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"Monoloog voor een dood meisje" is geschreven in het kader van het projekt "Voyeurs 1" van
Huis aan de Amstel i.s.m. Toneelgroep Wederzijds. De tekst is geïnspireerd op beelden van
Ben Oldenhof.
De première was op 20 januari 1991.

PERSONAGES:

MEISJE
MOEDER
VEGER
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meisje:
Mag ik even wat zeggen.
Dit is mijn moeder.
Dat vind ik niet zo leuk.
Liever had ik een ding gehad
in plaats van een moeder.
Nu denkt zij dat ik dood ben.
Dat ben ik niet.
Ik doe alsof
om haar te pesten
begrijpt u.
Kijk, zo ben ik dus.
(tegen de veger)
moeder:
Het spijt me echt, meneer.
Ik zou willen dat het anders was.
meisje:
Zij hoort mij niet en dat moet maar zo blijven.
moeder:
Het is die herrie hè. Ik heb het overal.
Herrie in mijn hoofd.
Herrie in mijn handen.
Het is niet makkelijk om rust te vinden, meneer.
meisje:
Zij weet niet wat ik denk.
Zij weet niet wat ik zie.
Zij heeft geen weet van mijn kwajongensstreken.
Zij denkt geen slechte dingen over mij.
Maar o wat ben ik slecht.
En o wat kan ik veel vertellen
zonder mijn mond te openen
ook nog.
Ik ben knap,
dat weet ik zelf ook wel.
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moeder:
Het doet ook vreselijk zeer.
Hier tussen mijn ogen.
meisje:
Ik verbied je alles, zegt mijn moeder.
Blijven zitten
Niet bewegen
Wachten tot ik klaar ben.
Ik ben zo klaar.
Dat is nu al een jaar of drie geleden.
moeder:
In het begin ging ik nog wel naar de dokter.
Maar die begreep me niet.
Ik zei, het zijn mijn oren niet.
Die herrie zit in mijn hoofd.
Niks mis met mijn oren.
Maar ja, zo'n man stuurt je door naar zo'n specialist.
Daar ben je dan weer een paar maanden zoet mee.
En daarna denk je. Laat maar. Ik los het zelf wel op.
meisje:
Ik heb ondertussen heel veel naar haar kunnen kijken.
Ze is niet mooi.
Ze heeft te dikke kuiten.
Haar achterwerk doet denken aan een hooiberg.
En zoals ze kijkt.....
Met al dat haar.
Dag mevrouw. U hebt een heel dom hoofd.
Zal ik dat gaan zeggen?
moeder:
Maar mij krijgen ze niet omver, meneer.
Ik heb al teveel meegemaakt.
Mijn eigen man stond me met knuppels op te wachten.
Maar ik heb me er doorheen geknokt.
We hebben het overleefd. Zij en ik.
We hebben het allebei overleefd.
(tegen het meisje)
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Waarom ben jij ineens daar gaan staan?
Dacht je dat ik dat niet zou zien?
Ik ben wel oud, maar niet blind, snap je.
Altijd alles achter mijn rug.
Altijd.
Het zou vervelend zijn als je wegliep.
Dan blijf ik alleen.
En wat moet ik dan?
Dat moet je niet vergeten.
Trouwens, ze zou het niet redden.
Ze kan niet eens een half pond gehakt bestellen.
Nou, waar blijf je dan.
Je moet aardig zijn voor de mensen.
En lief naar ze lachen.
Ik moet er niet aan denken dat ze naar me toekomen en zeggen is die rotmeid van jou.
meisje:
Ik giechel wel een beetje
als ik denk aan al die koppen
die mij hebben aangestaard
alsof ik van glas was.
Ze is wel mooi,
maar niet zo in balans.
Dat hebben ze gezegd van mij.
Dat klopt ook wel.
Ik kijk heel aardig en heel zacht
maar ik heb stalen vuisten.
moeder:
En als ze vragen wie ik ben
dan zeg ik natuurlijk niet
ik ben haar moeder.
Ik zeg dan, ik ben de oppas.
ja, anders zouden ze weleens allemaal rare dingen kunnen gaan denken.
En dat is toch niet de bedoeling.
Ik ben namelijk volstrekt gezond en normaal, bedoel ik.
Zoals u, bedoel ik.
(tegen het meisje)
Wat doe je daar?
Ik zei, wat doe je?
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Je leidt me af.
Ik hou mijn vingers niet meer in bedwang als jij zo zit te klieren.
meisje:
Mijn moeder is overgevoelig.
Zij ziet spoken.
Hoe dood is dood,
vroeg ik haar vaker dan eens.
Beweegt dood nog een beetje?
Mag ik nog wel aan mijn lippen likken als ze droog en eenzaam zijn?
Nee, zei mama.
Nee, nee, nee.
Ze zegt, je mag niet schreeuwen,
zelfs niet fluisteren.
En als je dan moet ademen
doe het dan heel zachtjes
anders krijgt zij weer pijn aan haar oren.
Snap jij waarom?
Je mag hier blijven als je rustig bent.
Dat ben ik ook
van buiten.
Maar van binnen borrelt het
grote gele bellen.
moeder:
Soms denk ik weleens dat ik het allemaal niet meer aan kan, snapt u.
Die drukte.
Zij. De hele dag.
meisje:
Ik voel dat ik straks iets heel onverwachts ga zeggen.
moeder:
Het mooiste zou zijn als we allebei niets hoefden te doen.
