vandaan?

(Het licht dimt een beetje, de sterren lichten iets meer op. Wert gaat op zoek. Klop ligt uitgeput op
de grond. Awe blijft suf staan.)
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SCENE 2
Awe

Wat doe ik eigenlijk hier?

Wert

Zoeken.

Klop

Of gezocht worden.
Dat kan ook.

Awe

Ik vind niks.

Wert

Beter zoeken.
Je weet nooit wat je tegen komt.

Klop

Wat zoek jij?

Wert

Geld. geld, geld, veel geld… onder andere.

Awe

(tegen Klop) Je stinkt.

Klop

Ze is uitgedroogd, gaat ze raar lullen.

Awe

Oja. Dus ik blazen op mijn fluit.
Wat denk je?
Al die piemels van die naakte jongens,
kaarsrecht omhoog.
Hoe harder ik blaas hoe hoger ze komen.
Toen heb ik er een af geknipt.
Da’s handig voor het losgeld. Kan ik opsturen…
Net als bij die ene.

Klop

Ja dat was zo.

Wert

En hoeveel kreeg je?

Awe

Niks…
Was vergeten die jongen vast te houden. (Awe gaat weer rommelen: op zoek naar losgeld
ofzo.)

Wert

35 miljoen gulden.

Klop

Koop ik ‘n dozijn lichamen.

Awe

(Awe vindt een aanmeldingsformulier voor het leger en wil deze aan Wert geven)
Ik heb wat voor je gevonden.

Klop

Voorraadje van alles. Als iets kapot gaat, pak ik gewoon een nieuwe.

Wert

Waar bewaar je die dan?

Awe

(tegen Wert) Hier. Lees maar eens.

Klop

Gewoon in een kelder.
Niemand die er achter komt.
Of een hele grote vriezer.

Awe

(Duwt het aanmeldingsformulier in Wert haar handen) In het oosten zijn kelders genoeg.

Klop

Waar ligt dat?

Awe

Ze zitten daar de hele dag.
Schuilkelders noemen ze dat.

Wert

Je weet het nooit met die gekke moslims.
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Klop

Moslims? Wat hebben die er mee te maken.

Wert

Alles.

Awe

(tegen Wert) Heb je het al gelezen?

Wert

Wat…

Klop

Ben er ooit in begonnen. Maar snap er de ballen van!
Lastig hoor, die koran.

Wert

Jij stinkt inderdaad!

Awe

(wijst naar het papier) Dit!
Fuck ik heb dorst.

Wert

(leest voor) “Soldaat Cavalerie Tank – VACATURE
Clusternaam: SLD CAV TANK
Als soldaat cavalerie tank ben jij belast met het uitvoeren van een specifieke taak in de
tank. Je maakt deel uit van een gevechtseenheid die voor een grote vuur- en slagkracht
zorgt, tijdens een confrontatie met de vijand. Om de doeltreffendheid te vergroten werkt
de tankeenheid nauw samen met de infanterie eenheid.”

Klop

Infanterie.
Eiretnafni.
Infant-erie.
Infantiel.

Awe

Meld je aan zou ik zeggen.
Afghanistan, Irak, Israël, Libanon, Ierland,

Klop

Terroristen in Spanje, voormalig Joegoslavië

Awe

Koerden in Turkije, Tsjetsjenië, de Ouigours

Klop

Ja, de Ouigours in China,

Awe

Algerije, Haiti, Peru, Colombia, Equador, Westelijke Sahara,

Klop

Soedan

Awe

Ethiopië – Eritrea

Klop

Somalië, Burundi, Kongo, Rwanda, Cote d’ Ivore

Awe

Oeganda, Angola, Zimbabwe

Wert

Nigeria, Liberia, Sierra Leone enzevoorts enzevoorts!
Zo kan ie wel weer!

Klop

Rotterdam niet te vergeten

Awe

Genoeg te doen toch? Daar wordt je knetter rijk van. Geld zoeken moet je daar.
Het is daar allemaal een teringzooi.
Je moet kanker met kanker bestrijden zeg ik altijd.
De hele zooi is toch al kapot.

Wert

Ik ga niet het leger in.

