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BETONROT – Een persoonlijk verhaal over de DDR
Personages:
3 vertellers: Tanja, Helge, Jannemieke
En…
Erich Honecker
Gunter Shabowski
Gorbatsjov
2 Grenssoldaten
De Schaduwman
Vader Otolski
Moeder Otolski

SCENE 1 * INTRO
Tanja
Ik heb geschiedenis meegemaakt – een experiment van 40 jaar.
Sommigen gaan terug naar hun land van herkomst.
Ik ga terug in de tijd, want het land waarin ik geboren ben, bestaat niet meer.

Geluidsband radio jaren ’60 – flarden van speeches:
- Ich bin ein Berliner
- Gorbatsjov
- Tear down this wall
- Toespraak Honecker
- Oude muziek – Die Internationale
- ruis
*SNAP*
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SCÈNE 2 * KIES MAMMA,
maak een keus mamma, anders is het echt te laat
(op de melodie van Hoog ‘Sammy’)

Tanja
Zondag 13 augustus 1961.
Een jonge vrouw van 18 jaar is op bezoek bij haar broer en tante in West Berlijn.
De zon schijnt. Ze gaan naar het park. Het is gezellig.
Ze wandelen wat - eten ’n broodje, als plots onder hen de grond opensplijt, en een lange
dunne schaduw uit het binnenste van de aarde sluipt. Alles wat hij aanraakt verliest zijn kleur.
Zwart-wit sporen, als slijm van ’n slak, tekenen lijnen door de stad. Mensen rennen, mensen
verstillen, mensen vallen om, vallen om, vallen… De schaduwman fluistert:
Helge / Schaduwman
De grenzen zullen vanaf vandaag gesloten zijn. Tot 12 uur vannacht kunt u van west naar
oost.
Tanja / Moeder
Bis 12 Uhr heute nacht, kann ich von West nach Ost.
Nog 10 Stunden.
Ost – West
Ost – West
Nog 8 Stunden.
Ost - West
Nog 4 Stunden
Ost – West
Ost – West
Nog 1 Stunde
Helge / Schaduwman
“Wat ga je doen, jonge vrouw van 18 jaren oud? Wie offer je op?”
Tanja
De moeder woont in Oost. De broer en tante in West. En zij struikelt in tussenland, in haar
onderbuik een klomp ijs met daarin een briefje met het beslissende antwoord, wachtend tot
haar tong gesmolten is, en de moed door haar schoenzolen heen gezakt, om het
onvermijdelijke uit te spreken.
Tanja / Moeder
Ich
Ich
Ich werde..
Ich
Tanja
Terwijl de lange dunne schaduw vanaf de horizon toekijkt, zijn de tanks te voorschijn
gekomen. Gepantserd zij aan zij, dreigend tegenover elkaar. Hun rupsbanden op ’t asfalt, hun
loop starend in de verte.

