Noostol Algia
Het morgenland

(Noostol = thuiskomst

*
Algia = droefheid, pijn, lijden)
*
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Personages:
Caspar
Melchior
Baltha
Eva-marie
Jan
Koerier
Toneelbeeld: een kleine kantoorruimte op de 17e verdieping. TL lichtbakken, bureaus vol papier,
een klok op de achtergrond, en ’n te kale plant met daarnaast drie koelboxen.

SCÈNE 1
Caspar, Melchior, Baltha, Eva-marie

Melchior
En?
Reacties?
Eva-marie
103
Caspar
Hoeveel vrouwen?
Eva-marie
Nul.
Melchior
We hebben er maar één nodig.
Balhta
Hoe krijg je ‘t voor mekaar.
Caspar
Wie
Baltha
Je in het algemeen.
De mogelijkheid tot onsterfelijkheid, tot eeuwige roem, ligt voor je op straat.
Stap je er mooi met je blauwe hakken overheen.
Niks even bukken om ’t op te rapen.
Niks even ruiken of je hier niet aan iets groots voorbij gaat.
Melchior
Je hebt ‘t in alle vrouwbladen gezet?
Eva-marie
Ja.
Melchior
In echt alle?
Eva-marie
Ja. Zelfs in de Tina.
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Melchior
En dan 103 mannen!
Baltha
Vandaag is de deadline.
Caspar
Onze zelf gestelde deadline.
Baltha
Een deadline is een deadline.
Als de dood je niet kan stoppen…
Melchior
Goed. En nu?
Caspar
Niks.
Baltha
Nog een keer plaatsen.
Melchior
’t is de negentiende advertentie al.
Eva-marie.
Lees hem nog eens voor.
Eva-marie
En dan?
Melchior
Toe maar.
Eva-marie
“Wat de wereld nodig heeft is een vriendelijke dictator. Een natuurlijke leider. Een die alle religies
aanspreekt. Een meester van het volk die de orde herstelt. Een absoluut monarch zonder enige
dynastieke basis. Een verlicht heerser waar elk mens, zelfs elk dier, met liefde naar luistert.
Om een groot leider te maken, hebben wij u nodig. U die het leven schenkt, om al ons leven te
redden.”
Baltha
Zou jij daar op reageren?
Eva-marie
Weet ik niet.
Caspar
Nee dus.
Baltha
‘U die het leven schenkt, om al ons leven te redden.’
Daar zit het hem in.
Caspar
Ik zei toch dat we ‘je’ moesten zeggen. Persoonlijk maken. ‘U’ blijft op afstand.
Melchior
Want?
Baltha
‘… om al ons leven te redden.’
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Wie wil die verantwoordelijkheid nou dragen!
Held zijn oké.
Maar de hele wereld tillen gaat niet zonder kleerscheuren.
(Jan komt zeer rood aangelopen, vol met boeken beladen, hijgend het kantoor binnen vallen)
Jan
Jezus!
Baltha
Hallo Jan.
Jan
34 trappen
Eva-marie
34?
Caspar
2 per verdieping.
Jan
Weet jij hoeveel treden dat zijn?
Caspar
476
Jan
Precies!
Caspar
14 per trap.
Balhta
Was de lift weer stuk?
Jan
Nee, ik loop voor m’n lol m’n rug uit m’n lijf.
Eva-marie
Koffie?
Melchior
Dan moeten we het zelf doen.
Caspar
Sorry?
Baltha
Nee
Jan
Weer niks?
Eva-marie
103, enkel man.
Melchior
Ik zou niet weten waarom niet.
Jan
Dit is een slechte dag.
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Eva-marie
Niet zeggen.
Caspar
Dus ons vieren mengen, en dan (knikkend naar Eva-marie)
Melchior
Ja.
Jan
Dat had ik bij de eerste tree al moeten bedenken.
Lift stuk: voorteken. Slechte dag.
Omkeren naar huis, deur dicht, en onder de bank wachten tot ie voorbij is.
Eva-marie
Wil je nog koffie of niet?
Baltha
Dit wordt raar.
Melchior
Hoezo?
Wij hebben de capaciteiten, de kennis, waarom niet?
Caspar
Ok, daar heb je een punt. Maar met Eva-marie?
Eva-marie
Wat?
Baltha
Jij als draagmoeder.
Jan
In plaats van.
Melchior
Ja. Een vrouw is een vrouw.
Eva-marie
Onee.
Caspar
En dat met het beste van ons.
Eva-marie
Nee nee
Baltha
Vandaag is de deadline.
Eva-marie
Onze zelf gestelde deadline.
Jan
Nou, als de dood je niet kan stoppen…
Melchior
Wij hebben de voorkennis, het onderzoek, wij moeten het doen.
Eva-marie
Melchior, hou op.
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Caspar
Ik zie het voor me.
Baltha
Eva-marie als moeder?
Zeg nou zelf!
Eva-marie
Wat bedoel jij daarmee?
Jan
Buikje kan je hebben.
Baltha
Die lijdt aan catastrofaal denken.
Ze zal geen stap buiten de deur meer durven doen.
Elke duif die opvliegt leidt tot een miskraam.
Jan
Dat zal wel los lopen.
Eva-marie
Nee hij heeft gelijk.
Caspar
Ook dat zie ik voor me.
Melchior
Eva-marie hoeft ‘t alleen te ontwikkelen.
We plaatsen gewoon het bevruchte eitje, en na negen maanden komt ie er vanzelf uit gekropen.
Daarna nemen wij het over.
Ik zie niet in waarom niet.
Het ligt zo voor de hand.
Bovendien hebben we vanmiddag een afspraak bij ‘t lab.
Caspar
Was dat vanmiddag?
Jan
Hebben we nog koffie?
Melchior
Ja dat is vanmiddag.
Dus?
Baltha
Stemmen?
Caspar
Ja.
Eva-marie
Jongens…
Ik lijd echt aan catastrofaal denken.
Melchior
Voor.
Caspar?
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Eva-marie
Zit ik op de fiets en rij langs geparkeerde auto’s, huppa! De deur vliegt open, ik fiets in die deur en
vlieg plat met mijn bek op het asfalt.
Caspar
Voor.
Eva-marie
Sta ik in oktober op het perron en zie ik de eerste bladeren vallen, Alarm. De bladeren belanden
massaal op het spoor, rails wordt glad, en de trein ontspoort schuivend in het grind. Maar drie
overlevenden.
Melchior
Baltha?
