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Niemand heeft me ooit een eigen land beloofd
1.
De loodgieter, alleen.
LOODGIETER
Ach lieve heer. U heeft het vast ook gezien, maar ik wil u er toch even op wijzen
dat het paard al zeker twee dagen niet gepoept heeft. Als u wilt dat ik ooit in
het Beloofde Land aankom, dan moet er toch wat gebeuren.
Het is niet de eerste keer dat hij een koliek heeft, dus ik weet dat u weet hoe
ernstig dat is. En ik weet ook dat u er wel iets op verzint. Dat ezelsveulen, bij
Taizé, waar hij zo van schrok, dat was een hele mooie oplossing. Hij liep van
schrik helemaal leeg.
Maar ik heb nog geen ezelsveulen langs deze weg gezien. De tijd begint te
dringen. En het is natuurlijk maar de vraag of hij daar opnieuw zo van
schrikken zou.
U kunt ook gerust kiezen voor een eenvoudige oplossing. Een manege waar ze
ook een dokter hebben, of een boer met verstand van paarden, liefst met een
mooi plekje voor de wagen en – als het niet teveel gevraagd is – met mooi
uitzicht. En een paar lieve mensen die me vers brood en een flesje wijn komen
brengen. Dat moet toch wel mogelijk zijn? Toch?
Lieve heer. Is dat teveel gevraagd?
2.
Alice staat te wachten voor haar ouderlijk huis. De loodgieter komt op.
LOODGIETER
Madame?
Ik heb mijn paard even verderop uitgespannen op het veldje naast uw huis.
ALICE
Mademoiselle.
Ze is er niet.
LOODGIETER
Wie is er niet?
ALICE
Ze is naar een bevalling.
LOODGIETER
U kunt me vast ook helpen. Ik wilde vragen…
ALICE
U moet mijn moeder hebben. De dierenarts
LOODGIETER
Dierenarts!
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ALICE
Dat zei ik.
LOODGIETER
Wat prachtig.
Kijkt even dankbaar naar boven.
Verontschuldigd u mij. Ik heb haar nodig. Het is urgent, denk ik. Mijn paard
heeft al twee dagen niet gepoept. Twee dagen. Ik ben bang dat het afgelopen is.
ALICE
Een koliek kan dodelijk zijn.
LOODGIETER
U heeft er ook verstand van.
ALICE
Ik rijd paard.
LOODGIETER
Er zijn zoveel mensen die met een paard op stap gaan, maar van toeten noch
blazen weten.
ALICE
Mijn moeder is de dierenarts.
LOODGIETER
Ik heb eigenlijk ook geen verstand van paarden. Toen ik hem kocht wist ik niets.
Alles wat ik weet heb ik al doende geleerd.
ALICE
Ik assisteer haar vaak.
LOODGIETER
Ik zou u heel dankbaar zijn als u me verder kon helpen. Ik ben maar een
eenvoudige reiziger.
ALICE
Is dat uw wagen, daar verderop?
LOODGIETER
Ik ben met mijn kar en mijn paard op weg naar het Beloofde Land.
ALICE
Waar komt u vandaan?
LOODGIETER
Wacht…
Haalt een ansichtkaart tevoorschijn en geeft die af
Deze mag u houden.
ALICE
Waar is die foto genomen?
LOODGIETER
In mijn stad. In het Kronenburgerpark. In Nijmegen. Het zal u niets zeggen. Het
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is de oudste stad van Nederland, een Romeinse stad. Ik ben over Romeinse
wegen hierheen gereden.
ALICE
U bent ver van huis. Helemaal met kar en paard.
Is dat uw vrouw naast u op de bok?
LOODGIETER
Zij is het eerste deel nog met mij meegereisd. Maar ze kon niet zo lang weg zijn.
Het huis. De kleinkinderen. Haar klerenkast.
ALICE
Ik begrijp het helemaal.
LOODGIETER
Wanneer komt uw moeder terug?
ALICE
Als ze klaar is.
LOODGIETER
Is er iets dat we kunnen doen? Kunt u mijn paard niet helpen?
ALICE
Ik ben geen dierenarts.
LOODGIETER
Maar u heeft verstand van paarden. En u heeft uw moeder vaak geholpen. U
weet vast precies wat er moet gebeuren.
ALICE
Ik wacht op mijn vriend. Ik wacht hier tot hij er is. Als hij er is kan ik de emmers
met glycerine klaar zetten.
LOODGIETER
Glycerine
ALICE
Dat moet ze met een slang door zijn neus gieten. Eerst zijn maag leeghevelen en
dan veel glibberige glycerine er in, in de hoop dat het allemaal loskomt.
LOODGIETER
Ik ben u zo dankbaar.
ALICE
Ik zet het alleen klaar. Ik ga niet met mijn arm in zijn achterste.
LOODGIETER
Met je arm in zijn achterste!
ALICE
Er helemaal in. Proberen bij de koliek te komen. Wroeten tot alles los zit. Doe ik
niet.
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LOODGIETER
Het is een dankbaar vak, dierenarts.
ALICE
Ik ben manicure.
LOODGIETER
Ook een prachtig vak. Zelf ben ik loodgieter. Aan mijn handen kan niemand
meer iets doen. Ik heb altijd grote, grove handen gehad. Ik was ze altijd goed,
maar het weer zit er in. Dat gaat er nooit meer uit. Komt door het eelt en de
diepe kloven. Sommige groeven blijven zwart hoeveel ik ook boen met een
nagelborstel.
ALICE
U hebt grappige handen. Ik vind dat echte handen voor een man. Vierkant, met
brede vingers, die altijd een beetje uit elkaar staan. Als een stripfiguur. Mickey
Mouse. Mijn vader heeft dat ook. Die werkt ook met zijn handen.
LOODGIETER
Wat doet uw vader?
ALICE
Hij is schilder.
LOODGIETER
Ook een mooi vak. Hij werkt net als u met kwasten en kleuren. En met zijn
handen. Bent u daarom manicure geworden?
ALICE
Ik ben manicure geworden omdat ik dat leuk vond.
LOODGIETER
Dat is prachtig, als je kunt doen wat je leuk vindt. Zoveel mensen doen werk
waar ze eigenlijk een hekel aan hebben.
ALICE
Vindt u uw werk leuk?
LOODGIETER
In het begin vond ik het verschrikkelijk. Mijn vader was loodgieter, maar hij
werd ziek en ik was de oudste zoon. Er was geen keus, er moest geld verdiend
worden. Dus werd ik loodgieter. Tegen mijn moeder en mijn zussen heb ik
gezegd: ik doe het twee jaar. Als ik het dan nog niet leuk vind, schei ik er weer
mee uit.
ALICE
En toen vond u het leuk.
LOODGIETER
Ik heb het leuk gemaakt. Uiteindelijk. Lang heb ik niet op school gezeten. Met
lezen en schrijven heb ik altijd moeite gehad. Mijn broers en zussen hebben
allemaal gestudeerd. Die zijn directeur of professor. Ik ben loodgieter. Als
loodgieter heb je geen status, maar juist dat maakt mijn vak aardig. Niemand
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hoeft zich tegenover de loodgieter groot te houden. Ze hebben allemaal
dezelfde verstopte afvoer. En dan kan je praatjes maken. Met de dokter en de
professor en de advocaat en de notaris en de kunstenaar en de priester en de
arbeider en de vluchteling en de etcetera etcetera. Praatjes maken en mijn vak
goed uitvoeren. Zo heb ik het leuk gemaakt.
ALICE
Ik houd wel van praatjes maken.
LOODGIETER
Het helpt enorm als je plezier haalt uit het contact met je klanten. Dat is de helft
van de lol. Zolang je daarnaast maar eer van je werk hebt, dat ze de zaak
uitlopen met de mooiste handen van Frankrijk. Als dat niet zo is, helpt geen
praatje er meer aan.
ALICE
Ik hoop dat mijn vriend zo komt.
LOODGIETER
Hopelijk komt uw moeder zo.
ALICE
We gaan straks barbecueën.
LOODGIETER
Dan heeft uw moeder helemaal geen tijd voor mijn paard.
ALICE
Mijn vader kookt. Altijd. Ik zou broodmager zijn als in mijn jeugd het koken
van mijn moeder had afgehangen. We barbecueën, zelfs als mijn moeder tot
diep na middernacht met haar vuisten in het achterste van uw paard zit.
LOODGIETER
Ik weet hoe het is. Je kunt altijd weggeroepen worden. Ik weet hoe het is. Als de
woonkamer blank staat, moet ik op komen draven. Bij nacht en ontij. Weer of
geen weer. Ik weet hoe het is. Ik bewonder uw geduld.
ALICE
Ik heb geen geduld. Maar als kind heb je geen keus.
LOODGIETER
Als kind kun je er niets aan doen. Als volwassene ook niet veel. Mijn kinderen
zullen er ook wel onder geleden hebben.
ALICE
Mijn vader is dol op barbecueën. We barbecueën de hele zomer. Vlees, vlees en
meer vlees. Mijn vader is er goed in. Het vlees is mals. Gaar als het gaar moet
zijn. Rosé als het mag. Een beetje fumé, maar nooit geblakerd.
Mijn vriend is vegetariër. Het is de eerste keer dat hij komt eten.
LOODGIETER
Een bijzondere ontmoeting.
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ALICE
Het wordt gezellig. Heel gezellig. Iedereen voelt zich opgelaten en een beetje
ongemakkelijk. Iedereen doet z’n best. Echt z’n best.
Een misverstand. Een ongemakkelijke stilte. Een beetje wrevel. Meteen daarop
sussende woorden. Een vriendelijke lach. Nog wat wijn. Meer wijn. Nog wat
eten. Meer eten.
En achteraf krijg ik te horen hoe het echt was. Mijn ouders die dan zeggen dat
hij vast heel aardig is, maar dat het mijn type niet is.
En hij roept dan alleen maar dat mijn vader zo’n gezellige man is. Dat je zo met
hem kan lachen. Ik weet dan genoeg.
Loopt hij altijd in zijn onderbroek, vraagt hij dan. Nee. Natuurlijk niet. ’s
Ochtends loopt hij in zijn nakie door het huis. En als we naar de kerk gaan trekt
hij een broek aan. Meestal heb ik ze dat van te voren ook allemaal verteld. Maar
zo’n jongen zit dan alleen maar naar mijn – lippen – te staren en denkt het zal
mijn tijd wel duren, als ik er zo maar op mag.
Ik denk dat het deze keer anders gaat. Het is deze keer echt. Met Valk gaat het
dieper en verder dan ik ooit heb meegemaakt. Ik ben nu meer volwassen. Ik
verwacht meer van hem. Hij is minder perfect. Dat klinkt misschien raar dat ik
dat zeg, maar ik weet dat hij niet perfect is. Dat maakt het verschil. Bij mijn
vorige vriendjes dacht ik: dit is het helemaal. Zalig. Perfect. En dan liep het
altijd op niets uit. Ze waren helemaal niet lief. Of stoer. Of leuk. Of diepzinnig.
Of spannend. Ze waren een beetje saai. Of stom. Of laf. Of lamlendig. Of zelfs
gemeen.
Bij Valk dacht ik meteen: hij is niet perfect. Maar hij is wel heel leuk. En lief. Of
nee: ik dacht, hij kan heel lief zijn. Hij is het niet altijd, maar als hij wil en als ik
wil, dan kan het werken. Dan zijn we misschien wel voor elkaar gemaakt.
Valk en ik, wij willen allebei en dat is het belangrijkste.
Ik moet hem nog een beetje kneden natuurlijk.
Waarom vertel ik u dit allemaal?
Stilte.
LOODGIETER
Ik reis morgen weer verder.