3
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

BETONROT
Theatergroep WildVreemd / Tekst: Jannemieke Caspers

Het is al donker geworden. Ze grijnzen.
Van de ene op de andere dag brak de grond open en rees een reusachtige muur op. Een plan
waar de aanvoerder na de val van de muur nog trots op blijft zijn.
De jonge vrouw, de broer, de tante, de grens…
Tanja / Moeder
Ich renne zum Grenzuebergang... Stop. Zurueck.
Ich muss mich noch verabschieden.
Ich muss....
Ich renne zum Grenzuebergang... Stop. Zurueck.
Ich muss mich noch verabschieden.
Ich muss...
Tanja
De klomp ijs in haar buik is gesmolten, het waterpijl gestegen, ‘t briefje open geweekt.
Terwijl het besluit zich aan de oppervlakte opdringt, sijpelt het gesmolten ijswater langzaam
haar ogen uit.
Zonder omkijken loopt ze door. Weg van West Berlijn.
Tanja / Moeder
Auf dem Bahnhof nehme ich den Zug nach Hause.
Mutter steht vor der Tuer.
Sie nimmt mich in de arm, “Ich wusste das du zurueckkommst.”
Ihre Haende zittern. Sie ist auf einmal so alt geworden.
Tanja
Diezelfde nacht trekt de 21-jarige Hagen Koch een 15 centimeter dikke witte streep door het
land.
Erich Honecker proost op de vlekkeloze afloop.
De jonge vrouw ontmoet haar broer pas jaren later weer, de tante zal ze niet meer zien. …
Ze heeft haar beslissing nooit betreurd…. Mijn moeder
Jannemieke / Schaduwman
You are leaving the American sector
Tanja
En het was zo koud….
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SCÈNE 3 * Er was eens
Jannemieke
Ter informatie: Euhm… de DDR.
Helge
Ja.
Jannemieke
Lang, lang geleden, was er eens een land en dat land heette de DDR.
Helge
Deutsche Demokratische Republiek.
Jannemieke
Een ingewikkelde naam, voor een ingewikkeld land. Eerst heette het nog Duitsland, en was
het wel 2x zo groot. Maar een hele slechte-slechte man had geprobeerd heel veel andere
landen in te pikken om wat meer levensruimte te hebben.
Helge
Lebensraum – de habitat van een diersoort.
Jannemieke
Mensen die anders waren dan hij maakte hij dood.
Helge
Voor straf werd besloten door de helden van dat verhaal, Jannemieke
Koning Roosevelt, Prins Churchill, en Ridder Stalin
Helge
- dat dit noooit meer mocht gebeuren. Ze verdeelden het land in kleine stukjes om het goed in
de gaten te kunnen houden, en zo ontstonden de DDR, Jannemieke
Deutsche Demokratische Republik
Helge
en de BRD:
Jannemieke
Bundesrepublik Deutschland.
Helge
Zelfs de hoofdstad Berlijn, dat in het DDR-land lag, werd in tweeën gedeeld.
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Jannemieke
De DDR stond vanaf nu onder toezicht van het land van mannen met bontmutsen op en
flessen wodka in de hand.
De baas van dat land was een Stalen man, die droomde over de verspreiding van het
communisme in Europa. Een aantal van de voor-de-slechte-slechte-man gevluchte Duitsers
deelden deze droom en keerde terug naar het DDR-land.
Een van die mannen heette Walter Ulbricht.
Helge
Er ontstonden allemaal verschillende groepjes mensen die het nieuwe land de DDR wilden
besturen. En Walter had ook zo’n groepje,
Jannemieke
KPD
Helge
maar toen zijn groepje niet won werden de bontmutsen en Stalen man boos, en besloten ze dat
het winnende groepje –
Jannemieke
SPD
Helge
verplicht samen moest gaan met het groepje van Walter. Zo werd hij toch de koning van de
DDR.
Hij schreef een nieuwe grondwet, …
Jannemieke
en hij bouwde een grote grijze betonnen muur. Dwars door het land.
Zogenaamd om de burgertjes te beschermen tegen het fascistische BRD, maar in ’t echt om te
zorgen dat niemand vluchten kon.
Helge
Nou zul je je afvragen, waarom zou je uit je eigen land willen vluchten?
Jannemieke
Aan de andere kant van de muur was er echte chocolade, bananen, ananassen, panty’s, veel
meer geld en veel meer leuke spullen. Maar belangrijker nog, het BRD-land gaf iets wat
onbetaalbaar was.
Tanja
Vrijheid.
Helge
Iets waardoor de mensen mochten reizen naar andere landen, mochten zeggen wat ze wilden
zeggen, Tanja
Vrijheid
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Helge
denken wat ze wilden denken, en doen waar ze zin in hadden…
Tanja
vrijheid
Jannemieke
Walter Ulbricht zei nog:
Helge & Jannemieke
“Niemand heeft de bedoeling om een muur te bouwen”,
Jannemieke
maar hij deed het toch.
Hij bouwde een muur. Hij zette soldaatjes op die muur. Iedereen die eroverheen probeerde te
klimmen, schoten de soldaatjes neer.
Sommigen van de soldaatjes werkten voor de Stasi –
Helge
het ministerie voor Staatsveiligheid.
Het grootste spionagekantoor van heel de wereld, onder leiding van Erich Mielke
Jannemieke
Walter Ulbricht werd vervangen door de nieuwe koning: Erich Honecker.
Helge
Allemaal schofterige engerds in beige regenjassen en een bril.
Jannemieke
In het DDR-land kon je dus niks meer stiekem doen, stiekem anders denken dan dat de
koning wilde dat je dacht… niks meer. En dat veertig jaar lang.
Helge
Van 1949 tot 1990
Jannemieke
Veertig jaar pothelmen, Heiner Muller, Katherina Witt en Checkpoint Charlie.
Helge
Veertig jaar vopo en florina crème.
Constant bruinkoollucht en spreewaldgurken.
Jannemieke
Weinig zuurstof.
Treinrails en flats.. soort Overvecht in het kwadraat.
Helge
Heel ongezellig.
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Jannemieke
Ja. En campings met eenvoudige mensen en hele vieze toiletten.
Helge
Ja ja, en een atletiekstadion waarin overbehaarde met testosteron volgespoten atletes
abnormaal hard rondrennen.
Jannemieke
Met platforms aan de andere kant van de muur, bij de grenswachten, waarop toeristen met
verrekijkers naar die arme grijze ossies staan te turen.
Helge
Ze zien sportief blozende mensen in strakke sportkleding die in grote groepen paraderen, hard
roepen en eeuwig in de rij staan bij winkels.
Jongetjes in blauwe broekjes, en meisjes in rode jurkjes, die als FDJot-robotjes, hand in hand
door de slonzige koopgoot temidden van de grauwe communistische heilstaat …stampen.
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SCÈNE 4 * Mijn vader I informeel medewerker
Tanja
Mijn vader was een van de 300.000 informele medewerkers van de Stasi.
Hij werkte bij de Radio. Personeelszaken.
“Zei je Honecker verkeerd, kwamen ze langs.”
Op een dag kwam er een grijze man, met een verveelde arrogante blik:
“Bent u bereidt om met het ministerie voor Staatsveiligheid samen te werken om mogelijke
schade tegen te gaan?”
Wat onder mogelijke schade hoorde, werd niet toegelicht.
Mijn vader tekende.
“Bent u bereid uw woning op te geven voor conspiratieve samenkomsten?”
Woonkameroverleg van spionagemuizen.
“Ik heb geen geheimen voor mijn vrouw.” Antwoordde mijn vader.
En zo werd hij onbruikbaar.
Hij heeft niemand schade berokkend. Was slechts informeel medewerker. Op papier.
Na de hereniging op 3 oktober 1990 begon het liedje weer van voor af aan.
Links aan tafel: mijn vader. Rechts een West-duitser. In het midden een wit papier.
“Tekent u het contract waarop staat: ik heb nooit met het Ministerie voor Staatsveiligheid te
maken gehad?”
In de West-Duitse tas brand het aan elkaar geplakte Stasicontract.
Mijn vader schudt zijn hoofd.
‘Dat kan ik niet bevestigen.’
…..
Stilte
Helge
Was dat het?
Tanja
Voorlopig wel ja.
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SCÈNE 5 * Moppentrommel
Helge
Goed. We zijn tijdens ons onderzoek ook heel veel moppen tegen gekomen.
Nu ben ik niet zo goed in moppen vertellen, maar ik ga het toch maar proberen.
… ja.
Twee agenten hebben autopech. Komt er een Trabi voorbij rijden, met daarin familie
Schmidt. De agenten vragen de vader te stoppen, en hun auto weg te slepen. Vader sleept de
politieauto en agenten weg, en hij houdt zich netjes aan de verkeersregels. De agenten zijn
onder de indruk: “Burger Schmidt, u heeft een voorbeeldige rijstijl! Daarvoor heeft u een
bonus van 20 mark verdiend. Wat gaat u daarmee doen?”
Zegt de Vader: ik heb het tot nu toe nog nooit tot de wachtlijst gehaald. Ik denk dat ik het ga
investeren in mijn rijbewijs.
De moeder in de bijrijderstoel trekt bleek weg en schreeuwt: Geloof geen woord van wat hij
zegt. Hij praat altijd onzin als hij gedronken heeft.
Waarna de dochter op de achterbank kreunt: ik wist wel dat we niet ver in deze gestolen
Trabant zouden komen.
Dan opent de kofferbak. Opa Schmidt steekt zijn hoofd naar buiten en vraagt: ‘Sind wir schon
im Westen?’
…
Jannemieke, vertel jij die ene eens. Die in dat bos.
Jannemieke
Oké. Euhm…Drie jagers, een daarvan een Stasi-medewerker, gaan in ’t bos op jacht. Ieder
van hen zal een everzwijn schieten.
De eerste komt na korte tijd terug op de afgesproken plaats. Op zijn rug een groet everzwijn.
Kort daarna komt de tweede en ook hij brengt een groot everzwijn op zijn rug mee.
Maar op die stasiman wachten en wachten ze maar.
Na een tijdje besluiten ze om hem te zoeken. Ze gaan het bos in en vinden de stasiman bij een
boom. Hij heeft een haas aan de boom vastgebonden, slaat op hem in en schreeuwt: Geeft toe
dat je een everzwijn bent! Wij weten alles!
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SCÈNE 6 * Pauzenbrood