Eva-marie
Ik heb het al bedacht voor het gebeurd kan zijn.
Bovendien breng ik ongeluk.
Baltha
Voor.
Eva-marie
Kijk met mij geen voetbalwedstrijd. Jouw club verliest geheid.
Melchior
Jan?
Eva-marie
Zelfs op gokmachines in de kroeg heb ik een enorme invloed.
Uitkeren ho maar!
Jan
Voor.
Melchior
Mooi. Dat is geregeld.
Eva-marie
En ik dan?
Melchior
Jij?
Jij gaat de wereld veranderen.
En zet wat koffie alsjeblieft.

…
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SCÈNE 2
Melchior en Baltha staan met bakjes met naamstikkers in de rij voor de wc. Jan zit op de wc.
Caspar is al geweest. Zijn bakje staat op het bureau.
Caspar ligt met zijn voeten op tafel en eet een boterham uit een van de koelboxen.
Caspar
Dus jij brengt ongeluk?
Eva-marie
Ja
Caspar
Waarom weten wij dat niet?
Eva-marie
’t Is niet iets wat je op je sollicitatie noemt.
Caspar
Dus het feit dat er totnogtoe geen vrouw gereageerd heeft, is waarschijnlijk het gevolg van jou
negatieve uitstraling?
Eva-marie
Is goed mogelijk.
Caspar
Dus het feit dat jij nu zelf de moeder moet worden, is ook geheel en alleen aan jou zelf te wijden?
Eva-marie
Als je het zo bekijkt…
Jan komt van de wc, rood aangelopen, haar door de war. Melchior gaat het hokje binnen.
Caspar
Mooi. Dan hoeven we ons daar ook niet lullig over voelen.
Jan zet zijn bakje bij die van Caspar.
Jan
Ik had me hier zo niet op voorbereid.
Het was niet zo dat ik opstond, en dacht: Goh! Vandaag ga ik mezelf 34 trappen op slepen, en
daarna met een plastic bakje mezelf op de wc opsluiten om zeer binnenkort 1/4e vader te worden.
Caspar
Is het gelukt?
Jan
Tuurlijk is het gelukt!
Melchior komt van de wc, geheel onbeschadigd, zet zijn bakje bij die van Caspar en Jan.
Eva-marie
En nu?
Jan
Moet je niet aan mij vragen.
Ik ben van de communicatie. Niet van de inhoud.
Melchior
Mixen.
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Eva-marie
Mixen
Melchior
Ja.
Kijk. Het menselijk DNA bevat ongeveer 3 duizend, nee, 30 duizend genen.
Dat is maar 10 procent meer dan de zandraket.
Caspar
Dat is een plant.
Jan
Dat weet ik.
Melchior
Ja. En 50 procent meer dan ’n worm.
Een groot aantal genen komen twee of meer keer voor. Bijvoorbeeld 18 en 20.
Die zijn zowat voor de helft hetzelfde.
Eva-marie
En dus?
Caspar
Verdubbeling van genen Is de belangrijkste motor van de evolutie.
Baltha komt van de wc, zet zijn bakje bij de rest.
Melchior
Maar tijdens die verdubbeling kunnen ook foutjes optreden.
Ten minste honderd menselijke genen lijken direct afkomstig uit virussen. Sommige virussen
Baltha
zoals het aids-virus
Melchior
Dag Baltha. Sommige virussen bouwen hun genen in tussen die van hun gastheer.
Als dat gebeurt in een ei of zaadcel, zal het virale gen voortaan worden doorgegeven van ouder op
kind.
Baltha
Net als een cd met een kras kopiëren.
Caspar
Het ontwikkelen en installeren van humane antivirus software is dus MUST nummer 1.
‘Lokaliseren, richten en afmaken!’ zeg ik altijd maar.
Baltha
Juist
Melchior
In totaal bevinden zich in ons DNA, tot nu toe 1346 foutjes.
(Baltha en Melchior duiken in de boeken. In canon:)
Baltha
maculadegeneratie bij veroudering, staar, hartspierziekte, hartspierafwijkingen, melanoom,
doofheid, ziekte van Hirschsprung, ziekte van Gaucher, spierdystrofie, darmkanker,
prostaatkanker, Alzheimer, Ushersyndroom, bot- en bindweefselziekten, de aanleg van meer dan
vijf vingers of tenen, vetzucht, zwangerschapsvergiftiging, Het Cornelia-de-Langesyndroom,
autisme, groeiachterstand, zwakzinnigheid, Charcot-Marie-Tooth neuropathie, Von Hippel-Lindau
syndroom, ziekte van Huntington, leukemie (oftewel Kanker)
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Melchior
astma, vetzucht, difterie-infectie, schizofrenie, suikerziekte, cystische fibrose (taaislijmziekte),
leptine, Sikkelcelanemie, Thalassemie, Fenylketonurie, zwakzinnigheid, Stofwisselingsziekte,
oogkanker, De ziekte van Tay Sachs, borstkanker, manische depressiviteit, complicaties in het
afweersysteem, syndroom van Down, DiGeorge syndroom, spierdystrofie van Duchenne,
kleurenblindheid, azoöspermie, Waardenburgsyndroom

Caspar
Wij willen natuurlijk niet dat onze held kwijlend, half verlamd, vet en vol met gezwellen, depressief
met zichzelf tegen de molens vecht.
Deleaten. Dat is de oplossing.
Weg foutjes, weg lijden.
Jan
Ik geloof niet dat mijn DNA foutjes bezit.
Melchior
Verzamel de zaadcellen deze vier mannen, pluk van elk de beste eigenschap en laat de fouten
achterwege.
Baltha
Gen-ocide voor een goed doel.
Want zeg nou zelf, wie wil er een zwakke leider.
…
Melchior
En?
Eva-marie
Wat en?
Melchior
Dit is toch een fantastisch plan.
Caspar
En presentatie.
Alles zit hem in de presentatie.
Jan stopt de vier bakjes in een blauwe koelbox. Baltha trekt zijn jas aan.
Eva-marie
Ik snap het nog niet helemaal.
Baltha
Daar gaat het niet om. Gelóóf jij het.
Eva-marie
Denk ik.
Melchior
Ja dus. Hartstikke goed.
Dit wordt een dag met een doorbraak.
Baltha staat met zijn jas en koelbox klaar.
Baltha
Ik ga.
’t Lab wacht.
Melchior
Succes.
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Eva-marie
Moet ik niet mee?
Caspar
Waarom?
Eva-marie
Ik word toch de moeder?
