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PERSONEN: Alfred
Johannes
De stem van een directrice

Alfred en Johannes zijn arbeiders in een grote machine. De machine lijkt onderdeel uit te
maken van een nog groter geheel. Een fabriek of iets dergelijks. Alfred en Johannes weten
precies hoe de machine werkt: iedere keer als de zoemer gaat verrichten ze geroutineerd de
benodigde handelingen. Ze hebben echter geen idee waarom ze dat doen en waar de machine
voor dient.
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Drie jaar later

Johannes:

En nou is het genoeg!
Ze denken zeker dat ik mijn hele leven ga zitten vergooien in dit......
In deze.......
Ik ben toch niet op mijn achterhoofd gevallen.

Alfred:

Nee, dat was ik.

Johannes:

Wat?

Alfred:

Ik snap het nog steeds niet. Je zit gewoon lekker en dan opeens.......ploink.
Een bult op mijn hoofd, daar kon je het hele Ijsselmeer mee droogleggen.

Johannes:

Stel je niet aan.

Alfred:

Is het IJsselmeer groot?

Johannes:

Ja.

Alfred:

Was die bult groot?

Johannes:

Ja.

Alfred triomfeert.
Johannes niest.

Johannes:

En dan nog iets.
Als ze vandaag iets van me willen, dan doe ik het niet.

Alfred:

Ik ook niet.
Maar ja, beloofd is beloofd.

Johannes:

Beloofd is beloofd.

Alfred: (zingt)
Ik ben Alfred.
Zo is het maar net.
Overdag dan werk ik.
Maar 's nachts lig ik in bed.
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En in het weekend ga ik naar mijn moeder
Want er is niemand op de hele wereld
Die zo lekker koffie zet
Als mijn moeder.
Johannes:

Als we eens gewoon de boel de boel lieten.
Wat zou er dan gebeuren.

Alfred:

We hebben een kontrakt getekend.

Johannes:

Dat maakt niks uit. Als we weg zijn, kunnen ze ons toch niet meer vinden,
want dan zijn we gewoon weg.

Alfred:

Afspraken zijn afspraken.

Johannes:

We kunnen de afspraak opzeggen.

Alfred:

Dan hebben we geen geld.

Er valt geld uit de lucht.
Johannes telt het. Roept naar boven.

Johannes:

Schoften!

Alfred:

Schoften!

Johannes:

Rotzakken!

Alfred:

Rotzakken!

Johannes:

Smerige uitbuiters!

Alfred:

Smerige uitbuiters!
Ze zouden jullie op je kop in een emmer nat cement moeten zetten.
Hard laten worden.
Benen bij elkaar.
Touw erom.
Rondslingeren en hup het IJsselmeer in.

Johannes:

Wat klets je nou allemaal.
Je weet niet eens tegen wie je het hebt.

Alfred:

Jij weet toch tegen wie je hebt.
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Johannes:

Ja.

Alfred:

Nou, dan is het toch goed.

(zingt)

Mijn vader en mijn moeder
Die hielden van elkaar
Ze gingen liggen vrijen
En niemand vond het raar
Het zaadje van mijn vader
Dat nam een grote duik
Begon keihard te zwemmen
Door mijn moeders buik
Het eitje van mijn moeder
Dat zag het zaadje komen
En ze vond het zaadje goed
En ze zei tegen het zaadje
Kom maar binnen
dan gaan we samen groeien
En dat deden ze
Elke dag elke dag
En toen werd mijn moeder dik
En toen kwam ik.

Johannes:

Het is toch niet te geloven zeg.
Als je er eens even goed bij stil staat.

Alfred:

Waarbij?

Johannes:

Wat een stomme stomme pech.
Stel je nou eens voor dat jij niet dom zou zijn en ik......

Johannes niest.

Alfred:

Ben je ziek?

Johannes:

Stel nou eens dat het allemaal anders was geweest.
Dat jij slim was en ik......

Johannes niest weer.
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Alfred:

Wat heb je toch?

Johannes:

Dan hadden we nou ik weet niet wat kunnen zijn.

Alfred:

Dan hadden we nou misschien wel op een stoomlocomotief gewerkt.

Johannes:

Toen wij geboren werden waren er allang geen stoomlocomotieven meer in
Nederland.
De laatsten reden in....

Alfred:

Een stoomlocomotief in het Verre Oosten.
Zo'n zwarte bullebak.

Johannes:

We zijn niet in het Verre Oosten.

Alfred:

De Orient Expres.
Ik was machinist en jij schepte de kolen.

Johannes:

Ik was machinist en jij schepte de kolen.

Alfred:

Goed.
Jij blies elke ochtend kwart voor acht precies op je fluitje.
En dan kwamen de mooie dames met de koffers en de heren met de hoeden.
En ze stapten in en jij riep: maak voort, maak voort, we gaan vertrekken.
En ik hing uit het raampje en ik keek ernaar, maar niet te lang want er moesten
heel veel kolen op het vuur.
En dan klonk opeens de grote fluit door het station. En dan begon de hele trein
te puffen want de wagens waren zwaar, maar onze locomotief die trok dat hele
ding naar voren. Op de rails, uit het station.
Steeds harder. Door de bergen, door de tunnels, door de velden van Turkije,
langs de Middellandse zee.