Helge
Waarom heb jij eigenlijk het pauzenbrood in de prullenbak gegooid?
Waarom heb jij het pauzenbrood in de prullenbak gegooid?
Tanja
Ik?
Helge
Waarom?
Jij weet dat kinderen in Angola honger leiden.
Heb jij enig idee hoeveel er dood gaan aan honger en dorst? Hoeveel kinderen er op de wereld
in armoede leven? Geen eten hebben? Sterven aan uitgedroogde maagjes?
Tanja
Het spijt me
Helge
Vind jij dat je hen op deze manier helpt?
Tanja
Ik heb het niet zo bedoeld.
Helge
Ik moet hier een aantekening van maken.
Iedereen moet op jou kunnen bouwen. ‘t is een groot geluk dat je hier geboren bent, zonder
nood, honger en oorlog. Overal in de wereld dreigt gevaar, behalve hier, dankzij onze grote
broer de Sovjet Unie.
Maar ‘t gevaar is nog niet geweken, als het moet neem je een wapen ter hand om de vrede te
verdedigen.
Pak je je machinegeweer, sluipend door de grote kapitaalsteden, ‘t walhalla voor zwervers en
drugsverslaafden, en schiet je de vijand uit zijn sokken.
Trek je je tank uit de garage, en rij je de moerassen plat.
Pak je je Boeing B-29, open je je laadklep, en laat je hem gaan, die atoombom, dag kleine
jongen, dag, waarnaar je doorvliegt richting het hart van de macht en je je dwars door een
gebouw heen boort! En nog een! En nog een! En nog een!
O nee, dat was een andere oorlog. Sorry.
…
Jannemieke
Dit is een voorbeeld van de socialistische opvoeding?!
Helge
Haal het eruit.
Tanja
Oké.
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Helge
Eet je het nog op?
Tanja
Man, Zak er toch in!
Helge
Waarin…
(Tanja luistert op een dictafoon Duitse interviews af.)

Jannemieke
Tanja interviewt hier haar zus.
Die is 10 jaar ouder.
Ze zegt: Je kon alleen iets worden in dit land, als je je aanpaste.
We hebben er ook beelden van. Kunnen die misschien…
Ja.
(We zien camerabeelden van drie paar voeten onder tafel. Het paar voeten van vader beweegt
onophoudelijk.)
Ze wilden niet in beeld. Tanja, wilde hen niet in beeld.
Dit zijn haar ouders. Voeten van de vader.
Die heeft ze ook geïnterviewd.
Ze proberen uit te leggen hoe je in zo’n situatie denkt, redeneert.
Tanja was te jong. Te klein om er echt bij te zijn.
Ze zegt dat ’t voelt alsof ze achter een raam naar haar familie staat te kijken.
Ergens hoort ze er helemaal bij, maar bij dit verhaal niet.
(beelden gaan over in stasi-gevangenis)
O, dit is de eerste keer dat ze een stasigevangenis bezoekt.
Tanja luistert verder naar de Duitse interviews.
Scène loop over in 7
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SCENE 7 * Daar staat ze dan…
Helge
Daar staat ze dan. Gewapend met camera, boeken, verhalen, herinneringen in haar hoofd en
een grote dosis nieuwsgierigheid probeert ze sporen van de DDR te vinden en te volgen.
Jannemieke
Het is 30 juni 2008.
Helge
Stoffige zandpaden, een beschilderde muur, grijze platte gebouwen, de overgang van
vaalgroene naar donkergroene verf precies in het midden - op een brug van oost naar west –
en ergens zat er in alles een verwijzing als je ernaar zocht, maar voor haar bleven deze
getuigen zwijgen.
Jannemieke
Ze heeft dorst. Het is warm. Ze hield van Russische kinderboeken en Russische taal.
Helge
Nu wordt ze Ostalgisch.
Jannemieke
Blijkbaar hoor je je daarvoor te schamen.
Helge
Ze betrapt zichzelf op het sensatie-geil zoeken naar verhalen over ’t onmenselijke systeem uit
de vergane wereld, haar leefwereld.
Jannemieke
Verhalen genoeg.
Helge
’t raakt niet.
Jannemieke
Helaas. Na de rondleiding in de stasigevangenis, loopt ze door de wijk. Huizen met witte
gordijnen en oude mannen erachter, die precies vanuit hun slaapkamer de verhoorkamers
inkijken.
Huizen waar toen, en nu nog steeds misschien, Stasi medewerkers woonden. Huizen, die
evenals de gevangenis zelf, niet op de kaart terug te vinden waren. Een witte vlek.
Tanja
Veel Advocaten. Ondervragen en de waarheid naar boven halen kunnen ze wel. De
filmcamera hangt aan mijn nek – staat aan.
Investigative journalistiek. (Helge begint zacht te trommelen)
Hoe voelt het om hier te wonen en soms toeristen langs je huis te zien gaan met een camera in
hun hand? Weet je wat er over jou wordt verteld tijdens de rondleidingen. Maakt het jou wat
uit?
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Jannemieke
In de verte hoort ze Hoempapa muziek. Dikke oude stasigeneralen dansend op een volksfeest
in de buurt.
Tanja
Laten we onszelf vieren, dik pensioen, goed leven, wij onder elkaar!!!
(Muziek stopt)
Dan, als ik thuis kom, mijn vader die zich afvraagt waarom ik daar geweest ben….
Helge/ Vader
Waarom doe je dat?
Jannemieke / Schaduwman
You are leaving the American sector
Helge/ Vader
Waarom doe je dat?
Tanja
Wat?
(ongemakkelijke spanning ontstaat tussen Tanja - Helge / Tanja - vader)
Jannemieke
Stukje natuur?
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SCENE 8 * STUKJE NATUUR & MIJN VADER II
Een natuurfilm over Oost-Duitsland wordt ingezet. Vogeltjesgeluid.
Helge begeleidt via de microfoon de film met BBC-commentaar.
Dan komt Erich Honecker op het toneel. Erich sluipt door het bos, is op jacht. Hij schiet een
konijn. Ineens staat hij in een volgspot met in zijn ene hand een knuffelkonijn en in de ander
een groot jachtgeweer. Een paar seconden stilte.
Over de speakers horen we een fragment uit een echt interview met Honecker: “Van een
feodaal leven kan ik niet spreken - alleen dan in 't Duits.” Erich vertaalt en neemt de tekst
over.
Jannemieke / Erich H.
Van een feodaal leven kan ik echt niet spreken…
Al had dat best gekund, met dat inkomen van mij
Ik heb elke dag twee broodjes gegeten.
Met honing, en boter.
’s Middags at ik in ’t comité
puree
goulash
goulash
s’ avonds at ik thuis
wat er op tafel stond en de pot schaft
wat tv gekeken en slapen gegaan.
Gewoon, in mijn eigen bed, in Wandlitz
met één kussen, ’n laken, ’n zacht mattras
maar geen koningenbed. Geen frutsels, of rood tapijt, of zoiets.
Tanja
Nee, mijn vader was géén informeel medewerker.
Mijn vader zat bij de burgerrechtbeweging.
Hij demonstreerde op Alexanderplatz.
De Stasi was erbij, vol bepakt met camera’s.
Ze hadden de cafés rondom verteld dat er een film gemaakt zou worden.
“Schrik dus niet als er geweld gebruikt wordt. Het is allemaal voor de film.”
Mijn vader ziet een stasi-agent met camera, loopt erop af en zegt met zijn gezicht vol in de
lens:
“Wie vrij is hoeft niet te vluchten... Raak me niet aan! Ik heb persoonlijke rechten. Ik mag
staan waar ik wil. Als ik dit zeg, word ik opgepakt. Ik wil vrij zijn. Leven en vrij zijn. Vrijheid
van meningsuiting zoals het in de grondwet staat.”
Ze werden met honderden afgevoerd in bussen.
Zes maanden later kwam mijn vader thuis.
Helge / Gunter Schabowski
“Wat mij het meeste bedrukt is dat ik verantwoordelijkheid heb gedragen voor een systeem,
waar mensen onder geleden hebben en dat repressief is opgetreden tegen mensen, die
vanwege hun oppositie tegen dit systeem zijn vervolgd. Hun instelling was de juiste, mijn
instelling was verkeerd. Wij waren niet in staat tot democratie, maar hebben gepoogd hen, bij
gebrek aan betere argumenten, onze mening door middel van direct geweld op te leggen.”
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SCÈNE 9 * PAUZE