Caspar
Draag-moeder.
Eva-marie
Ook goed. Maar ’t komt in mijn buik.
Melchior
Ja, als het eitje bevrucht is, ben jij aan de beurt.
Eva-marie
Het eitje..
Niet mijn eitje.
Baltha
Nee natuurlijk niet.
Het eitje hebben we al.
Tot zo!
Eva-marie
Waarom niet die van mij?
In mijn buik, mijn eitje! Je kan daar niet zomaar van alles instoppen hoor.
Caspar
Jij leidt aan catastrofaal denken.
Eva-marie
Dat kan je toch wissen? ‘Lokaliseren, richten en afmaken’ ofzoiets??
Ik heb ook hele goede eigenschappen.
Jan
Zoals?
Melchior
Deze discussie is niet van belang.
Eva-marie, ben jij heel toevallig aan het ovuleren?
Eva-marie
Sorry?
Melchior
Een simpele vraag. Ja of nee.
Eva-marie
Niet dat ik weet.
Melchior
Daar heb je je antwoord.
Vandaag is de deadline,
Eva-marie
Onze zelf gestelde deadline
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Melchior
En we hebben het eitje nu nodig.
Het is dus overmacht.
Baltha? Tot zo.
Baltha af.
Eva-marie
Ok.
Nou. Dat is goed.
Mijn eitjes zullen toch wel verschrompeld zijn.
…
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SCÈNE 3
Caspar – Melchior – Jan – Eva-marie
Eva-marie
Ik heb een keer een moedervlek eraf geknipt.
Ik zette de schaar in m’n lies en was benieuwd of ik het mezelf aan zou kunnen doen.
En ineens knipte ik hem eraf.
Bloed stroomde eruit.
Ik heb een handdoek uit de kast gepakt, tegen mijn lies aan geduwd en ben gaan slapen.
Toen ik wakker werd was het goed.
Jan (uit het raam kijkend)
Het houdt niet op.
Er staat echt een gigantische file.
Vanmorgen zag ik het al.
Misschien is het wel een Nationale kut dag.
Caspar
Even iets lichter graag.
Jan
Als ik het vanuit hier bekijk, is het nog zieliger dan van dichtbij.
Iedereen zit daar in zijn eentje in een klein blikken doosje, ontzettend hard vooruit te willen, maar
ze kunnen geen kant op.
Zit helemaal vast.
En toch blijven toeteren.
Alsof de boel daarmee oplost.
Terwijl ze niet doorhebben dat ze enkel kleine kut stipjes zijn.
Eva-marie
Er is vast een vreselijk ongeluk gebeurd.
Of een autobom.
Caspar
Alsjeblieft!
Als je dan zin hebt om te zeiken, doe het dan op z’n minst met een glimlach.
Alles gaat om presentatie. Eerst buitenkant, dan binnenkant.
Afdwingen die boel.
Lachen tot je erbij neervalt.
Dan volgt de rest vanzelf.
Eva-marie
Welke rest?
Caspar
Gewoon. Zoals ik het zeg.
What comes around, goes around.
Melchior
Ok. Laten we beginnen.
Jan
Met wat?
Melchior
Jij zou al wat teksten hebben liggen.
Jan
Teksten, teksten…
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Caspar
Laten we beginnen met een naam.
De naam zegt heel veel over de persoon.
Geeft meteen een beeld.
Praat makkelijker.
Melchior
Goed. Een naam.
Jan?
Jan
Jezus, dat kan ik er toch niet zomaar uit poepen.
Eva-marie
Jongen of een meisje.
Caspar
Het moet een krachtige naam zijn.
Melchior
Jongen natuurlijk.
Eva-marie
Hoezo?
Melchior
Noem jij eens een vrouwelijke wereldleider uit de geschiedenis?
…
Precies.
Eva-marie
Eens moet de eerste keer zijn.
Jan
Indira Ghandi
Melchior
Is vermoord.
Caspar
Roem is een zware last.
Een dodelijk gif.
En het is een kunst om het te dragen.
Weinigen bezitten die kunst.
Eva-marie
We willen toch een vredelievend leider?
In het algemeen zijn vrouwen grotere pacifisten dan mannen.
Jan
Golda Meir
Eva-marie
Geef een vrouw in de derde wereld een hand zaadjes en ze zal met de helft iets koken, en de
andere helft planten. Geef die zaadjes aan een man en hij zal er een gsm voor ruilen.
Jan
Isabel Peron
Melchior
Precies. En daarom is het van belang dat de vrouw blijft koken en planten, zodat de man de boel
kan besturen.
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Jan
Margaret Thatcher
Caspar
Jan! Wat ben je aan het doen?
Jan
Ik noem vrouwelijke wereldleiders.
Caspar
Je helpt niet.
Melchior
Eva-marie luister.
Ik zou ook willen dat het anders zou zijn, maar we kunnen de realiteit nu niet ontkennen.
De wereld is nog niet klaar voor een vrouwelijke leider.
We hebben iemand nodig waar iedereen naar luistert. Iedereen, begrijp je.
En er zijn momenteel nog grote bevolkingsgroepen die de vrouw niet gelijk aan de man vinden.
Gelijk met de man… Gelijk aan… vinden… staan. Goed. We zijn er nog niet klaar voor.
Eva-marie
Jabbe.
Jan
Wat?
Eva-marie
Naam voor een jongetje.
Jan
Jabbe?
Telefoon gaat.
Caspar
Jabbe.
Melchior
(neemt telefoon op)
Noostol Algia, met Melchior, goedemmmmiddag.
Eva-marie
Jabbe voor een jongen, Nema voor een meisje.
Jan
Heb je zeker zelf verzonnen.
Melchior
File.
Nog steeds.
(loopt naar het raam)
Eva-marie
Ja. Mensen met unieke namen, worden unieke mensen.
Caspar
Zit wat in.
Melchior
Achter die blauwe vrachtwagen?
Met geel…
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Ja! Ja ik zie je.
Jan
Baltha ingeblikt in de file.
Natuurlijk.
Melchior
Draai es ’n rondje?
Ja! Ha, dat is leuk. Ik zie je.
Nee da’s nog niet ver nee.
Ik zie het.
Voorlopig gaat het nergens heen.
Lopen dan maar.
Ja.
’t Is niet anders.
Nog een half uur.
Laat die auto maar staan.
Gewoon, daar waar hij staat.
Eer die file opgelost is, ben jij al terug.
Juist.
Dag Baltha.
