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Dit script is ontstaan tijdens de repetities i.s.m. met de
acteurs Julia Henneman en Thomas Coltof. De voorstelling (voor
iedereen vanaf 5 jaar) was het resultaat van een
uitwisselingsproject tussen Huis aan de Amstel en Theatre Day
Productions in Gaza. In de zomer van 2000 maakten Julia,
Thomas en ik met Huis aan de Amstel een reis door Gaza en de
Westbank. Palestijnse acteurs van Theatre day Productions
begeleidden ons door hun land, hun geschiedenis en hun leven.
Zij maakten ons deelgenoot van de strijd die ze voeren en de
hoop die ze koesteren. Door met hen te spelen verdiepten wij
ons in hun theatercultuur die sterk verschilt van de onze. Dit
bezoek kreeg zijn weerslag in twee producties waarvan “De
liefste” er één was.
“De liefste” was een zeer beeldende voorstelling voor
kleuters. Heel veel regieaanwijzingen refereren dus aan
tijdens de repetitieperiode gevonden beelden.
Uitgangspunt voor het dekor was een plat dak, ergens in een
ver vreemd land. Een plek hoog boven de stad, waar de geluiden
van die stad wel vaag aanwezig zijn maar waar je jezelf
onbespied kunt wanen.

De première was op 23 september 2000

PERSONAGES:

EEN JONGEN
EEN MEISJE
Alle andere rollen worden door het meisje en de jongen
gespeeld.
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Alle rechten voorbehouden.
De rechten voor opvoering van dit stuk zijn te verkrijgen bij:
Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
voor amateurtheater in Nederland en België:
IBVA
Postbus 363
1800 AJ ALKMAAR
Tel.: 072-5112135
Fax: 072-5156437
e-mail: info@ibva.nl
www.ibva.nl
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1.
DE JONGEN KOMT AAN IN HET DEKOR.
HIJ GAAT ZITTEN OP HET KRAT.
HIJ PAKT ZIJN ZAAG UIT ZIJN HANDKASTJE.
HIJ ZET HET HANDKASTJE VOORAAN.
HIJ WIL DRINKEN. ER IS GEEN WATER.
DE JONGEN VALT IN SLAAP.

2.
MUZIEK

(DE OPENINGSMUZIEK VAN JULIA)

HET MEISJE KOMT OP. ZE HEEFT SPULLEN BIJ ZICH.
ZE STOFT. ZE NIEST. ZE HANGT DE FOTO OP.
DE JONGEN ZAAGT.

3.
HET MEISJE GEEFT DE JONGEN EEN KADOOTJE.
HIJ PAKT HET UIT, VERFROMMELT HET EN STEEKT HET IN ZIJN ZAK.

4
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4.
HET MEISJE MET DE ZWAAN.
meisje:

Hoe heb jij leren zwemmen?

jongen:

Nou, mijn vader heeft bij ons op het dak een zee
getimmerd.

meisje:

Dat lieg je.

jongen:

Niet. We hebben een plat dak. Daar heeft hij een zee
op getimmerd.
Hij gooide me erin en hij riep: Zwem!
Ik begon te spartelen en ik riep: Help help!
Mijn vader haalde me uit het water?

meisje:

En toen?

jongen:

Toen gooide hij me er weer in.
Ik weer spartelen. Help help!
Mijn vader haalde me eruit, gooide me weer terug net
zolang tot ik kon zwemmen.
En jij?

meisje:

Gemeen rotjoch.

jongen:

Niet weglopen!

HET MEISJE LOOPT WEG.

5.
meisje:

Mijn vader is cardioloog.

jongen:

Mijn vader is timmerman.
5
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meisje:

Mijn vader zegt dat timmermannen met hun handen
werken omdat ze geen hersens hebben.

jongen:

Mijn vader heeft voor mij een handkastje gemaakt van
56,3 bij 68,7 met een diepte van 23,6.

meisje:

Mijn vader kijkt met een cameraatje van een halve
millimeter in je hart en dan gaat hij opereren.

jongen:

Iedereen heeft kasten nodig.

meisje:

Iedereen heeft een hart.

jongen:

Jij niet.

meisje:

Mijn vader zegt van wel.

jongen:

Een hart in een kastje.

meisje:

Wat?

jongen:

Zou dat niet lollig zijn?
Een hart in een kastje.

meisje:

Je hebt niks aan een hart in een kastje.

jongen:

Er zijn kasten waar een hart in zit en kasten waar
geen hart in zit.

meisje:

Wie zegt dat?

jongen:

Mijn vader.

meisje:

Je vader is hartstikke gek.

jongen:

Niet weglopen!