Klop

Kapot! (spelt) K. A. P. O. T. Kapot

Awe

ping ping ping ping ping
Lingo!
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Klop

Lingo kapot! Zitten vast die moslims achter.

Awe

Met de zwarte balkjes.
Over nieuwe organen gesproken…
Zij kan wel een paar nieuwe benen gebruiken.

(Wert slaat Awe)
Wert

Benen zijn geen organen.

Klop

Ledematen. Een schuilkelder vol.

Wert

Ik ga niet.
Ik heb niks met tanken.

(Awe slaat Wert)
Awe

Tanks.

Wert

Vrouwen rijden niet in tanks.

Klop

‘Een slimme meid, is op haar toekomst voorbereid.’

Wert

Bovendien kan ik niet.

Klop

Waarom niet?

Wert

Ik ga de politiek in.

Awe

Zonder schildklier?

Wert

Er staat nergens dat een schildklier een vereiste is!

Klop

Is er een manicure dan?

(Awe slaat klop)
Awe

Vacature.

Klop

Beeb. Teveel letters!

Wert

Ik heb een nieuwe partij opgericht.
PNVD.
Partij voor…

Awe

Nietige Vervelende Dames.

Klop

Partij voor Norse Vreemdgaande Doorhalers.

Awe

Partij voor Negroïde Vunzige Dertigers.

Wert

Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit.

Klop

Mooi!

Awe

Zeker mooi.

Klop

Kan ik er ook bij?

Awe

Zij stinkt wel.

Wert

Voor 15 euro ben je lid.
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Klop

Wat doet jouw partij eigenlijk?

Wert

Nou, pleiten voor diversiteit, naastenliefde en vrijheid.

Awe

Mooooi.

Wert

Je moet zelf weten of je wil discrimineren, roken, spuiten, neuken, stemmen, integreren,
solliciteren, het leger in gaan… Alles mag, als je maar je naasten lief hebt. Voor kinderen is
dat net zo.

Klop

Kinderen?

Wert

Ik zeg: op de kleuterschool seksuele voorlichting. Je kan niet vroeg genoeg beginnen.

Awe

‘Ik ben Sofietje en ik mis de leuke verhaaltjes over de bloementjes en de bijtjes.’

Wert

Ik zeg: wat nou leeftijdsgrens! Seks is seks, niet iets legaals of illegaals. Het is het
bedrijven van de liefde. Waarom zou je zo iets moois voor kinderen verbieden?

Klop

(Ook als Sofietje) ‘Mijn lievelingskleur is roze.’

Wert

Vanaf 16 jaar mag je meespelen in porno en achter het raam.

Klop

‘Ik kijk graag naar tekenfilms.’

Awe

‘Mijn konijn heet Bertje en is mijn beste vriend.’

Wert

Elke kelder mag vol met kinderporno liggen.

Awe

‘Verder zijn mijn hobby’s tekenen en paardrijden.’

Wert

Seks met dieren mag. Als ik mijn liefde wil delen met mijn hond, is dat mijn zaak.

Klop

‘Als ik later groot ben wil ik dierenarts worden.’

Wert

Iedereen mag buiten naakt rondlopen.

Awe

HA! Nog meer blote jongens dansend door het bos!

Klop

Arme Sofietje.

Wert

Nee, juist niet. Lieve Sofietje.
Daar gaat het om.
Het is niet uit perversiteit, maar uit liefde
Naastenliefde.

Awe

Na – as – ten – lief – de

Wert

Ik ben een vrouw,
met moedergevoelens.
Ik loop over van de liefde,
ik heb zoveel te geven.
Ik kan het niet in me houden.
En door die verrekte schildklier,
hup in de overgang.
25 jaar oud en in de overgang.
Verdord, oud en afgedaan.
Maar nog steeds vol liefde.
Echt…
Maar het geeft niet.
Echt niet.
Geeft niks.
Ik hoef geen moeder te zijn.
Nee hoor.
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Klop

Compensasie?

(Awe slaat Klop)
Awe

CompensaTie!

