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PERSONAGES

de koning
de nar
de koningin
de oude wijze
het meisje
volk
man 1 (uit het volk)
man 2 en zijn vrouw (uit het volk)
man 3 met ziek kind (uit het volk)
bode
Kornalijn
"honderd" vrouwen
visser (voor de overtocht)
Polleke
visser 1 (broer van Polleke)
visser 2
visser 3
muzikanten (bevinden zich waar nodig op de scene)

Het stuk is oorspronkelijk geschreven voor 2 vrouwen en 4 mannen
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PROLOOG
actrice die het meisje speelt:
Ik zal jullie vertellen van het land waar dit verhaal zich afspeelt.
Luister goed, het is belangrijk.
Het land van dit verhaal is leeg. Zo leeg dat het wel lijkt of God het land
vergeten is. Dat is niet zo. God vergeet geen landen. Nooit.
Maar toch, dit land is leeg.
Er is vlakte, er is gras.
Heel ver, in de verte, achter wel twintig horizonnen, vind je misschien een bos.
En waar je ook naartoe gaat, als je lang kunt lopen, kom je bij de zee.
Maar hier, hier is alleen de vlakte.

Een vrouw kreunt.

Nog niet!
In de zomer brandt de zon er scheuren in de klei. In de herfst storten de regens
al die scheuren vol met water. Dan kolken overal rivieren.
In de winter waait de wind, wanhopig omdat hij geen houvast vindt. Geen
boom, geen rots. Enkel de wolven waar hij mee kan huilen.
Nachtenlang.

Een vrouw kreunt

Nog niet!
Maar dan de lente. In de lente vult de vlakte zich met bloemen. Zo geel en
rood en blauw als je je nauwelijks voor kunt stellen. Dan zijn er vlinders,
vogels en het geluid van mensen.
Mensen die tevoorschijn komen alsof iemand ze zich plotseling na lange tijd
herinnert. Ze komen uit hun tenten, ruiken aan de lucht en jagen al hun
beesten tegelijk de wijde vlakte op.
In de lente komt het hele land tot leven.
En in dit land en deze lente wordt op een mooie dag een kind geboren.

Een huilende baby

Feest!
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EERSTE BEDRIJF
SCENE 1

Lied
volk:

De koning laat ons weten
dat zijn dochter is geboren.
Lang leve onze koning!
Leve de koningin!
Vertel het hele land:
er is een koningskind
Lang leve onze koning!
Leve de koningin!
Het is een prachtig meisje
waar de wereld van zal horen.
Waar is ze?
Laat haar zien.
We willen weten hoe ze is.
Hoe vrolijk staan haar ogen?
Hoe krachtig is haar kin?
Hoe lieflijk zijn haar oren?
Laat haar zien.
We kunnen niet meer wachten.

Het kind wordt getoond.

Zo mooi
dat je niet hard genoeg kunt zingen
Zo klein
dat je niet stil genoeg kunt zijn
Het wonder
Het begin van alle dingen
Meisje
Meisje
Meisje
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SCENE 2

De koning, de koningin en de oude wijze die enkele rituelen met hun baby voltrekt.

koning:

En?

wijze:

Dit kind is voor het licht geboren
Waar zij verschijnt, zal blijdschap zijn.
Maar wees voorzichtig, koning.
Al duurt het nog een tijdje voordat zij volwassen is,
zij zal nooit spreken als een kind.
Haar woorden wegen zwaarder dan de uwe.
Dus luister goed naar haar.
Zet uw trots opzij en luister.
Doet u dat niet
dan wordt uw leven zwaar
Dan zal uw land, uw volk ten ondergaan
in uw ellende.
Dan zal u wensen dat u nooit geboren was.

koning:

Ik?

wijze:

Dit is wat ik te zeggen heb over uw dochter.
Moge de hemel waken over zo'n bijzonder kind.
Welkom.

koning:

Soms voelt een mens zich veel te klein
voor het geluk dat hem van alle kanten overspoelt.
Vanaf de dag dat jij mijn vrouw werd,
dacht ik dat ik volmaakt gelukkig was.
Maar nee, het kon nog beter.
Jouw schoonheid, jouw verstand
verdubbeld in dit meisje.
Wat is zo groot en goed dat dit bestaat?
Niets of niemand mag haar tegenhouden.
Geef haar van alles wat er is het beste.
Laat de oude man haar leraar zijn.
Laat haar leren wat zij wil.
Laat haar worden wie zij is.
Ik heb gezegd.
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Goed, wat zijn de taken voor vandaag?
koningin:

Lief je werkt te hard.

koning:

Je bent een koning of je bent het niet.

nar:

Zijne majesteit denkt dat hij het eeuwig leven
heeft.
Hij komt er nog wel achter.
Ook een koning gaat gewoon de pijp uit, net als ieder ander.

koning:

Stomme nar.
Laat de eerste binnenkomen.

De koningin gaat af.

SCENE 3

Deze scene bestrijkt een periode van dertien jaar.
man 1 (uit het volk) komt op.

man 1:

Heer, ik heb een lammetje gevonden.
Ergens ver weg in de heuvels. Het was duidelijk verstoten door zijn moeder
maar er was nergens in de omtrek een kudde schapen te bekennen.
Het regende en stormde, het lammetje was bijna dood, dus ik heb het mee naar
huis genomen en verzorgd.
Pas twee weken later kwam een herder langs. Hij zei dat het lam van hem was
en dat ik het aan hem terug moest geven. Maar heer, ik had de man nog nooit
gezien en ik denk dat hij, nou ja, heer ik geloof hem niet.
Wat moet ik doen?

nar:

Moeilijk moeilijk.

koning:

Ga naar de herder toe.
Geef hem het lam terug, maar vraag hem of hij u het moederschaap kan tonen.
Als hij dat doet, gebied hem dan uit naam der koning dit moederschaap te
slachten.Verdeel het vlees in tweeën en neem allebei de helft.
Doe hetzelfde met de vacht. Kleedt en voedt er uw families mee, en beschouw
de zaak als opgelost. Ik heb gesproken. U kunt gaan.
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nar:

Bravo.
Zo rechtvaardig ben ik nog niet in mijn stoutste dromen.
Wat een koning.
Ja, de volgende!
Laat hem binnen, maar alleen als het iemand is met een levensgroot probleem.
De hersens van mijn koning moeten knarsen.

De koningin en het meisje

actrice die het meisje speelt:
Hoe oud is het meisje inmiddels?
acteur:

Vier.

actrice:

Mijn hemel, dat gaat snel.

De koningin en het meisje zingen samen een liedje

Schaapje schaapje, heb je witte wol?
Ja baas ja baas, drie zakken vol
Eén voor de meester
Eén voor de vrouw
Eén voor het kindje dat bibbert van de kou
Schaapje schaapje, heb je witte wol?
Ja baas ja baas, drie zakken vol

De koning en de nar.

nar:

De volgende!

Een echtpaar komt binnen.

koning:

Spreek.

vrouw:

Mijn man heeft mij geslagen.
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man 2:

Ja, omdat zij mij in het gezicht had gespuugd.

vrouw:

Omdat hij me achterna zat in de keuken met een mes.

man 2:

Omdat zij de kip weer aan had laten branden.

vrouw:

Omdat jij weer eens te laat was voor het eten.

man 2:

Ik moest werken. Brood op de plank. Die ene kip is niet genoeg voor een hele
week.

vrouw:

Het zou genoeg zijn als we niet zoveel kinderen hadden.

man 2:

Jij wou ze.

vrouw:

Ik had niks te willen. Jij hebt ze gewoon gemaakt.

man 2:

Je bent toch niet voor niks met me getrouwd.

vrouw:

Ooit was je een knappe man ja, maar dat is nu wel honderd jaar geleden.

man 2:

Met zo'n vrouw als jij word je vanzelf wel lelijk.

vrouw:

Zwijn!

man 2:

Stom kuiken!

koning:

Nar, geef me een lang stuk hout.

De nar geeft het. De koning breekt het stuk hout in tweeën. Hij geeft de man en de vrouw
ieder een stuk.

koning:

Hier, allebei een mooi stuk hout.
Ga naar buiten en sla elkaar de hersens in.
Zo hard je kan. Toe dan.
Haal je smerige voeten van mijn vloer.
Naar buiten.
Weg!
Weg!

nar:

Was dat wijsheid?

koning:

Ja.
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nar:

Weer wat geleerd.
De volgende!