ALICE
Met uw paard?
LOODGIETER
Bij wijze van spreken. U vertelt. Ik reis verder.
ALICE
U moet ook komen.
LOODGIETER
Waarheen?
ALICE
Vanavond.
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LOODGIETER
Dat is te kort dag.
ALICE
U moet eten.
LOODGIETER
Ik dacht: er is vast wel een winkeltje hier. Of een klein restaurant.
ALICE
Er is hier niets. Als u wilt eten heeft u geen andere keus.
LOODGIETER
Ik heb nog wat brood van gisteren in de wagen. Ik wil u niet ontrieven.
ALICE
U ontrieft ons beslist niet.
LOODGIETER
Misschien kan ik beter bij mijn paard blijven.
ALICE
U loopt mijn moeder alleen maar voor de voeten.
U kunt na de barbecue nog de hele nacht naast uw paard zitten.
LOODGIETER
U laat me geen keus.
ALICE
Nee. Als u niet wilt, zegt u gewoon nee. Als u echt niet wilt, dan hoeft het niet.
LOODGIETER
Nee, nee, ik ben vereerd, maar uw ouders, uw vader, misschien heeft hij er niet
op gerekend.
ALICE
Hij haalt altijd veel te veel in huis.
LOODGIETER
En ik breng hem niet in verlegenheid? Als vreemde gast, een reiziger.
ALICE
Hij zal verheugd zijn. Hij heeft een zwak voor reizigers en vreemdelingen.
LOODGIETER
Akkoord. Ik zie er naar uit.
ALICE
U kunt mooi voor wat afleiding zorgen.
Als er pijnlijke stiltes vallen. En zo.
Stilte.
LOODGIETER
Verwacht u veel pijnlijke stiltes.
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ALICE
Valk is zo nerveus. Ik dacht, ik wacht hem voor het huis op. Als hij alleen moet
aanbellen weet ik niet of het goed komt.
LOODGIETER
Of het gepast is op uw uitnodiging in te gaan, ik weet het toch niet. Uw vriend,
die voor het eerst bij zijn schoonouders op visite komt. Hij voelt zich al zo
opgelaten en dan zit ik daar ineens.
ALICE
Een reiziger. Een pelgrim. Met een ziek paard. U bent perfect. U zult mijn vader
er aan herinneren hoe gastvrij hij altijd wil zijn. En voor Valk en mij bent u een
rots in de branding.
LOODGIETER
Maar…
ALICE
Ik wil er verder niets over horen. U eet mee.
LOODGIETER
Ik wil…
ALICE
Nee. Houd uw mond.
LOODGIETER
Wat ik…
ALICE
Fini.
LOODGIETER
Akkoord. Akkoord. Ik kom. Ik zal er zijn.
ALICE
Mooi.
LOODGIETER
Ik vroeg me alleen af of uw vriend daar verderop staat te wachten. Een
jongeman drentelt daar al even en tuurt deze kant op.
3.
ALICE
Dat is Valk. Valk! Valk!
Valk komt op, met een fles wijn in zijn handen.
Wat stond je daar nou?
VALK
Ik zag dat je in gesprek was. Ik wilde niet onderbreken.
Steekt zijn hand uit.
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Ik ben Valk.
LOODGIETER
Aangenaam.
VALK
Ik heb iets voor u meegebracht.
Geeft een fles wijn.
LOODGIETER
Voor mij?
ALICE
Wat doe je nou?
VALK
Een kleinigheidje. Het is een kleinigheidje. Ik zou een kleinigheidje meenemen.
ALICE
Voor mijn vader. Dit is toch mijn vader niet. Ziet deze man er uit alsof hij zo
gaat barbecueën? Hij stinkt een uur in de wind naar paard. Lijk ik op hem?
VALK
Jij stond naast hem. Je sprak met hem.
ALICE
Je moet nadenken. Oen.
VALK
Jullie stonden samen voor het huis. Ik kon het toch niet weten.
ALICE
We hebben het er niet meer over.
Stilte.
VALK
Mag ik mijn wijn terug.
LOODGIETER
Het is een mooie, oude wijn. Uit de streek. Hij is vast erg lekker.
VALK
Mag ik hem terug?
ALICE
Houdt u hem maar. U kunt wel een flesje gebruiken, zo alleen onderweg.
VALK
Maar hij is voor je vader.
LOODGIETER
Ik kan dit niet aannemen.
ALICE
Jawel. Mijn vader drinkt teveel. Iedere avond een fles. Hij moeten matigen.
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VALK
Je zei dat hij van wijn hield. Daarom nam ik wijn mee.
ALICE
Hij houdt ook van wijn, maar het is niet goed voor hem.
LOODGIETER
Ik moet licht reizen. Zo min mogelijk bagage. De kar met alle bagage, alles moet
door het paard getrokken worden.
ALICE
Met hoe uw paard er nu aan toe is, moet u in geen dagen aan doorreizen
denken. U mag blij zijn als hij het overleeft. Houdt u die wijn nou maar.
VALK
U reist met kar en paard.
LOODGIETER
De arme jongen kan toch niet met lege handen aankomen bij zijn eerste
kennismaking met zijn aanstaande schoonouders.
ALICE
Ze moeten hem leren waarderen om wie hij is, niet omdat hij een fles wijn
meebrengt.
LOODGIETER
Dat is hoe hij is. Hij is een keurige jongeman. En een keurige jongeman neemt
een aardigheidje mee als hij bij zijn schoonouders op visite komt.
ALICE
Aanstaande schoonouders.
VALK
De ouders van mijn vriendin.
LOODGIETER
Ik wil de fles wijn niet. Deze fles is niet voor mij.
VALK
Dank u.
Neemt de fles weer aan.
ALICE
Zullen we dan maar naar binnen gaan.
VALK
Is het niet te vroeg?
ALICE
Wilde je hier op de stoep blijven staan?
VALK
Ik wil niet te vroeg te zijn.
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ALICE
Thuis ben ik nooit te vroeg.
LOODGIETER
Is er een manier om er achter te komen wanneer uw moeder komt?
ALICE
Wachten, en dat kunt u beter doen met volle maag.
VALK
Gaat hij mee?
ALICE
Ja.
VALK
Bent u een bekende van de familie?
LOODGIETER
Nee. Zij nodigde me uit.
VALK
Zomaar.
LOODGIETER
Ze had haar redenen.
VALK
Waarom nodig je een vreemde uit?
ALICE
Ik nodig uit wie ik wil. Komen jullie nog of wat?
LOODGIETER
Jazeker. Jazeker.
VALK
Je had gezegd dat er verder niemand zou zijn.
ALICE
Ga je problemen maken?
VALK
Nee. Ik wil geen problemen.
4.
Terras van het huis van Belca en Nadine. Belca doodt de tijd met glazen en eetgerei. Hij
draagt een shirt, een onderbroek en een kookschort.
BELCA
Alice, mijn kindje. Je bent er eindelijk. Wat ben je laat. Ik had je eerder verwacht.
ALICE
Bonsoir papa. Ik werd opgehouden. Deze man is een gestrande reiziger. Hij is
vanavond onze gast. Hij reist met kar en paard naar het Beloofde Land. Hij is
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een pelgrim. Zijn paard is ziek. Koliek. Mammie krijgt het weer druk vanavond.
Zoals altijd als we barbecueën.
BELCA
Ik begon me zorgen te maken. Zo laat ben je. Ik vroeg me al af of ik me van dag
had vergist. Het is toch vandaag.
ALICE
Zeker is het vandaag. Ik ben er. Ik ben er nu. En ik ben niet alleen gekomen.
BELCA
Ik heb gisteren al alles in de marinade gezet. Ik dacht, ik kan me toch niet
vergist hebben. Maar je kwam maar niet. Anders ben je er altijd eerder.
ALICE
Papa. Ik ben er nu. Hebben we contact? Ik ben er nu. En ik heb gasten bij me. En
daar ga ik je nu aan voorstellen. Akkoord?
VALK
Ik ben Valk. Het is me heel aangenaam kennis met u te maken.
BELCA
Zei u nou dat u pelgrim was.
LOODGIETER
Uw dochter.
BELCA
Wat is er met mijn dochter?
LOODGIETER
Zij zei dat ik pelgrim ben.
BELCA
Bent u dan geen pelgrim?
LOODGIETER
Ik ben op weg maar het Beloofde Land. Met kar en paard.
BELCA
Met kar en paard. Dan bent u een pelgrim. Zeker bent u een pelgrim. Naar het
Beloofde Land. Met kar en paard. Wat een tocht. Wat een afstand. Waar komt u
vandaan? Zweden?
LOODGIETER
Nederland.
BELCA
Ik dacht het al. Mooi land. Ik ben er nooit geweest. Maar een mooi land.
VALK
Goedenavond. Mijn naam is Valk.
ALICE
Ik ga voor de glycerine zorgen.
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BELCA
Laat je moeder dat toch doen. De barbecue is warm. De wijn staat koud. Het is
haar vak.
ALICE
Ik heb het beloofd. Ik heb het onze gast beloofd.
VALK
Alice?
ALICE
Ik ben zo terug.
Alice af.
BELCA
Wijn. Ik zal jullie wijn inschenken. Glazen. Waar heb ik de glazen? We drinken
wit. Het is een dag voor witte wijn.
LOODGIETER
U verwent ons. Maar ik kan u alleen maar gelijk geven. Het is inderdaad een
dag voor witte wijn.
VALK
Ik drink geen wijn.
Stilte.
BELCA
Onzin.
Schenkt in. Pakt een glas en heft het. De loodgieter pakt zijn glas ook. Valk verroert zich
niet.
VALK
Ik drink echt geen wijn.
BELCA
Wat drink je dan wel?
VALK
Water. Vruchtensap.
BELCA
Bier.
VALK
Nee. Melk. Thee. Geen alcohol.
BELCA
Wat kom je dan doen? Je komt toch kennismaken? Hoe wil je dat doen? Als je
niet samen drinkt, hoe kunnen we elkaar dan leren kennen? Jij bent toch die
vogel? Jij bent toch het nieuwe piepeltje van onze Alice? Als je niet drinkt, hoe
kan ik dan weten wie je bent?
LOODGIETER
Het is een verstandige jongenman. Hij is van een andere generatie. U en ik, wij
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drinken graag een glas, wij hebben die drank en die roes nodig om tot elkaar te
komen. Om tot onszelf te komen. Hij is van een jongere generatie. Directer en
eerlijker. Opener. Hij heeft die drank niet nodig om de tong los te maken, om
zijn schroom af te leggen. Het komt door de computers en al die nieuwe zaken.
Mobiele telefoons. De snelle televisie. Hij is wie hij is.
BELCA
Mijn wijn is meer dan een brenger van roes of een ontmanteling van schaamte.
Het drinken van wijn is een ritueel. Wijn is het bloed van onze natie, de bron
van leven, de brenger van troost. Ik zal hem beoordelen op zijn merites. Hij
drinkt geen wijn.
VALK
Ik heb een kleinigheidje voor u meegebracht.
Zet de fles wijn op tafel.
BELCA
Wat is dat.
VALK
Een aardigheidje.
LOODGIETER
Een presentje.
BELCA
Een zoenoffer.
VALK
Ik drink dan wel geen alcohol, maar ik ben niet ongevoelig voor rituelen.
BELCA
Het is wijn. Je drinkt geen wijn.
VALK
U drinkt toch wijn.
BELCA
Ik wil die wijn niet. Wie geeft er nou wijn als je hem niet samen op kunt
drinken?
VALK
U gaat een presentje toch niet weigeren? Het is prima wijn. Met zorg en
aandacht uitgezocht, omdat ik wist dat u van wijn houdt.