Helge

Ik snap het wel.
Als de boel leeg loopt… moet je wel.

Jannemieke hoe bedoel je … leeg loopt.
Helge

als al je hoogopgeleide werkbijtjes weg vliegen… dan blijf jij alleen achter met
alle sukkels!

Tanja

Dus bouw je een muur.

Helge

Ja. Wat anders?

Tanja

Dat is toch onmenselijk!

Helge

Als je je aan de regels hield, was er in feite niks aan de hand.

Tanja

ik ben blij dat ie om is.
Een schutting om je tuin doet je buren niet verdwijnen.

Jannemieke Muren zijn er, om te vallen.
Net als het communisme.
Tanja

Socialisme.

Jannemieke Communisme toch? Socialisme is de theorie!
Helge

Nee dat is ‘t Marxisme.
En als je echt correct wilt zijn, spreek je over Leninisme in de DDR.

Tanja

Ach nee man. Lenin is van vorige eeuw.

Helge

Niet. Hij volgde Stalin op.

Tanja

Stalin volgde Lenin op. Eerst Leninisme, dan Stalinisme.

Helge

Lenin was een dictator.

Tanja

Nee! Lenin was een bolsjewiek, een rebel, Stalin, de dictator.

Jannemieke Ik vind het verwarrend, die -ismes. Ik ben veel meer voor –aties.
Helge

Oja, Lenin ligt nog steeds op dat rode plein.

Tanja

in ‘t Mausoleum. Ik ben daar geweest. Je kan hem gewoon zien liggen.

Jannemieke Maar die is toch al tig jaar dood.
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Helge

Balsem.

Jannemieke Oh.
Valt ie niet een keer uit elkaar dan?
Tanja

Jawel.

Helge

Blijven plakken he.
Zeg Tanja, was jouw vader lid van de SED?

Tanja

Is jullie wel eens opgevallen dat er een patroon in Russische leiders zit?
Kaal – niet kaal – kaal – niet kaal

Jannemieke Nee
Tanja

Tsaar Nicolaas had haar. Lenin? Kaal.
Stalin: Haar.

Helge

Chroesjtsjov Kaal – Brezjnev haar – Andropov kaal – Tsjernenko

Tanja

haar

Jannemieke wie?
Helge

Tsjernenko

Jannemieke Ken ik niet.
Tanja

Gorbatsjov?

Jannemieke Kaal. Met Nederland op zijn hoofd.
Tanja

Jeltsin haar – en Poetin

Jannemieke Kaal
Tanja

juist.

Helge

En Malenkov dan?

Jannemieke Haar.
Helge

Volgens mij niet. Wanneer zat hij er dan?

Tanja

Na Bulganin. Of ervoor.

Jannemieke O die had zo’n streepje op z’n kin.
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Helge

Net als Hitler.

Tanja

Hitler had een snor.

Helge

Snorretje.

Jannemieke Echte dictators hebben een snor. Hoe groter de snor, hoe groter de dictator.
Helge

Vind je Hitler kleiner dan Stalin?

Tanja

Mao had geen snor.

Helge

Maar dat is een Aziaat. Aziaten hebben nooit een snor of baard.

Jannemieke Neem Saddam Hoessein, Franco, Desi Bouterse, Fidel Castro, Videla allemaal
‘n snor.
Tanja

Idi Amin had ook geen snor. En Mussolini, Milošević, Ceauşescu, Pinochet, …
geen snor.

Helge

En ook niet kaal.
Hoe kwam het eigenlijk ook alweer? Dat ie viel?

Jannemieke Wie
Helge

Die muur.

Tanja

Betonrot.

Jannemieke Echt?
Tanja

Nee.

Helge

Maar goed dat er nu een democratie is.

Jannemieke Ah! Een –atie.
Tanja

Een wat?

Jannemieke Een democr-Atie. Daar ben ik dol op.
(Tanja gaat naar binnen)
Helge

kolonisAtie – intimidAtie – catagorisatie – indoctrinatie – discriminatie –
falsificatie – neonazi – fluctuatie – reorganisatie – miscommunicatie –
antidemonstratie – sterilisatie – adaptatie – achterstandssituatie – agitatie –
arrestatie –assimilatie – bankbiljettencirculatie –geheime informatie –escalatie
– kapitalisatie – heide vegetatie – insinuatie - hyperventilatie
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SCENE 10 * PIONIERLIEDJE
Tanja heeft zich ondertussen omgekleed tot pionier, en begint het pionierlied te zingen. Helge
pakt een ladder en de postzak en begint snippers over Tanja uit te strooien.

Tanja
Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land;
Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.
Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier,
Daß nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.
Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal;
Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal.