Het meisje en de oude wijze.

actrice die het meisje speelt:
Hoe oud is het meisje nu?
acteur:

Zeven.

meisje:

Dus vroeger woonde hier nog niemand.

wijze:

Nee.

meisje:

Hoe zijn de mensen hier dan ooit terechtgekomen?

wijze:

Ze kwamen uit het oosten in hele kleine bootjes.

meisje:

Hoe wisten ze dat hier een eiland was?

wijze:

Ze wisten niks. Ze zijn gewoon gaan varen.

meisje:

Waarom?

wijze:

Dat weet ik niet.
Misschien waren ze nieuwsgierig.

meisje:

Misschien waren ze wel op de vlucht.

wijze:

Dat kan.

meisje:

Misschien waren ze weggejaagd uit hun eigen land en moesten ze steeds
verder naar het westen vluchten. En toen ze bij het water kwamen, konden ze
niet meer terug en moesten ze erover. En toen zijn ze gaan varen. En zo
hebben ze dit land ontdekt. En toen zagen ze de heide en de heuvels en de
wilde geiten, en toen dachten ze, dit is een heel goed land. Dus zijn ze niet
meer weggegaan.
Zo kan het ongeveer gegaan zijn vroeger.

wijze:

Dat kan heel goed.

De koning en de nar.
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nar:

Koning, geef me eens een gouden munt.

De koning doet het.

koning:

Wat ben je van plan, rare gek.

nar:

Die zet ik in op u.
Als u het volgende probleem weet op te lossen, krijgt u hem terug.
Zo niet, dan zal ik mij eens gaan trakteren op een goed glas geitenmelk en
versgebakken koek.

koning:

Ze zouden je de nek om moeten draaien.
Laat maar binnenkomen.

Man 3 komt binnen.

man 3:

Heer, mijn kind is ziek.
Het is een week of twee geleden al geboren.
Veel te vroeg.
We hadden het nog niet verwacht.
Alles ging voorspoedig.
En toen ze net geboren was, lachte ze zoals nog nooit een mens op aarde heeft
gelachen, maar daarna werd ze treurig.
Ze heeft een week gehuild tot ze zelfs dat niet meer kon.
Ze heeft al die tijd nog bijna niets gedronken.
Mijn vrouw is radeloos.
Al mijn geld is opgegaan aan middeltjes en kruiden.
Niets hielp. En nu is ze zo zwak, ze kan al bijna niet meer ademhalen.

koning:

Haal de oude wijze. Kijk wat hij kan doen.

man 3:

Als dit kind sterft zal ik mijn hele leven treuren om haar lach.

meisje:

Ze wil alleen maar weten hoe ze heet.
(het meisje is ongemerkt opgekomen)

koning:

Wat?

meisje:

Ze wil alleen maar weten hoe ze heet.
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Heeft ze nog geen naam?
man 3:

Nee. We werden overvallen door haar komst. Zo vlak voor de lente. Alle
schapen moeten lammeren. We hebben het ontzettend druk. En sinds ze ziek
is, zitten onze hoofden vol met zorgen. Nee, we hebben nog geen naam
bedacht.

meisje:

Hoe kan een kind nou leven zonder naam?
Ga naar huis en zeg haar hoe ze heet.
Dan zal ze beter zijn.

Het meisje gaat af.

man 3:

Zou het waar zijn?

koning:

Waar wacht je op man
Je hebt haar toch gehoord.
Geef dat kind een naam.
En kom me morgen zeggen of ze beter is.

De man gaat af.

nar:

Dat geld, dat heb ik snel verdiend.

koning:

Hoe wist ze dat?

nar:

De kleinsten zullen de grootsten zijn.
Nog even en ze stoot u van de troon, o koning.

Het meisje en de nar.

meisje:

Nar, mag ik op je rug?

nar:

Nee.

meisje:

Nee? Pas op, ik kom je vangen.

De nar en het meisje spelen. de nar laat zich uiteindelijk vangen. het meisje rijdt paard op
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zijn rug.

nar:

Heb medelij. U bent te zwaar.

meisje:

Te zwaar voor jou? Zo'n klein meisje.

nar:

Niet klein. U bent al twaalf.

meisje:

Bijna dertien! Bijna dertien!

SCENE 4
Lied

koning:

De dag waarop je dochter dertien wordt
is waarschijnlijk niet belangrijker
dan willekeurig welke andere dag
Maar toch
De dag waarop mijn dochter dertien wordt
voelt als veel belangrijker
Hij is gewoonweg anders
beter,
van een ander slag.

nar:

Wat zegt hij allemaal?

koningin:

Niks. Laat hem maar.
Hoe zullen we het vieren?

koning:

Groots.
Ik verplicht het hele volk om 's ochtends langs te komen, om voor haar te
knielen in de grote tent. Ik laat noteren wie geweest is en wie niet.
Wie niet komt zal eraan geloven.
Ik eis van iedereen, en dan bedoel ik iedereen dat hij haar een lang gelukkig
leven wenst.
Ze verdient het.

koningin:

Ik .....
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koning:

En 's middags een enorme maaltijd.
Een maaltijd met de beste mensen van het land.
Ik wil dat ze mijn dochter leren kennen en zij hen.
Dat is goed voor later als ze moet regeren.
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.
Dus alle wijzen en geleerden moeten komen eten.
En doe er ook een dichter bij.
Dat kan nooit kwaad.

koningin:

Ik weet niet of....

koning:

En voor 's avonds denk ik aan een feest.
Een feest met mooie sterke mannen.
Ze is te jong om al te trouwen, maar misschien vinden we een goede vent die
we vast een beetje in haar richting kunnen duwen.
Dit is zo ongeveer wat ik bedacht had.
Wat denk jij?

koningin:

Ik dacht aan taart.

koning:

Taart?

koningin:

Taart en een cadeautje.

nar:

Eindelijk zegt iemand iets verstandigs.

bode:

Majesteit, uw beste vriend is aangekomen.

koning:

Wie? Kornalijn?
Het is niet waar.
Laat hem binnenkomen.

Kornalijn:

Ben ik al aangekondigd?

koning:

Kornalijn, verdikke ouwe edelsteen.
Wat is dat lang geleden.
Wat brengt je hier?

Kornalijn:

Ik kom voor de verjaardag van je dochter.

koning:

Een ware vriendendaad.
Zo'n lange reis. Dat zal ik niet vergeten.
Wees welkom. Je bent net op tijd.
Het feest gaat zo beginnen.
Zeg mij in het kort
13
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Hoe staat het met je land, je volk?
Kornalijn:

Heel goed, heel goed.
Mijn land floreert, het volk dat leeft in vrede.

koning:

Meer kunnen koningen als jij en ik niet wensen.

Kornalijn:

Toch wel. Toch wel.

koning:

Wat dan?

Kornalijn:

Een vrouw.

koning:

Zeg op.

Kornalijn:

Ik ben hierheen gekomen om je dochters hand te vragen.

koning:

Jij?

Kornalijn:

Sinds haar geboorte al heb ik gehoopt dat zij mijn vrouw zou kunnen worden.
En nu zij groter wordt, denk ik aan niemand anders meer.
Geef mij haar hand. Zij zal mijn leven lang mijn liefde hebben. Met lichaam
en met geest.

koning:

Waarom heb ik niet meteen aan jou gedacht?
Wees gerust, je bent haar man.
Maar je zult nog moeten wachten tot ze zestien is.
En dan zul je het haar zelf moeten vragen.
Zij beslist.

Kornalijn:

Natuurlijk. Natuurlijk.

koning:

Maar ze zou toch wel gek zijn als ze nee zei.
Mag ons geluk geen einde kennen.
Schuif aan.

De tafel wordt gedekt. Het meisje komt binnen. Ze wordt toegezongen. Er wordt taart
gegeten, in stilte.

meisje:

Krijgen zij niks?

De koning kijkt even vertwijfeld de zaal in, gebiedt dan dat er lekkers onder het publiek
14
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uitgedeeld moet worden. Dat gebeurt. Feeststemming.

koning:

Nu we hier zo allemaal bij elkaar zijn, wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om een korte toespraak ter ere van mijn....

meisje:

Papa!

koning:

Wat nu weer!

Het meisje fluistert de nar iets in het oor.

nar:

Hoogheid, ze wil graag weten wanneer ze haar cadeautje krijgt.

koning:

Wat?
Wel heb ik.......
Straks.
Kinderen die vragen worden overgeslagen.

De koningin fluistert de koning iets in het oor.

koning:

(brult) Ik ouderwets?
Hoe kom je erbij.
Ik probeer dat kind ten minste nog manieren bij te brengen.

Het meisje fluistert de nar weer iets in het oor.

nar:

Hoogheid, ze zegt dat ze alleen iets hebben wil dat haar gelukkiger zal maken
dan ze nu al is.
Anders hoeft ze het niet.

koning:

Hóeft ze het niet?
Wie denkt ze wel dat ze is.