LOODGIETER
Het lijkt mij een mooie wijn.
BELCA
Neemt u hem maar mee.
LOODGIETER
Nee. Die wijn is voor u. Ik wil er niets mee te maken hebben.
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BELCA
Het is een prima wijn hoor. Echt geen rommel. Ik zie dat zo. Daar heeft die
jongen een lieve duit voor neergelegd als hij die wijn nu in de winkel heeft
gekocht. Zo’n wijn had je eigenlijk vier jaar terug moeten kopen en zelf in de
kelder moeten wegleggen. Nu weet je niet waar hij geweest is. Misschien heeft
hij wel vier jaar bij de wijnhandel in de winkel gestaan. In het licht. Of is hij tien
keer verplaatst. Je weet het niet. Niet dat het veel kwaad kan. Het is een prima
wijn. Een goede wijn kan veel hebben. U zult hem met plezier drinken. Neemt u
hem maar mee. Dan kunt u proosten op zijn merites. Als ik hem houd, drink ik
hem toch niet met plezier op. Om de andere slok denk ik dan: die had hij
moeten proeven.
LOODGIETER
Het heeft geen pas als ik die wijn mee neem.
VALK
Neem nou die wijn, dan kunnen we er over ophouden.
LOODGIETER
Die wijn is niet voor mij. Ik wil niet…
BELCA
Ik raak die fles niet meer aan.
VALK
Ik neem hem niet mee terug, al blijft hij de rest van de zomer hier op tafel staan.
LOODGIETER
Goed. Goed. Ik zal hem straks meenemen.
VALK
Tot Belca
Vindt u het goed dat ik mij nog even voorstel. Zoals het hoort.
BELCA
Dat heb je al twee keer gedaan.
VALK
Ik dacht dat u me niet gehoord had.
BELCA
Ik heb je zeker gehoord. Je bent Valk en je vind het aangenaam om kennis te
maken of zoiets.
VALK
Ja. Zoiets. Het is me een eer met u kennis te maken en ik vind het erg leuk dat u
me voor vanavond hebt uitgenodigd.
BELCA
Ik heb je helemaal niet uitgenodigd.
VALK
Maar Alice…
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BELCA
Alice vroeg of ze je mee mocht nemen. Ik bromde iets dat blijkbaar klonk als ja.
VALK
Hoe dan ook. Ik vind het fijn dat u me wilt ontvangen.
LOODGIETER
De jongen probeert beleefd te zijn.
BELCA
Dat weet ik wel. Maar daarom hoef ik het hem nog niet makkelijk te maken.
Heeft u kinderen?
LOODGIETER
Vier stuks. En acht kleinkinderen.
BELCA
U heeft hard gewerkt. Ik begrijp heel goed waarom u op reis bent gegaan.
LOODGIETER
Ze zijn mijn trots en vreugde. Maar onder ons gezegd en gezwegen: al die
verjaardagen… ik ben er geen moment rouwig om dat ik ze misloop.
BELCA
U weet toch hoe het is. Stond u te juichen als ze iemand mee naar huis namen?
Vader, dit is deze week mijn grote liefde.
VALK
Zo is Alice niet. Ze heeft wel eerder een vriendje gehad, maar iedere week een
ander: nee. Niemand weer van tevoren of het voor eeuwig en altijd is. Je komt
er maar op één manier achter. We kunnen niet in het donker leven. Het gaat om
nu. De liefde die we nu voelen. We leven nu, daar gaat het om.
BELCA
Hoor hem toch. Ik heb iets teveel van die nu-momenten gezien de afgelopen
jaren.
VALK
Ik heb u door. U bent mij aan het testen.
BELCA
Vraag het haar. Vraag het haar. Hoeveel vriendjes ze gehad heeft. Vraag om een
aantal. Dus niet een paar. Of vroeger wel wat. Of dat vraag ik ook niet aan jou. Een
aantal. Ik daag je uit.
VALK
Ik kom kennis maken, niet mijn geliefde op de proef stellen.
BELCA
Mijn geliefde. Mijn dochter.
LOODGIETER
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet iedere sch…
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VALK
Ben ik welkom?
BELCA
Hoezo?
VALK
Ben ik welkom?
BELCA
Wat wil je?
VALK
Uw dochter dringt mij blijkbaar aan u op.
BELCA
Nou ja, opdringen…
VALK
Ze neemt mij mee, zonder dat u expliciet ja hebt gezegd.
BELCA
Nee. Nee. Ik bromde iets dat ze niet anders had kunnen opvatten.
VALK
Ik wil me niet opdringen. Als ik niet welkom ben, ga ik weg.
BELCA
Jij gaat niks weg. Blijf zitten.
VALK
Dan ben ik dus welkom.
BELCA
Ik ben nog niet klaar met jou.
VALK
Als ik niet welkom ben, ga ik weg.
BELCA
Je bent welkom. Is dat wat je wilt horen? Je bent welkom.
VALK
Dat zegt u alleen maar om niet af te gaan voor uw dochter.
Ik zal u verder niet tot last zijn. Adieu.
Valk gaat af.
5.
BELCA
Ik denk dat ik hem mag.
LOODGIETER
Hij is weg.
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BELCA
Hij komt wel terug.
LOODGIETER
Ik kan niet met al mijn schoonkinderen even goed overweg, maar ik heb ze
nooit het huis uitgejaagd.
BELCA
Ik durf te zeggen dat als ze karakter hadden gehad, ze zelf wel waren
weggegaan. U heeft het ze vast niet makkelijk gemaakt.
LOODGIETER
Ik ben altijd heel aardig voor ze geweest.
BELCA
Echt?
LOODGIETER
En duidelijk. Ik houd niet van aardig doen om het aardig doen. Als ik ze niet
mocht, of als ik ze dom vond, of als ik vond dat ze beter een ander konden
zoeken, dan zei ik dat. Ik ben eerlijk. Ik probeer een eerlijk mens te zijn. Maar ik
was ook altijd beleefd. En nooit onvriendelijk.
BELCA
Was ik onbeleefd?
LOODGIETER
U stond in uw recht.
BELCA
Maar eerlijk. Wees eerlijk tegen me. Was ik onbeleefd?
LOODGIETER
U heeft hem getart. U zocht de grens op.
BELCA
De grens is goed. Maar niet er overheen.
Ging ik er overheen?
U vindt dat ik er overheen ging.
Stilte
Wanneer ging ik er overheen?
Wat heb ik gedaan dat onbeleefd was?
LOODGIETER
U had de wijn aan moeten nemen.
BELCA
Hij drinkt zelf geen wijn.
LOODGIETER
Dat weet ik wel, maar niettemin: u had de wijn aan moeten nemen. Je weet toch
niet waarom hij geen wijn drinkt. Misschien kan hij er niet tegen. Misschien is
hij moslim.
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BELCA
Moslim.
LOODGIETER
Die mogen van hun geloof geen alcohol drinken.
BELCA
Hij ziet er helemaal niet uit als een moslim.
LOODGIETER
Dat zegt niets. Hij heeft zwart haar. Die trekken. Zou hij niet uit Marokko
kunnen komen? Zie ik er uit als een Nederlander? Ziet u er uit als een
Fransman?
BELCA
Ik ben Portugees.
LOODGIETER
Dat bedoel ik. U bent Katholiek?
BELCA
Ik doe er niets meer aan.
LOODGIETER
Hoe ziet een Katholiek er uit?
BELCA
Hij eet geen vlees.
LOODGIETER
Je weet niet waarom.
BELCA
Omdat mijn dochter het zei. ‘Papa hij eet geen vlees’. Dat zei ze.
Waarom nodigt ze hem uit voor het eten als hij geen vlees eet? Het is mij een
raadsel. Omdat hij kennis wil maken, zei ze. Omdat ik wil dat hij jullie leert
kennen zoals jullie zijn. En jullie zijn het meest jezelf als je eet en drinkt.
Blijkbaar ben ik het meest mijzelf als ik eet en drink. Het zal je gezegd worden,
door je dochter.
LOODGIETER
Misschien is het waar.
BELCA
Natuurlijk is het waar, maar daarom hoeft het nog niet gezegd te worden. Hij
eet geen vlees. Eten moslims geen vlees?
LOODGIETER
Geen varkensvlees.
BELCA
Ik heb ook steaks. Mooie steaks. Doorregen. Dertig dagen verstorven. Het bloed
druipt er af.
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LOODGIETER
Laten we die fles straks gewoon open maken.
BELCA
U heeft gelijk. Ik had hem moeten aannemen. En ik laat u hier ondertussen
versterven.
Pakt de fles en bekijkt hem nogmaals. Hij opent hem terwijl hij spreekt.
Die gaat straks goed bij het vlees. Ik zal hem openmaken. Bij het vlees.
Ik weet heel goed wat het is om geen vlees te eten. We aten vroeger bijna nooit
vlees. Rijst aten we. Altijd rijst. Soms hadden we meel. Een beetje groente van
eigen land. ’s Winters wortelen. Rundvlees aten we nooit. Vis hadden we soms.
Wat buikvet om mee te bakken.
Mijn vrouw met haar liefde voor dieren. Wat bij haar in de praktijk komt,
herken ik amper als dieren. We hadden vroeger alleen ratten en katten. En
hagedissen, maar die kon je niet eten. De rijken in het dorp hadden kippen voor
de eieren. Maar dat is allemaal lang geleden. Een andere tijd. Een ander land.
Mijn dochter haalt de eieren in de supermarkt.
LOODGIETER
Hoe bent u in Frankrijk verzeild geraakt?
BELCA
Ik ben schilder.
LOODGIETER
Een mooi vak. Schilders zijn altijd nodig.
BELCA
Kunstschilder. Ik maak schilderijen.
LOODGIETER
Dat is ook een mooi vak. Ik heb zoveel mooie kunst onderweg gezien. In
kerken. Prachtig.
BELCA
Prachtig. In kerken. Ikonen. Dat was het enige wat in die tijd in Portugal
geschilderd werd. Ikonenschilder had ik kunnen worden, terwijl ik grote
doeken van naakte vrouwen wilde schilderen. Woeste taferelen met brede
streken. Onder het regime was er geen vrijheid. Een kunstenaar heeft vrijheid
nodig. Mijn vader zag het. Toen hij zag dat ik kunstenaar wilde worden, hoe
zeer ik de vrijheid nodig had, toen zijn we gevlucht. We zijn nooit meer terug
geweest.
LOODGIETER
Ook niet na de omwenteling? Portugal: dat was toch de anjerrevolutie? Begin
jaren zeventig.
BELCA
Het was een goed besluit. Was het nodig geweest om weg te gaan? Misschien
niet. Je weet niet hoe het anders gelopen was. We hadden net ons bestaan
opgebouwd. We waren hier en niet daar. We vroegen ons af of het bestendig
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zou zijn. De Praagse lente, dat was ook zo afgelopen. We wisten het niet en
bouwden hier ons bestaan op. Mijn vader werkte. Mijn moeder werkte hard. Ik
ging in de leer. Ik leerde mijn Nadine kennen. We spraken nooit over terug
gaan. Niet met mijn ouders en nog steeds niet. Mijn vader is dood, mijn moeder
oud en versleten. Ze zijn hierheen gevlucht en hebben zich kapot gewerkt om
mij de kans te geven me te ontplooien, zodat ik schilder kon worden.
6.
Nadine komt op. Ze draagt een werktenue dat enige sporen draagt van een verblijf bij
een zwangere pony in een stal.
NADINE
En vooral zodat je niet onder de wapenen hoefde. Met jouw gestel naar
Mozambique, dat had je nooit overleefd.
BELCA
Mijn duifje.
NADINE
Held op sokken. Raak me niet aan.