Wert

Ik hou van kinderen.
Maar ze hoeven niet mijn eigen te zijn.
Het hoeft niet.
Mijn tante hield meer van mij dan mijn moeder.
Zij kwam ‘s nachts bij me liggen.
Als ik al lag te slapen.
Lepeltje lepeltje.
Haar kleffe huid tegen de mijne.
Ik mocht nooit wat zeggen.
Nu snap ik het wel.
Ze liep gewoon over.
Net als ik.
Jongens, meisjes, maakt niet uit.
blank, zwart, gemengd, alles is goed.
Zo mooi, jong en teer.
Nog zonder littekens van ervaring.

Klop

Dat krijg je er nooit doorheen.

Wert

Waardoor…

Awe

Dat jij een tante had.

Klop

Jij bent een vrouw!
Pedo’s, verkrachters, het zijn altijd de mannen. Zij zijn de gezwellen op aard.
Maar een vrouw. Als je nou een pik tussen je benen had gehad had ik het niet zo erg
gevonden. Maar hoe kan jij, met al je moederlijke gevoelens Sofietje nou zo beschadigen.
Misselijk! Dat wordt ik er van.

Wert

Dat komt door je eigen stank. Een dozijn lichamen in de kelder is prima, en wat
kinderporno niet?

Awe

Brengt wel diversiteit.

Klop

Mijn lichamen hebben hun leven al gehad… ik recycle alleen hun organen, voor eigen
gebruik.

Awe

Milieubewust noem je dat.

Wert

Mijn kinderen kiezen ervoor.

Klop

Hoe kan een kind nou kiezen?

Awe

Toen ik 8 jaar was geloofde ik niet meer in Sinterklaas. Maar ik kreeg wel nog een
cadeautje.
Ik mocht kiezen tussen een op Barby, of een neusoperatie.

Klop

Ziek! Dat vind ik het.

Wert

Ziek zijn we allemaal.
Helaas.

Awe

Ik koos de Barby.

Klop

Misschien ligt het aan je hormonen?
Daar raken je hersens van in de war.
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Awe

Hormonen maken de vrouw. Dat is een feit.

Wert

(tegen Klop) Jij bent met recht een klein kaal meisje! Politiek snap jij niet.

Klop

Ik ben een kaal meisje, half vrouw half meisje.
Maar een prachtig kaal meisje. En jij bent een vrouw. Een volwassen vrouw.
Niet naar me kijken.
Niet kijken.
Niet aan me zitten, want mijn lijf is nog niet wie ik ben. En ik ben…
Ik ben…
Sofietje is…

(Klop gaat af. Het wordt donkerder. Wert en Awe staan hulpeloos in de troep. Awe vindt een
speelgoedautootje, bekijkt hem, gooit hem weg en zoekt verder. Stilte.)
Awe

Ab, zo heette die.

Wert

Wie?

Awe

Niet Cor. Die chauffeur.

…
Awe

Ik zoek mijn lever.

Wert

Lever?

Awe

Ja dat ding. Datte…

Wert

Ja dat ding hier.
Ik heb een shot nodig.

Awe

Biertje?

Wert

Stelletje criminelen.

Awe

Iemand gezien?

Wert

Nope.

Awe

Als iemand hem vindt, kan je hem dan even aan mij geven?

Wert

Jij hebt Kanker aan je lever
KANKERRRRRR
De grote K!
leverrrrrr

Awe

Wat doe je?

Wert

Jij zei… jij deed…

(Awe slaat Wert)
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SCENE 3
(Awe en Wert hangen moe wat rond. Ze kijken steeds of Klop er weer aan komt. Als Klop eenmaal
weer komt, staat Wert op en begint meteen met rotzooi doorzoeken alsof ze niets anders gedaan
heeft.)
Klop

Ik ben misselijk.

Wert

Dat is je ontlasting die door je buik heen zwemt.

Awe

He niet weer!
…
Waar wachten we eigenlijk op?

Wert

Ik wacht niet. Ik zoek.

Klop

Ik zoek, ik zoek wat jij niet zoekt, en het is… zwart.

Awe

Mijn schoenen.

Wert

Mijn schildklier.

Awe

De nacht.

Wert

Mooi!
Fout?
Euhm..
Een negertje in Soedan.

Awe

De dood.

Wert

Een negertje in Rwanda.

Awe

Vuilniszakken.

Wert

Een negertje in Rotterdam?

Awe

Het balkje over de ogen van die ene.

Wert

Een gewone neger!

Awe

Het balkje over de ogen van die ander.