Johannes:

En ik vroeg aan de dames of ze nog een drankje wilden. Of de raampjes open
moesten, of juist dicht.
Er was verschrikkelijk veel stof.

Alfred:

Door de woestijn. Waar je ook keek, je zag alleen maar zand.

Johannes:

Maar je keek nooit want je moest kolen scheppen en dat deed je goed.

Alfred:

En jeetjemina zeg, wat reed die trein. Dwars door de bergen en de tunnels,
langs de Middellands Zee.

Johannes:

En 's nachts reden we door. Iedereen ging slapen, behalve wij

Alfred:

Behalve jij en ik.

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

7

Johannes:

Want ik moest de trein besturen

Alfred:

en ik schepte de kolen.
Kijk uit, daar komen we!

Ze rijden alsof ze in een stoomlocomotief zitten.
De trein stopt.
Johannes begint te huilen.
Even later huilt Alfred ook.

Johannes:

Waarom begin jij nou ook al te huilen?

Alfred:

Ik kan er niet tegen als jij huilt.

Johannes:

Alfred, ik ben zo ongelukkig.
Ik wil dit niet.
Ik wil niet leven als een klein onbeduidend mannetje in dit..... in deze.......
Ik wil iets anders. Ik wil iets groots. Ik wil mijn naam in de
geschiedenisboekjes. Ik wil belangrijk zijn. Ik wil de wereld laten zien dat ik
besta.

Alfred:

Ik ook.

Johannes:

Ja?

Alfred:

Ja hoor. Houden we dan op met huilen?

Johannes:

We moeten iets verzinnen.

Het lukt niet.

Alfred:

Ik was niet goed op school.

Johannes:

Ik ook niet.

Alfred:

Dat lieg je. Jij hebt in allerlei boeken gestudeerd.

Johannes:

Cornelis was ook niet goed op school.

Alfred:

Welke Cornelis?

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

8

Johannes:

Cornelis Lely.
Die de Afsluitdijk gebouwd heeft.
In het IJsselmeer.
Tussen Noord-Holland en Friesland.

Alfred:

Ik weet heus wel waar het IJsselmeer is.

Johannes:

40 jaar heeft hij gevochten voor dat ding.
En het is hem gelukt.
Mannen, we hebben een wonder verricht. We hebben de natuur bedwongen.
We hebben Den Afsluitdijk gebouwd. Mijn standbeeld zal hier eeuwig blijven
staan.
Maar nu is het uw beurt.
We zijn nog niet klaar.
Want den wereld is nooit klaar.
Kom aan. Gebruik uw hersens en uw handen. Kneed de aarde, bouw een stad,
verzet desnoods de bergen, baan uw pad.
Vooruit, er liggen Grote Werken op u allemaal te wachten.

Alfred:

Op ons ook?

Johannes:

Juist op ons.
Stel je voor
Een standbeeld van ons tweeën.
In Den Haag of Amsterdam.

Alfred:

Of een drijvend standbeeld in het IJsselmeer.

Johannes:

Nette jassen.
We turen in de verte.
Moe maar voldaan.
Hele schoolklassen met kinderen staan stil bij onze voeten.
Kijk kinderen, zeggen de meester en de juf.
Dat zijn ze nou.
Onze nationale helden.

Alfred:

Alfred en Johannes.

Johannes:

De ontdekkers van.....
De uitvinders van.....

Alfred:

Zoveel moois.

Johannes:

Zoveel moois
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Alfred:

In ons kleine landje.

Johannes:

In ons kleine landje.

Alfred:

Gaan we hier Grote Werken verrichten of ergens anders?

Johannes:

Ergens anders.

Alfred:

Mooi. Dan zal ik vragen of mijn moeder ons op komt halen als we klaar zijn.

Johannes:

Jij vraagt helemaal niks.

Alfred:

Maar anders wordt ze ongerust.

Johannes:

Jouw moeder is altijd ongerust en wie krijgt er de schuld als er iets met je
gebeurt?

Alfred:

Jij.

Johannes:

En wat gebeurt er met jou?

Alfred:

Voor straf drie weken droog brood met beschuit in mijn trommeltje.

Johannes:

We vertellen je moeder pas iets als het klaar. En dan zal ze zo trots zijn dat ze
vergeet dat ze eerst ongerust en boos was.
En dan zal ze zeggen: Kijk dat heeft mijn Alfred toch maar bereikt.

Alfred:

Wat is dat?
Een brief aan je vrouw?

Johannes:

Niet.

Alfred:

Wat staat erin?

Johannes:

(na enig aarzelen)
Mijn aller allerliefste vrouw.

Alfred:

Mooi.

Johannes:

Ik ga de wereld veranderen
Wacht maar niet op mij.
Het kan weleens laat worden.
Je Johannes.