BELCA
Je bent vies.
NADINE
Ik kom van een pony met een stuitligging.
BELCA
Je hebt je niet gewassen.
NADINE
En niet omgekleed. Ik moet zo weer aan de slag. Er staat een paard voor.
LOODGIETER
Goedenavond, madame. Dat is mijn paard.
BELCA
Je moet je wassen voor je hier komt. Ik krijg jeuk als ik je zie.
NADINE
Wassen en omkleden komt pas als ik met alle dieren klaar ben.
LOODGIETER
Mijn paard heeft een koliek. Hij heeft al twee dagen niet gepoept.
BELCA
Ik wil je zo niet zien.
NADINE
De glycerine staat al klaar.
BELCA
Waar is Alice?
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NADINE
Die staat voor te roken.
BELCA
Rookt ze!
NADINE
Ze rookt al jaren.
BELCA
Toch niet thuis.
LOODGIETER
Is er een jongen bij haar?
NADINE
Valk?
LOODGIETER
Ja.
NADINE
Daar staat ze mee te roken.
BELCA
Ik zei het toch.
NADINE
Het duurt dus nog even. Ik vind het spijtig.
BELCA
Dat weet ik toch. Het is zoals altijd. Het is niet erg.
NADINE
Ik had er moeten zijn.
BELCA
Het is je vak.
LOODGIETER
Ik weet hoe het is.
NADINE
Dat is zo makkelijk gezegd. Ik zou het liefst een uur in bad gaan. En dan een
goede steak eten. Glaasje wijn. En dan de avond met mijn man en dochter
genieten.
LOODGIETER
U moet naar mijn paard kijken. Ik ben bang dat het afgelopen is.
NADINE
Ik moet niks.
LOODGIETER
U heeft gelijk. U moet niets. Ik maak mij alleen zo’n zorgen.
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NADINE
U ziet er helemaal niet uit alsof u zich zorgen maakt. Iedereen ziet er uit alsof ze
zorgen hebben. Mijn man windt zich op over het eten en zijn dochter. Mijn
dochter windt zich op over haar vriendje en haar vader. Ik maak me zorgen
over een pony met een stuitligging en of ik nog iets van de avond met mijn
familie kan doorbrengen. En u zit hier prinsheerlijk in één van mijn tuinstoelen
met een glas wijn, met daar beneden uitzicht op uw creperende paard.
LOODGIETER
Crepeert mijn paard. Och liever heer. Is het zover? Eindigt hier mijn reis.
NADINE
Bij wijze van spreken.
LOODGIETER
Ik schrok. Mijn excuses. Uw dochter zei dat ik alleen maar in de weg zou lopen.
Uw man bood me wijn aan.
NADINE
Het is goed. Het is goed. Ik ga zo aan de slag met uw paard.
Nadine af.
7.
BELCA
U bent een boef.
LOODGIETER
Ik?
BELCA
Ik heb u wel door.
LOODGIETER
Hoezo?
BELCA
‘Uw man heeft mij wijn aangeboden.’
LOODGIETER
U bood me wijn aan.
BELCA
U gelooft het zelf?
LOODGIETER
U heeft toch wijn voor mij ingeschonken.
BELCA
Jazeker. Omdat u er om vroeg.
Lacht hard.
Ik mag u wel.
Stilte.
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Wilt u zich nog even opfrissen voor het eten.
LOODGIETER
Nee. Nee. Dat is niet nodig.
BELCA
U heeft gereisd.
LOODGIETER
Ik heb mijn handen gewassen. Ik voel mij prima, dank u.
BELCA
U stinkt naar paard.
LOODGIETER
Oh. Is het erg?
BELCA
Sorry dat ik het zeg. Maar mijn vrouw kan er niet goed tegen. De geur van
dieren in huis. Ze zit daar de hele dag al in. Als u het niet erg vindt. Een
moment in de badkamer. Ik heb nog wel ergens een schoon overhemd voor u.
En misschien zelfs een broek.
LOODGIETER
Het is goed. Vanzelfsprekend. Weet u, zo op reis, alleen, je ruikt het zelf niet
meer.
BELCA
Ik ken het. Ik ken het. Mijn vrouw en dieren, weet u.
LOODGIETER
Laat u mij de badkamer zien. Ik was iedere zweem van paard van mij af.
BELCA
En dan moet u me straks maar eens wat over uw reis vertellen.
Donkerslag.
8.
Valk en de Loodgieter staan voor op het terras en kijken in de verte naar Nadine die het
paard van zijn koliek ontdoet. In tuinstoelen zitten Alice en haar vader Belca. Ze
drinken.
LOODGIETER
Je gaat je toch hechten aan zo’n dier. Het begint met alleen de gedachte – het
idee van een paard. Zou dat niet leuk zijn, zo’n wagen – zo’n pipowagen – om
daar mee op pad te gaan, maar dan moet er nog een beest voor. En dan ga je op
zoek. Ik had er helemaal geen verstand van, maar al doende leert men.
Ik heb hem van de slacht gered, weet u. Hij was wat wild, karaktervol. Te laat
gecastreerd. Zijn eigenaar kon niets met hem aanvangen. Met eindeloos geduld
hebben we hem getemd. Gemasseerd heb ik hem en tegen hem gefluisterd. Mijn
kinderen dachten dat ik kierewiet was geworden. Ik had het in een boekje
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gelezen en na weken, wat zeg ik, maanden, wilde hij wel voor de wagen lopen.
Ik hoop dat uw vrouw er nog iets aan kan redden.
BELCA
Ik ga zo het vlees er maar eens opleggen.
VALK
Zit ze nu werkelijk met haar arm in zijn achterste?
LOODGIETER
Daar lijkt het wel op.
VALK
Prachtig.
ALICE
Komen jullie er zo weer bij zitten.
VALK
Dit moet je zien. Dit is fascinerend.
ALICE
Ik heb het al honderd keer gezien.
BELCA
Ik kan er niet naar kijken.
LOODGIETER
Het is heel bijzonder. Dat er zoveel ruimte is in een paard.
BELCA
Het vuur zal heet genoeg zijn.
VALK
Moeten we niet op je moeder wachten?
ALICE
Dan eten we niet voor middernacht.
VALK
Je had toch tegen je vader gezegd dat ik vegetariër ben?
ALICE
Jazeker.
BELCA
Ja. Ja. Je had gezegd dat hij geen vlees at.
ALICE
Ik ga zo stokbrood snijden.
BELCA
Ik heb heerlijke kipspiesen voor je.
VALK
Ik eet geen vlees.
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BELCA
Kip is toch geen vlees. Vlees is vlees. Als het niet bloedt, is het geen vlees.
VALK
Ik ben vegetariër.
BELCA
Ik heb ook spiesen met gamba’s. Je eet toch gamba’s.
VALK
Dat zijn ook dieren. Ik eet geen dieren.
ALICE
Ik ga stokbrood snijden.
BELCA
Je eet geen vlees. Alice zei dat je geen vlees at.
VALK
Ik eet geen dieren.
BELCA
Je eet bijna niks dus.
VALK
Ik eet groente en noten en zaden. Granen, mais, rijst.
BELCA
Wat een onzin.
LOODGIETER
Mijn paard loopt leeg.
VALK
Mijn god. Wat komt er een boel uit. Is dat een goed teken?
LOODGIETER
Vast niet. Ik denk dat het afgelopen is.
BELCA
Ik heb ook nog een salade voor je gemaakt.
VALK
Salade is goed.
BELCA
Hij is heerlijk. Met ansjovis en spekjes.
ALICE
Ik ga nu stokbrood snijden.
Alice af.
9.
LOODGIETER
Ansjovis is gezond. Ik ben dol op ansjovis.
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VALK
Zit u me nu te pesten?
BELCA
Ik probeerde mijn dochter op de kast te jagen.
VALK
Waarom doet u dat?
BELCA
Dat wil ze graag.
VALK
Ze wil graag gepest worden.
BELCA
Ze wil zich losmaken. Ze wil zo graag zelfstandig zijn. Ze wil haar eigen
beslissingen nemen. Dromen najagen. Bouwen. Het leven. Alles.
Ze is net haar moeder. Toen ik haar leerde kennen wilde ze niets liever dan het
huis uit. Los. Los. De vrijheid. Weg met de verwachtingen. Laat gaan de
conventies. Kleed je uit en ren door de bossen. Naakt. Vrede. Bemint elkander.
VALK
Dat is toch goed.
BELCA
Ze wil niets liever dan haar eigen vrijheid bevechten en toch zit ze hier de zegen
van haar ouders af te wachten. Waarom doet ze dat?
VALK
Doet ze dat?
BELCA
Tot de loodgieter.
Doet ze dat?
LOODGIETER
Dat is wat ik haar zie doen.
BELCA
Dat is wat ze doet. Waarom?
VALK
Jullie zijn belangrijk voor haar. Het is toch niet meer dan logisch dat ze wil dat
we kennis maken.
BELCA
Wat weet jij weinig van vrouwen. Jij moet haar nog leren kennen. Dit is veel
meer dan een kennismaking. Dit is een voorstel. Dit is een bedevaart. Ze komt
op haar blote knietjes smeken of wij haar nieuwe vriendje in onze armen willen
sluiten. Want als wij dat niet doen – tjak.
VALK
Tjak.
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LOODGIETER
Tjak.
BELCA
Dan kapt ze er mee.
VALK
Tjak.
BELCA
Tjak.
LOODGIETER
Tjak Tjak.
VALK
Onzin.
BELCA
Vraag het eens aan onze pelgrim. Hij heeft vier kinderen. Acht kleinkinderen.
Vraag hem eens hoe hij het inschat. Vraag het hem. Hij zal het weten. Hij heeft
daar kijk op. Ben jij morgen nog haar vriendje als ik je vanavond niet op je
voorhoofd zoen?
LOODGIETER
Ik denk dat hij gelijk heeft.
VALK
Zegt u dat omdat u dat denkt, of om mij te pesten.
LOODGIETER
Dat wantrouwen verdien ik niet. Je bent een sympathieke jongeman, maar je
moet mensen wel leren vertrouwen.
VALK
Hebben uw kinderen ook zo om uw zegen gevraagd?
LOODGIETER
Nee. Die zijn heel anders. Ze zijn anders opgevoed. Ik ben heel anders. Waar het
om gaat is dat ik wel snap wat onze gastheer zegt. Dit is meer dan een
kennismaking. Het is een audiëntie. Nee. Het is een auditie. Je vriendin hunkert
naar goedkeuring, ze hunkert naar vrijheid. Maar ze kan het niet aanzien. Ze
kan er niet bij zijn. Ze verlaat de ruimte als het moeilijk wordt. Is dat niet
vreemd?
VALK
Niets is vreemd. Willen we niet allemaal twee dingen tegelijk? Wil iedereen
alles niet zowel wel als niet?
LOODGIETER
Dat is diep.
BELCA
Onzin.
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LOODGIETER
Zoals Petrus. Wel kennen, niet kennen. Of misschien zelfs Judas. Wel verraden,
niet verraden. Bij het laatste oordeel gaat het echter om wat je gedaan hebt, niet
om wat je misschien wel wilde.
VALK
Wilt u niet terug naar Portugal?
BELCA
Nee.
VALK
Nee?
BELCA
Nee.
VALK
Dat weet u zeker.
BELCA
Heel zeker.
VALK
Ik heb iets anders gehoord.
BELCA
Een klein vogeltje.
VALK
Ja.
BELCA
Die gaan bij mij op de barbecue.
VALK
Tot de loodgieter.
Wat denkt u? Hij is geboren in Portugal. Opgegroeid, maar er nooit terug
geweest. Zou hij niet eigenlijk dolgraag eens terug willen naar zijn
geboortegrond.