Helge
(dwars door Tanja heen)
112 kilometer documenten, 39 miljoen systeemkaarten, 1,4 miljoen foto´s, 169.000 film-en
videodocumenten, 21.000 elektronische informatiedragers en 16.250 zakken met snippers.
Het Stasi archief.
Nog 16.250 zakken te gaan.
Met ongeveer 600 miljoen snippers…
Ergens in de kelders van de stad, werken 24 ambtenaren zich in ‘t zweet. Zij plakken aan
elkaar wat in één jaar heimelijk vernietigd is. De papierversnipperaars begaven het, dus werd
met de hand gescheurd.
De postzakken zouden nog verbrand worden, maar de vrachtwagens kwamen niet opdagen.
24 ambtenaren. 600 tot 800 jaar werk.
25 geleerden zijn ingezet om de digitale scantechnieken te verbeteren.
Blijven plakken
…En lijmen wat er te lijmen valt.
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SCÈNE 11 * ZIJ ZEGT, ZEGT HIJ
De ouders
(Tanja is het liedje ondertussen beginnen te schreeuwen. Jannemieke kapt hen af)
Jannemieke / moeder
9 november 1989
De jonge vrouw, nu met haar 46 jaar niet zo jong meer, zit voor de televisie. Haar man ligt in
bed. Terwijl ze slokjes van haar thee neemt, zapt ze tussen Oost en West TV.
‘En toen ging de grens open’, zegt ze.
‘En heb ik pappa wakker gemaakt’.
‘Zo ging dat niet’, zegt hij.
‘Ik denk van wel’, zegt ze.
‘Ik denk van niet’, zegt hij.
Zij zegt: ‘ik denk van wel. Jij geloofde het niet. Nam het niet serieus. En toen gingen we
slapen’.
Hij begint met zijn tenen te wiebelen. Iets wat hij altijd doet als hij zich in moet houden.
Hun oudste dochter was de grens al meteen over. Heen en weer.
De volgende dag gingen de man en de vrouw naar de overgang. Hun jongste dochter, 7 jaar
oud, begon te huilen.
‘Ik ga niet mee’ huilde ze. ‘Daar slaan ze je met rubberen knuppels!’
Helge / vader
‘De muur moest vallen, alles was gestagneerd. Niks ging meer vooruit, niks ontwikkelde zich,
’t was een gletsjer tot stilstand gekomen. De zwaartekracht bracht een barst in de muur.’
Jannemieke / moeder
zegt hij. Zij zegt: ’ ’t was eigenlijk best raar, dat Honecker met de SED elke keer met 99,7 %
de verkiezingen won.’
‘En dat’, zegt zij, ‘je het stemformulier alleen maar hoefde te vouwen en in de bus te doen. Er
viel niks aan te kruisen.’
Ze zegt: ‘Als je dan een hokje inging, deed je dat om protest te maken, iets door te krassen…
en dan zag iedereen dat jij dat deed en was je verdacht.’
‘De kopieerapparaten waren ook op slot’ zegt ze.
Hij zucht. ’t Is lang geleden, nu ziet alles er anders uit.

