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GRAS
Gras ging op 30 september 1999 in Première in theater Gasthuis Amsterdam Regie: Daniëlle
Wagenaar Spel: Herman van Baar, Niek van der Horst, Manon Nieuweboer, Liesbeth Peters
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HERMAN Kijk, die mensen hebben een Midas.
MANON Verrek.
HERMAN Exact zo een als wij hadden.
MANON Maar zonder dat ding voorop.
LIESBETH Was dat wel een Midas?
HERMAN Nou en of.
LIESBETH Dat haar.
MANON Weet je nog? Jeroen Dunselman?
HERMAN Zijn het Nederlanders?
LIESBETH Zie je toch.
HERMAN Kijk nou.
MANON Ah nee.
NIEK Is dat een vis?
LIESBETH‘Is dat een vis.’ ‘Is dat een vis.’ Wat denk je?
MANON Nou lekker, op van die stoeltjes.
HERMAN Ik begrijp dat niet. Dat zit toch helemaal niet prettig.
NIEK Is dat een vissenoog?
MANON Heb je het over hem of over haar?
LIESBETH Dan heb ik liever een fles hoor.
MANON Ja, wij wel.
LIESBETH Dat moeten die mensen zelf toch ook wel door hebben?
MANON Je zou verbaasd staan.
HERMAN Zij lijkt het allemaal vrij normaal te vinden.
LIESBETH Ik ben blij dat jij dat gewoon met een zeefje doet.
MANON Anders ik wel.
HERMAN Maar dat trapje is anders.
LIESBETH Waar is die Midas van ons gebleven?
MANON Ach, dat ding was zo uitgeleefd, door die honden.
NIEK Nemen wij een hond?
HERMAN Als we een hond nemen, nemen we weer een Duitse staande.
MANON Maar die gaan allemaal zo vroeg dood.
HERMAN Dus nemen we geen hond.
MANON Dat is de pest hè, van die Duitse staande’s.
HERMAN Van die teefjes dan.
MANON Die krijgen allemaal iets aan de tepels.
LIESBETH Neem je toch een mannetjeshond.
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NIEK Mannetjeshond.
MANON Ik wil geen mannetje.
HERMAN Dus nemen we geen hond.
MANON Kijk nou.
LIESBETH Dat wordt vissen.
MANON Dat wordt zeker vissen.
NIEK Of takelen.
MANON Takelen! Nog beter.
HERMAN Hij kan er anders ook wat van.
MANON Ja, op z’n stoel.
LIESBETH Zeker familie van oma Schiedam.
MANON Hoezo?
LIESBETH Die schenen.
MANON Oh zo.
HERMAN Meer familie van een Duitse staande.
NIEK Zullen we het ze gaan vragen?
LIESBETH Ga je gang.
NIEK Kan je toch gewoon vragen?
LIESBETH Tuurlijk. Moet je meteen wat slavinken meenemen.
MANON Daar zouden we ze nog wel ’s een plezier mee kunnen doen ook.
NIEK Lekker slavinken eten in de Midas!
MANON Ongelooflijk.
LIESBETH Maar wel dapper.
MANON Ah kom op hé.
LIESBETH Grapje.
NIEK Het is een vogel.
LIESBETH Jezus ja.
MANON Tsss.
LIESBETH Ik kijk niet meer.
HERMAN Verbazingwekkend. Werkelijk verbazingwekkend.
MANON En waarschijnlijk vinden ze het zelf allemaal heel normaal.
HERMAN Natuurlijk. Dat vinden ze allemaal.

2
LIESBETH De rolverdeling.
MANON Ik ben jouw moeder.
LIESBETH Oh leuk.
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MANON Leuk? Weinig keus, hè. Ik kan moeilijk zeggen dat het zo gepland was.
HERMAN Ben ik de vader?
MANON Dat vraag je me nu?
HERMAN Nee, even voor de duidelijkheid, ik ben dus jouw echtgenoot.
MANON Ja lieverd, we moesten wel, ik was zwanger.
LIESBETH Van Niek?
MANON Van jou.
LIESBETH Maar Niek is veel ouder dan ik.
MANON Niek is de jongste.
NIEK Niek is de jongste!
MANON Niek is de jongste.
LIESBETH Ja maar Niek –
NIEK Niek is de jongste.
MANON En we zijn op vakantie.
NIEK En het lijkt me leuk als ik af en toe een handgranaat opgraaf.
MANON En Niek is niet helemaal goed.
LIESBETH Niek is niet helemaal goed? Lekker makkelijk.
MANON En daar kan hij zelf natuurlijk helemaal niets aan doen, hè, jochie van me.
LIESBETH En waarom is Niek niet helemaal goed?
MANON Dat weten we niet, zal wel iets erfelijks zijn geweest.
HERMAN Waar is dat voor nodig, dat hij niet helemaal goed is?
MANON Ja! Als we dat zouden weten.
HERMAN Waarom wil jij niet helemaal goed zijn?
NIEK Daar kan ik niets aan doen.
LIESBETH En dat vinden wij normaal?
MANON Wij weten niet beter. Wij zijn een gezin.
LIESBETH Dat staat al vast?
MANON Ja schat, je hebt je familie niet voor het uitkiezen, wij zijn een gezin en wij zijn samen op vakantie.
LIESBETH Ja, maar ik ben al jaren uit huis, want ik ben de oudste, dus ik ben niet mee gegaan.
MANON Maar voor deze speciale gelegenheid heb je een uitzondering gemaakt en dus ben je weer, net als
vroeger, met
je ouders en je kleine gekke broertje, met de caravan, in Frankrijk.
LIESBETH Speciale gelegenheid?
NIEK Gelegenheid.
MANON We gaan de familiebanden weer ’s lekker aanhalen.
NIEK Ik heb geen moeite met woorden. Ik kan erg goed woorden herhalen. Als iemand zegt: elastiekje, dan
herhaal ik
zo: elastiekje. Ik heb ook geen moeite met zinnen. Ik heb absoluut geen enkele moeite met zinnen.