Als ik droom van Grote Werken
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(zingt)

Zwel ik op van binnen
Totdat de mensen zeggen
Kijk daar staat een man
Zo een die alles kan
Zo een die altijd weet waar hij mee moet beginnen.
Die paleizen bouwt, en pannekoekenrestaurants
met perken voor de rozen
Die met zijn knappe kop
de wereldbol laat draaien
op één vingertop.
Hij is nooit bang
Je zult hem nooit zien blozen
Hij laat zich never nooit niet ringeloren.
O was ik maar
O was ik maar
O was ik maar als zo een man geboren.
Het speelkwartier is voorbij.
Het echte leven gaat beginnen!

Ze willen weggaan
De telefoon gaat.
Alfred neemt op.

Alfred:

Hallo?
......
O dag.

Johannes:

Wie is het?

Alfred:

De directrice.
.......
Met mij? Goed hoor. Dank u wel.
.......
Met hem ook heel goed. Dank u.
........
O ja?
Ze zegt dat het heel slecht weer is.
......
Nee gisteren was het inderdaad een stuk warmer.
......

Johannes:

Zeg maar dat we ........
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Alfred:

Ssssst.
.......
Ze wil weten waar we in godsnaam mee bezig zijn.

Johannes:

Dat gaat haar niks aan.

Alfred:

Dat gaat u niks aan.
........
O. Is dat zo?
........
O ja, dat is goed hoor.

Johannes:

Vraag eens....

Alfred:

Zal ik doen. Ja. Wat zegt u?
........
Ja, ik ook van u.
Tot zo.

Alfred hangt op.

Johannes:

Wat zei ze?

Alfred:

Ze zegt dat ik naar boven moet komen dan zal ze het me allemaal eens even
haarfijn uitleggen.

Johannes:

Nu is het hek van de dam.

Alfred:

Ik mag naar de directrice.
Ik mag naar de directrice!

Johannes:

Wat ben je toch een zwakzinnig ei.
Ze gaat je ontslaan.

Alfred:

Welnee.

Johannes:

Jawel.

Alfred:

Welnee.

Johannes:

Jawel.

Alfred:

Welnee, dat doet ze niet.
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Johannes:

Hoe weet je dat zo zeker?

Alfred:

Ze houdt van me.

Johannes:

Ze houdt van je. Een baas die van je houdt.
Van jou.

Alfred:

Ze heeft het zelf gezegd.
Ze wil me niet kwijt zei ze.

Johannes:

Onzin.

Alfred:

Dan niet.

Johannes:

Waar ga je heen?

Alfred:

Naar boven.

Johannes:

Vergeet het maar.
We gaan.

Hij wil weggaan.
Alfred pakt de telefoon.

Johannes:

Wat doe je?

Alfred:

Even bellen dat we weggaan.

Johannes:

Hou daarmee op.

Alfred:

Ik kan haar toch niet laten wachten.

Johannes:

Hier met dat ding.

Ze vechten om de telefoon. Hij gaat kapot.
Even daarna rinkelt hij gewoon.

Johannes:

Dit kan toch niet.

Alfred:

Ik dacht ook dat het niet kon. Ik dacht eigenlijk dat ik zeker wist dat het niet
kon.
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Johannes:

Neem op.
Nee wacht, ik neem zelf op.

Alfred:

Doe haar de groeten.

Johannes:

Nee, toch maar niet.

Alfred:

Nu moet je toch echt niet te lang meer wachten. Zal ik?

Johannes:

Nee!

De telefoon houdt op met rinkelen.

Alfred:

Nou zijn de rapen gaar.

Johannes:

We moeten hier weg.
We gaan weg, voordat we weggestuurd worden. Dat is altijd beter.
We hebben genoeg te doen.
We hebben grootse plannen.
We gaan geld verdienen, als water.
Kom op.

De zoemer gaat. De mannetjes doen hun werk.
Daarna is alles anders, of liever gezegd, lijkt alles weer bij het oude te zijn. Er druppelt
water.
Alfred geeft het aan de bloemen. Daarna plukt hij ze.

Alfred:

De bloemen doen het goed dit jaar.

Johannes:

De bloemen doen het ieder jaar precies even goed.

Alfred:

Dit jaar doen ze het beter.

Johannes:

De bloemen doen het ieder jaar even goed.
En weet je waarom?

Johannes:

Omdat ze niet echt zijn.

Alfred:

Ze zijn wel echt.

Johannes:

Niet.
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Alfred:

Wel, en weet je waarom?

Johannes moet ontzettend niezen.

Alfred:

Daarom.

Johannes:

Denk je dat het hooikoorts is?

Alfred:

Ik weet het wel zeker.

Johannes:

Van nepbloemen kun je geen hooikoorts krijgen.

Alfred houdt de bloemen dichterbij en verder weg.
Johannes reageert duidelijk op de bloemen.

Alfred:

Als zij maar geen hooikoorts krijgt.

Johannes:

Alfred, zet die directrice uit je hoofd.

Alfred:

Kan ik niet.

Johannes:

Een directrice is niks voor jou.

Alfred:

Waarom niet?

Johannes:

Daarom niet.

Alfred:

Wat zal ik tegen haar zeggen?
Ik ben niet zo goed met vrouwen.

Johannes:

Dat bedoel ik.

Alfred:

Vrouwen zijn zo anders.

Johannes:

Daar zijn het vrouwen voor.