(Tanja verlaat het toneel)
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SCENE 12 * Gorbatsjov
Gorbatsjov komt op in zijn rode badjas – fronsend leest hij een uitnodiging. Op de
achtergrond horen van Kalinka muziek.
Hij plukt een bloemetje.
Helge / Gorbatsjov
Ik ga wel
Ik ga niet
Ik ga wel
Ik ga niet
Ik ga wel
(Zijn telefoon gaat)
Moeder = Jannemieke
Helge / Gorbatsjov
Mamutschka!
Gorby!
Hoe gaat het? – Goed. Zeg het maar. Waarvoor bel jij.
Nou… Stel… je hebt een tuin. – Zoals wij - Ja precies, zoals op de boerderij. En ik houd die
tuin netjes bij mama, dat weet u. Maar ik heb ook nog ergens een moestuintje… Waar dan?
Nee, – Ik weet nergens van. - wacht even, ik ben nog niet klaar. O.
Ik heb een moestuintje – En wat groeit daar dan – gewoon, sla, courgette, tomaat – Ook
aardbeien - aardbeien mag ook – Oh Lekker – ja lekker ja.. - Waarom kom je die nooit
brengen - Mamutschka, Even luisteren. O.
In dat moestuintje begint steeds meer onkruid te groeien. In het begin luisterde het tuintje nog
wel - Tuintjes luisteren niet – Dit tuintje wel. In het begin wel. Maar tegenwoordig woekert ’t
onkruid ongekend door terwijl ik daar sta met mijn schoffel in de hand en roep: Stop! Stop
met groeien, met verstikken, je maakt alles kapot…. terwijl mijn eigen tuin uitdroogt, en de
aarde bijna weg zakt…
En je hebt, na alles te hebben geprobeerd, gezegd tegen het moestuintje: Ga maar alleen
verder. Je hebt mij niet nodig. Als je niet van koers veranderen wilt, scheiden onze wegen…
Maar dan is dat moestuintje jarig en wil zijn 40 jarig bestaan met mij vieren.
Wat doe je dan?… Nou?
Mamutschka? … Bent u er nog? …
Ik snap het niet
Het is een metafoor.
Een hele slechte.
Sorry.
Michail, gaat dit over jou?
Nee
Over Afghanistan?
Nee!
Wat dan wel?
Over een man met een gare grote tuin, en verderop nog een klote moes..-perkje!. Met een hek
eromheen. En heel veel sneeuw. En aan dat hek staan kloppende mannen die roepen: als je
vrede zoekt, kom naar dit hek! Open deze poort! Haal die muur naar beneden! .. en dat
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onkruid groeit door en door en je ziet die hele tuin niet meer. Niks geen openheid, nada…
alles gaat instorten mama, en ik heb mijn handen er van af getrokken, maar wie te laat komt,
wordt door het leven bestraft. En daar sta je dan. Met je Glasnost en Perestrojka onder de arm.
Mamutschka, ik weet het niet meer. Als ik niet ga, zal de hele wereld zijn conclusies trekken,
als ik wel ga dan sta ik daar champagne te drinken met rotte tomaten en afwijkende …
bloemkolen!
Ik haat verjaardagen!
Sergejevitsj… gaat dit weer over die Honecker?
Hij ligt dwarsplat op mijn tuinpaadje.
Ik heb het je al gezegd; dat is een raar mannetje.
En hij blijft roepen, met dat rare stemmetje: We hebben bijna de socialistische utopie bereikt.
Drie dagen geleden was het nog enorme chaos toen de treinen uit Praag massaal besprongen
werden als vliegen op een kadaver. Ze hebben ze er allemaal af gemept.
Pff eerst die stapel Moedjahedien, nu die Duitse idioot.
Dus ik moet niet gaan…
Waarheen…
Naar het feestje…
Een tuinfeestje is nooit weg.
Tegen niemand zeggen, Mamutschka, maar we zijn hartstikke blut.
Ik kan de tuinman niet meer betalen.
(Tanja komt de vloer op gestormd – scène 13)
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SCÈNE 13 * MIJN VADER III
Charlie
Tanja
Mijn vader is neergeschoten bij Checkpoint Charlie.
Aktetas in de hand, op weg naar het werk, ‘n fabriek die onderdelen voor wasmachines
maakte, en Snap
Er knapte iets.
De muurziekte sloeg toe.
Hij liet zijn tas vallen, rende op het huisje af
Geschreeuw.
Hij rende door, Waarschuwingsschot
Hij rende door,
Op weg naar vrijheid
Over het prikkeldraad heen
SnapSnapSnap
Een kogel dringt via zijn achterhoofd, rechts, vlak boven zijn os occipitale, schrijlings over de
schedelrand, zijn hersens binnen.
De aktetas op straat, mijn vader op de grond, de vrijheid voor zijn voeten.
…
Nee, mijn vader is gevlucht naar Tsjecho-Slowakije.
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SCENE 14* Wat nu?
Mijn vader, Zegt hij, en de Muren?
Harde muziek
Jannemieke
(over de megafoon) De Berlijnse muur
De Chinese muur.
De Romeinse Muur van Hadrianus
De Nicosia muur op Cyprus
De Amerikaanse muur rondom de wijk Azamiyah, Bagdad – Irak
De muur rondom de sloppenwijken in Rio de Janeiro
De grensmuur Verenigde Staten / Mexico
De muur tussen Noord en Zuid Korea
De muur van Ceuta EU / Afrika
De muur van Melilla Marokko
De zandstenen muur in de Sahara Marokko.
De Saudi Arabische muur met Jemen
De klaagmuur in Jeruzalem
De betonnen muur in Gaza
De ijzeren muur tussen India en Bangladesh
Helge/ Vader
9 november 1989
‘De zwaartekracht bracht een barst in de muur.’ Zegt hij, Haar vader.
Tanja
Mijn vader zat bij de Stasi.
Helge/ Vader
Ze kijken vol spanning naar de TV. Daar gebeurt het, Berlijn in het zwarte kastje met antenne.
Zijn vrouw laat haar thee koud worden.
Zwijgend zitten ze de hele nacht op de bank.
Tanja
Hij hield zijn eigen vrouw in de gaten en schreef alles op. Hoe vaak ze naar de w.c. ging, met
wie ze omging, waar ze haar schoenen kocht, wat ze wanneer tegen wie zei, wanneer ze
vreeën, wanneer ze huilde, wanneer ze kotste.
Mijn moeder heeft een dik dossier, door mijn vader samengesteld.
Helge
De volgende dag gaan de man en de vrouw naar de overgang. Hun jongste dochter, 7 jaar oud
begint te huilen, ze is bang.
Tanja
Pas 3 jaar na de val van de muur, toen de stasi-archieven net geopend waren en mijn moeder
voor de zekerheid wilde kijken of zij ook een akte zou hebben – kreeg ze zijn levenswerk in
handen.
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Helge
Ze lopen hand in hand.’Bij de grens aangekomen’, zegt hij, ‘lopen we met honderden anderen
de brug over’. Hij zegt: ‘Mijn hele lichaam wilde blijven, maar toch gingen we. Sinds 28 jaar
waren we in West.’
Jannemieke / Moeder
Het was geweldig.
Helge / Vader
zegt zij.
Tanja
Mijn vader zat thuis aan de keukentafel, 22 jaar getrouwd, drie kinderen.
Mijn moeder las zijn naam – ‘dat kan toch niet - hij werkte toch op de post.’
Helge / Vader
Hij wriemelt met zijn tenen.
Tanja
Hij stoomde brieven open – in totaal werden 60 duizend pakjes en 90 duizend brieven
geopend. Per dag!
Helge
Hij zegt:‘Maar om weer terug te komen’, ‘om zonder problemen terug te komen over die
grens… en dat alles er nog hetzelfde uitzag. Weg gaan, maar dan ook terug komen, en dat
alles er dan nog staat… Mijn thuis.’
Tanja
Heeft 3 ontsnappingen doen voorkomen, en 72 potentiële verdachten opgespoord.
Helge
Hij zegt: ‘Ik had nooit in het Westen willen blijven…’
Jannemieke
Het stressresponssysteem bestaat uit
A) vechten
B) vluchten
C) freezen.
Elke grens is een streep met kogelschieters. Zo is de wereld verdeeld.
Helge
Zijn vrouw zucht. ’t Is lang geleden, nu ziet alles er anders uit.
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SCENE 15 * OSTEL
Muziek wordt ingezet.
Tanja
Kom op! Ja.
Helge
Is het een Hotel? Is het een Hostel? Nee, het is een Ost-tel!
Dames en heren, Welkom in het Ostel!
We hebben 33 kamers met originele meubels uit de voormalige arbeiders- en boerenstaat.
Daarvoor hebben wij alle tweedehandsmarkten in het voormalige Oost-Duitsland afgestruind.
Tanja
Bonte commodes van plastic, radiomeubels met platenspelers, lampen van dik glas en
schilderijen met het portret van Honecker. Alles komt uit de DDR-tijd,
Helge
behalve de matrassen en het beddengoed.
HAHAHA
Tanja
Bestel bij ons het `Mauerfall Berlin-arrangement´. Voor 212 euro per persoon krijg je
daarvoor niet alleen twee overnachtingen, maar ook de mogelijkheid om - onder het genot van
een curryworst en Rotkaeppchensekt met een beitel in te hakken op een stukje Muur.
Jannemieke
’t Is niet politiek correct – maar ja. Dat interesseert ons niet!
Helge
’t Gaat om het design.
Jannemieke
We hebben een Ost-winkel met mini-trabantjes
Tanja
We hebben een Ost-bar met Vodka – anabolen shotjes
Helge
We hebben een Ost-Sauna met spiekgaatjes
Jannemieke
We hebben een Ost-ateletiekbaan met poolstok hoogspringen
Helge
We hebben een Ost-casino vol leuke gokspelletjes, natuurlijk zonder echt geld,
maar met bijvoorbeeld een Memorie waarbij je twee dezelfde foto’s moet omdraaien, van de
17.000 huidige ambtenaren die in de Ost-tijd, bij de Stasi zaten.
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Tanja
In ons Ost-Theater speelt elke avond Miller’s ‘Dood van een handelsreiziger’
Helge
U kunt bij ons in een origineel pionierpakje om 7.00 ‘s ochtends het marcheren repeteren op
een origineel oost-schoolplein
Jannemieke
En elke kamer is voorzien van een Ost-TV, waarop je kunt zappen tussen de verschillende
camera’s die in de andere kamers hangen.
WELKOM WELKOM DAMES EN HEREN.
WEES WELKOM ALSTUBLIEFT.

SCÈNE 16 * All of us
Helge zingt 'All of us'
Een grote optocht met rode vlaggen zoals men 1 mei in de DDR vierde.

SCÈNE 17 * 1 MEI: waarom was jij er niet?