HET MEISJE LOOPT WEG.
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6.
DE JONGEN FLUIT NAAR DE VOGELTJES.
vader c:

Ik ben cardioloog.
Dus geen psycholoog of orthopaleopedomanometeoromagoloog.
Cardioloog.
Car betekent hart, en dioloog dat je er verstand van
hebt.
Als je hart kapot is, kan ik het repareren.
Als je hart te klein is, pomp ik het op.
Gewoon een kwestie van pompen.
Als je hart te groot is, breek ik het zo door midden. Tot het weer past.
Ik heb verstand van harten en daar verdien ik heel
veel geld mee.

HET MEISJE ZET DE HOED OP DE GROND.
DE JONGEN ZET DE HOED OP ZIJN HOOFD. HIJ VINDT GELD OP ZIJN
HOOFD EN RAAKT HET METEEN WEER KWIJT.

7.
MOEDER KOMT IN GROTE BEWONDERING NAAST VADER STAAN.
moeder c: Mijn man weet alles.
vader c:

Ik weet niks.

moeder c: Vraag hem maar wat.
vader c:

Alsjeblieft niet.

ZE LOPEN NAAR HET RAAM.
moeder c: Ik ben jullie moeder.
7
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VADER LOOPT DWARS DOOR ALLES HEEN. MOEDER REDT HEM NET OP
TIJD.

8.
DE JONGEN LAAT EEN TOUW ZIEN MET SNORREN.
jongen:

Kijk.
Dit was mijn betbetovergrootvader.
Die hield heel veel van spinaziekoekjes.
zeggen ze.
Dit was mijn betovergrootvader.
Die hield óók van spinaziekoekjes.
Dit was mijn overgrootvader
Die hield niet van spinaziekoekjes
Hij is jong gestorven.
Dit was mijn grootvader.
Die at alléén maar spinaziekoekjes.
En dan mijn vader natuurlijk.

meisje:

En hoe zit het met jouw snor.
Komt er al wat?

9.
DE MAN FOUILLEERT HET MEISJE.
HET MEISJE GEEFT DE MAN EEN KLAP.
vrouw:Afblijven!
HET MEISJE FOUILLEERT DE MAN EN VINDT EEN BRIEFJE IN ZIJN
8

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

ACHTERZAK.

10.
DE BRIEF: Liefste,
Ik denk alleen nog maar aan jou.
De hele dag, de hele nacht
Ik denk aan niets anders meer.
Wil je met me trouwen?
Je L.
HET MEISJE GEEFT DE BRIEF TERUG AAN DE MAN.

11.
MUZIEK.

DE MUZIKANT KOMT OP. DE MUZIEK STOPT. DE MUZIKANT

BEGINT TE SPELEN.
muzikant: Ik ga een liedje voor u spelen.
Het zal u hoogstwaarschijnlijk gaan vervelen.
Maar dat kan mij geen donder schelen.
Want jullie zijn met weinig
En wij zijn met heel velen.
LANGZAAM DRINGT HET DOOR DAT ER IETS NIET KLOPT. HIJ TELT HET
PUBLIEK. HIJ TELT ZICHZELF. HIJ GAAT AF, KOMT TERUG MET EEN
GEWEER. WIL OP HET PUBLIEK SCHIETEN.
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12.
HET MEISJE GAAT IN BLAUWE PYAMA ONDER DE PAAL ZITTEN.
meisje:

Sorry hoor, sorry, ik kan niet slapen.
Als je niet kan slapen is dat helemaal niet erg. Je
hebt soms gewoon gedachten.
Ze zeggen wel dat gepieker nergens toe leidt, maar
dat is niet zo. Het leidt wel ergens toe.
Dus als je niet kan slapen 's nachts en je ligt te
piekeren is dat niet erg, de volgende ochtend weet
je de oplossing.

ZE VALT IN SLAAP.