Alfred:

Nou, op hoop van zegen dan maar hè.

Johannes:

Als je terugkomt ben ik weg.

Alfred:

O. Wacht je niet op me?
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Johannes:

Nee. Ik ga nu.

Alfred:

O. Dag.
Doe de groeten aan......

Johannes:

Zal ik doen.

Alfred:

Je komt vast wel iemand tegen.

Johannes:

Een bekende.

Alfred:

Ken jij iemand?

Johannes:

Nee. Jij?

Alfred:

Ja. Jou.
Dag.

Johannes:

Dag.

Alfred verdwijnt door een deur. Johannes blijft alleen achter. Alfred komt door een andere
deur weer naar binnen.

Alfred:

Johannes, zie je die deur?

Johannes:

Ja.

Alfred:

Dat was altijd een deur naar boven maar dat is nu niet meer zo, het is nu een
deur naar binnen.

Johannes:

Mooi. Dan kunnen we nu weg.
Als je nog mee wilt tenminste.

Ze vertrekken door een andere deur. Komen even later door een andere deur weer op
dezelfde plek.

Alfred:

Johannes, dit was vroeger toch een deur naar buiten?

Johannes:

Ja.

Alfred:

Dat is nu ook een deur naar binnen.
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Johannes:

Ja.

Alfred:

Ik dacht dat dat niet kon.

Johannes:

Ik ook maar het kan kennelijk wel.

Alfred:

Wat moeten we nu doen?

Johannes:

Niks van aan trekken. Gewoon doorgaan.

Alfred:

Waarmee?

Johannes:

Met de Grote Werken.

Alfred:

Waar?

Johannes:

Hier.

Alfred:

Ik vind het hier erg klein voor Grote Werken.

Johannes:

Wie slim is, kan overal Grote Werken verrichten.

Alfred:

De uitvinder van de lucifer heeft ook een Groot Werk verricht.
En de uitvinder van het lucifersdoosje.
En die van de punaise.
En de paperclip.
En de contactlens
En het konijnenvoer.
En de aspirine

Johannes:

Waar zijn de aspirines?

Alfred:

Op.

Alfred:

En het haarschuifje.
Als je toch nagaat hoe handig haarschuifjes zijn.
Voor meisjes dan.
Met haar.
Ik denk dat de directrice ook...

Johannes:

Dan blijven we gewoon lekker hier. Saampjes.

Alfred:

We zitten hier eigenlijk ontzettend goed.

Johannes:

Ik stel voor dat we beginnen met een plan.
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Alfred:

Goed. Ik heb een idee.

Johannes:

Nu al?

Alfred:

Ja. Gek hè. Het valt zo mijn hoofd in.

Johannes:

Dat kan niet. Over Grote Werken moet je altijd lang, goed en diep nadenken.

Johannes denkt lang, diep en goed na.

Wat zou je zeggen van een brug?
Alfred:

Goed. Waarover?
Misschien kunnen we een brug naar boven bouwen.

Johannes:

Dat bestaat niet.

Alfred:

Daarom juist. Het is iets nieuws.

Johannes:

Een brug naar boven heet een trap of een lift.
Alfred, zet die directrice uit je hoofd.

Er begint een sirene te loeien. De herrie is enorm. De mannetjes proberen in paniek alle
knoppen uit. Niets helpt. Tenslotte houdt de sirene vanzelf op.
De telefoon gaat. Johannes rent erheen en pakt hem eerder dan Alfred.

Johannes:

Johannes.

Alfred:

Is ze het?

Johannes:

Ja. Dag mevrouw.
.....
Of we geschrokken zijn? Nou, nee hoor, dat viel wel mee.
.....
Of we weer wakker zijn? We sliepen niet mevrouw, we slapen 's nachts.
.....
Andere dingen. (zachtjes)
.......
Andere Dingen! (hard)

Alfred:

Wat vraagt ze?
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Johannes:

Waar we in godsnaam mee bezig zijn.
.....
O. Is dat zo? Wat vervelend voor u.

Alfred:

Wat is er?

Johannes:

Ze voelt zich wat slapjes.
Heeft u ook zo'n druk achter uw ogen?
Ja? Dat heb ik nou ook. Geen hoofdpijn, nee, maar
zo'n zeurend gevoel. En niezen, veel niezen. Ja precies. Misschien moet u een
aspirientje nemen.
......
O, helpt dat niet bij u.
......
Of ik er eentje wil?
Nou.....

Johannes vindt (op aanwijzingen van de directrice) een glaasje water met een aspirientje. Hij
slikt het in.

Dank u wel.
......
Natuurlijk gaan we dan weer aan het werk.
Meteen.
......
Ja? Meent u dat?
Alfred:

Wat zei ze?

Johannes:

Dat ze van me houdt.

Alfred:

Van jou?

Johannes:

Ze zegt maar wat.

De mannetjes doen hun werk.

Alfred:

Trouwen. Of samenwonen.
Dat maakt me niet zoveel uit.
Als zij wil samenwonen, ga ik daar geen punt van maken. Het maakt toch niks
uit, bedoel ik, als je van elkaar houdt.
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Johannes:

Mannen!
Het werk dat nu gedaan moet worden is geen gemakkelijk werk. Maar met
jullie inzet en onder mijn
krachtige leiding zal het ons lukken.