Helge
(Stopt met zingen, tegen Tanja)
Waarom was jij er niet?
De dag van de arbeid. 1 mei
Wij waren er allemaal. Behalve jij.
We liepen langs jouw huis – de vlag hing niet buiten.
Waarom hing de vlag niet buiten?
Tanja
Ik voelde me niet zo lekker.
Helge
Wat?
Tanja
Ik voelde me niet zo lekker.
Helge
Was je ziek?
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Tanja
Ja
Helge
Wij hebben je gemist.
Jannemieke
We spreken ons lof uit over Tanja omdat ze weer snel beter is geworden, en over Helge omdat
hij zo goed kan zingen! Tanja, … Helge,.. bedankt! Ja daar mag best voor geapplaudisseerd
worden hoor.
Ja en nu ik toch bezig ben...
Wij spreken ons lof uit over – hoe heet u ook al weer? (iemand in ’t publiek)
Over “…” omdat “….” altijd zo goed gehumeurd is. Bedankt!
Wij spreken ons lof uit over de weerberichtman, omdat hij over het algemeen elke dag juiste
voorspellingen doet!
Wij spreken ons lof uit over de vuilnismannen, omdat zij de straten zo mooi schoonHelge
Jannemieke, bedankt!
Tanja Otolski
Gaat het lekker?
Tanja
Ja.
Helge
Verloopt allemaal vlotjes.
Tanja
Ja.
Helge
Wat wilde jij worden als kind?
Tanja
Zwemster.
Ik was heel goed.
Tot mijn ouders me van les afhaalde.
Helge
Waarom?
Tanja
Zeiden ze niet.
Helge
Jij vroeg niet veel als kind.
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Tanja
Gewoon gemiddeld.
Helge
Gelukkig?
….
Was je gelukkig?
Tanja
Ja
Helge
Waarom leerde jij zo graag Russisch?
Tanja
Weet ik veel.
Helge
Nee. Blijkbaar niet.
Hoe proeft het zand?
Tanja
Hoe bedoel je?
Helge
Waar je je kop in hebt gestoken..
(zingt) ‘wat je niet ziet, bestaat niet…’
Zit je hele familie daaronder…
Mamma, pappa, zussen, opa, oma..
Of vonden ze het wel fijn zo. Lekker sociaal verbonden. Lekker gecontroleerd.
O nee. Opa niet. Dat was die een Duitse soldaat.
Waarom ben je niet in Duitsland gebleven?
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SCÈNE 18 * TANJA BIST EIN BERLINER
Tijdens de scène kleed Tanja zich uit tot ze in een ouderwets Oost-Duits badpak staat.
Tanja
Hoe was ik als kind?
Waar hield ik van?
Hoe zag de supermarkt eruit? Zat brood in zakjes?
Wat dachten jullie dat ik later zou worden?
Wat voor kleren droegen we?
Waarom moest ik van zwemmen af?
Hoe nam ik deel aan de pioniernamiddagen? Had ik een functie?
Wat zou ik zijn geworden als de muur was blijven staan?
Jannemieke / Moeder
Maar Tanja, jij was net zo fanatiek geworden. Jij had net zo meegedaan als je zussen.
Helge / Vader
Waarom doe je dat?
Tanja
Wat waren de regels in huis? Mocht je over bepaalde dingen niet praten?
Hoe hebben jullie mij verteld dat er een muur om het land zat? Wist ik dat? Ik weet nog de
Tv-toren in Wannsee. Dat was het Westen. Keken wij West – TV?
Waarom heb ik zo weinig beelden in mijn hoofd?
Ik herinner me dat we met z’n drieën naar de overgang liepen.
Ik herinner me rode plastic tasjes, met een wit theekannetje dat lacht…
Van ’n supermarkt.
Ik herinner me juichende mensen.
Ik snapte het niet.
Daarna is het een zwart gat.
Toen de muur viel… Wat zei ik precies?
Jannemieke/Moeder
Daar slaan ze je met rubberen knuppels.
Tanja
Waarom hadden wij een telefoon?
Hebben jullie me over de Stasi verteld?
Hebben wij ons ooit afgevraagd waarom er Stasi-gevangenissen waren?
Wij wisten het niet, hoe kun je het nu niet weten?
Ik ben geboren in de DDR
Ik heb Russisch geleerd
Ik heb de pionier eed afgelegd
Ik ben een DDR-kind – mijn leven is wereldgeschiedenis
De wereldgeschiedenis is mijn leven
Ik heb die muur gebouwd
Ik heb de 145 meter lange gang gegraven
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Ik heb bloeiende landschappen beloofd
Ik heb vluchtelingen verraden
Ik heb mijn vrienden bespioneerd
Ik heb mannen neergeschoten
Ik heb het rode leger aangestuurd
Ik heb de strop aangetrokken
Ik heb gemarteld, ondervraagd,
Ik heb wetten herschreven
Ik stond voor het raadhuis Schöneberg en zei: Ich bin ein Berliner
Ik gaf die persconferentie
Ik heb de slagboom open gedaan
Ik heb op mijn knieën gesmeekt om openheid en hervorming
Ik ben neergeschoten door mijn eigen volk
Ik ben gevlucht naar Moskou, overleden in Chili en ‘k word dagelijks terechtgesteld.
In het Russisch verder: Ik heb die muur gebouwd – etc.
Helge
Door het slijk van meningen, herinneringen, kennis, en schijn kruipt de Schaduwman
omhoog.
Jannemieke
Met slib en aarde nog bedekt.
Helge
Ik ren,
Jannemieke
hij tackelt me.
Helge
Ik graaf een gat, recht naar beneden,
Jannemieke
maar mijn huid breekt
op de harde grond en rotsen…
Helge
hij lacht.
Jannemieke / schaduwman
(Fluisterend door de megafoon) Wie zijn eigen leven wil leiden, moet weten wanneer te
stoppen met graven.
Helge
Vechten – Vluchten – Freezen.
Jannemieke / schaduwman
Wat ga je doen, jonge vrouw van 27 jaren oud?
…

31
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

BETONROT
Theatergroep WildVreemd / Tekst: Jannemieke Caspers

Helge / Vader
En Tanja… Is het meisje van 7 al wat meer te weten gekomen?
Ben je blij? Nu je alle vragen heb gesteld?
Jannemieke
Ze loopt met haar moeder door het bos in Potsdam. Er ligt sneeuw. De camera hangt onder
haar arm. Het kind dat rekenschap vraagt. Geen verwijt. Alleen echt willen weten.
Muziek