Wert

Losgeld.

Awe

In het algemeen balkjes?

Wert

Ik geef het op.

Klop

Fout fout fout.

Awe

Wat is het dan wel?

Klop

Het ruitenwissertje op het speelgoed autootje dat ik gekregen heb van mijn zoontje vlak
voor…

Awe

Jij hebt geen zoon.

Klop

Omdat jij hem niet kent wil niet zeggen dat hij niet bestaat.

Wert

Vlak voor wat?

Klop

Nou gewoon, vlak voor je weet wel.
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Wert

Wanneer dan?

Klop

Nou, toen. Aan mijn bed.
Hij was verkleed als Zorro.
Trots met zijn hoed,
en zijn maskertje.
Gaf me het autootje.
Zodat ik niet alleen zou zijn.
Voor als…
Nou, je snapt wel.
Het was zijn favoriet.
Ik moest janken.
Wist niet wat te zeggen.
Toen vouwde hij zijn vuistje open,
en daar zat het autootje in.
“Voor jou mamma. Dan ben je niet alleen.
Wel voorzichtig. Pappa zegt dat als ik naar de hemel ga, ik jou weer zie.
Ik wil hem dan terug. Beloof je dat?”
Ik doe mijn mond open maar het lukt niet.
Ik krijg er niks uit.
Fuck!
Kankerzooi.
Ik lach dus maar.
Als een imbeciel.
Mamma jankend met een grijns op haar smoel.
Het autootje vast knijpend.
Toen scheurde hij de kamer uit .
Op een andere afdeling had hij superman gezien,
Ze moesten samen boeven vangen.
Toen ik mijn hand weer open deed was het ruitenwissertje kapot.
Eraf geknepen.
Trut.
Mijn laatste belofte meteen gebroken.

Awe

Dat jij een zoon hebt…

Wert

En toen?

Klop

Nou toen…
Niks.

Wert

Goh
En nu?

Klop

Weet ik veel.

Awe

Wat een teringzooi.
Heeft er iemand wat te drinken?
Iemand?

Klop

Nope.

Awe

Dorst…
Verrekte dorst.

Klop

Ik heb kanker.
Darm kanker
D. A. R. M. K. A. N. K. E. R.

Wert

Waar wil je heen?

Klop

Nou. Dat is erg.

Wert

En?
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Awe

Ik ben op..
Echt.
Hartstikke op.
Ik stop ermee.
Mijn lichaam.
Op.
Afgemaakt.
Kankertroep!
Begint in je lever,
Gaat door tot je longen,
Maag,
Botten,
Tenen, haren, nagels.
Er zit een grens aan mijn lijf.
Kanker!
Fuck fuck fuck.
‘Je kan hier heel oud mee worden’
Nog geen jaar terug.
Rot toch op.
Dan komen de verlangens he.
Ineens wil je van alles.
‘Try before you die’.
Geitenkaas maken. Plassen in de dode zee. Een triootje. Trouwen, Scheiden, en dan weer
trouwen. Flirten met Willem Alexander. Slangen bezweren, ga maar door.
Maar van mij hoeft het niet meer hoor. Ik vind het alleen lullig voor jullie.
Die achter blijven.
Die pijn lijden.
Hart uit borstkas gerukt en met pleisters er weer opgeplakt.
Aan de buitenkant.
Met kinderpleisters. Die met die plaatjes…
Een op de drie mensen krijgt kanker.
Waar zijn onze zes gelukkigen?
Je kan beter geen kinderen nemen,
Jij en je vriendje samen blijven,
Ben je met 2.
De derde, de rotte appel, het kankergezwel gaat dan aan jullie voorbij.
Hoe zeg je dag?
‘Dag’
‘Komt wel goed’
‘Zal je missen’
‘Ik hou van je’
‘Het is beter zo’
‘Zorg dat ik trots op je zou zijn’
‘kus’
‘Tot ziens’
Woorden die er eigenlijk op rekenen beantwoord te worden.
‘Zorg goed voor hem, haar, de ander’
‘Pas op jezelf’
‘Zo gaat het leven’
‘Het kan nog veel erger’
‘Geef geld aan het kankerfonds. Misschien vinden ze een medicatie’
‘Hoort bij het leven’
‘In jouw hart blijf ik voortleven’
En dan?
Taal is er niet voor gemaakt afscheid te nemen.
Niet definitief.
Je kan beter gewoon gaan, verdwijnen.
Oplossen in het niks.
‘Ik wil niet dat je gaat’
‘Jij mag niet eerder sterven dan ik’
‘Nog even volhouden’
‘En ik dan?’
‘In mijn herinnering blijf je bestaan’
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‘Is er een hemel?’
‘Is dit het nu? Is dit het laatste wat ik tegen je zeggen kan?’
‘Dag’
‘Houdoe’
…
Stilte?
Hoe zeg je dag?