Alfred:

Ik stop met werken.
Ik ga voor de kinderen zorgen.
Als ze die wil. Als ze geen kinderen wil, is het ook goed. Ik verzin wel iets. Er
is genoeg te doen.

Johannes:

Laat jullie niet ontmoedigen door problemen want er komen problemen en het
zullen grote problemen zijn maar problemen zijn er om op te lossen.
We zullen overwinnen.

Alfred:

Misschien kan ze wel vliegen. Dat zou leuk zijn.
Misschien kunnen onze kinderen dan ook vliegen. Dat zou nog leuker zijn.

Johannes:

We bouwen de brug, deze buitengewone bijzondere brug.
En ik noem hem de Johannesbrug.

Lunch
De stem van de directrice klinkt door de ruimte.
Alfred en Johannes zijn verbijsterd.

directrice:

Eet smakelijk.
Lekker hè Johannes. Boterhammen met pindakaas.
Daar word je groot en sterk van.
Ik at vroeger ook altijd boterhammen met pindakaas.
Vroeger. Toen ik nog moest groeien.
Nu niet meer hoor.
Nu is alles anders.
Is de melk op, Alfred?
O jee, neem me niet kwalijk.

Er gaat een rood lampje branden. Alfred gaat ernaartoe en haalt er een pak melk uit een
luikje.

Hebben jullie nog iets nodig?
Appels, tandenborstels, beddengoed?
Je roept maar.
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Alfred:

Wat is ze groot.

Johannes:

Wij zijn groter.

Alfred:

Dat denk ik niet. Ik heb het gevoel dat wij steeds kleiner worden.

Johannes:

Ze zit ons ergens te begluren.
Ze heeft ons opgesloten en nu zit ze te wachten tot ze toe kan slaan.
Wees maar niet bang....

Alfred:

Ik ben niet bang.

Johannes:

Ik zal haar eens laten weten wie hier de baas is.

Alfred:

Ik denk dat ze dat al weet.

(zingt)

Als je haar stem hoort
hoor je ook haar hart
Het klopt een rustig melodietje
Een liedje, een liedje
Een fluister neurie potpourrietje
En het houdt niet op
Het houdt nooit op
Het gaat maar door en door en door
Ze zoemt in mijn oren
Ze zingt in mijn hoofd
Beloofd is beloofd is beloofd is beloofd

Johannes:

Kom er maar uit!
Als u durft.
Dat durft ze toch niet.

Alfred krijgt de slappe lach.

Johannes:

Ik zei: Kom er maar uit!
Het spelletje is afgelopen.

Alfred krijgt nog harder de slappe lach.
Johannes gaat stug door. Hij doorzoekt het hele vertrek.
De zoemer
Ze doen hun werk. Johannes is woedend en houdt ermee op.
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Johannes:

Als je maar niet denkt dat ik ooit nog eens ergens in ga zitten met jou.

Alfred:

We zitten al ergens in.

Johannes:

Ergens anders in.

Alfred:

We horen nergens anders in.
We horen hierin.

Johannes:

In deze.....in dit?

Alfred:

Ja. En het bevalt me steeds beter in deze.... in dit..

Johannes:

Dat zeg je alleen maar om mij te pesten

Alfred:

Niet. En als je nou nog langer door blijft klieren, vraag ik of de directrice....

Johannes:

Val dood met je directrice.

Alfred:

Val zelf dood!

Johannes valt dood.
Na een tijdje staat hij weer op.

Alfred:

Hoe voel je je?

Johannes:

Heel goed, dank u.
Wat fluiten ze mooi hè.
De vogeltjes.

Alfred:

Ja, heel mooi.

Johannes:

U gaat ze toch niet vangen hè.

Alfred:

Nee hoor, ik laat ze gewoon vliegen.

Johannes:

Vogeltjes horen niet in een kooitje.
Hebt u katten?

Johannes voelt op zijn hoofd.
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Johannes:

Jemig, dat is een bult, daar kan je het hele IJsselmeer mee droogleggen.

Alfred:

Stel je niet aan.

Johannes:

Is het IJsselmeer groot?

Alfred:

Ja.

Johannes:

Is die bult groot?

Alfred:

Ja.

Johannes triomfeert.
Alfred niest.

Beestjes.
Alfred:

Wat?

Johannes:

Beestjes zijn ook zo vervelend, vind u niet?

Alfred:

Ik kom er af en toe weleens een tegen.

Johannes:

Meteen doodslaan.
Ik ga nog niet naar huis hoor.
Ik vind dat we hier heel goed zitten.

Alfred:

Ja?

Johannes:

Ik vind u ook erg leuk.
Zijn die bloemen van u?

Alfred:

Ja.
Ze doen het goed dit jaar.
Ze doen het ieder jaar even goed.

Johannes:

Heeft u hier de leiding?

Alfred:

Wie ik?

Johannes:

Ja u.

Alfred:

Ja?
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Johannes:

Heel goed.
Als ik iets moet doen, moet u het zeggen hoor. Ik ben er helemaal klaar voor.