…
Dat was Baltha. Stond in de file. Kijk daar loopt hij.
Goed. De naam.
Caspar
Even oefenen.
Hier is… Jasper!
Eva-marie
Jabbe zei ik.
Caspar
Jasper.
Klinkt lekker.
Melchior
Jasper
Jan
Jabbe, Hans, Hannes, Jannes
Caspar
Jasper betekent schatbewaarder.
Eva-marie
Wat is er mis met Jabbe?
Caspar
Dat kunnen de Chinezen niet goed uitspreken.
Eva-marie
En Jaspel wel?
Caspar
Ja. Maar jij kan hem toch Jabbe noemen. Als koosnaam.
Melchior
Ik ben voor.
Caspar
Voor.
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Eva-marie
Vooruit. Voor.
Jan
Tegen.
Melchior
Jan, waar ben jij van?
Jan
Communicatie.
Melchior
En waarvan niet?
Jan
Inhoud.
Melchior
Dus?
Jan
Tegen.
Caspar
Dus telt zijn stem niet.
Melchior
Dan wordt het Jasper.
Hartstikke goed.
Jan.
Caspar - Jasper
Caspar
Jan – geit
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SCÈNE 4
Jan, Melchior, Caspar, Eva-marie
Eva-marie
Ik was zelf zo verbaasd.
Dat ik ook daadwerkelijk knipte.
Tjak!
Melchior
Eva-marie, is de koffie klaar?
Dan kunnen we beginnen.
Eva-marie
Kennen jullie het gevoel dat je zo verdrietig bent dat je jezelf niet meer vertrouwt?
Dat je je werkelijk niet kan voorstellen dat je je ooit weer anders zal gaan voelen.
Dat je wilt ophouden met denken omdat je denkt dat als je dat niet doet, je niks meer anders kan.
Dat je er in blijft hangen.
Als een plaat.
Of een zuigend moeras.
Jan
Ja.
Eva-marie
Dat je de desbetreffende situatie niet kan pakken.
Je kan het herhalen in je hoofd, beredeneren, maar je er totaal niets bij voorstellen. Terwijl je er
middenin staat.
Alleen heb je geen gewicht.
Maar dat je dan wel je hersens voor je ziet, en die zie je zo borrelen dat de kans dat daar iets
knapt echt heel erg aannemelijk lijkt.
Jan
Ja.
Eva-marie
Ik ook.
Melchior
Alle kwaaltjes weer besproken?
Caspar komt met een grote flip-over aan voor zijn presentatie.
Melchior
Zullen we beginnen bij de speech?
Jan?
Caspar
De presentatie komt toch eerst…
Jan
Mee eens.
Melchior
Heb jij wel tekst?
Jan
Heus.
Caspar (terwijl Caspar uitlegt, tekent hij op de flip-over)
Ok.
Let op.
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Het is het jaar 2028
De Olympische Spelen zijn aan de gang.
De planetoïde 2001 WN5 scheert langs onze aardbol. Geen botsing, geen ramp, maar wel het besef
dat wij klein en machteloos zijn.
De behoefte aan een leider is op zijn hoogtepunt, en Jasper is 20 jaar.
Zie voor je: een groot balkon.
Hebben jullie dat?
De stad vol mensen.
Alle media zijn overvloedig aanwezig, maar het is muisstil.
Iedereen is in afwachting op wat komen gaat.
Op het balkon zien we een silhouet van een persoon, maar het kan ook een standbeeld zijn.
Een golvend paars doek bedekt hetgeen.
Als de spanning niet meer te houden is: BAF. Terwijl het mooiste vuurwerk de hemel siert, wordt
het paarse doek omhoog getrokken en aanschouw:
Jong maar wijs, geïnteresseerd maar niet nieuwsgierig, open maar verzekerd, krachtig en knap: de
nieuwe wereldleider.
Speech.
Melchior
Jan, meteen door.
Jan
Maar..
Melchior
Jan!
Nu.
Jan
Ik heb een droom dat op een dag, dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar motto zal
naleven.
Ik heb de wereld niks te leren. Waarheid en vredigheid zijn zo oud als de heuvels. Het enige wat ik
zal doen is in beide experimenteren.
In de afgelopen tijd zijn mijn gedachten, handelen, en leven, enkel door de liefde en loyaliteit voor
mijn volk geleid. Deze liefde gaf mij kracht om de meest onmogelijke beslissingen te maken,
beslissingen die nog geen sterveling ooit heeft hoeven maken.
Ik heb een droom dat op een dag, op de rode vulkaan in de woestijn, de zonen van voormalige
slaven en de zonen van voormalige slavenhouders, de zonen van de terroristen en de zonen van
hun slachtoffers, in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap.
Ik laat er geen twijfel over bestaan dat we deze keer niet mogen toestaan dat miljoenen kinderen
van goede afkomst sterven van de honger, opgroeien zonder uitzicht, platgebombardeerd worden
in hun steden, zonder de enige echte schuldige partij aan te wijzen en verantwoordelijk te houden.
Ik verwacht jullie, beroep mij op jullie, om weerstand te bieden en hen de les te leren die hun lege
zielen nog niet kennen.
Vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen.
Wij zijn zo sterk als de Bergen hoog.
Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet
beoordeeld zullen worden op hun afkomst, maar naar de inhoud van hun karakter.
Het recht om te leven kan en mag niet afhangen van het plezier van anderen.
Kijk naar mijn leven, hoe ik eet, zit, praat, mij gedraag. Het gemiddelde van dit alles is mijn
geloof.
Ik kan mezelf niet scheiden van de stad, het land, de wereld, die de hoofdstad is van ons Rijk.
Er is geen geloof hoger dan die van de waarheid en gerechtigheid.
Maar het rechtssysteem kan nooit voldoende weerstand bieden tegen het zaaien van haat en
verdeeldheid. Vanuit respect voor de vrijheden van anderen zullen allen daarom zèlf beheersing
moeten tonen. Wraak biedt nooit een oplossing.
Haat eindigt niet door haat. Haat eindigt door liefde.
Waarom heeft het leven altijd een kwaliteit van lijden? Vraag ik mijzelf af.
Lijden komt door verlangens, maar die je kan opgeven door de verlichting die ik je wijzen kan.
Wij vinden de volgende waarheid vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn.
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Ik koester het ideaal van een democratische en vrije maatschappij waarin allen in harmonie
samenleven en gelijke kansen hebben. Dit is een ideaal waar ik voor leef om te bereiken. Mocht
het nodig zijn, is het een ideaal waar ik bereid ben voor te sterven.