13.
DE ENGE OOM.
In mijn land welkom, hallo, hallo! kom binnen kom
binnen, kijk eens hier. Hallo welkom voor niks ja ja
wilt U zien? Hier, kijk eens waardeloos prul eersteklas spotaanbieding kijk goeie kwaliteitsprul niks
mee te doen. Kijk, keihard. Zie? eersteklas prul
niet goed?
hallo goed! kijk specialiteit vod erg goed vrouw? ah
grote klassevod vrouw blij kind blij hond blij geen
hond?
Ah, welkom geen hond moment lor! goud goudlor kijk
hier
kleur van tong Ja? ruik! specialiteit vrouw klasseprul ruik!
blij? kom binnen.
koffie? oké zin in zand? oké oké van ezel heel oud
kom binnen hier korst van pan. geïnteresseerd? ge10
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nteresseerd in smaak van luikverf? groen
erg speciaal verhemelte van kind. Lief hoor. Kijk
wrak van oma in bedsprei mooi hè of put met niks?
aanbieding van mijn land
Blijf! Nee! Alstublief!
gaslek met vuur! autoweg met poppenwagen! tong met
mes!
Blijf!
Welkom!
DE JONGEN HAALT DE TRAP. HIJ PLUKT EEN PRUIM.

14.
HET MEISJE ROEPT NAAR BOVEN.
meisje:

Zie je wat?

HET JONGENTJE OP DE TRAP. MET VERREKIJKER.
jongen:

Ja.

meisje:

Wat?

jongen:

Wulpen.

meisje:

Wat?

jongen:

Wulpen, een vlucht wulpen.

meisje:

O. Geen zee?

jongen:

Nee. Of wel. Nee. Ja toch. Nee. Nee hoor. Nee.

HET MEISJE LOOPT BOOS WEG.
jongen:

Ja!

HIJ KIJKT OM MAAR HET MEISJE IS WEG.
11
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jongen:

Eerst omhoog en dan neem je de eerste rechts
etc....dan hoor je op na een tijdje vanzelf de golven, en dan zie je iets geels, dat is het strand, en
dan vind je vanzelf de zee, maar eerst omhoog!

15.
DE TANTE MET DE RODE HOED.
tante:

Zeg het maar tegen je tante, jongen

jongen:

Ze is weer boos weggelopen.

tante:

Ja, dat doen meisjes.
Wordt het niet eens tijd voor een brief?

jongen:

Mag ik de familiebrief?

tante:

De famieliebrief? Nee hoor, die is veel te kwetsbaar. Honderden jaren oud. Je zou hem zo versnipperen.

jongen:

Ik heb er recht op.

tante:

Je hebt er recht op als je weet wat liefde is.
Je bent nog veel te klein.

16.
DE BRIEF: Liefste,
Het maar een nest. Het echt het
zal zo blij je achter
deze brief net zo blij zijn aan de hemelboog
12
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andere planeet dat andere ik jij ik
nog ontmoeten elkaar.
Dat alle wulpen aan de hemelboog krijg
ik zal weet kunnen dat
mijn vader vinden altijd de jongen ik wel
droom je lukt misschien dat wachten ook van jou
van mij van jou
het niet
DE TANTE BARST UIT IN EEN GEPASSIONEERD LIED.
AI AI AI AI AI
HET MEISJE KOMT WEER TERUG.

17.
MAN MET GLAS OP THEEBLAD. LOOPT NAAR DE VROUW.
vrouw:

Dat had ik niet besteld.

DE MAN LOOPT WEER TERUG.

18.
DE MAN BRENGT WEER EEN GLAS WATER.
DE VROUW HUILT IN HET GLAS WATER.
man:

Gaat het een beetje?

vrouw:

Ja.
Nee
13
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ZE BEGINT WEER TE HUILEN.
man:

Genoeg?

vrouw:

Ja.
Nee.

man:

Het is niet genoeg hè.

DE VROUW HUILT DOOR.
vrouw:

Bijna.
Nog heel even.

man:

Hoe was dat?
Lekker veel hè.
Meer dan gisteren.

vrouw:

Rijke oogst. Daar kunnen we wat mee.

19.
MUZIEK. SALAAM ALEIKUM.
HET VERLEIDELIJKE MEISJE DOET DE BEZEMDANS. DE VERWARDE JONGEN
PROBEERT MEE TE DOEN.
meisje:

Help! HELP!