Alfred:

Doe je nu weer gewoon Johannes.
Ik kon er niks aan doen.
Ik deed het niet expres.
Je bent mijn enige vriend.
Johannes?

Johannes:

Denkt u dat hij u hoort, die Johannes?

Alfred:

Ik heb het tegen jou.
Ik ben Alfred.

Johannes:

Aangenaam.
Ik heb wel trek in koffie.
Zijn de kinderen al thuis?

Alfred:

De kinderen? Nee hoor, we zijn alleen.

Johannes:

O, ik dacht dat ik iets hoorde.

Johannes doet 15 klontjes in de koffie.

Johannes:

Kan dat lawaai uit?

Alfred:

Ik hoor niks.

Johannes:

Meneer, het knettert overal.

Alfred doet iets.

Alfred:

Zo beter?

Johannes:

Ik heb toch het idee dat ik u ken.

Alfred:

O ja?

Johannes:

Dat heb je soms met mensen. Je ziet ze. Je zegt drie woorden en je kent ze.
Roken we?

Alfred:

Nee.

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

24

Johannes:

Jammer.
En? Hebt u een vriendin?

Alfred:

Ik hou sinds kort van een dame ja.

Johannes:

En houdt zij van u?

Alfred:

Ja.

Johannes:

Zo. Dat is boffen.
Hoe....

Alfred:

U moet mij niet vragen hoe ze eruit ziet hoor want dat weet ik niet.
We hebben elkaar nog nooit gezien.
We bellen af en toe.

Johannes:

Hoe klinkt ze?

Alfred:

Heel mooi.

Johannes:

Allicht.

Alfred:

We gaan niet trouwen.

Johannes:

Nee, natuurlijk niet.

Alfred:
(zingt)

We gaan gewoon gezellig samenwonen
In een huisje, niet te groot
Aan het water, met een boot.
's Ochtends lekker koffiedrinken
op een bankje in de zon.
Zij nog in haar nachtjapon
Ik in mijn pyama
Daarna gaat ze naar haar werk
Zoentje zoentje, dag tot zo.
Ik maai het gras, ik lap de ramen
lees de post
Ga naar het dorp om boodschappen te doen
Dag mevrouw, hoe is het?
Goed?
Met mij ook, heeft u mosselen vandaag?
Ja, voor twee personen graag.
Twee personen.

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

25

Zij en ik.
Wij horen bij elkaar.
Voor altijd en voor eeuwig.
En als ze thuiskomst 's avonds
Zoentje zoentje
dag mijn lieve schat
Heb je een leuke dag gehad?
We eten mosselen
Mosselen met friet
De hele avond
Zij en ik
Beter kan het niet.
Johannes:

Als de film afgelopen is, gaan we dan naar huis?

Alfred:

Wat vindt u ervan?

Johannes:

Het is een heel mooie film.
Ik hoop alleen dat ze nog gaan zoenen. Echt zoenen.

Alfred:

Ik ook.

Johannes:

Als er niet gezoend wordt, vind ik er niks aan.

Alfred:

Ik ook niet.

Johannes:

U durft haar niet te vragen hè.
Zal ik het voor u doen?
Waar is ze?

Alfred:

Weet ik niet, boven, overal.
Probeer maar.

Johannes:

Vanaf hier?
Hallo? Hallo?

De directrice is al aardig verzwakt.

directrice:

Ja?

Johannes:

Meneer Alfred laat vragen of u met hem wilt trouwen.

directrice:

Nee.
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Johannes:

Samenwonen?

directrice:

Nee.

Johannes:

Zoenen?

directrice:

Ook niet.

Johannes:

Wanneer wilt u het wel?

directrice:

Nooit. Het kan echt niet.
Het spijt me.
Zeg maar tegen meneer Alfred dat ik van hem hou.

Johannes:

Is dat alles?

directrice:

Dat is genoeg.
Wilt u hem vragen of hij ........

Johannes:

Kunt u wat duidelijker praten. Ik versta u niet.

directrice:

Neem me niet kwalijk. Mijn keel doet zeer. Alles doet zeer.
Wilt u hem vragen of hij alsjeblieft weer aan het werk wil gaan.

Johannes:

Goed. Over en uit.

Stilte
De zoemer.
Het werk loopt volledig in de soep. Alfred is te verdrietig en Johannes weet niet wat hij moet
doen.
In de paniek valt Johannes (hij stoot zijn hoofd)
Alles valt stil.

directrice:

Alfred?
Alfred, waar ben je?

Alfred:

Op de bodem van de zee.

directrice:

Ben je mosselen aan het vangen?

Alfred:

Op de bodem van de zee zijn geen mosselen.

directrice:

Nee natuurlijk niet.
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Het was maar een grapje.
Waarom ga je niet aan het werk?
Alfred:

Ik doe nooit meer iets.

De directrice begint te hoesten.

directrice:

We hebben niet veel tijd meer.
Alfred, je moet aan het werk.

Alfred:

Werk zelf maar.

directrice:

Ik voel me niet zo goed.
Kan niet zo goed meer ademen.
Kan niet meer denken.
Watten in mijn hoofd.