Het lijkt me vanzelfsprekend dat ik iedereen vanuit de bodem van mijn hart bedank, die ondanks
alles de strijd niet opgeven. Mogen zij hun gevecht voortzetten, waar zij ook zijn, tegen de vijand
van ons allen.
Ik heb een droom.
Vandaag.
Stil.
Jan
Dat was het.
Het is een eerste versie.
…
Ik moet nog het een en ander herschrijven.
Eva-marie
Het klinkt niet lief.
Jan
Lief? Natuurlijk niet.
Een kind is lief.
Melchior
Heb jij op internet gezeten?
Jan
Ja.
Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden.
Melchior
Omdat deze wielen nooit door zijn blijven draaien.
Jan
Een lichte herkenbaarheid wekt vertrouwen.
Melchior
Ja, en citeren is ook een vak.
Jan
Aangepast…
Caspar
Tot de onthulling met het paarse doek, vond ik het prachtig.
Jan
O ja. Natuurlijk.
Melchior
Nou, ik zag dat wel voor me. Die doodse stilte en dat met dat doek…
Alleen die knal kan ook angst aanjagen.
Jan
Angst is slecht. Heel slecht.
Eva-marie
O dit begint echt heel akelig te voelen.
Waar was die doek nou ook alweer voor nodig?
Melchior
Als je een kanarie stil wilt houden doe je dat ook.
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Caspar
Grootse dingen vragen om een onthulling.
In den beginne lijkt het een beetje onzinnig, maar des te groter is het effect als het doek er afgaat.
Baltha komt binnengestrompeld, helemaal verhit, met een koelbox in zijn hand.
Baltha
Jezus!
Caspar
Dag Baltha.
Jan
34 trappen.
Baltha
38.
4 van het lab.
Eva-marie
Is het gelukt?
Baltha
Nee.
Melchior
Nee?
Baltha
Nee.
Melchior
Jezus!
Eva-marie
Want?
Baltha
Plan vergeten.
Jan
Welk plan
Baltha
Dit plan.
Kan toch niet aankomen met vier bakjes zo van; doe er iets leuks mee.
Jan
Dat is wel wat er aan de hand is.
Melchior
Hier is het. Neem het volledige dossier maar mee.
Eva-marie
Waar hebben ze dat voor nodig? Ze doen daar toch niet anders.
Caspar
Wat wij bedacht hebben is nieuw, loopt voor op de zaken. Tuurlijk bestaat de technologie om in het
DNA wijzigingen aan te brengen. En ook klonen is niet nieuw. Maar ons plan, van vier hoog
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intelligente mannen enkel het beste te gebruiken, en elke ziekte, elk foutje op het DNA te wissen?
Dat gebeurt voor het eerst.
Eva-marie
Dus het is niet zeker dat het gaat lukken?
Melchior
Daar doen we dit toch allemaal voor. Om te zorgen dat het lukt.
Oefening baart kunst.
Caspar
Baltha, pak je spullen en ga weer.
Baltha
Waarom ik weer?
Melchior
Omdat jij daar goed in bent.
Baltha
Mag ik niet even uitrusten…
Melchior en Caspar Nemen Baltha het kantoor uit richting de trap
Melchior
We zullen je even snel bijpraten. Caspar?
Caspar
Denk aan een balkon…
Melchior, Caspar en Baltha af.
…
Jan
Een groot inlevingsvermogen.
Dat is een goede eigenschap van jou.
Empathie.
Jij verplaatst je in wat een ander voelt.
Dat is goed.
Dat verplaatsen. Goed voor de ander.
Eva-marie
Dank je.
Jan
Het getuigt van een hoge emotionele intelligentie.
Eva-marie
Goh.
Jan
Er zijn er zat die dat missen. Die doen alsof.
Ik haat mensen die doen alsof.
Mensen die erop kicken slachtoffer te zijn, en terwijl jij met je mond vol aarde enigszins probeert
adem te halen en af en toe te glimlachen, staan zij naast je naar een stip op de grond te staren en
zo min mogelijk te knipperen zodat er hopelijk wat tranen uit die droogte geperst kunnen worden.
Mensen die zo hard en zo vaak mogelijk aan de eerste de beste vreemdeling vertellen dat hen iets
ergs is overkomen, terwijl de waarheid is, dat het helemaal niet om hen draait. Dat soort mensen.
Van die ik-ben-zielig-mensen, kijk-mij-eens-mensen, van die patiënten-mensen.
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Eva-marie
Ja.
Of andersom.
Mensen die het interessant vinden om te vertellen hoe druk ze het altijd hebben, en hoeveel zielige
hoopjes ellende vandaag weer naar hen toe gekropen zijn om kwijlend hun hart te luchten. Mensen
die vrienden als patiënten beschouwen omdat dat interessant staat.
Mensen die altijd praten over andere mensen alsof zij doorhebben hoe de wereld draait. Alsof zij
weten wie ik ben. Alsof ik dat weet.
Jan
Ja.
Jij hebt dat dus niet.
Jij hebt een groot empathisch vermogen.
Eva-marie
De volgende generatie zal het niet meer kennen.
Jan
Hoe bedoel je?
Eva-marie
Empathie kunnen we toch in elk DNA verplicht stellen?
Jan
Waarschijnlijk.
Caspar op.
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SCÈNE 5
Caspar, Jan, Eva-marie achter de computer.
Caspar
Goed.
We waren dus bij de toespraak.
Die moet anders.
Laten we even opwarmen.
Jan
Opwarmen.
Caspar
Ja. Om er in te komen.
Jan
Oké. Ik zit er middenin.
Caspar
Denk terug aan onze beginselen.
Waar zijn we vanuit gestart.
Wat hadden wij de wereld te zeggen.
Jan
Opwarmen.
Oké.
Ehm.
Democratie werkt niet meer.
Zo’n vermoeden heb ik.
Het is achterhaald.
Ze zijn te groot. De verschillen.
Onoverkomelijk groot. Tussen mij en de buurvrouw, laat staan een straat verder.
We gaan niet meer voor elkaar, we gaan voor onszelf.
Het klinkt vies.
‘Een voor allen, allen voor een’
Maar ’t is wel hartstikke waar.
Caspar
Solidariteit is een actieve acceptatie van het tragische leven.
Eva-marie
De vier musketiers.
Caspar
En maid Marian.
Wat ben jij eigenlijk aan het doen?
Eva-marie
Vannacht had ik een monster in mijn buik.