20.
DE WERKSTER.
werkster: Ik wil niet dat je zo hard schreeuwt in mijn bij14
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zijn.
meisje:

Wat zegt u?

werkster: Ik kan er niet tegen als er zo hard geschreeuwd
wordt in mijn bijzijn.
Of het nou kinderen zijn of grote mensen.
Het schreeuwt maar door.
Mijn moeder begon te schreeuwen toen ik 3 was en ze
schreeuwt nog steeds in mijn bijzijn.
70 is ze nu, 75 en ze schreeuwt nog steeds in mijn
bijzijn. Ik kan er niet meer tegen.
Verder wil ik niet meer dat ik alles in mijn eentje
op moet ruimen.
Iedereen zijn eigen rotzooi opruimen!
Grote mensen, kleine mensen.
Ze hoeven niet te doen alsof ik volslagen ontoerekeningsvatbaar ben. Mijn man, mijn kind, op mijn werk.
Ik heb ze wel op een rijtje. Het is een heel goed
rijtje al is het misschien een ander rijtje.
Ik heb al niet zoveel in mijn leven.
Niet iets dat echt van mij is.
Ik heb geen bed dat van mij is.
Ik heb geen huis.
Er is heel weinig dat echt van mij is.
meisje:

Godverdomme.

werkster: Niet vloeken kind.
Ik heb geen eigen geld, geen eigen kamer, geen eigen
tijd.
ZE VINDT HET BLAUWE POTLOOD OP DE GROND. GEEFT HET AAN HET
MEISJE.
werkster: Eén potloodje heb ik en iedereen zit er met zijn
poten aan.
Ik wou dat ze eens aan hun eigen rotzooi gingen
zitten.
Dan hoef ik het niet meer op te ruimen.
Jullie zijn nu nog heel klein maar jullie moeten
toch zelf jullie rotzooi opruimen. Ook die afgeval15
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len veertjes.
Ik doe het nu nog één keer, maar het is wel de laatste keer. Van nu af aan, eigen rotzooi opruimen.
Dus ik zeg het nog één keer. Het moet afgelopen zijn
met dat geschreeuw. En ik wil ook niet meer dat je
wegloopt. Als je nog één keer wegloopt dan roep ik
je vader en dan verklap ik gewoon wat je hier allemaal stiekem zit te doen.

21.
DE ZUS DOET ACROBATIEK OP DE TRAP.
zus:

Je moet maar zo denken, je wordt vanzelf groot. Daar
hoef je niks voor te doen. Je leeft gewoon maar door
en voor je het weet heb je borsten.

jongen:

Borsten, borsten, borsten.

22.
OPRUIMSCENE
jongen:

Heeft jouw vader een snor?

meisje:

Wat?

jongen:

Wat voor één?
Zo'n dure met een krul zeker.
Of zo'n dik worstje?
Of heeft hij helemaal geen snor?
Eerlijk zeggen.
16
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Nou?
meisje:

Wat?

jongen:

Als hij geen snor heeft gaat het feest niet door,
zegt mijn vader.
Er zijn grenzen.
Een man zonder snor moeten we niet in de familie.
Dat zegt hij altijd.
Een man zonder snor is een watje.

meisje:

Wat?

jongen:

Een watje.

23.
jongen:

meisje:

jongen:
meisej:

Er was eens een jongen. Hij liep op straat en kwam
een meisje tegen. Ze keken elkaar aan en de jongen
wist het meteen: dit was het liefste meisje van de
hele wereld.
Dus hij zei tegen haar: ik vind jou het liefste
meisje van de hele wereld.
Het meisje hoorde hem wel, maar ze had maar honderd
woorden en daar was ze heel zuinig op, dus ze zei
niks terug.
In plaats daarvan gaf ze hem een spinaziekoekje.
Blehhh, zei de jongen, spinaziekoekjes lust ik
niet.
Toen liep het meisje boos weg en ze zagen elkaar
nooit meer terug.

jongen:

Of wel.

meisje:

Of wel?

jongen:

Vraag je dat aan mij?

HET MEISJE LOOPT BOOS WEG.
17
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jongen:

Niet weglopen!