Alfred:

U zit daar maar.

directrice:

Dat is niet waar.
Ga, aan het werk.
Alsjeblieft.

Alfred:

Ik wil op staande voet ontslagen worden.

directrice:

Hoe kun je dat nou vragen?
Dat kan helemaal niet.
Laat me niet alleen, Alfred.
Mijn oren suizen.
Misselijk.
Moet even liggen.
Help me.
Vraag Johannes.
Ga aan het werk!

Alfred:

Weet je wat ze met u zouden moeten doen. Op uw kop in een emmer cement,
benen bij elkaar, touw erom, rondslingeren en hup het IJsselmeer in.

directrice:

Alfred, alsjeblieft.....ik kan niet zonder jullie.
Ik heb jullie nodig.

De stem kraakt en piept en hoest en verdwijnt.
Alfred en Johannes kraken en piepen en hoesten ook.
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Johannes staat op.
Johannes:

Alfred?

Alfred:

Johannes!

Johannes:

Waar ben ik?

Alfred:

Bij mij.
Weet je wat er is gebeurd?

Johannes:

Nee, en ik wil het niet weten ook.

Alfred:

Je bent kwaad hè.

Johannes:

Nee hoor, ik ben niet kwaad.

Alfred:

Niet kwaad zijn Johannes.

Johannes:

Ik ben niet kwaad.

Alfred:

Jawel, je bent wel kwaad. Ik zie het.

Johannes:

Ik ben niet kwaad!

Alfred:

Waarom ben ik geboren?

Johannes:

Dat is een heel domme vraag.

Alfred:

Vind je dat?

Johannes:

Ja.

Alfred:

Waarom?

Johannes:

Omdat er geen antwoord op bestaat.

Alfred:

Waarom niet?

Johannes:

Vragen waarvan je weet dat er geen antwoord op bestaat zijn domme vragen.

Alfred:

Hoe weet je dat er geen antwoord op is?

Johannes:

Dat weet je gewoon.
Heb je ooit weleens iemand horen zeggen dat hij weet waarom hij geboren is.
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Alfred:

Heb je het ooit weleens iemand gevraagd?

Johannes:

Nee.

Alfred:

Waarom niet?

Johannes:

Omdat het zo'n domme vraag is.

Alfred:

Misschien ben ik wel geboren om domme vragen te stellen.
Johannes?

Johannes:

Wat?

Alfred:

Ik durf bijna niks meer te zeggen ...

Johannes:

Stuk onbenul.

Alfred:

......want dan begin je toch meteen weer te schelden.
Ik kan geen Grote Werken verrichten als er op me gescholden wordt.

Johannes:

Jij kunt sowieso geen Grote Werken verrichten.

Alfred:

Jij ook niet.

Ze kraken en piepen en hoesten weer.

Johannes:

Ik ben bang dat ik doodga.

Alfred:

Ik ook.

Johannes:

Ik voel me ontzettend beroerd.

Alfred:

Ik ook.

Johannes:

Ga dan naar je directrice.

Alfred:

Ik wil het woord directrice niet meer horen!

Ze maken zich klaar om te sterven.

Johannes:

We moeten gaan liggen.
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Alfred:

Ik sterf liever staande.
Hoe voel jij je?

Johannes:

Het is ons niet gelukt Alfred.
Grote Werken. Ha.
Hoe voel jij je?

Alfred:

Koud en warm tegelijk.
En jij?

Johannes:

Ja, alsof je koorts hebt.
Maar je hebt geen koorts.
Je zit verstopt.
Je hoort je eigen bloed.

Alfred:

Ik hoor niks.

Johannes:

Sssssssst.

Alfred:

Dag Johannes.
Je was mijn beste vriend.

Johannes:

Dag Alfred.
Je was een goeie jongen.

Alfred:

Goed maar dom.
Het was allemaal mijn schuld.

Johannes:

Ja.
En ik heb niks gedaan.
Helemaal niks.

Alfred:

Je hebt het geprobeerd.

Johannes:

Maar het is niet gelukt.

Alfred:

Het kan nog komen.

Johannes:

Nee, dat denk ik niet.
Ik denk niet dat er ooit nog iets zal komen.
Ik ga sterven en daarmee uit.

Alfred:

Misschien zijn we wel geboren om te sterven.
Misschien komt hier een standbeeld. Hier.
Alfred en Johannes. Twee mannen die bijzonder zijn gestorven.
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Johannes:

Hoe kan je nou bijzonder sterven?

Alfred:

Héél mooi, of héél langzaam, of héél vaak.

Johannes:

Iedereen sterft maar één keer.

Alfred:

Dat bedoel ik. Het zou echt iets bijzonders zijn als wij het twee of drie keer
deden.

Johannes:

Welgodgloeiendegeitekeutelsnogaantoe.
Hoe kan ik nou rustig sterven met zo'n idioot naast me.

Alfred:

Je moet je niet zo druk maken.

Johannes:

Ik maak me niet druk. Ik kan me niet eens meer druk maken, al zou ik het
willen. Die mannetjes hierbinnen zijn opgehouden met werken. Die doen wat
ze willen alsof je niet bestaat. Ze luisteren niet naar je. Ze zetten gewoon de
machine stil, ze stoppen ermee en je kunt er niks aan doen.