De hele dag alleen maar staan.
Maar ja. Iemand moet voor ons zorgen. Iemand moet de pap halen.
En haar vader doet het niet meer.
Ik ben hier voortdurend de enige die iets doet.
Ik heb er tot nu toe nooit wat van gezegd maar nu begint het me aardig de keel uit te hangen.
Al die lege blikken om me heen.
Ik heb ook weleens behoefte aan een goed gesprek.
Een schouder om op uit te huilen.
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meisje:
Mama, waar wachten we eigenlijk op?
moeder:
Stil, je moeder is even bezig.
meisje:
Ik wil weten waar we op wachten.
moeder:
Dat weet jij even goed als ik. Stil!
Er heeft nooit echt iemand naar me willen luisteren.
(tegen de veger)
Alleen u.
meisje:
Hallo, er staat hier iemand.
Al een jaar of wat.
moeder:
Herrie in mijn hoofd.
Herrie in mijn handen.
Beheersing is een moeilijk iets meneer.
meisje:
Ik buig naar voren
straks
dan val ik keihard op mijn neus.
Die breek ik dan.
Dat bloedt heel erg.
En dan ga ik gillen.
Heel hard.
Zodat zij schrikt.
moeder:
Zij begrijpt het niet.
Ach, je bent ook niet zo slim hè.
Jij hebt misschien wel helemaal geen hersens in dat hoofdje van je.
Daar kan ik niets aan doen.
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Maar ja, het blijft toch je kind.
meisje:
Mama.
moeder:
Liefje, ik ben even bezig.
meisje:
Maar mama, je doet helemaal niets.
moeder:
Hoe weet je dat?
meisje:
Dat zie ik.
moeder:
Je moet niet altijd geloven wat je ogen zeggen.
En nu weer stil.
meisje:
Je zit daar maar
en je zit daar maar.
Ik wil dat je wat gaat doen.
Graag.
Mij helpen met vanalles.
Mama?
moeder:
........
meisje:
Sssssst. Mijn moeder denkt.
Dan staat de wereld stil.
Wat we niet allemaal hadden kunnen doen in de tussentijd.
Nu moet ik bijna huilen.
moeder:
Praten doe ik niet meer met haar hoor.
Dat vind ik zo'n onzin.
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meisje:
Mama?
moeder:
........
meisje:
Ik ga je straks een schop tegen je schenen geven, zo kwaad ben ik.
moeder:
Ben je gek geworden.
Je zou je tenen breken.
Ik heb heel erg harde schenen.
En nu stil.
Mij zal ze nooit iets doen.
Ik ben haar moeder.
Ik heb bovendien de oorlog meegemaakt.
meisje:
Zou zij van mij gehouden hebben?
Ooit een heel klein beetje?
Ik denk het niet.
Ik denk dat ik
te druk
te veel
te springerig van aard was.
Zou zij nog naar mij kijken
als ik niet naar haar kijk?
Waarom blijft ze?
Gaat ze niet weg?
Ga weg mens,
onontwikkeld stuk beton.
Ze is blind wat mij betreft.
Ze ziet niet wat een hoop gedachten er nog in dit hoofd van mij zitten.
Kijk mij eens aan.
Ik heb blauwe ogen.
Ik ben ook een mens.
(het meisje verstijft)
moeder:
Ziezo.
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Ze is veel mooier als ze geen geluid maakt.
Dat heb ik goed gezien indertijd.
Mensen zijn het mooiste als ze niks doen en niks zeggen.
Alleen hebben ze dat zelf niet door.
Jouw moeder weet wel wat het beste voor je is.
Eigenlijk houd ik meer van dingen.
Dingen leven ook ziet u.
Dat weten de meeste mensen niet.
Dingen leven.
Er stroomt iets doorheen waar wij geen weet van hebben.
Dingen zeggen geen au als je er tegenaan
schopt.
Het doet ze wel pijn.
Maar ze zeggen niets.
Ze leven maar ze zeggen niets.
Dat is het prettige van dingen.
veger:
Dus dat is uw dochter?
moeder:
Jazeker.
Vindt u haar mooi?
veger:
Ja, dat wel maar......
moeder:
Ik ook. Ze wordt steeds mooier, vind ik. Ik heb alleen zo mijn twijfels over de kleur.
Hoe langer ik naar haar kijk, hoe meer ik twijfel.
Hoewel.
Gisteren was hier iemand die daar juist weer bijzonder van gecharmeerd was.
veger:
Ze ziet wel een beetje wit, vind ik.
moeder:
Ja.
Ja, misschien moet ze niet teveel pap meer eten.
veger:
Mag ik iets zeggen, mevrouw?
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moeder:
Alleen als het iets zinnigs ie.
veger:
Het lijkt wel of.....
Volgens mij is uw dochter dood.
moeder:
Dood?
veger:
Dood.
Ze is een beetje koud, vind ik.
moeder:
Jawel.
veger:
Dat is toch zielig.
moeder:
Ziet u dat ding?
veger:
Deze?
moeder:
Voel eens.
Koud hè.
veger:
Ja.
moeder:
Is dat zielig?
veger:
Nee, maar.....
moeder:
Nou dan.
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Als ze warm is, gaat ze gloeien en dat vind ik niet mooi.
veger:
O.
Ja natuurlijk.
Goedendag mevrouw.
moeder:
Goedendag.
Leuke mensen hier.
Beetje druk.

EINDE
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