De koningin fluistert de koning nog iets in het oor.

koning:

Hoezo, ze heeft gelijk.
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Zijn jullie allemaal volslagen gek geworden.
koningin:

Vertel het haar nou maar gewoon.

koning:

Nee, ik zeg niks meer.

koningin:

Je vader neemt je mee op reis.
Zeven weken lang zal hij jou de wereld laten zien.
De mensen en de dieren
De velden, de rivieren
Je zal de maan vanachter verre heuvels op zien komen
Je zal de zon zien schijnen over zee.

meisje:

Gaat de nar ook mee?

nar:

Nee!
Ik hou niet van kamperen.

koningin:

Jij gaat op jouw eigen paard.
Je vader op het zijne.
Jullie met zijn tweeën.
En onthoud goed wat je hebt gezien
Want als je terugkomt moet je het me allemaal vertellen.

koning:

Nou?
Is dit een goed cadeau?

meisje:

Het is het mooiste wat ik ooit gehad heb.

koningin:

Zie je wel. Ik wist het.

Plotseling wordt de koningin onwel.

meisje:

Mama, wat is er?

koningin:

Ik voel me niet zo goed.

koning:

Laat de oude wijze komen. Snel!

De koningin valt flauw.
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SCENE 5
De koningin is ernstig ziek. De oude wijze en de bedienden doen wat ze kunnen, maar niets
helpt. De koning is dodelijk ongerust. De koningin wordt steeds zieker en als ze voelt dat ze
gaat sterven roept ze haar dochter bij zich.
koningin:

Dus morgen is de grote dag.

meisje:

We vertrekken al om half zeven.

koningin:

Goed zo.
Je vader zal je laten zien waar ik geboren ben.
Ergens ver weg, in de heuvels.
Het is er prachtig. De narcissen zullen nu wel bloeien, denk ik.
Heel de wereld geel.....
Als je mijn moeder ziet, zul je naar haar zwaaien?

meisje:

Oma?

koningin:

Ja.

meisje:

Oma is toch dood?

koningin:

Ja ja, maar ze komt af en toe terug.
Ze kwam altijd af en toe terug om ons gedag te zeggen.
Je moet je vader vragen of hij je de beek laat zien.
Hij lag daar eens te zonnen op zijn rug op een platte steen.
Toen sprong er plotseling een grote zalm uit de beek omhoog en die landde
pats zo op je vaders buik.
Hij hoefde hem alleen maar vast te pakken.
's Avonds heeft hij hem geroosterd op een vuurtje en toen hebben we gegeten
en daarna heeft hij me ten huwelijk gevraagd.
Ergens is er ook een man voor jou.

meisje:

Waar?

koningin:

Dat weet ik niet. Je moet hem zoeken.

meisje:

Is hij mooi?

koningin:

Natuurlijk is hij mooi. Maar pas op. Er zijn heel veel mooie mannen, en er zijn
er veel die van je zullen houden, maar je mag pas trouwen als je zeker weet
dat je de juiste hebt gevonden.
17
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Zul je dat onthouden?
meisje:

Ja.

koningin:

Dag kindje, goede reis.

meisje:

Dag mama, jij ook.

Ze lachen even.
De koningin sterft.

SCENE 6
De koning, de nar en de oude wijze.

koning:

Is ze dood?

Stilte

Is ze dood, vroeg ik.
wijze:

Ja sire, ze is dood.

koning:

Zo.
Zo.
Er zit opeens een stalen band rondom mijn borst
die maakt dat ik niet meer kan ademen.
Verlos me.

De nar en de wijze helpen hem.

koning:

O zachtheid.
Zachte zachtheid.
Wat doen jullie?
Verdwijn!
Er was er één op deze wereld die mij aan kon raken.
18
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Verdwijn!

De koning is alleen.

Twee mensen lopen op een brug
Ze lopen hand in hand.
De een valt naar beneden.
En de ander moet gewoon maar blijven lopen
Naar de overkant.
Is dit een grap?
Wie is die gek daarboven die denkt dat een mens dit dragen kan?
Laat je zien lummel.
Nee.
Nee natuurlijk niet.
Alles moet verduisterd worden.
Doe de luiken dicht.

Het gebeurt.

Doof de lichten.

Het gebeurt.

Denk niet meer aan haar.
Stil en donker.

SCENE 7
De koning is alleen. Het meisje komt op om hem te troosten en om troost te zoeken maar hij
reageert niet. Bedienden brengen hem eten, de nar ondersteunt hem bij de begrafenis, de
wijze staat hem bij, hij reageert niet. De koning staart bewegingsloos voor zich uit.

meisje:

Papa?
Papa, ik kan nu echt bijna niet meer wachten.
Wanneer gaan we?

koning:

Gaan we?
19
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meisje:

Op reis.

koning:

O ja, op reis.

meisje:

Was je het vergeten?

koning:

Ja.

meisje:

We hadden al vanalles ingepakt
We zouden 's ochtendsvroeg vertrekken.
Weet je nog?

koning:

Ja.

meisje:

Om half zeven. Morgen.
Gaan we dan?

koning:

Wat? Nee.

meisje:

Volgende week?

koning:

Nee.

meisje:

Mama zei...

koning:

Hou je mond over je moeder.

meisje:

Goede reis, heeft ze gezegd.

koning:

Je hebt het vast verkeerd verstaan.

meisje:

Goede reis, dat was het laatste wat ze zei.

koning:

Ik wil niet weten wat ze heeft gezegd.
Ik wil haar zien en voelen.
Hier en nu.
Begrijp dat dan.
We gaan niet weg.
We blijven hier.
Zet die reis maar uit je hoofd.
Het gaat niet door.

meisje:

Maar...
20
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koning:

Nee!
Het spijt me.
Het spijt me echt.

TWEEDE BEDRIJF
SCENE 1

allen, behalve de koning:
Geacht publiek
We zouden u natuurlijk dolgraag laten zien hoe het verhaal nu verder gaat.
We zouden dolgraag willen
maar we kunnen niet.
Nee, het gaat niet.
Sorry.
Niemand, zelfs de beste spelers
kunnen u niet tonen wat er nu zal gaan gebeuren.
Omdat er niets zal gaan gebeuren.
Nee
Een hele tijd.
Drie jaar,
drie jaar lang gebeurt er niets
Drie jaar staat het leven stil.
De koning, hij doet niets.
Hij is nog levenlozer dan de koningin.
Hoe moeten wij u dat in godsnaam laten zien?
Hij ligt de hele dag in bed.
Hij slaapt
of doet alsof
Iedereen loopt op zijn tenen langs zijn tent
want als hij wakker wordt...
Eten doet hij bijna niet.
Drinken, af en toe, wat slappe thee.
De kok verveelt zich dood.
De nar maakt grapjes.
Honderden per dag.
De koning lacht niet meer.
Af en toe dan krult zijn linkermondhoek even op.
Maar dat is dan ook alles.
Zijn dochter komt hem elke dag
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vertellen wat ze heeft beleefd.
Ze praat, ze zingt, ze lacht
Hij luistert
of hij doet alsof.
Maar meer ook niet.
Het volk.
Het volk dat staat in rijen voor de deur.
Het komt om raad.
Ze mogen niet naar binnen.
De rijen worden langer.
De mensen ongerust.
Er wordt gefluisterd dat de koning ziek is.
Niet meer beter wordt.
Dat hij het vast niet lang meer maken zal.
En als 's nachts de wolven jankend op de steppe staan,
dan doen de mensen net of ze niks horen.
Dat zijn geen wolven, zeggen ze.
Dat is onze koning.
Die huilt om onze koningin.
Hij huilt en huilt en huilt,
nu al drie jaar lang.
Er komt geen einde aan.
Mag de hemel zorgen dat er iets gebeurt
want wij staan machteloos.