Alfred:

Zeg dat nog eens.

Johannes:

Ze stoppen ermee en je kunt er niks aan doen.

Alfred:

Nee, daarvoor.

Johannes:

Ze zetten gewoon de machine stil.

Alfred:

Die mannetjes.

Johannes:

Die mannetjes?

Alfred:

Hierbinnen. Dat zei je.

Johannes:

Bij wijze van spreken dan.

Alfred:

Die kleine mannetjes hierbinnen. Die hele kleine mannetjes.
Ik denk opeens dat ik iets begrijp.

Johannes:

Wat?

Alfred:
Alles.
(roept in het wilde weg naar boven)
Hallo! Hallo!
Johannes:

Je denkt toch niet dat wij.....
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Alfred:

Ja, dat denk ik wel.

Johannes:

Dat wij in ......

Alfred probeert te bellen.

Alfred:

Verdikkeme verdikkeme verdikkeme

Johannes:

Wat is er?

Alfred:

Ze neemt niet op.

Johannes:

Nee, natuurlijk niet, de telefoon is stuk.

Alfred:

Dat heeft er niets mee te maken.
Ze ligt op sterven.

Johannes:

We liggen zelf op sterven.

Alfred:

We moeten aan het werk.
Schiet op. Sta op. We hebben haast.

Johannes:

Ik lig hier dood te gaan en jij laat me gewoon stikken.

Alfred:

Zij gaat dood.
Wij niet.

Johannes:

Wel.

Alfred:

Niet.

Johannes:

Wel.

Alfred:

Niet. Als zij doodgaat, gaan wij ook.

Johannes:

Wat moet ik dan doen?

Alfred:

Zorgen dat ze weer gaat lopen.

Johannes:

Deze....dit?

Alfred:

Dit is de directrice.

Johannes:

En dan?
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Alfred:

Dan wordt ze weer beter.

Johannes:

Ik snap het niet.

Alfred:

Ik ook niet, maar toch is het zo.
Aan het werk!

Ze zingen:
Johannes:
Alfred:
Zet ze vast
Johannes:
Alfred:
Johannes:
Alfred:
Johannes:
Alfred:
Johannes:
Alfred:

samen:

Johannes:

samen:

Alfred:

Wat doen we met de moeren en de bouten?
Zet ze vast
Wat doen we met de band?
Laat hem lopen
Wat doen we met de kleppen?
Zet ze open
En dit? Waar laat ik dit?
Is dat een goeie of een foute?
Geen idee
In de kast
In de kast
Las de buizen
Wind de spoelen
Maak de doppen schoon
Kook de ketel
Kom eens voelen
want hij trilt zo gek.
Is dat gewoon?
De batterijen moeten opgeladen
Alle onderdelen moeten doorgesmeerd
Dit is geen tijd voor woorden maar voor daden
Die meter staat nog helemaal verkeerd

Alfred:
Johannes:

Wat doen we met de zuigers en de zagen?
Zet ze aan
Zet ze aan
Wat doen we met het wiel?
Alfred:
Laat het draaien
Wat doen we met het touw?
Johannes:
Laat het zwaaien
Alfred:
Waar laat ik dit geval?
Johannes:
Is dat een snelle of een trage?
Alfred:
Geen idee
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Johannes:

Laat maar staan
Laat maar staan

samen:

De kabels en katrollen
En de veren en de vaten
De lege en de volle
En de vroege en de late
Mechanieken, excentrieken
Stoomturbines, drukmachines
En de boilers en cilinders
Mensenkinders
En de drijvers en de assen
En het lijmen en het lassen
Van de liften en de losse onderdelen
De knoppen en de doppen
En de persen en de pompen
En tenslotte nog heel even de panelen
Zijn we klaar?
Starten maar.

De zoemer.
De mannetjes doen hun werk.
Alles loopt op rolletjes.
De directrice komt langzaam op gang en begint te zingen.

samen:

Ze doet het! Ze doet het!

Johannes:

En nu?

Alfred:

Ze zal zo wel bellen.

De telefoon gaat.
Johannes rent ernaartoe en neemt op.

........
Johannes:

Nee, geen dank hoor. Het was niets.
........
Ja, dat zal ik doen.
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Alfred:

Wat zegt ze?

Johannes:

Dat ik ons ontzettend moet bedanken en dat ze van ons houdt.

Alfred:

Wij ook van haar.

Johannes:

Wij ook van u.
..........

Alfred:

Wat zegt ze?

Johannes:

Dat we een Groot Werk verricht hebben en dat we een standbeeld verdienen.
Mag ik nog even iets vragen?
Kunt u mij misschien vertellen hoe de vork in de steel zit, want ik snap er niks
meer van en ik geloof helemaal niet dat het zo kan zijn zoals het lijkt dat het
is.
.........

Johannes legt neer.

Alfred:

Wat zei ze?

Johannes:

Dat ik maar even boven moest komen. Dan zal ze het me allemaal haarfijn
uitleggen.

EINDE

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