LOODGIETER
Ongetwijfeld.
BELCA
Ik zal het toch zelf wel weten.
LOODGIETER
Ooit. De kans is groot dat hij dat ooit wil.
VALK
Zie je wel.
LOODGIETER
Maar of hij dat nu wil. Ik zou het niet durven zeggen.
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BELCA
Zie je wel.
VALK
Het is maar een voorbeeld.
10.
Alice komt op.
ALICE
Waar is het stokbrood?
BELCA
Misschien ben ik het wel vergeten.
ALICE
Papa. Houd op.
BELCA
Waarmee?
ALICE
Geen grapjes.
BELCA
Dat zou voor het eerst zijn.
ALICE
Ik vind het niet meer leuk.
BELCA
Ik wist niet dat je zoveel om stokbrood gaf.
ALICE
Ik ga zo huilen.
BELCA
Stel je niet aan.
VALK
Ik denk dat ze het meent.
ALICE
Bemoei je er niet mee.
BELCA
Ik heb even een serieus gesprek met mijn dochter, ja.
LOODGIETER
Niet tussen vader en dochter gaan staan. Levensgevaarlijk.
ALICE
Nou. Waar is het stokbrood.
BELCA
Je moet gewoon goed zoeken.
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ALICE
Ik ga zo huilen en ik ga naar moeder.
BELCA
Die is bezig.
ALICE
Niet lang meer.
BELCA
Moet ik het dan zeggen? Moet ik het echt zeggen?
ALICE
Waar is het stokbrood? Vertel me waar het brood is.
BELCA
In het kastje boven de koelkast.
ALICE
In het kleine kastje?
BELCA
Ja.
ALICE
Naast het rattengif?
BELCA
Het rattengif staat al jaren in de kelder.
ALICE
Je bent niet goed wijs.
Alice af.
11.
BELCA
Iets heel anders…
VALK
Ja.
BELCA
Nog even snel. Voordat Alice terugkomt.
VALK
Ja.
BELCA
Ben jij moslim?
VALK
Waarom vraagt u dat?
BELCA
Ik ben benieuwd. Ben je moslim?
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VALK
Waar komt die vraag vandaan?
LOODGIETER
Het is niet erg als je moslim bent. Je kunt dat gerust zeggen.
VALK
Ik weet niet wat ik moet zeggen.
BELCA
Je bent dus moslim.
VALK
Ik doe er niets aan. Mijn ouders doen er al niets aan.
BELCA
Je bent een beetje moslim.
VALK
Bestaat dat?
LOODGIETER
Zie je. Ik had gelijk.
VALK
Waar komt dit vandaan?
LOODGIETER
Je hoeft je er niet voor te schamen.
BELCA
Het kwam doordat je geen alcohol dronk.
VALK
Dat heeft er niets mee te maken.
LOODGIETER
Dat weet je nooit zeker. Moslim of geen moslim. Drink je alcohol of drink je
geen alcohol? Is het een keuze of een gebod? Het hangt allemaal samen.
VALK
Ik weet niet wat jullie willen.
BELCA
Ik wil terug naar Portugal. Uiteindelijk. Ooit. Voor ik dood ga.
VALK
Heeft u dat gezien? Uw paard is er bij gaan liggen.
LOODGIETER
Nu is het gebeurt. Hij heeft het begeven.
VALK
Madame Nadine. Ze maakt een gebaar.
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LOODGIETER
Een kruisteken.
VALK
Ik dacht dat ze haar duim opstak.
LOODGIETER
Mijn arme Partout. Leeggelopen op de grond. Ik had niet gedacht dat ik er zo
rustig onder zou zijn. Hier eindigt het avontuur. Ik moet het aanvaarden.
BELCA
Het is ook te ver, helemaal naar het Beloofde Land. Wat er al niet mis kan gaan
onderweg. Tel uw zegeningen. Misschien is een koliek nog wel het minste. U
had ook met uw paard de berg af kunnen storten. Of overvallen kunnen
worden en de keel doorgesneden. Beroofd, verkracht, onthoofd, ontvoerd.
LOODGIETER
Te ver. Wat is te ver? Ik heb mij altijd voorgehouden dat het Beloofde Land daar
is, waar de reis mij heen voert. Hier ben ik, met een goed glas wijn en lieve
mensen om mij heen. Uw dochter staat het brood het snijden. Wijn en brood
hebben we. Als dit het land is dat me is beloofd, dan ben ik een gezegend mens.
BELCA
Niemand heeft me ooit een eigen land beloofd.
VALK
En uw reis stopt hier. Nee.
LOODGIETER
Ik kan naar huis. Ik wist van te voren dat hoe ver mijn reis ook zou voeren, ik
altijd weer naar huis zou kunnen. De greppel in gereden bij Kevelaer. Paard
gestolen bij Vezeley. Beroofd bij Rome. Ik kan naar huis. Misschien is thuis wel
mijn Beloofde Land.
BELCA
U bent een pelgrim, een reiziger.
VALK
Uw reis kan hier niet stoppen.
BELCA
Belachelijk.
VALK
U heeft een droom.
LOODGIETER
Ik wilde naar het Beloofde Land. En eigenlijk, maar dat vertel ik niet iedereen,
wilde ik door naar Mekka. U mag dat wel weten, als Moslim. En u bent bijna
familie van een Moslim. Dat leek me zo prachtig, om met kar en paard naar
Mekka te reizen. Zoals de heilige Franciscus ooit bij de sultan op bezoek ging.
Hij heeft daar zoveel gezien dat ons beïnvloed heeft. De oproep voor het gebed.
Het bidden naar het oosten. En wat ik het mooiste vind: het gesprek. Hij was in
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dialoog en in die dialoog ging het over wat we van elkaar konden leren, in
plaats van altijd maar weer over de verschillen. Door naar Mekka reizen, dat
was mijn droom.
VALK
Die kunt u toch niet zomaar opgeven.
LOODGIETER
Alleen wordt ik er soms zo moe van. Al die rare dingen die ik doe. Alle
aandacht. Eigenlijk wil ik een eenvoudige burgerman zijn, net als ieder ander.
Een rustig en betamelijk leven leiden, waar niets op aan te merken valt.
Tevreden met huis en haard, gewoon bij mijn vrouw.
BELCA
Ironisch.
En op zondag bij de kinderen op bezoek.
LOODGIETER
Serieus.
U begrijpt mij.
VALK
Nee, ik begrijp u. Maar u bent uzelf niet. U bent niet misschien wel duizend
kilometers gereisd om het nu op te geven. U leidt zo’n puur leven. U bent een
inspirerend voorbeeld voor de mensen, verkondiger van vrede en
verdraagzaamheid.
LOODGIETER
Ik ben gewoon een gekke vakantieganger.
VALK
Dat meent u niet.
LOODGIETER
Zeker wel. Jij bent te jong om dat begrijpen.
VALK
Ik ben drieëntwintig.
LOODGIETER
Belca, mijn gastheer, hoe leg ik hem uit dat ik er vrede mee heb.
BELCA
Geen idee. We zitten even niet op hetzelfde spoor.
12.
LOODGIETER
Ach laat ook maar. Laten we het over iets heel anders hebben. Gesprekken
voeren zoals gewone, eenvoudige mensen gesprekken voeren.
Beste jongen. Wat doe je eigenlijk voor de kost?
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VALK
Ik voer actie.
LOODGIETER
Nee. Misschien druk ik me niet goed uit. Wat voor werk doe je?
VALK
Ik ben actievoerder.
LOODGIETER
Op de barricade.
VALK
Ik keten me vast aan milieu-gevaarlijke transporten en aan de poorten van
kerncentrales. Dat soort dingen.
LOODGIETER
Dat is toch geen beroep?
VALK
Ik verdien kost en inwoning.
BELCA
Je bent een radicaal.
VALK
Het gelijk van morgen is altijd het radicaal van nu.
BELCA
Praatjes. Een avonturier. Een charlatan.
VALK
Het is een roeping.
BELCA
Een vagebond. Een klaploper.
VALK
Het is hard werken. Het vereist training en veel voorbereiding.
BELCA
Jij zult mijn dochter dus nooit kunnen onderhouden.
VALK
Kunt u haar onderhouden?
BELCA
Ik ben een kunstenaar: zonder kunst kun je niet leven.
VALK
Ik ben een idealist. Zonder idealen kun je niet leven.
BELCA
Onbeschaamd stuk vreten. Een beetje eerbied voor mijn grijze haren.
Wat vindt u daar nou van?
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LOODGIETER
Het was helemaal mijn bedoeling niet om een gevoelig onderwerp aan te
roeren. Laten we elkaar proberen te begrijpen. Het milieu: waar ik vandaan
kom zijn de mensen die daar voor strijden vaak helden. We zijn toch allemaal
voor het milieu? En iedereen is lid van Greenpeace.
BELCA
Groene terroristen.
LOODGIETER
Ik weet dat het hier anders ligt. Maar wat staat u tegen: het onderwerp of de
methode.
BELCA
Alles staat me tegen. Ik heb zelfs geen honger meer.
LOODGIETER
Ik begrijp het wel. Ik heb er ook niets mee. Jezelf ergens aan vastketenen. Als ik
dat op het journaal zie, ik ben direct vergeten waar het om gaat en denk alleen:
Wat een gedoe! Waar zijn die jongelui toch mee bezig? Hebben ze niets beters te
doen?
Maar als ik even stilsta bij het punt dat ze willen maken: het behoud van onze
natuur, de schoonheid van ons landschap. Ik kan niet anders dan ze daar met
heel mijn hart gelijk in geven. Ik heb gereisd met kar en paard door dit land. De
ene streek is nog mooier dan de andere.
Wat ik wil zeggen. U heeft ongetwijfeld zoveel met hem gemeen. Er zijn altijd
verschillen, maar er zijn ook altijd nog meer overeenkomsten. Om te beginnen
uw dochter. De liefde voor uw dochter. Die bindt u als eerste.
Stilte.
En de natuur. De liefde voor de natuur. Kijk om u heen naar de prachtige
omgeving waar u woont.
Stilte.
Schildert u wel eens landschappen?
BELCA
Ik schilder alleen maar naakte vrouwen.
VALK
Vind ik ook prachtig, naakte vrouwen.
LOODGIETER
Zie. Weer een overeenkomst.
13.
Nadine komt op.
NADINE
Waarom staat Alice het stokbrood nat te huilen?
BELCA
Ze stelt zich aan.
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VALK
Ik ga wel naar haar toe.
NADINE
Ik vroeg al of ze getroost wilde worden.
Valk af.
NADINE
Ik negeer dit.
Wat een dag.
Je komt thuis en je dochter staat zich aan te stellen in de bijkeuken.
Wat een dag.
LOODGIETER
U heeft gedaan wat u kon.
NADINE
Wat een dag.
Dat paard van u.
Dat vreet alles dat het tegen komt.
Het lijkt wel een geit.
Wat een dag.
LOODGIETER
U heeft alles gedaan.
Hem niet kunnen redden.
Wat gebeurt er met het kadaver?
NADINE
Kadaver?
Uw paard is zo fris als een hoentje.
Morgen. Waarschijnlijk. Het is altijd afwachten.
Er kan van binnen iets gescheurd zijn. Een bloeding en het is alsnog afgelopen.
Maar de koliek is weg. Uw paard kan weer drollen leggen.
Nu moet het rusten. Ik heb het een middel gegeven.
U bent nog lang niet van dat paard af.
Denk ik. Morgen weten we het zeker.
LOODGIETER
O lieve heer. Wat maakt u het spannend.
NADINE
Gaat iemand een glas wijn voor me inschenken?