SCENE 2

wijze:

Waar is de koning?

koning:

Ik wil niemand spreken.

wijze:

Koning, u bent machtig.
Maar er zijn krachten die nog eindeloos veel groter zijn dan u.
Wees blij.
Ze komen u te hulp.
Luister naar wat ik over u te horen heb gekregen.
Het zal uw leven redden.

koning:

Ik ben niet geïnteresseerd.
22
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wijze:

U hoeft niet bang te zijn.
Aan deze tijd van droefheid en ellende zal een einde komen.
U zult 's morgens blij zijn dat u wakker wordt.
U zult uw vrouw vergeten.
Nee, niet vergeten.
U zult nog aan haar denken.
Maar met blijdschap, niet met kilte.
Luister naar wat ik u mag komen zeggen.

koning:

Ik wil het niet.
Nar, wijs die man de deur.

wijze:

Ik heb geduld, o koning.
Ik zou mijn hele leven op u kunnen wachten.
Maar ik ben slechts een boodschapper.
En ik weet niet of hij die mij de boodschap heeft gezonden ook zo geduldig is.

koning:

Denkt u mij bang te maken?
Nar!

wijze:

Luister!
Ik moet spreken.
Of u wilt of niet.
Dwaze idioot.
Wilt u dood? Mijn zegen hebt u.
Als u uw eigen graf wilt graven, ga uw gang.
Ieder mens is vrij te doen en laten wat hij wil.
Maar het gaat hier niet om u alleen.
U bent een koning.
U hebt de plicht om voor uw land te zorgen.
Uw volk wordt langzaam stuurloos.
De mensen worden bang.
Ze weten niet naar wie ze kunnen luisteren.
Als vandaag de vijand binnenvalt
is er niemand die het heft in handen neemt.
U bent de oorzaak van die onrust.
U alleen.
Ga op uw benen staan, o koning
want u gooit niet alleen uzelf
maar heel uw koninkrijk te grabbel.

koning:

Wat moet ik doen.

wijze:

Hertrouwen.
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koning:

Nooit

wijze:

U moet weer trouwen, zeg ik u.

koning:

Dat kan ik niet.

wijze:

Dat kunt u wel.
Het is nodig dat u weer gelukkig wordt.
Zoek met alle kracht die in u is naar een nieuwe vrouw.
U zult haar vinden en tevreden zijn.
Het land gered, het noodlot is gekeerd.
Ik heb gezegd, het ga u goed o koning.

De wijze af.
nar:

Hebt u dat gehoord?
Er is u hulp geboden.
Van hogerhand!
Ze hebben u gezien.
U bent niet meer alleen.

koning:

Flauwekul.

nar:

Bedoelt u dat u niet van plan bent naar zijn raad te luisteren?

koning:

Dat bedoel ik ja.

nar:

U hoeft alleen nog maar te doen wat u gezegd wordt.
Zoek een vrouw.
En dan komt alles als vanzelf weer goed.
Dat is u net beloofd!

koning:

Met mij komt het waarschijnlijk nooit meer goed.

nar:

Ik ben hier ooit gekomen om u te laten lachen om mijn stommiteiten.
Dat was een hele grote fout van mij.
Hoe kan ik iemand om mijn stomme fratsen laten lachen, als die iemand nog
veel stommer is dan ik?

koning:

Lachen? LACHEN?
Heb ik één keer om jouw flauwe grappen kunnen lachen?
Nee. Nooit.
Je bent een waardeloze nar.
24
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En dat weet jezelf ook dondersgoed.
Ik snap niet dat ik je nog in mijn buurt verdraag.
nar:

Laat mij voor u honderd ongetrouwde vrouwen halen.

allen:

Honderd?

nar:

Mooie, slimme, sterke, stomme vrouwen.
Alle soorten, alle maten.
Er zal er zeker eentje bij zijn waar u blij van wordt.
Goed?

koning:

Goed.

SCENE 3
Vrouw 1 komt op.
Stilte.

nar:

Het zou verstandig zijn als u iets zei.

koning:

Waarom?

nar:

Om nader kennis met elkaar te maken.

koning:

Ik wil met haar niet nader kennis maken.

nar:

Goed. De volgende!

Vrouw 2 komt op.

vrouw 2:

Sire, ik zou u willen vragen mij niet zomaar op mijn uiterlijk te beoordelen....

koning:

Dat doe ik wel. U bent ontzettend lelijk.
Gaat u weg.

nar:

Dat was niet wat je noemt aardig.

koning:

Waarom zou ik aardig zijn?
25
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De volgende!

Vrouw 3 komt op.

koning:

Waar komt u vandaan?

vrouw 3:

Uit het noorden.

koning:

Zo. Uit het noorden.
Gaat u daar dan maar weer snel naartoe.
Het is hier veel te warm voor u.
De volgende!

Vrouw 4 komt op.

koning:

Wat is uw lievelingsgerecht?

vrouw:

Rode bietjes.

koning:

Bah.
De volgende!

nar:

U moet beter uw best doen.

koning:

Ik doe mijn best man.
Ik doe mijn best.
De volgende!

De vrouwen komen en gaan. De een houdt net iets langer stand dan de ander maar geen een
wordt goed bevonden.

SCENE 4
Het meisje komt op. Ze komt gewoon iets aan haar vader vragen maar de koning is diep door
haar geraakt.

26
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meisje:

Papa, ik.....

koning:

Ssssst.
Wil jij met me trouwen?

meisje:

Welke dochter zou dat niet willen?

koning:

Kijk me aan.
Laat me je ogen zien.
Van alles wat op deze aarde leeft, ben jij de enige van wie ik nog kan houden.
Meer dan dat.
Zonder jou zou ik allang niet meer bestaan.
Jij zorgt dat mijn hart blijft kloppen.
Dat ik leef.
Voel, dat ik leef komt omdat jij er bent.
Ik houd van je met heel mijn hart.
Trouw met me.

meisje:

Ik houd van u.

koning:

Dat weet ik.

meisje:

Ik mis mama ook.

koning:

Trouw met me.

meisje:

Dat kan toch niet. Ik ben uw dochter!

koning:

Jij zult zorgen dat de koning weer de koning wordt.
Hij zal stralen zoals vroeger.
Jij zult hem wijsheid geven, moed en kracht om door te gaan.

meisje:

Hij houdt niet van me anders zou hij dat niet zeggen.

koning:

Zijn liefde is zo groot dat ze onzichtbaar lijkt.

meisje:

Ik ben toch bij u.

koning:

Trouw met me.

meisje:

Ik zou het doen als ik het kon.
Waarom bent u niet gelukkig papa.
Ik ben bij u. Ik zal altijd bij u zijn.
Ik zal alles doen wat u me vraagt.
Ik hou van u. Ik zal u aan het lachen maken. Voel mijn handen, rust een beetje
27
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uit. Morgen zal het beter gaan.
koning:

Trouw met me.

meisje:

Vraag een andere vrouw. Er zijn zoveel mooie vrouwen in dit land. Misschien
niet zo mooi als mama maar u moet opdracht geven door te gaan met zoeken.
U mag het niet opgeven. Er moet toch iemand zijn die goed genoeg is. U ziet
het nu nog niet. U moet nog even wennen aan het idee. Maar als u uw nieuwe
vrouw gevonden hebt, dan zal het zijn alsof u haar al altijd hebt gekend en ik
zal van haar houden net als u.

koning:

Trouw met me.

meisje:

Nee.

koning:

Waarom is van alle vrouwen op de wereld mijn dochter zo verdomde
eigenwijs?
Trouw toch met me.

meisje:

Nee.

koning:

Je weet niet wat je zegt.

meisje:

U weet niet wat u vraagt.

koning:

Ik vraag je om mijn vrouw te worden.
Alleen dat.
Dan zal ik vrede vinden.

meisje:

Op aarde vindt een mens geen vrede.

koning:

De kleinsten zullen de grootsten zijn.
Je bent mijn vrouw.
Je bent mijn vrouw.
Weet dat ik je lief zal hebben
Tot mijn dood.
Zoals ik van je moeder heb gehouden, hou ik ook van jou.
Met heel mijn miezerige ziel.

meisje:

Dat kan niet papa.

koning:

Lieve dochter,
trouw met mij.

meisje:

Ik kan niet geven wat u vraagt.
28
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Mijn antwoord blijft hetzelfde:
Vraag iets anders.
koning:

Ik wil niets anders.

meisje:

Ik zou alles doen, maar....
Ik kan toch niet.....
U bent vreselijk in de war.
Papa, ik moet.....

koning:

Blijf bij me.
Ga niet weg.
Blijf bij me.

De koning valt hulpeloos op zijn knieën.

meisje:

Sta op, papa, alsjeblieft, sta op.

koning:

Help me kindje.
Blijf hier.
Laat me niet alleen.
Trouw met me.
Ga niet weg.
Hou me vast.
Help me.
Word mijn vrouw.
Mijn vrouw.

Het meisje gaat af.

SCENE 5
meisje:

Heb ik iets verkeerd gedaan?
Ik ben zijn dochter.
Niet zijn vrouw.
Dat is alles wat ik weet.
Als dat niet genoeg is.
Kan ik verder enkel nog maar zwijgen.
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nar:

Uw vader is de grootste idioot van deze aardbol.
Luister niet naar hem.

meisje:

Ik blijf niet hier. Ik moet vertrekken.

nar:

Wat?
Dat lijkt me niet verstandig.
U hoeft toch niet voor hem te vluchten.
Niet voor hem, niet voor zijn woorden.
Hij weet niet wat hij zegt.
De koning is zijn hoofd verloren.

meisje:

Hij zal me vermoorden.

nar:

Onzin.
Wacht gewoon nog een paar dagen, tot uw vader is bekoeld.
Doe het voor uzelf.
Voor ons, het volk.
Voor het hele land.
U bent de kroonprinses, potdomme.

meisje:

Breng me morgenavond naar een bootje bij de zee.
Zoek iemand die het varen kan.
Naar onbekende landen.
Het einde van de wereld liefst.
Ik zal mezelf onvindbaar maken.