Een harige ronde kerel met scherpe tanden.
Drie rijen achter elkaar, als ’n haai.
Het monster deelde bevelen uit.
Hij zoog me leeg.
Zo gulzig.
Hij zoog en zoog, tot ik een leeg ineengeschrompeld zakje huid was.
Hij liep zo mijn buik uit.
Melchior komt weer binnen, met de krant onder zijn arm..
Melchior
Goed. Baltha is weer naar ’t lab.
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Jan
Is de file al opgelost?
Caspar
Nee.
Hij wordt steeds dikker.
Eva-marie (nog steeds achter de computer)
Wat is de kleur van een leider?
Melchior
Paars.
Jan
Ze stinken. Die mensen.
De hele stad stinkt.
Dat ruik ik heel goed hoor, door die uitlaatwasem heen.
Melchior (de krant lezend)
‘Vannacht zijn er zeven autobommen afgegaan, bij elke weg de stad uit één. Allen werden tussen
3.04 en 3.17 uur tot ontploffing gebracht. Tot nu toe zijn er 21 doden.’
Eva-marie
3.04?
O God.
O jee. O gottegottegod.
(Eva-marie gaat achter de kast zitten)
Jan
Zeven bloedproppen, in elke ader een.
Dat gaat niet meer stromen.
Caspar
Eva-marie?
Wat doe je daar?
Eva-marie
Mond vol aarde.
Melchior
Jongens, mag ik opmerken dat de sfeer hier niet bevorderlijk is?
Eva-marie
Plat op het asfalt.
Jan
Nationale kut dag is misschien niet het goede woord.
Melchior
We moeten aan de slag.
Caspar
Eva-marie?
Melchior
Baltha kan elk moment weer terug zijn.
Eva-marie
Ik had het kunnen weten.
Één moment dacht ik gister: goh, het lijkt wel goed te gaan.
Niemand ziek, niemand dood, niks stort in…
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Misschien is het over. Dat dacht ik zo.
Dus heb ik het één keer overgeslagen.
Een keertje maar.
Caspar
Wat heb je overgeslagen?
Eva-marie
Mijn armen deden pijn. Een keertje rust dacht ik, kan geen kwaad.
Een keer niet, en zie hier.
Zeven autobommen.
Plat op het asfalt.
Melchior
Eva-marie, kom achter die kast vandaan.
Eva-marie
Nee.
Melchior
Nu.
Eva-marie
Nee.
Jan
Amacushicushi
Melchior
Wat je ook wel of niet gedaan hebt, dit heeft niks met jou te maken.
Jan
Ruimte-tijdsverstoring.
Caspar
Wat heb je dan overgeslagen?
Melchior
Caspar, voedt niet zo.
Eva-marie, als je baas beveel ik je: kom achter die kast vandaan.
Jan
De dag des oordeels.
Eva-marie
Nee.
Jan
Misschien zijn we al te laat.
Melchior
Ja, we beginnen nu aardig achter op schema te lopen.
Caspar
Als we maar blijven lachen, nietwaar.
Melchior
Eva-marie
Eva-marie
Nee.
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Melchior
Jan
Jan
Nee.
Melchior
Caspar?
Caspar
Melchior?
Melchior
Wat nu?
Caspar
Even pauze.
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SCÈNE 6
Melchior – Caspar – Jan en Eva-marie (achter de kast) houden pauze.
Er wordt op de deur geklopt. Melchior doet open. Een koerier staat daar (geheel niet uitgeput) met
een grote doos in zijn handen.
Melchior
Hallo.
Koerier
Noostel Algia, op naam van Eva-marie?
Melchior
Die is tijdelijk niet beschikbaar.
Koerier
Kunt u hier tekenen?
Jan
Was de lift niet stuk?
Koerier
Ik weet het niet. Ik neem altijd de trap.
Goedemiddag.
Koerier vertrekt.
Jan
Zeker zo’n gezondheidsfreak.
Melchior
Eva-marie, er is een pakket voor je bezorgd.
Jan
2 ons verse groente, 2 stuks fruit.
Eva-marie
Nee.
Melchior
Toch wel.
Jan
Ik zou het maar niet openmaken.
Je weet nooit wat er in zit.
Caspar
Jan. Je helpt niet.
Jan
Misschien is dit wel de kers op de taart.
(kijkt uit het raam) En ja hoor, daar gaat hij. Op zijn fiets. Koeriertje perfect. Zo de hele file
voorbij.
Caspar maakt het pakket open. Hij haalt er allemaal paarse babyspullen uit.
Caspar
Ach. Wat goed. Heel goed.
Eva-marie denkt tenminste een beetje vooruit.
(hij zet de doos bij haar neer, achter de kast)

Noostal Algia
Het morgenland
Jannemieke Caspers

28

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

De telefoon gaat.
Melchior
Noostal Algia, u spreekt met Melchior, goedemiddag.
Baltha. Zeg het eens.
Ja.
Ja.
O. Oké.
Ja.
Wachten maar.
Is goed.
Oké.
Dag Baltha.
…
De dokter is er nog niet. Ze krijgen hem niet te pakken.
Waarschijnlijk staat hij in de file. Baltha wacht daar even.
Jan
Of hij is een van de 21.
Eva-marie
Er was eens een moederkikker die woonde in een sloot naast een grote smerige fabriek.
De sloot was vies en ongezond, maar moeder kikker deed er alles aan om haar kikkervisjes zo
goed mogelijk te verzorgen. Ze gaf ze eten, bracht ze naar school, bakten samen koekjes… maar
één kikkervisje kon van dit alles niet genieten. Hij rook de hele dag die stinkfabriek. Hij brak zijn
kopje over een oplossing. Hij staarde dag en nacht naar die fabriek alsof hij hem daarmee kon
wegkijken. Wat mama ook probeerde, het had geen zin.
Op een nacht was de winter aangebroken. Het kikkervisje sloop zijn bed uit, zwom naar boven en
ging aan de waterrand het fabriekprobleem overdenken. Wat niemand doorhad, was dat het die
nacht zo koud was dat de sloot bevroor. Toen het kikkervisje honger had en naar huis toe wilde
gaan, lag er een dikke laag ijs. Hij kon niet naar beneden, en ook niemand kon meer naar boven.
En daar zat ie dan.
…
Jan
Wist je dat kikkervisjes kunnen overwinteren?
Eva-marie
Hoe dan?
Jan
Je moet ze in het water laten zitten en zorgen dat er genoeg te eten is.