(licht dimt, sterren worden feller)

Krab

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

SCENE 4
(Awe, Wert en Klop hebben het zoeken gestaakt. Ze wachten, of stellen uit ergens heen te gaan.
Maar waarheen dan…)
Awe

Kan ik dat nummer niet krijgen?

Klop

Welk nummer

Wert

6! Prachtgetal

Awe

Van die man, die met dat meisje.

Klop

Fuck! Jij ook al?

Wert

Ik eerst!

Awe

Nee, die met die aap.

Klop

(tegen Wert) Bek houden!

Awe

Die met die huid, en kale aap, meisje, eraf gestroopt.

Klop

Oo die. Moet je aan de buurvrouw vragen.

Awe

Wie is dat?

Wert

De vrouw van hiernaast.

Klop

Wat moet jij met dat nummer?
Jij heb toch geen nieuwe huid nodig.
Of hoopte je dat hij voor jou een nieuwe lever kon regelen.
Eentje van een junk, of illegaal.
Die doen er toch niet toe. Niemand zal ze missen.
Of ook uit de dierentuin, een aap, of nijlpaard.
Maar die doen er wel toe, he?
Die hebben zichzelf niet kapot gezopen en zwart gerookt.
Mensen met kanker zijn zielig. Maar mensen die zichzelf naar de kanker helpen verdienen
het om weg te rotten.

Awe

Ik drink niet.

Klop

Eigen schuld.

Wert

Mijn vader is drie jaar terug overleden.

Awe

Ik rook en drink niet.

Klop

Kan je wel zo’n zielig verhaal ophouden!
Je moet de gevolgen van je daden accepteren.

Awe

Ik heb dorst, maar ik drink niet.

Wert

Ik was net ontslagen, en toen ging hij dood.

Klop

‘Hoe zeg je dag’! Hmm.. DAAAG.
(Over Wert) Zij houdt zich tenminste karig.

(Awe slaat Klop)
Awe

Kranig!

Klop

Als jij neukt zonder condoom, heb je die Aids verdiend.
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Awe

Wie heeft het hier over condooms?

Klop

Als jij je vinger in minderjarige meisjes steekt, heb je Hel verdiend.

Wert

Mijn vader overleed drie jaar terug toen ik net ontslagen was.

Awe

Hel, hemel, allemaal betrekkelijk.

Klop

Ik ben tegen de doodstraf, met uitzondering van alle gezwellen op de wereld!

Awe

Komen de zwarte balkjes weer…

Wert

Ik kreeg nog geld van ze.

Klop

Van die klootzakken?

Wert

Van mijn werk.
Ik kreeg nog geld van mijn werk.
Als lerares.
Tien jaar gewerkt.
Tien jaar gegeven.
Bouw je toch een band zou je denken.
Word ik ontslagen.

Awe

Heeft zij gewerkt?

Wert

Gaat mijn vader dood.

Klop

Prostaatkanker.

Wert

Hoe weet je dat?

Klop

Gokje.

Wert

Goed.
Ik ontslagen, en naar huis
alleen, op de bank.
Gaat mijn vader dood.
Had die man jaren niet gezien, maar toch.
Ben je ineens geen kind meer.
Ik stort in. Compleet depressief
De krant brengt het overlijdensbericht.
Ik krijg nog geld van ‘t werk.
Is het eindelijk overgemaakt,
wat denk je dat die hufters gedaan hebben?

Klop

Zwart geld gegeven.

Awe

Je naam verkeerd gespeld.

Klop

Verkeerde rekening?

Wert

Staat op mijn afschrift bij mededelingen: ‘gecondoleerd met je pa’.