SCÈNE 19 * 40 JAAR DDR
Een enorm doek met 40 Jaar DDR rolt naar beneden.
Jannemieke
Ehm… 7 oktober 1989
Helge / Gorbatsjov
‘Er is er een jarig, hoera, hoera
Dat kun je wel zien dat zijn zij..’
Jannemieke
40 jaar DDR - Palast der Republik
tijd voor een groot feest.
Erich Honecker, Erich Mielke, Egon Krenz, en ook Gorbatsjov proosten in het hermetisch
afgegrendelde volkspaleis.
Helge / Gorbatsjov
Gefeliciteerd! (Houdt speech)
40 jaar DDR… Stel… je hebt een moestuin… Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is ‘n
heilloos middel.
Niet doen.
Brengt alleen maar rotzooi met zich mee.
Is alles vergiftigd.
Gevaren zijn er voor die, die niet op het leven reageren.
Erich – Erich, ga in dialoog!
Jannemieke / Honecker
Honecker proost op de eindoverwinning van het socialisme!
(Flits – fotomoment Broederkus Honecker & Gorbatsjov)
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Helge
Langs de muren de zorgvuldig geselecteerde Fdjot jongeren met fakkels.
Jannemieke
Ze roepen “Gorbi, Gorbi, Gorbi, hilft”
En terwijl Honecker dansend beweert dat de muur nog zeker 100 jaar zal blijven bestaan,
druipt het protest door de muren heen. De stad staat in brand, en Postdam en Leipzig volgen.
Helge
“Wij blijven hier! Wij blijven hier!”
Jannemieke
11 dagen later wordt Erich Honecker afgezet.
Een maand later:

SCÈNE 20 * VAL VAN DE MUUR
Het einde
Helge en Jannemieke staan als grenssoldaten achter de muur. Tanja klimt gedurende de
scène op haar startblok en neemt op het einde de duikpositie aan.

Jannemieke
9 november 1989 - 18:57 uur
Helge als Schabowski achter de TV
“Men kan voor een permanent vertrek naar het buitenland gebruik maken van alle
grensovergangen van de DDR naar de BRD, respectievelijk naar (West)Berlijn.
… Wanneer dat ingaat? …
(Bladert in zijn papieren)…. Ehm… voor zover ik weet… nu…onmiddellijk….”
(De grenswachters kijken verschrikt naar Schabowski)
Grenswachter / Helge
Wat nu?
Grenswachter / Jannemieke
Niks
Grenswachter / Helge
Ik ga bellen. (belt)
Grenswachter / Jannemieke
De boel dicht houden. Niemand heeft ons geïnstrueerd!
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Grenswachter / Helge
God - Daar komen ze al.
Grenswachter / Jannemieke
Geen visum, geen doorgang.
Grenswachter / Helge
Ze nemen niet op.
Grenswachter / Jannemieke
Bel je naar de rode telefoon?
Grenswachter / Helge
Ja! Bel je één keer naar die gevreesde rode telefoon, nemen ze niet op!
Grenswachter / Jannemieke
Geen visum, geen doorgang.
Helge
“DE RUSSEN KOMEN!”
“DE RUSSEN KOMEN!”
Jannemieke
Een psychotische vrouw belt op naar de crisisdienst in Nederland
Helge
“De muur ligt om!! De Russen zijn niet meer tegen te houden. Ik hoor ze aankomen met hun
stampende laarzen! Ze zijn al over de grens!! Ze komen ons vernietigen en vermoorden en
zullen de hele wereld verwoesten met hun kernbommen!!! Help me. Help me toch uit hun
klauwen!! Het brandt overal!”
Grenswachter /Jannemieke
Bel nog een keer.
Grenswachter /Helge
Geen gehoor.
En Moskou blijft zwijgen.
Ik ga niet schieten hoor.
Grenswachter / Jannemieke
Maar als we ze doorlaten zonder bevel, dan wil ik niet bedenken wat er met ons gebeurd.
Grenswachter /Helge
Schabowski zei het toch…
O God. Het zijn er honderden.
Grenswachter / Jannemieke
Schabowski kan zoveel zeggen.
We moeten ze dicht houden.
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Daar zijn we voor.
Grenswachter / Helge
Dat kan niet. Kijk naar al die mensen.
Waarom zegt ie dan ook ‘nu’.
Grenswachter / Jannemieke
Omdat die journalist vroeg wanneer…
Grenswachter / Helge
Dit soort dingen gebeuren niet per ongeluk.
HE! WACHTEN!
GEEN VISA, GEEN DOORGANG
Dat is dan toch ingefluisterd door het Zentralkomitee.
Grenswachter / Jannemieke
(Richt haar pistool – Helge richt mee)
ALLEMAAL RUSTIG NU!
Grenswachter / Helge
Dit houden we nooit vol.
Grenswachter / Jannemieke
Hoor jij een bevel? Nee, we roepen lekker op TV dat de grenzen open zijn, maar de als de
sleutelbewaarders aankloppen, houden ze zich stil.
Wat verwacht je!
Grenswachter/ Helge
Daar heb je de cameraploegen…
Dit gaat niet goed.
HE! (Richt zijn geweer)
Grenswachter / Jannemieke
Pas op. Ze laten zich graag voor tv in elkaar slaan. Dat bevordert hun procedure.
Grenswachter / Helge
Ze gaan niet weg. ’t Worden er alleen maar meer..
Grenswachter / Jannemieke
HE! ACHTERUIT! NU!
Grenswachter / Helge
GEEN VISUM, GEEN DOORGAAN
PAS OP!
Grenswachter / Jannemieke
HE!
HE!
We gooien hem open.
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Grenswachter / Helge
Wacht
Grenswachter / Jannemieke
Nu.
De grenssoldaten worden in slow motion door de menigte omver geduwd.
Tanja staat in haar badpak op de startblokken. Aftellen op de TV’s: 10, 9, 8 - 3, 2, 1
Een startschot – donker.
Wat waterlicht. Een geluidsband van een zwembad met Duitse kinderen.
Tanja, 1, 2, 3 ... Ich komme

Einde.
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Helge Slikker - All of us Bewerking van ‘Keiner oder Alle’ - Hans Eisler

Slaves will come to you and free you
Even in their darkest night they’ll see you standing there my fellow
And they’ll hear that you are screaming
Slaves will come to you and free you
All or it is nothing
All of us or none
There is something beyond saving
The rifles or the chaining
All or it is nothing
All of us or none
All the uppressed will avenge you
You, the one that they are hurting walk along with all the hurted
And with all of our weakness
We’ll make sure that we’ll avenge you
All or it is nothing
All of us or none
There is something beyond saving
The rifles or the chaining
All or it is nothing
All of us or none
The one that’s lost will take its chances
Them sick of all their troubles should line up with all the others
From necessity they make that:
It’s today and not tomorrow
All or it is nothing
All of us or none
There is something beyond saving
The rifles or the chaining
All or it is nothing
All of us or none
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