24.
HET MEISJE DOET DE MAND OPEN: VOGELGELUIDEN.
DE JONGEN DOET HET GLAS OPEN: ZEEGELUIDEN.

25.
jongen:

Dit water is misschien wel honderd miljoen jaar oud.
Er zitten atomen in die zijn al zo oud als de wereld. Die atomen, je weet wat atomen zijn hè, die
zaten eerst in de zee, en toen spoelden ze aan op
het strand, en daarna werden ze woestijn en daardoor
kwamen ze onder de voeten van een kameel. En toen
bleven ze hangen aan het hek van de dierentuin, en
daar kwamen die atomen misschien aan de handen van
een kindje, en toen gingen de atomen naar huis en
toen moesten ze onder de douche en toen spoelden ze
weg en toen kwamen ze in de grond, en na een lange
reis onder de grond kwamen ze in een diepe bron en
daar haalden de mannen van de flessenfabriek water
uit en dat kun je drinken.

DE JONGEN GEEFT HET MEISJE TE DRINKEN.
ZE SPUUGT HET WATER UIT.
meisje:

Bah, zout.

18
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25.
DE TANTE MET DE RODE HOED.
tante:

Zeg het maar tegen je tante jongen.

jongen:

Ze is weer boos weggelopen.

tante:

Ja, dat doen meisjes.

jongen:

Wordt het niet eens tijd voor een brief?

DE JONGEN DICTEERT.
jongen:

liefste,

tante:

Wacht even.

ZE MAAKT ZICH KLAAR OM TE SCHRIJVEN.
tante:

Ja.

jongen:

Liefste.

tante:

Goed.

jongen:

Nee, hemelhoge liefste.

tante:

Mooi.

jongen:

Wil je met me trouwen?

tante:

Dat doe ik in hoofdletters.

jongen:

Ik bouw voor jou een huisje aan zee.
Punt.

tante:

Punt.
De afzender.

jongen:

Dat is wel duidelijk.
19
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DE TANTE GEEFT DE JONGEN DE BRIEF.

26.
DE JONGEN GAAT METEEN DE BRIEF (IN HET BOEK) BRENGEN.
HIJ BELT AAN. VADER C DOET OPEN.
vader c:

Vriend of vijand?

jongen:

Vriend. Ik kom een pakje afgeven. Voor uw dochter.

vader c:

Wacht even.

HIJ LOOPT WEG. SCHREEUWT IETS ONVERSTAANBAARS. LOOPT TERUG.
vader c:

Wat is het?

jongen:

Een boek.

vader c:

Een vriendschappelijk of een vijandig boek?

jongen:

Vriendschappelijk.

vader c:

Wacht even.

HIJ LOOPT WEG EN KOMT TERUG MET EEN BLAADJE MET KOFFIE.
ZE DRINKEN KOFFIE.
jongen:

Er zit een geheim in.

vader c:

In de koffie?

jongen:

Nee, in het boek.
Het is een brief.

vader c:

Ik dacht dat het een boek was.

jongen:

Ja, een brief in een boek.
20
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vader c:

Een vriendschappelijke of een vijandige brief?

jongen:

Vriendschappelijk.

DE VADER SCHREEUWT WEER IETS ONVERSTAANBAARS. DE KOFFIE MOET
WORDEN OPGEHAALD.
jongen:

Sssssst.

vader c:

Ja ssssst.
Geheim hè.

jongen:

Heel geheim.

vader c:

Is het een bom?

jongen:

Nee, een brief.

vader c:

Een bombrief?

jongen:Denkt u?
ZE MAKEN DE BRIEF OPEN EN LEZEN HEM.
DE BRIEF: Hemelhoge liefste, wil je met me trouwen?
Ik bouw voor jou een huisje aan zee.
DE VADER VERSCHEURT DE BRIEF.
vader c:

Kinderen van timmermannen hebben zaagsel in hun
hoofd.

jongen:

Pas op of ik timmer u in elkaar.

vader c:

Erop los meppen met een hamer kan iedereen.

jongen:

Harten breken ook.

vader c:

Jullie maken ons al honderden jaren het leven zuur.

jongen:

Wij waren hier het eerst.

vader c:

Wie zegt dat?
21
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jongen:

Mijn vader.

vader c:

Jij en je vader moeten heel ver uit mijn buurt blijven.

jongen:

Mag ik uw dochter nog even......

vader c:

Jij mag helemaal niks meer met mijn dochter.
Mijn dochter blijft van nu af aan binnen.
Het feest gaat niet door.
Over mijn lijk.
Hoor je dat kindje?
Over mijn lijk.