Moet ik hier verdrogen.
Wat een dag.
BELCA
Hier mijn duifje.
NADINE
Ik zie nog geen vlees.
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Wat is er aan de hand?
Waarom ligt er nog niets klaar?
BELCA
Het ligt zelfs nog niet op het vuur.
Teveel gasten. Teveel gepraat.
Sorry duifje.
LOODGIETER
Het is mijn schuld.
Ik vroeg hem of we niet op u moesten wachten en heb hem met mijn gepraat de
tijd doen vergeten.
NADINE
Schiet dan maar op.
Ik rammel.
Wat een dag.
BELCA
Zeker duifje.
Belca af.
LOODGIETER
Hoe was uw dag?
NADINE
Wat een dag.
Het begon met een zwangere pony. ‘Komt het wel goed met haar,’ vraagt hij. ‘Ik
heb me nooit gerealiseerd wat er allemaal mis kan gaan bij een zwangerschap.’
De onnozelaar. Hij had geen kinderen, dat was meteen duidelijk. Heeft u
kinderen? ‘Het is toch een heel natuurlijk proces,’ zegt hij. Natuurlijk proces
amahoela. Dieren gaan dood. Alle dieren gaan dood. – Behalve uw paard. – En
de meest dieren gaan vroeg dood. Ziekte, ongeval, de meest onnozele dingen.
Eigenlijk zijn alle dieren als lemmingen. Wat een paard allemaal wel niet kan
krijgen. Het is een angstig beest, rent bij de minste of geringste schrik de sloot
in. Het is een mirakel dat de mensheid het zover heeft gebracht met z’n trouwe
viervoeter.
Gevogelte is nog erger. Je niest een keer en ze vallen om. Sommigen gaan al
dood omdat ze hun ei niet uit weten te komen. Vogels doe ik niet meer. Er zit
een man maar een half uur verderop die er wel wat mee heeft. Van mij mogen
ze bij hem gaan zitten fluiten. ‘Mijn goudkuifkoerkoer zit er sip bij…’ Mij
interesseert het niet. Ze mogen zo door naar de taxidermist.
Wat een dag.
Honden, daar kan ik wat mee. Die zijn taai. En dan heb ik het over echte
honden. Niet van die valse schijt- en bibberhonden, maar speelse, blije honden,
stoere honden. Pinchers. Retrievers. Husky’s. Herders. Schapendoezen.
Wolfshonden. Spaniëls. Alle soorten en maten echte honden. Daar kan ik mee
werken.
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LOODGIETER
Wij hebben ook een hond. Een hondhond. Ik heb er nog mee getraind met het
paard.
Haalt nog een ansichtkaart tevoorschijn.
Kijk hier zit hij, naast ons op de bok. Maar het was niet praktisch om hem mee
te nemen op reis.
NADINE
Een retriever. We kunnen zoveel van honden leren. Trouw. Herkenning. Durf.
Ik kom bij zoveel mensen thuis. Ik kan je vertellen: een hond brengt geluk.
Alleen iemand die alleen woont, samen met een hond, is een echt gelukkig
mens.
LOODGIETER
Onze hond is thuis, bij mijn vrouw.
NADINE
Ik ben niet ongelukkig. Maar soms wilde ik dat ik een kennel had. Of zelfs maar
één hond. Het zou een dwergpincher mogen zijn. Maar als je een hond hebt
moet je er goed voor zorgen. Hij moet de ruimte hebben. Je moet er mee
wandelen. Mee spelen. Ik heb mijn werk. En mijn werk. En mijn werk. En Belca,
hij is allergisch. Ik was me en ik kleed me om voor ik van de praktijk het huis in
kom. Het is een schat.
LOODGIETER
Hij is heel hartelijk.
NADINE
Onzin. Hij krijgt graag aandacht.
Wat een dag.
LOODGIETER
Hoe is het met de pony afgelopen?
NADINE
Praat me niet van de pony. Ik heb de eigenaar verwezen naar de kliniek bij het
Hippodroom. Het wordt uiteindelijk opereren denk ik. Hij heeft nog tijd, maar
jonge vaders, u zult ook wel zo geweest zijn, ze denken bij de minste kramp of
kerm dat het jong er zo uit komt vallen. Het is werken. Hard werken.
LOODGIETER
Ik kan het me allemaal niet meer herinneren.
NADINE
U heeft het verdrongen. Of u mocht er helemaal niet bij zijn. Niet eens op de
gang. Dat kwam wel vaker voor bij onze generatie. Bent u van mijn generatie?
LOODGIETER
U bent toch veel jonger dan ik.
NADINE
U bent jonger dan mijn man.
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LOODGIETER
Dat zou kunnen.
NADINE
Wat jammer dat uw hond thuis is gebleven.
LOODGIETER
Het was een omstand geweest.
NADINE
Een hond is nooit omstand.
Belca komt op met een mandje brood in zijn hand.
LOODGIETER
Ik ontvang ook vaak mensen in de wagen. Als mijn paard morgen toch nog niet
fit is, wil ik u morgen graag in de wagen ontvangen. Ik heb nu van uw
gastvrijheid mogen proeven. Dan wil ik u morgen graag ontvangen.
BELCA
Geen commentaar. Er wordt gepraat in de bijkeuken en ik mag er niet bij zijn. Ik
mag spiesen braden. Zonder vlees. Ik braad lucht. Gebakken lucht eten we
vanavond.
NADINE
Het maakt me niet uit wat je braadt, als het maar saignant is en druipt van het
bloed. En onze gast heeft ook honger.
BELCA
Ik beloof niets
Belca af.
NADINE
Hij is van streek. Ik merk dat meteen aan hem. Vaders en dochters, ik begrijp
daar niets van. Altijd als ze met iemand thuiskomt is hij van streek. En waarom?
Hij kan haar toch niet tegenhouden. Uiteindelijk gaat ze. Hij doet er niets aan.
LOODGIETER
Mannen weten hoe ze zelf met meisjes waren.
NADINE
Ach, dat weten wij toch ook. Wij weten toch ook hoe mannen zijn. Ik ken ze
wel, van die vrouwen die denken dat hun eigen man niet zo is. Nee, andere
mannen, die kijken verlekkerd naar vrouwen en fantaseren er op los. Andere
mannen gaan vreemd of hebben maîtresses. Andere mannen kopen vieze
boekjes of gaan naar een cinema. Nee, hun man is zo niet. Onzin. Alle mannen
zijn zo.
LOODGIETER
Uw man ook?
NADINE
In gedachten. Sommige mannen durven niet, maar de gedachten zijn er niet
anders om. U bent toch ook zo?
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LOODGIETER
Ik zal dat nooit durven erkennen.
NADINE
Maar ik heb gelijk.
LOODGIETER
Hij wil haar daartegen beschermen.
NADINE
Meisjes moeten niet beschermd worden. Ze moeten zich daar zelf tegen leren
weren. Ze moeten daar kennis mee maken, uit de eerste hand. En soms zullen
ze door schade en schande wijs worden. En soms, hopelijk, zullen ze het beest
temmen en aan zich binden.
LOODGIETER
Er zijn ook fatsoenlijke mannen.
NADINE
Iedere fatsoenlijke man is door zijn vrouw of moeder fatsoenlijk gemaakt. En
dat kunnen meisjes niet als ze beschermd worden. Ik ben ook nooit beschermd.
Stilte.
Tot zover onze gastvrijheid. Voorlopig heeft u nog niets mogen proeven.
LOODGIETER
Er is brood. En er is wijn. Brood en wijn, wat heeft een mens nog meer nodig.
Als we dat toch met elkaar kunnen delen, is er voor iedereen genoeg.
NADINE
Ja, maar een stukje vlees, als dat er af zou kunnen, dat zou toch wel heel mooi
zijn.
LOODGIETER
U bent een vrouw naar mijn hart. We zien wel wat er komt. Het is nog vroeg.
NADINE
U bent een geduldig mens.
LOODGIETER
Het leven heeft het ritme van een paard. Het ritme van paard en wagen is het
ritme waarmee de menselijke geest het veranderende landschap kan bevatten.
Wie sneller reist, wordt langzaam gek. Voor wie sneller reist, is het leven geen
vloeiend geheel meer. Het wordt een collage.
NADINE
U kent uw klassieken.
LOODGIETER
Ik zeg maar wat.
14.
Alice en Belca op. Belca heeft twee borden in handen en zet die de loodgieter en Nadine
voor.
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NADINE
Eindelijk.
LOODGIETER
Eet u zelf niets?
ALICE
We hebben geen honger.
LOODGIETER
Missen we niet iemand?
BELCA
Smakelijk eten.
NADINE
Bon apetit.
Nadine begint te eten. De loodgieter aarzelt.
BELCA
Wilt u bidden?
LOODGIETER
Nee. Nee. Ik bid nooit.
Voor het eten.
ALICE
Nog wijn ?
Schenkt in.
LOODGIETER
Maar dit is raar. Waar is Valk?
BELCA
Ik ken geen Valk.
LOODGIETER
Valk. De jongen die hier net was. De nieuwe vriend van uw dochter.
ALICE
Ik heb geen idee waar u het over heeft.
NADINE
Ik heb de hele dag gewerkt. Ik weet het niet.
BELCA
Eet u nou maar. Het is heerlijk vlees.
Stilte.
LOODGIETER
Wat is dit voor vlees?
BELCA
Eerste klasse.
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LOODGIETER
Ik proef niets voor u me vertelt wat voor vlees dit is.
ALICE
Het is paardenvlees.
BELCA
Je zou het niet zeggen
ALICE
Hij vraagt er naar. Ik beslis zelf wat ik zeg.
BELCA
Zijn paard is ziek. Je gaat hem dan toch niet vertellen dat hij paardenbiefstuk zit
te eten.
ALICE
Had dan de ribbetjes op het vuur gegooid.
LOODGIETER
Ik heb hier geen moeite mee. Als dit paard is, eet ik paard.
BELCA
Het is prachtige paardenbiefstuk. Ik koop die altijd. Dat doet me denken aan
vroeger. Met hoogtijdagen ging ik met mijn moeder mee naar de paardenslager.
Het is heerlijk vlees. Mals. Maar ik dacht dat u het misschien niet zou
waarderen. Met uw paard ziek.
LOODGIETER
En waar is Valk?
ALICE
Ik wil het er niet over hebben.
BELCA
Het is uit.
ALICE
Dat is niet gezegd.
BELCA
Hij is er toch niet? Ons terras is leeg. We zijn alleen.
NADINE
Je was er met je gedachten niet bij. Je weet dat ik van saignant houd.
BELCA
Sorry Duifje.
NADINE
Leg er maar wat van die spiesen met varkenshaas op.
BELCA
Heb ik direct gedaan. Ik ga ze keren.
Belca af.
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NADINE
Het leek me een vriendelijke jongeman, Alice.
Misschien was het toch niet echt jouw type, al had ik het deze keer anders
ingeschat.
ALICE
Hij komt terug.
NADINE
Waar is hij heen?
ALICE
Dat wilde hij niet zeggen.
NADINE
Waarom ging hij weg?
ALICE
Hij vond het bij nader inzien beter als ik mijn eigen boontjes zou doppen.
NADINE
Je eigen boontjes. Maar lieve meid, je dopt toch altijd je eigen boontjes. We zijn
zo trots op je.
ALICE
Zo voelt het niet. Ik zoek ze niet uit.
NADINE
Het zijn echt jouw boontjes hoor.
ALICE
Ik dop ze alleen als ik daar toestemming voor heb.
NADINE
Toestemming. Alice! Om boontjes te doppen. Doe niet zo mal.
ALICE
Valk en ik gaan samenwonen.
Stilte
NADINE
Wat vindt u daar nou van?