SCENE 6
Aan de kust. Het meisje, de nar en een visser. De visser staart lange tijd stilzwijgend over het
water.

meisje:

Waarom zegt hij niks?

nar:

Ik denk dat zeelui niet zo spraakzaam zijn.

meisje:

Heb je hem zijn geld gegeven?

nar:

Honderd munten voor de boot.
En honderd voor het varen. Dat geld komt van de koning, maar daar weet hij
zelf niks van. Dus, in godsnaam, houd het onder ons.
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O, ik voel de klappen al die ik ga krijgen.
meisje:

Het is tijd dat we vertrekken.

visser:

We vertrekken niet.

nar:

Aha.

meisje:

Wat is er?

visser:

Het is volle maan geweest.
De lucht is helder en de wind is stil.
Normaal is dat een heel goed teken
maar niet met springtij zoals nu.

meisje:

Springtij?

visser:

Als vannacht de vloed opkomt,
de lucht betrekt, de wind zich roert
dan herkent u deze zee niet meer.
Dan lijkt ze op een brullend beest.
En ieder die zich in haar golven waagt
zal haar speeltje zijn.
Als we nu vertrekken dame
kiezen we voor onze dood.

meisje:

Is de boot van mij?

visser:

Natuurlijk. Er zijn honderd munten voor betaald.

meisje:

Goed, geef me dan die andere honderd weer terug.
Die zal ik later nodig hebben.

nar:

Bent u gek geworden?

meisje:

Ik vertrek vannacht.

nar:

U zult verdrinken.

meisje:

Ik heb geen keuze meer.
Ik laat me leiden door het lot.
en zal zien waar het me brengt.
Dag narretje. Het ga je goed.

nar:

Niks dag.
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Tot de muzikanten die afscheidsmuziek willen spelen:

Wat staan jullie daar nou.
Help me toch dat domme meisje uit die stomme boot te houden.
muzikant:

We dachten misschien een lied ten afscheid.

nar:

Narren zingen niet, die maken grapjes.
Zelfs in de allergrootste ellende maken ze nog grapjes.

meisje:

Dan is dit een goed moment.
Toe nar, maak me aan het lachen.

Ze stapt in de boot en de nar maakt er een slapstickact van als hij de boot afduwt.
Uiteindelijk valt hij in het water. Het meisje vaart weg. Schaterlachend.
muzikant:

Nar je huilt.

nar:

Dat zijn geen tranen.
Dat is water van de zee.
Narren huilen niet.
Die maken grapjes.
Al kan ik me mijn laatste grapje niet herinneren.
Wat een tijden.

Lied
allen:

Bestaat er iets afschuwelijkers dan een afscheid?
Elkaar gedag te moeten zeggen
zonder dat je weet
hoe lang het zal gaan duren
voor je elkaar weer ziet.
Het peilloze verdriet
als je vertrekt
of achterblijft.
Alsof een prachtig stukje handgeweven stof
opeens in tweeën wordt gescheurd.
En daarna niet te weten
hoe lang de ander treurt.
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Elkaar niet kunnen troosten.
De afstand is te groot.
Probeer het te vergeten.
Denk niet te lang aan wat er is gebeurd.
Denk aan je boot.
Denk aan je roer en aan je riemen.
En aan het land dat op je wacht.
Niet alles is zo zwart als deze nacht.
Vaarwel lief meisje
Vaar wel.

SCENE 7
De koning en de nar.
koning:

Ze is wat?

nar:

Gevlucht sire

koning:

Gevlucht?
Alsof ik nog niet erg genoeg gepijnigd ben.
Waar is ze heen?

nar:

Dat weet ik niet.

koning:

Hoe durft ze.
Hoe durft ze hier gewoon maar weg te lopen.
Alsof ik niet besta.

nar:

U hebt haar zelf weggejaagd.

koning:

Ze had karakter moeten tonen.
Niet zomaar 's nachts verdwijnen.

nar:

Wat had ze anders kunnen doen?

koning:

Ze had met me moeten vechten.

nar:

Ze had het nooit van u gewonnen.

koning:

Een koningsdochter mag niet vluchten, zeg ik je.
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Maar goed, zij is geen koningsdochter meer.
Zij is een troebel weekdier, dat enkel nog geleid wordt door haar lafheid.
nar:

U oordeelt hard.

koning:

Ik duld van haar geen zwakheid.
Dus jij weet niet waar ze naartoe is?

nar:

Nee, sire geen idee.

koning:

Dat is maar beter ook.
Als ik haar nu te pakken kreeg, nou ja.

nar:

Toch wonderlijk.

koning:

Ze zou haar leven niet meer zeker zijn.

nar:

Toch wonderlijk.
Gisteren was zij de vrouw die u het liefste had op heel de aarde.
Zij was de enige die u nog wat geluk kon brengen.
Nu is die liefde even grote haat.
Zou dit het beste zijn dat een mens te bieden heeft?
Het is te hopen dat er iets bestaat dat werkelijke liefde is.
Iets waarvan wij kunnen leren.
Zo niet, dan zijn wij reddeloos verloren.

koning:

Zwijg nar.
Donder op.
Dus jij weet echt niet waar ze is?

nar:

Nee sire, en al wist ik het,
ik zou het u niet zeggen.

koning:

Weg!

SCENE 8
Tijdens de storm op zee.

meisje:

Kom storm, til me op,
laat mijn bootje kantelen.
34

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Gooi me in de oceaan.
Golven, neem me mee.
Sleur me naar de bodem.
Stort mijn longen vol met water.
Laat me nooit meer ademen
Vul mijn ogen met je duisternis.
Bindt mijn enkels vast met zeewier,
haal me nooit meer boven.
Help me.
Help me dan!
Verlos me van dit leven.
Het is niet zoals ik het me had gewenst.

Schreeuwt
Kom storm!
Hoor, ik roep je toch!
Help me maar.
Mijn lichaam is zo licht
het wil uit zichzelf niet zinken.
Help me,
Maak me zwaar
en duw me ver de diepte in.
Laat het hier voor eens en altijd eindigen.

DERDE BEDRIJF
SCENE 1

België. Drie vissers zitten 's avonds bij elkaar.
Lied
Het was een zwijgzaam manneke
Da' was op zich nie' slecht
Maar toen hem zeven jaar was
Had ie nog geen woord gezegd.
Zijn moeder bracht hem dood ong'rust
Een bord met stoverij
En iedereen viel achterover
toen hem als eerste zei:
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Ik wil geen vlees
maar een schol
Zo een die nog spartelt en beeft
het eten van zo'n vis
da' is
waar elke visser voor leeft.
Da' manneke werd dus 'ne visser
Hij kocht netten en een boot
Hij kreeg ook een lief, en hun liefde
was onbeschrij-fe-lijk groot
Maar toen ze op 'ne dag durfde vragen
Lief, wanneer trouwt gij me' mij?
Toen was er een stilte, haast niet te verdragen
En wee'de gij wat hem toen zei?
Ik wil geen vrouw
Maar een schol
Zo een die nog spartelt en beeft
Het vangen van zo'n vis
da' is
waar elke visser voor leeft.
visser 3:

Waar is ons Polleke?

visser 1:

Buiten op 't strand.
Hij is efkes gaan zien of dat de boten goe vastliggen.
Hij zei da't vannenacht wel 's serieus lelijk zou kunnen gaan doen met de
wind.
Hij viste heel zijn leven lang
Zunne kop stond vol met groeven
En hij stierf glijk elleke visser
van teveel jenever te proeven
Maar vlak voordat hem begraven werd
Klonk daar ineens zijn stem
Ze deden de kist weer open
Hij sprong recht en zei met klem
In de hemel
is geen schol
Da' past niet zo goed bij de sfeer
Ik zeg tegen God
Dat is toch zot
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Mij zien ze daar niet meer.

Polleke komt binnen. Hij draagt het meisje in zijn armen. Hij legt haar op de tafel, ze
proberen haar een beetje op te peppen. Polleke doet dat een beetje onhandig en paniekerig.

visser 1:

Maar allez Polleke,
Laat da' kind me' rust.
Da' meiske moet toch efkes bekomen.

visser 2:

Moet ze gene vis hebben?

Polleke:

Wilde vis?

Stilte

visser 3:

Ze moet gene vis hebben.
Bier. Moette gij misschien bier hebben?