27. NACHT. DE HAREMDAME DANST.
DE STIEKEME BRUILOFT.

28. DE HUWELIJKSREIS. OP DE MOTOR.

29. HET HUWELIJK.
OP TAFEL STAAT EEN BORD MET SPINAZIEKOEKJES MET EEN DOEK ER
OVER.
DE VROUW HAALT DE DOEK WEG.
vrouw:

Spinaziekoekjes.

man:

Lekker.
22
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vrouw:

Echt?

DE DOEK GAAT ER WEER OVER.
vrouw:

Wil je wat drinken?

DE VROUW HAALT EEN HEEL KLEIN GLAASJE WATER.
ZE KOMT TERUG EN DRINKT HET ZELF OP.
vrouw:

Lekker.

DE VROUW HAALT DE DOEK VAN HET BORD.
ZE LEGT DE DOEK ER WEER OVER.
man:

Mag ik nog een keer...heel even?

DE VROUW HAALT DE DOEK WEG.
vrouw:

Lekker?

DE VROUW WIL DE DOEK ER WEER OVER DOEN.
man:

Wacht!
Ik zie iets......

vrouw:

In mijn spinaziekoekjes?

DE MAN TUURT DOOR ZIJN OOGLEDEN.
man:

Ooooo.....

vrouw:

Wat is het?

man:

Zie je het niet?

vrouw:

Nee.

man:

Schitterend.

vrouw:

Wat? Zeg dan!

man:

Tja, het lijkt op.....
23
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vrouw:

Waarop?

man:

Moeilijk te zeggen..... het is vaag...maar..

vrouw:

Maar mooi?

man:

Prachtig!

DE VROUW KIJKT EN KIJKT.
man:

Misschien moet je ook zo door je oogleden kijken.

vrouw:

Zo?

ZE TUURT.
man:

Nee, dichter!

vrouw:

Zo? (ze knijpt dichter)

man:

Ja, zie je het?

DE VROUW TUURT.
man:

Wat zie je?

vrouw:

Ja vaag....de spinaziekoekjes.!

man:

Dan iets dichter nog!

HIJ PAKT VOORZICHTIG EEN SPINAZIEKOEKJE EN VERSTOPT HET.
man:

Zag je dat?

vrouw:

(met dichtgeknepen ogen) Wat?

man:

Dat hele mooie!

DE VROUW KNIJPT HAAR OGEN NU ZO HARD MOGELIJK DICHT.
DE MAN BEGINT ALS EEN RAZENDE HET BORD LEEG TE PAKKEN.
man:

Het is....het is... een ....een landschap....zie je?
24
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vrouw:

Met bomen?

man:

Ja! Met bomen! Inderdaad, vol dikke vruchten.
Man...mandarijnen...en perzikken!..Hele dikke.

vrouw:

En granaatappels?

man:

O ja massa's.....en wat ruist daar?

vrouw:

De zee?

man:

Ja, er dobberen bootjes, zie je dat?

vrouw:

(knikt) Vis...

man:

Precies... en daar....wat zie je daar achter de
duinen?

vrouw:

Een huisje van hout!

DE MAN EET SNEL DE LAATSTE KRUIMELS OP.
man:

Ooooo.

vrouw:

Witgekalkt met luiken.

man:

O nee, wat gebeurt er?

vrouw:

Wat gebeurt er?

man:

Nee! Nee! Alles wordt ineens vaag.

vrouw:

Vaag....

man:

Zwart!

vrouw:

Zwart....

man:

Het is..het is weg!

HIJ DOET SNEL ZIJN OGEN DICHT.
DE VROUW DOET HAAR OGEN OPEN.
25
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vrouw:

Mijn spinaziekoekjes zijn ook weg!

DE MAN DOET ZIJN OGEN WEER OPEN.
man:

Nee maar, hoe is dat mogelijk? Weg! Dat kan geen
toeval zijn...een wonder!

vrouw:

Denk je?

man:

Ja, ik weet het zeker. Geluksvogel! In jouw huis!
Met jouw spinaziekoekjes!

vrouw:

Bedankt.

man:

Geen dank.