Klop

Mooi.

Wert

Op mijn giro afschrift!
Welke mongool doet zoiets?

Klop

Niet mooi.

Awe

Wat hadden ze dan moeten zeggen.. gefeliciteerd?
Ze denken er toch aan.
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Wert

Niks denken! Mijn vader gaat dood aan kanker en zij sturen een giro afschrift!

Awe

Mag ik dat nummer nog?

Klop

(ter uitleg aan Awe) Je kan het haar ook gewoon zeggen, hoef je geen geld voor over te
maken.

Awe

Het telefoonnummer…

Klop

Heb ik niet.

Wert

Wat moeten jullie mij zeggen?

Awe

Ga het leger in.

Klop

Kanker op met je leger.

Awe

Kanker zelf op.

Wert

Zeg het maar gewoon.. ik kan het hebben.

Klop

(tegen Awe) Waar de fuck denk je dat ik mee bezig ben?

Awe

Dat vraag ik me af…

Wert

Het maakt nu toch niet meer uit… zeg het maar.
Jongens?

Awe

Rot toch lekker weg met je ruitenwisser.

Klop

Frigide matennaaier!

Wert

Fuck fuck fuck.. zeg het nou

Klop

‘Daag’

(Wert slaat Klop en Awe)
Wert

WAT MOET IK WETEN?

…
Awe

Wat moet je weten over borstvergroting?
Wat je moet weten over EHBO?
RVS advies: alles wat je moet weten.

Klop

Alles wat je moet weten over je hersenen: psychologie toen, nu en straks!

Awe

Alles wat je over Feng Shui moet weten voordat je een Feng Shui adviseur langs laat
komen.
‘16 ofzo’, en alles wat jij moet weten!
Wat je moet weten van tekenbeten.

Klop

Wat je moet weten van fierljeppen?

Awe

Wat je moet weten over mudilaire vormingscyclus.

(Klop slaat Awe)
Klop

Modulaire vormingscyclus.
Wat je moet weten over vet?

Awe

Drugs; alles wat je moet weten.
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Klop

Wat je eerst moet weten voordat je een ster koopt of laat benoemen.

Wert

Wat is dat?

Klop

Nou, dat dat helemaal niet kan. Alleen de IAU kan dingen in het heelal een naam geven.

Awe

International Astronomical Union.

Klop

Ken je ze?

Awe

Gokje.

Wert

Zijn zij de eigenaars van de hemel?

Klop

Ja.

Wert

Dus als je een plekje wil dan…

Klop

Ja.

Awe

Hm..
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SCENE 5
(Awe, Wert en Klop hebben zich helemaal gesetteld en lijken niet meer weg te gaan. De sterren
zijn flink aan het schijnen.)
Awe

Dus…
Ik terug naar het bos.
Met die piemel, zonder jongen of geld.
Wat denk je? Rennen ze gewoon nog vrolijk rond!
En die ene, waarvan ik hem had afgeknipt,
die had borsten gekregen en was een vrouw.
Ik met het kartonnen doosje, met die piemel erin, naar die vrouw.
Kijkt ze me aan, en begint ze te lachen.
Keihard!
Al die jongens mee lachen natuurlijk.
Verschrikkelijk!

Klop

En toen?

Awe

Niks. Ik ben weggerend.

Wert

En dat doosje?

Awe

Meegenomen. Ja wat moest ik anders?
Staat nu in de diepvries.
Dat gooi je niet zomaar weg… weet jij veel of iemand hem ooit nodig heeft.

Klop

Wie…
Willem?

Awe

Wat heb jij toch met die willem.

Klop

Een grote dekmantel, die Kinkerbuurt.

(Wert slaat Klop)
Wert

Kankerbuurt!

Klop

Ik zoek mijn darmen.

Awe

Darmen?

Klop

ja. In het zwarte circuit moeten er genoeg te vinden zijn.

Wert

Kan je een shot voor me meenemen?

Awe

En wat te drinken!
Proost.

Wert

Op wat.

Awe

Weet ik veel.

Klop

Ik ben moe.

Wert

M. O. E.
Moe.

Klop

Ja.

Awe

Precies.
Even om terug te komen op het vorige.