Polleke:

Wilde bier?

Stilte

visser 2:

Ze moet geen bier hebben.

Polleke:

Ze wil wel slapen denk iek.

visser 1:

Wilde ge slapen?

Stilte

visser 3:

Ik denk da't feitelijk zo is da' ze niks wil.
Feitelijk.

visser 2:

Affijn, niks is ook goe.

Plotseling verschijnt de dode moeder van het meisje. Ze legt haar handen even op haar
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hoofd. Het meisje ontwaakt. Ze eet en drinkt.

meisje:

Dank u. (tegen de vissers)

SCENE 2
Aan het hof. De nar en de oude wijze. De koning is brullend op de achtergrond hoorbaar.

koning:

Waar zijn ze?
Waar hebben jullie mijn laarzen verstopt? Moet
de koning weer op kousenvoeten lopen?
Haal mijn zwaard. Ik hak jullie aan mootjes.

nar:

Die ouwe gek heeft zijn verstand verloren.
"Ze had met hem moeten vechten"
Hoe kon hij dat nou zeggen.
Ze is nog maar een kind.

wijze:

Een kind dat heel goed voor zichzelf kan zorgen.

nar:

Als ik eraan denk wat haar allemaal kan overkomen of wat haar al overkomen
is, dan breekt het zweet me uit.

wijze:

Maak je geen zorgen.

nar:

Ik moet iets doen om haar te helpen.

wijze:

Maak je geen zorgen, zei ik.
Ze leeft. Ze woont bij goede mensen.
Blijf jij maar bij de koning.
Daar help je haar het meeste mee.

koning:

Wat is dit?

nar:

Verse groente.

koning:

Ik wil geen verse groente. Ik wil alleen maar vlees.
Hoe vaak moet ik dat nog zeggen.

nar:

Zo vaak als u maar wilt.
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De kok luistert toch niet.
En hij heeft gelijk.
U hebt vitaminen nodig.
koning:

Ik wil geen vitaminen.

nar:

U gedraagt zich als een kleuter
dus wordt u ook behandeld als een kleuter.
Eén hapje voor mama.
Eén hapje voor papa.

bode:

Bezoek uit het buurland!

koning:

Godzijdank. Bezoek. Wie is het?

Kornalijn komt binnen

Kornalijn:

Niks zeggen.
Als we eenmaal zijn begonnen, stoppen we niet meer.
Zoveel valt er bij te praten.
Zoveel zou ik van je willen weten.
Hoe het met je is.
Wat je hebt gedaan de afgelopen jaren.
Maar het zal nog even moeten wachten.
Eerst het belangrijkste.
Je weet waarvoor ik kom.

koning:

Ik heb geen idee.

Kornalijn:

Nog steeds gevoel voor humor.
Dat is goed.
Als je eens wist hoe langzaam tijd kan gaan.
Drie jaren die zich voortbewogen als een slak.
Ik had ze willen duwen, trekken...
Maar het is gelukt, ze zijn voorbij.
Waar is ze?

koning:

Wie?

Kornalijn:

Je dochter.

koning:

Wat?
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Kornalijn:

Ze wordt vandaag toch zestien.
Nou, hier ben ik.
Zeg me waar ze is.
Dan kan ik aan haar vragen of ze mijn vrouw wil worden.
En sta me bij, want als ze weigert word ik gek.

koning:

Dus jij denkt dat ze tegen jou wel ja zal zeggen.

Kornalijn:

Dat hoop ik .

koning:

Jij denkt dat je beter bent dan ik.

Kornalijn:

Dat heb ik nooit gezegd.

koning:

Jij denkt dat ik mij zo door jou voor schut laat zetten.

Kornalijn:

Waar heb je het over?

koning:

Ik heb je door, vuile schoft.

Kornalijn:

Wat?

koning:

Ik heb je door!
Jij hebt haar stiekem toch het hof gemaakt.
Terwijl ik zei dat je moest wachten. Je hebt haar achter mijn rug om verleid.

Kornalijn:

Dat is niet waar.

koning:

Je hebt haar betoverd met je onschuldige ogen!

Kornalijn:

Man, ik heb haar drie jaar niet gezien.
Waar is ze?

koning:

Dat weet jij beter dan ik.
Jij hebt haar weggejaagd.

Kornalijn:

Ik?

koning:

Schoft, waar is ze?

Kornalijn:

Ik weet het niet.

koning:

Je liegt.

Kornalijn:

Wat is er met je gebeurd?
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koning:

Hoe haal je het in je hersens om nog naar mij toe te komen?
Uit mijn ogen.

Kornalijn:

Nee.

koning:

Nar, verzamel onze troepen.

nar:

Wat?

koning:

Doe wat ik zeg.
Zorg dat deze nacht nog alle mannen in gereedheid zijn.
We vertrekken morgenvroeg.

Kornalijn:

Ben je gek geworden?

koning:

Ik moet mezelf verdedigen.

Kornalijn:

Je wordt niet aangevallen.
Ik ben je beste vriend.

koning:

Een smerige verrader.

Kornalijn:

Wat?

koning:

Een smerige verrader!
Wat sta je hier nog? (tegen de nar)
Doe wat ik gezegd heb.
Morgen bij het eerste licht vertrekken we.

Kornalijn:

Vervloekt, je krijgt je zin.
Denk niet dat ik mij zomaar laat vermorzelen.
Ik zal met heel mijn leger op je wachten bij de grens.
Geen stap zet ik erover.
Maar vanaf het eerste ogenblik dat jij één voet
durft neer te zetten in mijn land, vecht ik met je tot ik erbij neerval.
Geen vrienden meer, maar vijand!

Kornalijn gaat af

nar:

U ziet spoken.

koning:

Als er oorlog komt, komt er oorlog.
41

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

nar:

U wilt alleen maar vechten om uw woede te bekoelen. U trekt het hele land de
afgrond in.

koning:

Het zij zo.

nar:

Uw dochter zou zich voor u schamen.

koning:

Mijn dochter is zo goed als dood.

nar:

Misschien. Maar als ze leeft dan weet ik waar ze is.
Ik zal het u vertellen als u terugkomt uit de oorlog.

koning:

Vergeet die oorlog.

nar:

Ah, uw dochter is u liever?

koning:

Zeg op waar is ze.
We halen haar naar huis. Meteen.

nar:

Naar het oosten. We moeten naar het oosten.

koning:

Volg de nar!

nar:

God zij gedankt, het grootste gevaar is geweken.
Nu moet ik hem alleen nog rustig zien te houden.
Het zal wel lukken.
Zo spijkerhard als hij zich nu gedraagt,
zo boterzacht zal hij zich tonen als hij zijn dochter ziet.

SCENE 3
Bij de vissers.

Polleke:

Ik ben blij dat ik u gevonden heb.

meisje:

Ik ook. Ik ook.

Polleke:

Ik ben bang geweest dat da' hart van u niet zou blijven kloppen.

meisje:

Ik ook.
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Polleke:

Ik weet dat ge u soms verdrietig kunt voelen, zo verdrietig da' ge zoudt willen
dat da' hart van u stil bleef staan.
Maar da' zou 'k ik spijtig vinden.

meisje:

Ja?

Polleke:

Gij zijt zo schoon.

meisje:

Dank je Polleke.

Polleke:

Ik zie u graag.

meisje:

Ik jou ook.

Polleke:

Ik ben niet zo slim, witte da?
En ik heb grote handen, grote mond.
Ik maak van alles kapot terwijl ik da' dikwijls nie' wil, maar dat lijf van mij en
dieë kop, die zijn gewoon nie...

meisje:

Polleke.
Zou je me even stevig vast willen houden?

Polleke doet het.

Polleke:

Ik wil heel graag me' u trouwen.
Heel heel graag.

De moeder van het meisje verschijnt. Ze zwaaien naar elkaar.

Polleke:

Naar wie is 't da' ge zwaait?

meisje:

Wanneer ga je weer naar zee?

Polleke:

Morrege.

meisje:

Ik denk niet dat ik er nog zal zijn als je weer terugkomt.
Ik moet weg. Ik heb zo'n voorgevoel. Mijn vader....

Polleke:

't is goe'. Ik versta 't.
't is goe'.
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SCENE 4
De koningin en het meisje.

koningin:

Wat ben je stil.

meisje:

Ik ben bang voor wat er gaat gebeuren.