ZE KUSSEN ELKAAR.

30.
meisje:

Ik heb maar honderd woorden.

jongen:

Dat is genoeg.

meisje:

liefste,
Het mag niet van mijn vader.
Mijn vader is hartstikke gek.
Ik denk dat je om deze brief net zo blij als verdrietig zult zijn.
Ik wel.
Misschien vinden we elkaar op een andere planeet.
Tot nooit en altijd.

jongen:

Kun je lezen?

meisje:

Jawel.
Lieve...
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jongen:

Nee, liefste
Ik zie geen vogels aan de hemelboog.
Het is nog maar een nest.
Ik blijf wachten.
P.s. Ik neem nooit een snor.

vrouw:

Liefste,
Droom jij van mij, dan droom ik van jou.
Misschien lukt het.

31.
OPA WAST ZIJN OKSELS MET HET RESTJE WATER WAT NOG IN HET GLAS
ZIT.
TWEE VINGERS IN HET GLAS:OKSELS. PINK:OREN.
OMA KOMT NAAR HEM TOE.
opa (roept): Johanna, zet die kraan eens dicht.
Johanna!
oma:

Ik sta naast je schat.

opa:

Doe die kraan is dicht.

OMA DOET DE KRAAN DICHT.
OPA KLEEDT ZICH AAN.
oma:

Je moet je aankleden voor de gasten.

opa:

Wie komen er?

oma:

Mensen.
Heb je al schoon ondergoed aan?
27
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ZE PROBEERT EEN ENORME ONDERBROEK TE WASSEN IN HET GLAS. DOET
ALLEEN HET KRUIS. HANGT HEM TE DROGEN.
oma:

Trouwen kan je ook beter zolang mogelijk uitstellen.
Het lijkt wel mooi met die liefde en zo maar voor je
het weet sta je sokken te wassen.
Vlieg gewoon nog maar even rond.

32.
OUWE LUI DANSJE. MUZIEK OUM KOULTHOUM.
(J. midden achter. Achter de lijn. T. bij trap, heel rechtop.
1e muziek. Heel langzaam oud worden.
T. steunt op trap. T. komt naar voren. Applaus. Arm omhoog. J.
achter buigt. J. in stilte naar voren in arm van Thomas.
Muziek start. Naar rechts syncopisch wandelen. Tot steunplek.
Polonaise andere kant. Naar publiek draaien. Heupwerk. T.
haakt af. OUwe erotiek (schouders). Naar voren. Geïrriteerd
zakdoekjes pakken. Elkaar droogdeppen.)

33.
ZEEGELUIDEN
man:

Hallo.
Ik kom voor de zee.
Gisteren gebeld.
Ik kom de zee ophalen.

vrouw:

Dan bent u hier verkeerd.

man:

Ik hoor hem. Hij moet hier in de buurt zijn.
28
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HIJ ZIET HET GLAS.
man:

Is dit hem?
Waar is de rest?

vrouw:

Dit is alles.

man:

Dit is alles. Nou, daar zal de baas blij mee zijn.
Godverdomme.

vrouw:

Niet vloeken jongen.

34.
man:

Zie je dat deurtje?

HIJ WIJST NAAR HET HANDKASTJE.
vrouw:

Dat zo dicht is?

man:

Dat zo dicht is ja.
Daarachter is een diepe gang.

vrouw:

Een lange gang.

man:

Nee, een diepe gang.
Steeds dieper en donkerder.
Water dampt er door de muren.
Druppels druisen daar.

vrouw:

Druisen?

man:

Druisen van het plafond naar beneden.
Het ruikt er naar natte dweilen.
en oude botjes.
Hoe dieper je komt, hoe druisiger het daar ruikt.
Daar heb je ook (gebaart) stalachtieten.
29
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vrouw:

Stalachmieten.

man:

Stalachtieten.

vrouw:

Mieten.

man:

Tieten.

vrouw:

Mieten.

man:

Tieten.

DE VROUW DOET HET KASTJE OPEN.IN HET KASTJE BRANDT EEN LICHTJE
EN WE HOREN HET KLOPPEN VAN EEN HART.

30
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