Het ijs vriest gewoon over hen heen.
Melchior
Pauze is voorbij. Jan, schrijf een toespraak. Caspar, denk aan ’t voorbereidende werk.
Hoe bereiden we z’n komst voor. Billboards, banners, bussen…
Jan
De geest is al lang uit de fles.
Melchior
Enzovoorts. (Melchior gaat naar de wc)
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SCÈNE 7
Jan, Caspar, Eva-marie
Jan
Terwijl zij dansen op de vulkaan, op hun tenen weliswaar, om geen schokken te provoceren, maar
toch dansend en af en toe vragend: ‘En? Gaat het goed?’, niet het antwoord willen horen, maar
bezwerend door blijven dansen alsof ze daarmee het lot afdwingen, maar als ’t er op aan komt, mij
de verantwoordelijkheid in m’n handen douwen, boos kijken als er iets van door mijn vingers glipt,
wel willen bepalen maar niet willen dragen, Caspar en Melchior hijgend in mijn nek, stinkend naar
zweet, hopend dat de wereld er klaar voor is, de hersens van Baltha uit zijn poriën puilend, de taak
te serieus nemend, met de zure smaak van angst op zijn tong, wetend dat ’t alles of niets is, en
niets is niet te vergeven. Eva-marie biddend achter de kast, hopend dat er toch een God bestaat
die bij het horen van dit idee opstaat om zijn positie te redden, en dan die eeuwige file. Rennend
op dezelfde plek tot je schoenzolen in je huid gebrand staan, maar het weigeren te voelen.
Eva-marie
Nieuws kijken, vooral veel nieuws kijken.
Caspar
Zie voor je: een enorm billboard.
Eva-marie
Huilen bij de angst.
Zien dat het vreet, verslindt.
Dat de wereld geen stand houdt.
Caspar
Jasper tilt als Atlas de wereldbol.
Zijn gezicht straalt vertouwen en rust uit.
Hij kan die wereld wel een tijdje houden.
Eva-marie
Deur op slot en onder de bank, stof snuivend.
Dat het niet anders kan.
Dat het nodig is.
Dat het goed is.
Het is goed.
Het is hartstikke goed.
Jan
De molen valt niet stil. Draait en draait, groeven in de steen totdat de groef alles bepalend wordt,
zijpaden afsnijdt en enkel maar versneld.
Caspar
‘Zou u ook zo graag gedragen worden?’
Verder niks.
Eva-marie
Ik heb liefde genoeg hoor.
Ik loop over.
Jij weigert het gewoon op te likken.
Baltha komt binnen.
Caspar
Hallo.
(Baltha is te uitgeput om wat terug te zeggen, hij antwoordt door ja en nee te schudden, en ploft
hijgend in een stoel)
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Caspar
Gelukt?
Doc nog niet terug.
En nu?
Zo maar even bellen.
…
Gaat goed.
Zit midden in een creatief proces.
Jan schrijft de toespraak.
…
Ja, dat is een ander verhaal.
Vannacht zijn er zeven autobommen afgegaan. Ze heeft het gister een keer overgeslagen. Wat
geen idee. Nu denkt ze dat ze ’t op haar afgeroepen heeft. Het lot getart. Fortuna uitgedaagd, snap
je. Nu zit ze achter de kast.
Ze heeft paarse babykleertjes besteld, dat wel.
De telefoon gaat.
Caspar
Noostal Algia, met Caspar, goedemmmiddag.
…
moment.
(tegen Baltha)
Dit is de politie. Ze bellen voor een auto die midden in de file staat zonder bestuurder.
(Baltha schudt nee)
Nee, is niet van ons.
Nummerbord?
Ja. Ok.
(tegen Baltha)
Hij staat op de bedrijfsnaam.
(Baltha schudt nee)
Rood. Achter een blauwe vrachtwagen.
Dat moet een flauw grapje zijn.
Iemand moet onze auto van de parkeerplek hebben opgetild en tussen de file hebben gezet.
Nee natuurlijk niet. Je ziet toch meteen dat je niet kan doorrijden.
Ow. Nou lekker dan.
Ja we komen wel aangifte doen.
Morgen.
Tot ziens.
Baltha
Wat
Caspar
Ze hebben het dak eraf geknipt.
Ze waren bang dat het een nieuwe aanslag zou zijn. Een lege auto maakt verdacht.
Ze hebben hem opengeknipt en doorgelicht en niks gevonden.
Daarna pas via het nummerbord ons telefoonnummer achterhaalt.
Baltha
Schoften.
Caspar
Moet je hem ook niet zomaar laten staan.
Baltha
Hij staat toch niemand in de weg. Of je nou naast of op de weg parkeert, blijft gelijk.
Jan
Eva-marie en ik hadden nog een voorstel.
Empathie als verplichting op je DNA.
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Caspar
Empathie.
Jan
Beetje menselijk inlevingsvermogen voorkomt een hoop gezeik.
Baltha
Om de trends in human movements voor 2028 te bepalen, en onze concurrenten voor te blijven is
het wel van belang precies te formuleren welke ingrediënten onze zaad-cocktail nodig heeft om in
2028 precies aan de behoefte te voldoen en in onze missie te slagen.
Jan
Empathie
Caspar
Solidariteit
Jan
Intelligentie
Baltha
Met een minimum?
Jan
101?
Caspar
Onderdanigheid
Baltha
Zachte producten.
Caspar
Respect dan.
Eva-marie
Lief zijn.
Baltha
Sorry?
Eva-marie
Gewoon. Beetje lief zijn.
Caspar
Lief. Een hond is lief. Een volwassen mens toch niet.
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SCÈNE 8
Jan, Caspar, Eva-marie, Baltha
Melchior komt van de wc af.
Melchior
Baltha, je bent er weer.
Gelukt?
Baltha
Nee, de dokter was er nog steeds niet.
Moeten morgen terugkomen.
Melchior
We hebben een deadline!
Caspar
Ze hebben de auto open geknipt.
Jan
Ja en als de dood je niet kan stoppen..
Melchior
Inderdaad. Wat is dat nou voor ’n dokter.
Baltha
Morgen is niet zo ver weg.
Melchior
Dan is het materiaal niet meer goed.
Baltha
Materiaal?
Melchior
Ja. Gooi die bakjes maar weg.
Morgen opnieuw.
Jan
O nee, niet weer zo’n dag. Ik ben op.
En maar dansen jullie, op die godsgloeiende vulkaan.
Mij niet gezien.