Lied
koningin:

Schuimkoppen in de branding
Golven slaan stuk op de kust
Ze zwaaien en zwieren
Bestormen de pieren
De zee kent geen rust
Geen rust
Ik voel het warmer worden
Ik zie geel en oranje en rood
Overal vuren
Vallende muren
De wereld wordt mateloos groot
Wolken op drift
Het loeit en het zucht
Maar iedereen lijkt te zweven
Niemand kan vallen
Alles is lucht
De wind heeft het eeuwige leven
Hij pakt je
Hij aait je
Hij kust je
Hij fluistert iets in je oor
Niet bang zijn
Niet bang zijn, mijn meisje
Alles gaat door
Alles gaat door
Alles gaat altijd door.
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SCENE 5
De koning en de nar in België.

nar:

Wat bent u stil.

koning:

Ik heb niets te zeggen.
En jij hebt ook geen recht van spreken meer.
Stomme idioot.
Ik zou je aan je oren in de hoogste eik op moeten hangen.

nar:

Genade sire. Ik heb toch niets gedaan.

koning:

Precies.
Eerst dobberen we drie dagen doelloos in een bootje,
en nu lopen we hier in het wilde weg bij huizen aan te kloppen om te vragen
of ze weten waar mijn dochter is.
Je wordt bedankt.

nar:

Naar het oosten. Dat is alles wat ik wist.

koning:

Dat had je er niet bij verteld.

nar:

Ik ......

koning:

Zwijg. We moeten haar vinden.

nar:

(terzijde) Hij speelt de bange vader maar ik vraag me af wat hij zal doen als
hij haar ziet.
Soms slaat de angst me om het hart.
Het noodlot hangt als een geslepen bijl boven mijn hoofd.
Wanneer komt hij naar beneden?
Als die twee weer samenkomen, of als dat juist niet gebeurt?
Misschien is het maar beter zo.
Hij vindt haar niet.
We gaan naar huis.
Zij is gered, als ze nog leeft.
En als we thuis zijn, zijn z’n buien wel weer over, maar ik neem ontslag
Ik ga het klooster in.
En verder denken we er niet meer aan.
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De koning klopt op een deur.

koning:

Ik ben de koning.

visser 1:

Goe. Dan benne 'k ik de koningin.

koning:

Hak die man zijn hoofd eraf!

visser 1:

Maar allez zeg, stink ik uit mijne mond misschien? Moet 'kik u misschien 'ns
me' uwen kop in een emmer rotte vis steken. Dan zullen we 'ns zien wie dat er
hier het strafste stinkt.

koning:

Wat zegt hij allemaal?

nar:

Laat mij het woord maar doen.

Polleke:

Wa' komde gij hier doen?

nar:

Wij zoeken een koningsdochter.

visser 1:

Die is hier niet.

Polleke:

Hoe zie' ze eruit?

nar:

Zoals een koningsdochter eruit hoort te zien.
Hemelsblauwe ogen. Glanzend haar.
En heel haar voorkomen is zacht en sterk tegelijk.
Koninklijk.

visser 1:

Die is hier niet.

Polleke:

Nooit gezien.

visser 1:

Ziede wel. Die is hier niet.

nar:

Jammer. Wilt u rondbazuinen in het dorp dat iedereen die ons kan zeggen
waar ze heen is, rijkelijk krijgt uitbetaald?

visser 1:

Hoe rijkelijk?

nar:

10 gouden munten voor de plaats.
Zeven voor de richting.
46

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Polleke:

Hebde nie' g'hoord wa' da' 'kik u gezegd heb?
D'r is hier niemand geweest.
En zeker geen prinses.
En laat ons nu gerust.
Wij moeten gaan slapen.
Om vijf uur morgenvroeg begint ze al te zwemmen zunne, de vis.

Hij gooit de deur dicht.

nar:

Goedenavond.

De koning en de nar gaan weg.

SCENE 6
Polleke en visser 1 (zijn broer) in bed.

visser 1:

Allez, Polleke, stel u eens voor.
10 gouden munten.

Polleke:

We weten niet waar da ze zit.

visser 1:

We weten toch de richting.
Allez, zeven gouden munten jong.
Daar kunnen we een heel jaar bier en brood mee kopen Polleke.

Polleke:

Zwijgt erover.

visser 1:

En nieuw leren botte.
En dan de meiskes in het dorp. Kunnen we's trakteren.

Polleke:

We zeggen niks.

visser 1:

We zouden zelfs da' wit huiske kunnen kopen.

Polleke:

We zitten hier ook goe.

visser 1:

Of 'ne nieuwen boot.
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Polleke:

Ne nieuwen boot?
Ge ga haar nie' verraaien hè.
Ook nie voor ne nieuwe boot.

visser 1:

Maar allez zeg.

Polleke:

Nee daar komt niks van in huis. Ge moet luisteren naar uwen oudste broer. En
da' benne 'kik.
En ik zeg u dat we haar nie gaan verraaien. Nooit nie.
En nu slapen voorda' mijn geduld op is.

SCENE 7
Als Polleke slaapt, kruipt visser 2 uit bed. Hij achterhaalt de koning en de nar.

visser 1:

Heer, nu da' 'kik er 'ns efkes rustig over na heb mogen denken, schoot het mij
ineens door mijne kop dat ze hier misschien toch wel geweest is....

koning:

Zie je wel.

visser 1:

Maar ze is weer weg.

koning:

Wanneer?

visser 1:

Gisteren.

koning:

Waar ging ze heen?

visser 1:

Da' heeft ze nie gezegd.

koning:

Maar je kent wel de richting?

visser 1:

Zou 'kik misschien eerst geld eens mogen zien?

koning:

Geef die man zijn goud.

De nar doet het.
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visser 1:

Ze is naar daar gelopen.

Hij wijst met zijn arm.

We hebben hier nog allemaal staan zwaaien.
Deze weg hè, die loopt al maar door door door. Na twee en halve dag komt u
bij een... een.. stadje.
Da' kunde nie missen volgens mij.
En daar moet ie zitten.
koning:

Dank u.
Nar, schiet op, we gaan.

De nar en de koning af. De visser blijft achter maar zijn arm blijft in de wijzende positie
staan. Hij krijgt hem met geen mogelijkheid meer naar beneden.

visser 1:

Nondedju. Tedjú toch.
Nondedju.

Hij gaat naar huis.

SCENE 8
Het meisje vlucht voort. De dode koningin begeleidt haar. De koning en de nar achtervolgen
hen op dezelfde weg.

meisje:

Hoe ver zijn ze nog?

koningin:

Ver genoeg.

meisje:

Maar ze gaan me vinden.
Vroeg of laat zullen ze me vinden.
Toch?
Toch?

Haar moeder zegt niets.
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koning:

Verdomme nar, schiet op.

nar:

Ik heb blaren, ik heb honger, ik heb dorst, ik wil naar huis.

koning:

Net nu we weten waar ze is?
Geen denken aan.
Lopen zul je, ouwe gek.

nar:

Narren lopen niet, narren

koning:

maken grapjes, ja.
Ik lach me kapot.

Ze lopen de hele nacht.

SCENE 9
De volgende ochtend vroeg. Polleke en zijn broer (visser 1) zijn gaan vissen. Visser 1 is
totaal overspannen. Zijn arm staat nog steeds in dezelfde richting wat erg onhandig is bij het
werk.
visser 1:

Nondedju.
Nondedju nondedju.

Polleke zwijgt.

Ge gaat niks zeggen hè.
Ge gaat uwen mond houden.

Polleke zwijgt.

visser 1:

Het is gelijk da't is.
Ik heb niks gedaan. En ook al had ik iets gedaan hè, al had ik iets gedaan, wa'
nie het geval is want ik heb niets gedaan, dan nog heeft dit er niets mee te
maken. Da' ga vanzelf wel over en als ge erover durft te beginnen dan ga ik
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subiet naar huis.

Polleke zwijgt.
En zet dan diene nieuwen boot maar uit uwen kop
Polleke:

Wa' voor ne nieuwen boot?

visser 1:

't is voor u da 'k het gedaan heb, maar als 't u nie interesseert ........ D'r zijn d'r
genoeg andere die mee willen, als ge ne nieuwen boot hebt.

Polleke:

Wa' voor ne nieuwen boot?

Visser 1 zwijgt.

Ge zijt toch godverdoeme wel het aller allerloempste stuk onderkruipsel da'
'kik ooit ben tegengekomen.
visser 1:

Ja maar Polleke, ge moe da' nie zo oppakken. Ik wilden u alleen weer een
beetje blij maken en zie nu eens wa' da' ge doe.

Polleke:

Wanneer hebde 't verteld?

visser 1:

Gisteravond. Laat. Gij sliept al.

Polleke gaat af.

visser 1:

Waar loopde nu weer naartoe?

Polleke:

Redden wat er nog te redden valt.

visser 1:

Komde nog terug?