Klop

Ja…
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Awe

Ik zie dat wel zitten.
Ik bedoel.
Ik heb wel wat geld.
Dus als ik ze nou even kon bellen…
Die UIA.

(Wert slaat Awe)
Wert

IUA

(Klop slaat wert)
Klop

IAU

Awe

Ik weet niet goed wat ik anders moet, begrijp je?
Als ik ze nou bel…
De situatie uitleg,
en vraag om een plekje.
De ruimte wordt met de dag groter.
Dus zoveel is het niet gevraagd, toch?

(Wert zoekt naar telefoonnummer IAU)
Klop

Een plek moet je verdienen.
Niet kopen.

Wert

Je hebt het zelf gezegd.
Zij zijn de eigenaars van de hemel.
Ik vind het geen slecht plan.

Klop

Vrouwelijke pedo’s komen niet in de hemel!

Awe

Het hoeft niet groot te zijn.
Gewoon een klein plekje.
Genoeg voor mij.
Een heel klein sterretje.

Klop

De laatste vergadering was in augustus.
In Praag of all places!
Om de definitie van ‘planeet’ de herdefiniëren.
Ho maar dat deze belangrijke agendapunten opzij gaan omdat jij een plekje wil!

Wert

P. L. A. N. E. E. T.
Planeet. Plan eet.

Klop

Bovendien ben jij een zondenaar.
Petrus laat je niet zomaar een plekje innemen.
Met je drankmisbruik, en je gevloek.
En je blote jongens in het park.
En je lul in de vriezer.

Wert

(Wert heeft gegevens IAU gevonden) Karel.

Awe

Wie?

Wert

Hij heet Karel van der Hucht
Petrus! Dat is toch allang achterhaald man.

Klop

En jij weet dat!

Awe

Karel. Ik had vroeger een poes die zo heette.

Wert

Hier. Bel maar (Geeft briefje met telefoonnummer aan Awe)
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Klop

Je liegt.

Wert

Bel dan…

Awe

En jullie?

Wert

Hebben ze daar hormonen?

Klop

Lukt je toch nooit.

Awe

Misschien.
(Awe belt)
Hallo?
Is dit het International Astronomical Union?
Hallo. Ik ben op zoek naar Karel
Ja, Karel ja.
O.
Ik heb gehoord dat jullie de eigenaars van de hemel zijn.
Klopt dat?
Goed.
Nou, ik had een vraag…
Wij zoeken een plekje.
Het is namelijk zo.
De organen zijn op.
Het ruitenwissertje is kwijt.
En het leger en de politiek worden er ook niet beter op.
Een zwart balkje is ook de oplossing niet,
En het ergste is nog, dat we vergeten zijn hoe ‘dag’ te zeggen.
Het is genoeg zo, en nu hoorden wij dat jullie de sterren enzo verkopen.
Benoemen, ook goed.
Maakt verder niet uit.
Maar heeft u nog wat plekjes vrij?
Drie om precies te zijn.
Waarom?
Meneer?
Hallo… Karel
K. A. R. E. L
Iemand?

Wert

En?

Klop

Gelukt?

Wert

Zeg dat het gelukt is.
Zeg het.

(Klop slaat Awe)
Klop

Zeg het!

Awe

Ja.

Klop

Wat ‘ja’.

Awe

Ja, het is gelukt.

Wert

Echt?

Klop

Wat fijn. (Klop haalt een pen uit haar zak, pakt het briefje met telefoonnummer van IAU uit
Awe haar handen en begint er iets op te schrijven)

Wert

Wat doe je?
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Klop

Ik laat een briefje achter. Voor op de keukentafel… voor m’n zoontje. Hij moet me toch
kunnen vinden.
Ik koop wel een nieuw autootje.

Wert

We gaan dus.

Awe

Ja, we gaan.
(Pakt een plastic tas en begint deze vol te proppen met rotzooi.)
Zo meteen.

Klop

Fijn zo. Ik ben ook wel erg moe.

(Awe haar tas is vol, Klop heeft het briefje op de muur geplakt, Wert staat naar boven te kijken. Ze
staan stil, bang om te bewegen, gedag te zeggen, te vertrekken.)
Awe

Eerst nog even wat drinken?

(Dan valt de hemel op hun hoofd)
EIND

Jannemieke Caspers
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