Eva-marie
Hallo?
Melchior
Wat was er met de auto?
Jan
Elke dag weer vanuit dit hokje op de wereld neerkijkend, het nieuws vluchtig opnemend en
denkend dat wij boven het geheel staan en overzicht bezitten.
Als je beter kijkt zie je hoe belachelijk het is. Absurd.
Eva-marie
Mag ik even?
Jan
En maar toekomst produceren, maar handelen? Ho maar.
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Melchior
Is dit zijn toespraak?
Caspar
Ik hoop het niet.
Jan
Dit is wel mijn toespraak. Niet voor Jasper, of welk ander denkbeeldige superheld dan ook.
Baltha
Niet handelen?
Ik heb me suf gehandeld. Ik ben twee keer naar ’t lab geweest. Als die dokter was geweest waar
hij moest zijn, hadden we vannacht nog een bevrucht eitje gehad.
Jan
Als als… er is altijd wel iets.
Stel dat we de wereld daadwerkelijk zo gek krijgen om naar ons te luisteren. Stel.
Dan nog is er altijd wel iets.
Alle neuzen vrijwillig dezelfde kant op kan niet.
Melchior
Nog niet.
Jan
Wanneer dan wel?
Caspar
2028
Melchior
Daar gaat ons hele onderzoek toch over.
De enige weg die we moeten zoeken, is de weg terug naar de beschaving.
Jan
En die weg is vannacht ontploft.
Eva-marie is achter de kast vandaan gekomen.
Eva-marie
Ik heb een visioen gehad.
Jan
Luister nou zelf. Dit kan je toch niet serieus nemen.
Eva-marie
Ik heb een visioen gehad.
Jabbe staat op het balkon. Groot, sterk en knap.
Het paarse doek is net gevallen, iedereen kijkt naar hem, maar het blijft ijzig stil.
Hij staat, beweegt en praat. Maar uit zijn mond valt zwarte aarde.
Hij is helemaal leeg van binnen.
Holle ogen, geen gevoel, geen mens.
Alsof iemand een rietje op zijn navel heeft gezet, zo zijn binnenste opgezogen heeft, en daarna
weer lucht in geblazen zodat je van buiten niks ziet.
Caspar
Presentatie. Alles gaat om presentatie.
Eerst buitenkant, dan binnenkant.
Jan
Een emotieloos mens kan nooit de belofte van de toekomst zijn.
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Melchior
Hij zal ’t hele scala aan emoties bezitten, hij zal zich er alleen niet door laten leiden.
Baltha heeft de toespraak van Jan zijn bureau geplukt. Hij opent een raam, en schreeuwt met zijn
megafoon naar buiten:
Baltha
Bijna dagelijks doen de media verslag over de ondergang van mijn wereld.
Het broeikaseffect laat zichtbaar zijn sporen na, de ijskappen rond de poolcirkel hebben hun
smeltpunt bereikt, plant en diersoorten verminderen met aanzienlijke sprongen, energiebronnen
raken uitgeput, de kloof tussen de derde en eerste wereld wordt steeds groter, dreiging maakt
macht, mensen rotten weg aan kanker, homo’s worden geïnjecteerd met HIV besmet bloed, de
nieuwe oorlog tegen het terrorisme zaait angst tot diep in je beenmerg.
Op je 25e heb je je eerste burn-out achter de rug.
Mijn wereld gaat ten onder, zo wordt mij verteld.
Smelten bij de gedachte, en kapot gaan bij ’t zien.
De grote massa wordt grijs en gaat bijna met pensioen. Zij van het losse zand, houden zich nog
steeds verscholen. Ze staan erbij en kijken ernaar. Laten de wereld de afgrond instorten terwijl zij
zonder idealen dansen op de vulkaan in de woestijn.
Mijn wereld gaat kapot, zo wordt mij verteld.
Consumentisme en pragmatisme vieren hoogtij.
Alles kopen op krediet, borsten billen, alles op bestelling, snelle communicatie, alles binnen
handbereik, maar niet dom: You don’t fool us.
Ironie en relativisme zijn hippe houdingen, en hedonisme voert de boventoon.
Directe lustbevrediging, daar gaat het om. Geen ruimte voor idealistische vage vergezichten,
morgen bestaat niet meer.
Onze wereld gaat kapot, morgen misschien, maar nu?
Nu zijn wij er nog.
Alle neuzen moeten dezelfde kant op, willen wij nog een tijdje blijven voortbestaan, maar zonder
agressie. Zonder smetvrees, afluisterapparatuur en geheime diensten.
Maar ’t is mogelijk.
Eventueel.
Als iedereen in iets hetzelfde gelooft.
Er moet een gemeenschappelijke deler zijn om op de bouwen.
Vinden we die persoon, dan zal hij ons leiden.
Hij zal ons motiveren weer voor elkaar te gaan.
‘Zoek jezelf broeder en ik ben oké en jij bent oké.’
Wij weten niet wat goed voor ons is.
Plato sprak over De Republiek.
Een utopische samenleving geleidt door een elite van bestuurders die vanaf hun geboorte opgeleid
zijn voor de taak van regeren. Het was een poging de ideale samenleving te vormen. Alle tot nu
toe bestaande vormen zijn imperfecte kopieën.
De wereld gaat ten onder, maar niet die van mij.
Ik ben de nieuwe generatie. De generatie die oppakt, luistert en handelt.
Een generatie die alles in zich heeft, en daardoor aansluiting vindt met alles in iedereen.
Ik ben de gemeenschappelijke schakel die ontbrak. Die door de geschiedenis heen opgedeeld is in
vele splinters.
De wereld blijkt eindig, huilen bij die angst en zien dat het vreet, verslindt, dat de mens geen
stand houdt, en… opstaan!
Ik ben gekozen en gemaakt voor enkel dit doel.
Niet ‘polderen’ nu. Welkom in Het morgenland.
…
Eva-marie
Zie je iets?
…
Iets dat veranderd is?
Iemand die het gehoord heeft en even stil staat?
Melchior
Dat was goed.
Die toespraak.
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Eva-marie
Wordt de lucht iets helderder?
Jan
Trekt de stank weg?
Caspar
Goed.
Inderdaad.
Eva-marie
Baltha… iets?
Baltha
Heel even misschien.
Eva-marie
Misschien.
Baltha
Heel even.
Melchior
Even is genoeg.
Daar doen we het voor.
Pak je spullen en sluit af. We hebben een deadline te halen.
Want als de dood je niet kan stoppen…

EIND
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