LOODGIETER
Het is een belangrijke stap. Ik zou uw dochter feliciteren.
Stilte.
NADINE
Weet je vader het al? Is hij daarom zo overstuur?
ALICE
Hij is altijd overstuur.
NADINE
Niet zoals nu.
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ALICE
Hij is altijd een beetje overstuur als ik iemand mee naar huis neem.
NADINE
Kijk naar mijn vlees. Hij heeft het nog nooit zo doorgebakken. Het is bien cuit
voorbij.
ALICE
Je hebt gelijk. Arme papa.
NADINE
Wat heb je gedaan dat hij zo overstuur is.
ALICE
Ik heb de hele tijd in de bijkeuken gestaan.
NADINE
Tot de loodgieter.
Wat is er gebeurd?
LOODGIETER
We hebben gepraat.
ALICE
Waarover? Wat heeft u gezegd dat hij zo overstuur is?
LOODGIETER
Ik heb hem over mijn reis verteld.
NADINE
Wat heeft u gezegd?
LOODGIETER
Het begon er mee dat Valk hem vroeg of hij niet terug naar Portugal wilde.
NADINE
Wat is dat voor rare vraag?
ALICE
En toen.
LOODGIETER
Toen hebben we daar wat over gesproken.
ALICE
En u liet dat zomaar gebeuren.
LOODGIETER
Ik zag er geen kwaad in.
ALICE
Mijn vader heeft het nooit over Portugal. Nooit. Zelfs niet als ik hem wel eens
vraag naar vroeger. Naar zijn jeugd. Waar hij geboren is. Nooit. Niets komt er
uit. Praten praten praten praten. Vertellen en maar praten. Over schilderijen en
kunst en cultuur en geschiedenis en politiek en over eten, heel veel over eten.
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Maar nooit over Portugal. Niets. Nooit. Geen woord. En dan komt de eerste de
beste vreemdeling langs.
LOODGIETER
Valk begon er als eerste over.
NADINE
Die had hij nog nooit ontmoet.
ALICE
Wat vroeg Valk nog meer?
LOODGIETER
Die ging weg. Ik weet niet meer waarom.
NADINE
Omdat mijn dochter het brood nat stond te huilen.
LOODGIETER
Ik weet het weer. Wat een dag.
NADINE
Praat me er niet van.
ALICE
Laat je niet afleiden. Wat is er allemaal gezegd?
NADINE
U bent ons uitleg verschuldigd.
LOODGIETER
Het is niet iets wat ik zeg of doe. Het is wie ik ben. Mademoiselle, toen ik aan
kwam lopen, u vertelde me direct van uw vriend en hoe u op zag tegen
vanavond.
NADINE
Waarom zag jij op tegen vanavond?
ALICE
Omdat ik altijd opzie tegen een avond met jullie. Het kruisverhoor over wat ik
doe en hoe het met me is en het oordeel, aan het eind van de avond altijd het
oordeel.
NADINE
Als je het zo verschrikkelijk vindt, waarom kom je dan.
LOODGIETER
Dat is de aard van het beestje.
NADINE
Een dier doet nooit iets tegen zijn zin. Je kunt hem dwingen, maar hij zal
zichzelf nooit geweld aan doen.
ALICE
We hadden het niet over mij, we hadden het over papa.
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LOODGIETER
Wat ik wil zeggen: mensen geven zich makkelijker bloot tegen een vreemde. Ik
ben een eenvoudige reiziger. Een pelgrim. Mensen zien me als een biechtvader.
Bij mij zijn hun verhalen veilig. Ik reis de volgende dag weer verder.
NADINE
En wat heeft mijn man u allemaal opgebiecht.
LOODGIETER
Niets. Niets. Hij heeft zijn hart gelucht. Ik heb wat over mijn reis verteld. Dat ik
mijn vrouw niet miste, omdat ik wist dat ik altijd weer naar huis kon. En hij
vertelde over Portugal. Dat hij voor hij sterft zo graag nog eens terug zou gaan,
maar dat hij er zo bang voor is.
ALICE
Arme papa.
NADINE
Mannen.
LOODGIETER
Sommige durven niet.
15.
Belca komt op met een spies.
Stilte.
BELCA
Spiesen.
Zet hem neer. Belca gaat weer af.
Nadine proeft het vlees terwijl Alice en de Loodgieter gespannen afwachten.
ALICE
En?
NADINE
Niet slecht. Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat er niets aan de hand is.
Belca komt op, met een bord met een met rijst gevulde paprika. Hij gaat aan tafel zitten.
Schenkt zichzelf een glas wijn in en begint te eten. De anderen volgen zijn handelingen
zwijgend.
BELCA
Wat? Hebben jullie nog nooit iemand een gevulde paprika zien eten?
ALICE
Als ik eerlijk ben. Nee.
NADINE
Nee. Wij eten nooit gevulde paprika.
Iedereen kijkt naar de loodgieter.
LOODGIETER
Ik kan het me niet herinneren.
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Maar, mensen eten wel paprika. Toch?
NADINE
Dat komt voor.
ALICE
Ik heb er wel van gehoord.
BELCA
Wat is dit voor onzin. Natuurlijk eten mensen paprika’s. Vegetariërs eten
paprika’s. Moslims eten paprika’s. Linkse radicalen eten paprika’s.
ALICE
Wat kraam je nou allemaal uit.
BELCA
Dat vriendje van jou. Hij heeft alles verteld.
NADINE
Zie je wel dat hij het wist. Daarom is hij zo overstuur.
BELCA
Ik ben niet overstuur. Ik ben de rust zelve.
NADINE
Je eet paprika. Je bent jezelf niet.
ALICE
Wat vindt u daar nou van?
LOODGIETER
Paprika schijnt heel gezond te zijn.
NADINE
U begrijpt heel goed wat we bedoelen.
LOODGIETER
Ik weet niet of jullie allemaal op het zelfde spoor zitten.
NADINE
Onzin.
BELCA
We zijn een gezin.
ALICE
Wij voelen elkaar feilloos aan.
LOODGIETER
Ik wil maar zeggen: ik dacht dat mijn paard dood ging.
NADINE
Alle paarden gaan uiteindelijk dood. U wilt niet weten hoeveel paarden ik uit
hun lijden heb verlost.
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LOODGIETER
Dank u. Wat ik wil zeggen: ik dacht dat mijn paard dood ging, dat het onder uw
handen de geest had gegeven, leeggelopen, ontzield. Maar die gedachte, dat
kwam niet door wat u had gezegd of wat iemand mij had vertelt. Die had ik
mijzelf ingeprent. En daar gaat het om. U zult elkaar heus wel verstaan, wie ben
ik om te zeggen dat het anders is, maar u moet niet vergeten dat er ook altijd
een stem is in uw hoofd. Dat er iets is dat u uzelf vertelt. En die stem, die leidt
af. Die maakt dat u niet goed naar anderen luistert.
BELCA
U bent een wijs man.
LOODGIETER
Ik ben helemaal geen wijs man. Iedereen dicht mij maar wijsheid toe omdat ik
toevallig met een kar en een paard op weg ben naar het Beloofde Land. Een
dwaze tocht, een hachelijke onderneming. En overal waar je komt, word je als
halve heilige onthaald. Wat weet ik nou? Ik maak de meest eenvoudige
opmerkingen en die worden als openbaring opgevat. Op die manier kan
iedereen wijs zijn. Roep maar een spreekwoord.
NADINE
Ik kan hem niet volgen.
ALICE
Ik begrijp er geen snars van.
BELCA
Geen woord.
16.
LOODGIETER
Waarom vraagt u niet gewoon aan uw man hoe hij zich voelt? Wat hij heeft
gezegd? Wat hij denkt? Wat hij hoopt?
NADINE
Alleen het idee al.
BELCA
Zo zijn we niet getrouwd.
ALICE
Papa. Waarom praat je nooit over Portugal?
BELCA
Er valt niets te zeggen.
ALICE
Wat heb je Valk verteld?
BELCA
Niets.
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NADINE
Waar ben je bang voor?
ALICE
Dat het tegen valt.
BELCA
Dat ik blijf.
17.
NADINE
Mist u uw vrouw echt niet?
LOODGIETER
Nee.
NADINE
Helemaal niet. Bent u nooit eenzaam?
LOODGIETER
Ik weet niet wat dat is.
NADINE
Als u alleen bent, dat u dan zo’n leeg en ongelukkig gevoel krijgt.
LOODGIETER
Nee. Dat ken ik niet.
NADINE
U bent een gezegend mens.
LOODGIETER
Ik heb eens geprobeerd om eenzaam te worden. Ik was jarig en ik kwam aan in
het kleinste dorpje dat je je kan indenken. Ze hadden er een kroeg en een kerk
en verder niets. Ik dacht, dat is het toppunt van eenzaamheid; op je verjaardag
aan de bar zitten en een rondje geven voor een lege gelagkamer. Maar het werd
een fiasco. Er zat een Zwitser aan de toog die met alle geweld gezellig wilde
doen. Gastvrij dat hij was. Ik moest van hem drinken en eten. Ik mocht bij hem
thuis in bad. Echt gezellig wilde het niet worden. Ik was er niet ontvankelijk
voor.
ALICE
Soms ben je juist eenzaam met heel veel mensen om je heen.
LOODGIETER
Ik kan goed alleen zijn.
NADINE
Mag ik met u mee?
ALICE
Moeder?
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LOODGIETER
Waarheen?
NADINE
Op reis.
LOODGIETER
Dat gaat niet.
NADINE
Waarom niet? Ik zou voor u zorgen.
ALICE
Papa. Zeg er eens wat van.
LOODGIETER
Niemand hoeft voor mij te zorgen. Alles wat ik nodig heb kom ik op mijn reis
tegen.
NADINE
Ik zou weg van hier zijn. Heerlijk.
ALICE
Papa!
BELCA
Laat je moeder uitspreken.
NADINE
Mijn praktijk kan me gestolen worden. Mijn dochter is volwassen. Die maakt
haar eigen keuzes. En mijn man… mijn man zou moeten doen wat u doet.
Werkelijk iets maken van het leven. Het leven ten volle genieten. De wijde
wereld in trekken en mij verleiden om met hem mee te gaan. Hij zou zijn
dromen moeten delen.
LOODGIETER
Daar bent u toch veel te nuchter voor.
NADINE
Dat is mijn droom.
LOODGIETER
U verdient de kost. Met alles wat hij doet wil hij u plezieren en het enige wat u
hem vraagt zijn praktische zaken. Een glas wijn. Een stuk vlees. Een schoon
huis. Het opvoeden van uw dochter. En hij doet het. Allemaal. Van iemand die
u al die jaren zo gekneed heeft, daar kunt u toch geen avontuur meer van
verwachten. Als u avontuur wilt, moet u het zelf vinden. Zelf opzoeken.
NADINE
Misschien moeten wij ook een woonwagen bouwen.
BELCA
Ik bouw alle woonwagens die je maar wilt, mijn duifje.
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LOODGIETER
Maar het laatste wat u moet doen is wat ik gedaan heb. Mij navolgen is
gedoemd te mislukken. Bouw uw eigen woonwagen, maar bouw geen
woonwagen.
NADINE
U heeft gelijk.
Stilte.
Ik ben moe. Ik ga naar bed. Morgen weer vroeg op. Zwangere pony’s. Katten.
Honden. De hele beestenbende.
BELCA
Ik kom ook zo, duifje.
NADINE
Drink nou maar eerst je wijn op.
Stilte. Voor ze afgaat.
De dag dat jij het in je hoofd haalt om naar Portugal te gaan, neem ik een hond.
Als je dat maar weet.
18.