SCENE 10
Het meisje en de koningin.
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meisje:

Mama

koningin:

Niet zeggen kindje.

meisje:

Mama, ik ga maar terug, denk ik.

koningin:

Niet zeggen kindje.

meisje:

Het heeft geen zin.
Ik kan niet eeuwig blijven vluchten.
Vandaag of morgen word ik toch wel ingehaald.
En dan wil ik er graag mooi uitzien.
Dat is het enige.
Ik wil er graag mooi uitzien.
Niet afgepeigerd zoals nu, met mijn jurk aan flarden, wallen onder mijn ogen,
en met kapotte voeten van het rennen. Zo ben ik niet.
Ik ga terug.
Ik zoek een lekker rustig plekje.
Daar ga ik even slapen.
En als ik wakker word dan zullen ze me vinden.
Dag mama.

Het meisje keert om.
De nar en de koning.

koning:

Loop door!

nar:

Ik kan niet meer.
U gaat steeds harder.

koning:

Zeur niet. Loop door.

nar:

Hebt u weleens op zulke schoenen gelopen?
Ik kan niet meer.
Ik wil niet meer.
Ik wil rusten.
Eventjes.

De nar zakt van vermoeidheid op de grond.
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koning:

Ik ga door.

nar:

Ik zal hier op u wachten.

SCENE 11
Het meisje en de koning lopen elkaar tegemoet. Nog voordat de avond valt en ze een plek
gevonden hebben om te slapen, komen ze elkaar onverwacht tegen. Uitgeput en bang.

koning:

Je ziet er verschrikkelijk uit.

meisje:

Ik heb de hele dag gelopen.
Ik wilde net gaan slapen.

koning:

Ik ben ook moe.
Het was ver voor je oude vader.

meisje:

Zo oud bent u nog niet.

koning:

Hoe gaat het met je?

meisje:

Goed.

koning:

Nietwaar.

meisje:

Kijk naar uzelf.

koning:

Je hebt gelijk. Ik ben het aanzien niet meer waard.

meisje:

Ik zou bijna medelijden krijgen.

koning:

Hoeft niet.
Hoeft niet.

meisje:

Ik zei, ik zou....

koning:

Goed, goed.
Klein, koppig, kind.
Klein, koppig......

meisje:

Hoe gaat het met u?
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De koning kijkt treurig.

meisje:

Ik trouw nog steeds niet met u.

koning:

Ik heb je niks gevraagd.
Het is een heel dun koordje waar ik nog aan bungel.
Een heel dun koordje.
Als het breekt dan...
Ik ben je vader.
Denk aan mijn verdriet.
Wees alsjeblieft voorzichtig.
Trek niet de woorden uit mijn mond.
Laten we zwijgen.
Misschien kan het vergeten worden.
Dit zwarte stuk.
Deze onzin.
Dit....

meisje:

Noemt u het onzin wat er is gebeurd?

koning:

Nee.

meisje:

Nou dan.
Kunt u het vergeten?
Nou?

koning:

Nee.

meisje:

Nee, u kunt het niet vergeten.
U zult uw verlangen blijven koesteren met alle kracht die in u is.
U zult vergaan in uw verdriet.
U zult uzelf zo zielig vinden dat iedereen en alles ervoor zal moeten boeten.

koning:

Je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
Je hebt altijd gelijk.
Naast jou verbleek ik tot een domme idioot.
Was me mijn oren.
Houd mijn vingers in het vuur.
Laat me voelen dat het heet is.
Pas op. Niet doen.
Ik heb je nodig. Zo ontzettend nodig.
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meisje:

Papa....

koning:

Wil je met me trouwen?

meisje:

Nee.

In een vlaag van woede en verdriet doodt de koning het meisje. Een dodelijk vermoeide nar
arriveert. Polleke komt aangerend. Ze zijn te laat. Ze kijken toe.

SCENE 12

koning:

Is ze dood?

Stilte

Is ze dood, vroeg ik.
Polleke:

Ja sire, ze is dood.

koning:

Was ik het die het deed?

nar:

U was het.

koning:

Dat kan toch niet.

nar:

Alles kan. Helaas.

koning:

O god, mag de tijd terug?
Mogen we elkaar met zachte hand begroeten?

nar:

U wilde van geen zachtheid weten
U vroeg een harde hand.
Die heeft u nu gekregen.
Maar zie wat het heeft gekost.

koning:

Huil wereld.

nar:

En ik, die laffe hond, ik heb u naar haar toegebracht.
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Ik mag mijzelf geen mens meer noemen.
koning:

De koning had de moed niet de verstandigste te zijn.
Wat is mijn straf?
Mag ik nu eindelijk rust?
Waarom zit een mens met zo'n wanstaltig lichaam opgescheept?
Wie geeft het opdracht om te leven?
Wat maakt dat al die sappen blijven stromen alsof ik een plant ben die de lente
ruikt.
Hou er toch mee op.
Laat me in de grond verdwijnen.
Laat mijn geest verwaaien. Weg ermee.

Polleke gaat naar de koning toe.

nar:

Niets doen. Laat hem met rust.
Hij is de koning.

Polleke:

Hij is gek.

nar:

Hij is de koning.

Polleke:

Hij gedraagt zich niet als een koning.

nar:

Nee, hij gedraagt zich als een egel die al drie jaar lang geen winterslaap meer
heeft gehad
Dat is het arme beestje meer dan zat
Dus loopt het als een dolle door het bos.
Al zijn stekels zitten los.
Zoeken zoeken zoeken naar zijn holletje
Hij kan het nergens vinden
want het bos is veel te groot.
Maar sla het beest niet dood.
Want als het moe is van het lopen
Nergens meer op durft te hopen,
Wordt het vanzelf een ongevaarlijk bolletje.

Polleke:

Tot je er per ongeluk op trapt.

nar:

Hij is de koning.

De koning knielt bij zijn dochter.
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Lied
koning:

Ik zou voor je willen bidden, mijn dochter
Maar ik denk dat God niet bestaat.
Laat je niet leiden, mijn dochter
Door mensen zoals ik.
De wereld verdient een open blik.
Hij is het waard om te bekijken.
Weet dat alles bestaat, mijn dochter
om je aan te verrijken.
Ik zou het niet kunnen verdragen, mijn dochter
Dat je net zo wordt als ik.
Ik ken maar twee wegen, mijn dochter
Die van woede en die van verraad.
Ik ben achterdochtig, mijn dochter
Weet dat ik je daarom verlaat.
Ik wil je mijn schaamte niet geven.
Mijn schuld niet, mijn kortzichtigheid.
Ik wilde een open leven
vor jou, mijn kleine meid.
Ik zou voor je bidden, mijn dochter
Maar ik denk dat God niet bestaat.
Te laat.
Te laat.

De koning gaat af.

nar:

Waarom zei ik niet
Ja, hij is gek.
Sla hem in elkaar.
Sleur hem aan zijn haren naar de sloot
Duw hem kopje onder.
Hij is de koning ja.
We kunnen ook wel zonder.

Polleke:

We moeten haar begraven.

nar:

Morgen.
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Het wordt al nacht.
De doden willen slapen.

EPILOOG

acteur die de koning speelt:
Het werd een lange, koude nacht. Ze deden geen oog dicht. De volgende dag
hebben ze haar begraven. Niet op de plek waar ze vermoord werd, ergens
anders. Niemand weet precies meer waar, maar als je ernaar vraagt, hebben de
mensen uit de buurt altijd een antwoord: Daar, bij die bron, onder die boom,
op dat heuveltje.
Het leven ging verder.
Polleke ging terug naar waar hij hoorde. Naar zijn broer en naar zijn boot.
Elke ochtend gingen ze uit vissen. De zeven gouden munten smolt hij tot een
klomp, en op een dag nog voor de zon het zichtbaar maakte, gooide hij dat
miezerige stukje goud in zee.
Na een aantal jaren trouwde hij een meisje uit het dorp. Ze kregen kinderen.
Twee jongetjes.
De nar ging niet meer terug. Nooit meer. Hij zwierf maar wat rond en speelde
overal waar hij kwam de plaatselijke gek. Hij vertelde de meest krankzinnige
verhalen, leerde de kinderen rare rijmpjes en in ruil daarvoor gaven ze hem
eten en onderdak. Hij dacht vaak aan zijn land, dat, zoals voorspeld was, na
die hele toestand hopeloos in verval raakte. Er brak een tijd van oorlog,
honger en ellende aan en het duurde jaren voordat er weer een man opstond
die met
kracht regeerde.
En de koning? Ja ja ja de koning.
Ze zeggen dat hij stierf van droefheid en berouw.
Ze zeggen ook wel dat hij eeuwig rond bleef dolen.
Maar niemand weet het zeker.
Zelf denk ik dit:
Wij kennen enkel het begin van dit verhaal.
De koning kent het einde...
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