LOODGIETER
Ik droeg nooit een ring. Met mijn werk is een ring dragen helemaal niet handig.
Speciaal voor deze reis heb ik een ring gekocht. Om het juiste signaal af te
geven naar vrouwen die ik onderweg zou tegen komen. De vorige was zoek
geraakt. Ik kocht er eentje bij de lommerd, maar die kwam misschien wel uit
een huwelijk dat op de klippen was gelopen, zei mijn vrouw. Daar was ze op
tegen, dat zou maar ongeluk brengen. Dus toen heb ik toch maar een nieuwe
ring gekocht. Het duurde even voor hij niet meer zo glom.
ALICE
Valk en ik hebben ringen gekocht.
BELCA
Ringen?
ALICE
Dat is toch wat je doet als je samen gaat.
BELCA
Jullie zijn verloofd.
ALICE
Als we verloofd waren, zouden we ook gaan trouwen.
BELCA
Wil je niet trouwen.
ALICE
Jawel. Ooit.
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BELCA
Maar niet met hem.
ALICE
Jawel. Maar Valk wil me niet ten huwelijk vragen voor hij me kan onderhouden.
Met zijn huidige baan als accountant verdient hij niet veel. Tijdelijk contract.
Onderaan de ladder.
De loodgieter en Belca wisselen blikken uit.
BELCA
Zo traditioneel had ik hem niet ingeschat.
19.
Valk op.
ALICE
Valk! Daar ben je.
VALK
Ik heb een nieuw paard voor u.
LOODGIETER
Een nieuw paard
VALK
Voor u. Een nieuw paard.
LOODGIETER
Ik heb al een paard.
VALK
Dat paard gaat dood.
LOODGIETER
Het is ziek.
VALK
Het gaat dood. Dat heeft u zelf gezegd.
LOODGIETER
Ieder paard gaat een keer dood.
VALK
En ik heb een nieuw paard voor u.
LOODGIETER
Ik wil geen nieuw paard. Ik heb een paard en als het dood gaat, dan houdt het
hier op. Dan is dit tot waar ik gekomen ben.
VALK
Ik heb het gered.
LOODGIETER
Gered. Waarom?
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VALK
U heeft een nieuw paard nodig. Die reis, die kan toch niet zomaar ten einde zijn.
U kunt niet zonder paard.
LOODGIETER
Ik kan heel goed zonder paard. Ik snak naar het moment dat het afgelopen is
met die rare reis. Dan kan ik eindelijk gaan doen wat ik altijd al wilde: een saai
en regelmatig burgerlijk leven leiden.
VALK
Dat meent u niet.
LOODGIETER
Zeker wel. Dat heb ik toch al gezegd.
BELCA
Daar was hij niet bij.
ALICE
Dat was met moeder.
LOODGIETER
Ik zou niets liever dan een eenvoudige burgerman zijn.
VALK
Waarom bent u dan ooit op reis gegaan?
LOODGIETER
Tja, geef daar maar eens antwoord op.
VALK
Dat vraag ik.
LOODGIETER
Het is nou eenmaal zo gelopen.
VALK
Dat is geen antwoord.
LOODGIETER
Er komen dingen op je pad en daar moet je iets mee doen.
VALK
Juist. Ja.
LOODGIETER
En in mijn geval was dat Sint Franciscus en zijn bezoek aan de sultan en daarna
is het allemaal een beetje uit de hand gelopen.
VALK
Maar ik kom ook op uw pad. En ik ben dan wel Sint Franciscus niet, maar ik
houd wel van dieren. En ik heb een nieuw paard voor u.
LOODGIETER
Nou moet je er over ophouden. Ik heb een paard, dat is nog niet dood en de
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dokter heeft gezegd dat de kans zelfs reëel is dat hij er weer boven op komt.
VALK
Reëel.
LOODGIETER
Ja.
VALK
Echt?
LOODGIETER
Ja.
VALK
Dat is prachtig.
LOODGIETER
Zo zou je het kunnen zeggen.
Ik moet er een draai aan geven.
VALK
Maar wat moet ik nou met het paard?
LOODGIETER
Breng het terug.
VALK
Dat kan niet.
LOODGIETER
Het is wel tragisch, maar waarschijnlijk is het ziek of kreupel of depressief.
Geloof me, zo´n paard gaat niet voor niets naar de slacht.
VALK
U heeft uw paard ook van de slacht gered.
LOODGIETER
Als je goed hebt geluisterd, weet je ook wat er allemaal voor nodig was om hem
te leren berijden. Breng het paard terug.
VALK
Ik heb het gestolen.
ALICE
Je hebt wat?
VALK
Ik heb vrienden bij het dieren bevrijdingsfront.
ALICE
Vrienden.
VALK
Normaal bevrijden die apen uit laboratoria of nertsen uit een fokkerij. Maar
toen ik uw verhaal vertelde waren ze zo ontroerd. Ze kwamen spontaan in actie
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en hebben direct vanavond een overval gepleegd op een paardenslager en alle
dieren bevrijd.
ALICE
En ben je mee geweest. Wat stoer.
LOODGIETER
Ik wil dit allemaal niet weten.
VALK
Ze zijn net als ik vol bewondering over hoe u reist. De vrijheid. De
zelfstandigheid.
LOODGIETER
Dat is allemaal goed en wel, maar dat paard dat moet terug. Hoe dan ook. Laat
het los het in bos, laat het achter op de stoep van het politiebureau. Bind het
vast voor de kerk. Het maakt me niet uit wat je er mee doet. Het is contrabande
en ik wil er niets mee van doen hebben.
VALK
Ik begrijp het.
LOODGIETER
Echt?
VALK
Ik neem het aan. Ik bewonder u. U heeft het hart op de juiste plek. Ik zal doen
wat u vraagt. Ik zal het paard loslaten. Het zal zijn eigen weg moeten vinden.
Zijn eigen kansen pakken. Zijn vrijheid verdienen.
LOODGIETER
Prachtig. Doe dat.
20.
ALICE
Valk.
VALK
Ja.
ALICE
Ik heb het mijn moeder verteld.
VALK
Hoe reageerde ze.
ALICE
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik heb er niet op gelet.
Hoe reageerde mijn moeder?
LOODGIETER
Niet.
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VALK
Niet?
LOODGIETER
Ze reageerde eigenlijk niet.
ALICE
Papa?
BELCA
Ja.
ALICE
Hoe reageerde moeder ?
BELCA
Waarop?
ALICE
Je weet wel.
BELCA
Ik was er niet bij.
ALICE
Jawel.
BELCA
Ik stond bij het vlees.
ALICE
Doe niet zo flauw.
BELCA
Echt.
LOODGIETER
Ze was blij. Ik zag het in haar ogen.
BELCA
Blij?
LOODGIETER
Verheugd. Zoals moeders zijn.
VALK
Eigenlijk is het ook niet belangrijk.
ALICE
Niet.
VALK
Daar ging het toch om? Dat het niet belangrijk zou zijn.
ALICE
Je hebt gelijk. Ik was het vergeten. Sorry van dat ik zoveel weg was eerder
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VALK
Sorry van dat ik weg was later.
ALICE
Het was uiteindelijk niet echt een samen avond.
VALK
Nee.
ALICE
Erg?
VALK
Nee. Jij erg?
ALICE
Nee.
VALK
Was het goed?
ALICE
Ik denk het wel. Jij?
VALK
Ik heb me niet laten wegjagen.
ALICE
Ik denk meer dan dat. Wat denkt u?
LOODGIETER
Ik? Ik denk niets.
VALK
Ga je mee?
ALICE
Het paard vrij laten?
VALK
Bijvoorbeeld.
Valk en Alice gaan af.
21.
Stilte.
BELCA
Soms is het beter om maar even niets te zeggen.
LOODGIETER
Het gaat over. Het gaat allemaal voorbij.
BELCA
Alle misverstanden.
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LOODGIETER
De pijn.
BELCA
De waarheid.
LOODGIETER
De reis.
BELCA
Wijn?
LOODGIETER
Wijn.
Donkerslag.
22.
De loodgieter, alleen.
LOODGIETER
Ach lieve heer. Ik wil u nog even danken voor dat het allemaal goed is gekomen
met het paard. De hele nacht heb ik gewaakt en vanochtend liep hij alweer
grazend door de wei. Ik hoop dat ik u niet heb ontrieft met mijn geprevel, maar
ik voelde toch iets van angst en spijt dat hij alsnog de geest zou geven. Hoe hij
daar lag na het hevelen en naar mij opkeek als een stervend paard. Maar
sterven deed hij niet.
Er komt wat kijken bij een paard. De romantiek van het eerste uur is snel
vervlogen. ‘t Beest moet eten en poepen en ‘t neemt ruimte in. De hele
achtertuin ging er aan. ’t Vraagt wat geduld en aandacht, maar het paard heeft
me toch maar vast naar Zuid Frankrijk gebracht.
Enfin. Ik wil u graag danken dat ik mijn reis nog even voort mag zetten. Dus.
Bedankt.
Maar als ik nou eerdaags weer op pad ga. Zou het dan mogelijk zijn dat een
volgend plekje voor de wagen iets meer uitzicht heeft? En niet te ver van een
gezellig restaurantje ligt. U begrijpt wel. Is dat teveel gevraagd?
Fin
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Over het stuk
Het idee voor dit toneelstuk ontstond vanuit een ander project waar ik mee
bezig ben: het non-fictie reisverhaal ‘Onze Loodgieter’. In het kort: Onze
Loodgieter reist met kar en paard naar het Beloofde Land. De mensen die hij
onderweg tegenkomt herinneren zich door zijn onverwachte verschijning vaak
hun eigen dromen: wat voor wonderbare reizen ze wel niet hadden willen
ondernemen.
De ontmoeting in dit stuk, tussen een onverwachte reiziger en een enigszins
disfunctioneel gezin, is een samensmelting van vele fragmenten en verhalen
over zijn reis, waarbij ik met name geput heb uit ontmoetingen in Zuid
Frankrijk. Onze loodgieter vertelde over zijn bezoek aan een dorp met een
bonte verzameling bewoners. Over iedereen die hij daar ontmoette had hij wel
‘een verhaal’. Ik krabbelde een paar zinnetjes als terzijde bij mijn aantekeningen
over dat stuk van zijn reis. Deze korte tekst diende voor mij als premisse voor
het stuk.
Mensen doen nooit wat ze echt willen.
Uit angst om te falen.
Ze kiezen voor wat de grootste kans op succes geeft.
Mensen willen altijd dat wat ze niet hebben.
Ze willen dat er iets te wensen over blijft.
Het was voor het eerst dat ik een theatertekst schreef op basis van non-fictie
materiaal. Met mijn loodgieter heb ik een intensief jaar achter de rug. Ik weet
hoe hij praat en redeneert, hoe hij zich presenteert, wat zijn twijfels zijn. Ik denk
dat het stuk eigenlijk geboren werd toen hij zich eens liet ontvallen dat hij soms
genoeg had van zijn rare reis, dat hij het liefst een gewone burgerman wilde zijn
en een rustig leven wilde leiden. Is dat niet eigen aan ieder dramatische
personage? Voorbestemd zijn voor grote, opmerkelijke daden, maar altijd
voorzien zijn van twijfel, een tegenkracht.
En als zo iemand dan op reis ook nog mensen tegenkomt die een vergelijkbare
dubbelheid in zich dragen, dan is de blauwdruk voor een toneelstuk compleet.
Met dank aan
Melan Floris Lambers, Nico Assinck, Sophie Lambers, Martijn Spruit, Joost
Hermus, Glynes Terborg, Desiree Deitmers, de bevolking van Roquefort les Pins
en uiteraard het paard Partout en mijn loodgieter.
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