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.
© Esther Gerritsen
esther.gerritsen@hccnet.nl
www.esthergerritsen.nl
gedownload op 30 juni 2022

42
Bijvoorbeeld:
‘De locomotief staat op de rails.’ Of zelfs een vraag: ‘Waar dient dat mesje voor?’ Ik kan verbanden
leggen, tussen
verschillende dingen. Ik onderneem graag activiteiten. Ik hou van lichamelijk werk.

3
LIESBETH Dat moment. Het moment dat we aankwamen. Dertien uur in de auto gezeten. Iedereen moe. De
hele weg
ruzie gehad MANON Ruzie?
LIESBETH Niek en ik.
NIEK Beschuldig jij mij ergens van?
MANON Liesbeth heeft het over vroeger schat.
LIESBETH Precies dat moment, als de hele vakantie nog voor ons lag, dat was het vreselijkste moment van
de hele
vakantie.
MANON Dat zeg jij.
LIESBETH Maar we wisten het allemaal, alleen was ik de enige die het uitsprak, en daar kon jij niet tegen.
MANON Precies, we waren nog niet aangekomen of jij begon al.
LIESBETH Precies zo ja.
HERMAN Hé, meiden kom op –
LIES.+ MA. Pa!
LIESBETH We hebben geen ruzie.
HERMAN Dat zei ik dan, ‘hé meiden, kom op, het is LIESBETH Jij was altijd al zo bang dat er ruzie kwam.
MANON En precies daarom kregen we nou echt ruzie.
HERMAN Ja, want LIESBETH Nee, zo ging het niet. Jij gaf ‘m de kans niet om iets te zeggen.
MANON Wat wou je zeggen schat?
HERMAN Ik vroeg me af, waar dat voor nodig is, ruzie.
LIES.+ MA. We hebben helemaal geen ruzie!
LIESBETH Wij zeggen dingen gewoon directer.
HERMAN Dat vroeg ik mij dan altijd af.
MANON Eerst maar ’s effe een bakkie koffie!
LIESBETH Dat zei je toen ook altijd!
MANON Als ik uren in een auto heb gezeten, heb ik wel zin in koffie ja.
LIESBETH Maar dat is zo leuk, die gewoontes die nooit veranderen.
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NIEK Waar is mijn schep?
LIESBETH Ja, ook! Precies zo! Niek die altijd wat kwijt was!
NIEK Nu moet jij goed naar mij luisteren. Ik ben mijn schep kwijt. Ik ben alleen maar mijn schep kwijt. Dat
is het enige
dat ik kwijt ben. Mijn schep. Meer niet.
MANON Ze heeft het over vroeger, schat.
NIEK Ik ben nú mijn schep kwijt. Ik wil nú weten waar mijn schep is.
MANON Achter in de auto.
LIESBETH Zoals altijd.
HERMAN Het schijnt dat er hier een –
MANON Och schatje.
LIESBETH Papa.
MANON Laten we eerst maar ‘s even koffie drinken, wie zet er koffie, ik zet dus koffie.
NIEK Jullie kunnen ophouden met zoeken. Ik heb mijn schep gevonden. Hij lag in de kofferruimte van de
auto.
HERMAN Bijbels openluchtmuseum.
MANON Wat?
HERMAN Het schijnt dat er hier een bijbels openluchtmuseum is.
MANON Dat heb je in Nederland toch ook?
HERMAN Ja, maar hier dus ook.
MANON Dat heb je ook in Nederland.
HERMAN Ja, maar hier ook.
MANON Ja, maar dat heb je in Nederland toch ook?
HERMAN Ja, maar… hier ook.
MANON Wat bedoel je nou?
HERMAN Dat er hier een bijbels openluchtmuseum is.
MANON Ja, en ik zeg, dat heb je in Nederland ook.
HERMAN Ja, maar, misschien is het leuk –
MANON Ik snap het niet hoor, zeg ik nou iets raars? Dat is toch zo? Dat heb je toch in Nederland?
HERMAN Misschien is het dan leuk, om daar in Nederland een keer naar toe te gaan.
MANON Ja, maar we zijn nu hier.
HERMAN Ja.
MANON Af en toe volg ik jou echt niet.
NIEK Bijbels openluchtmuseum.
HERMAN ‘In dit museum staat u oog in oog met de wereld van de bijbel.’ Dat is met echte mensen die
bijbelse figuren
naspelen.
NIEK Bijvoorbeeld, met Jezus?
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HERMAN Met iemand die Jezus speelt. Misschien wel ja.
NIEK En wie is dat dan?
HERMAN Gewoon, zomaar iemand.
NIEK Bijvoorbeeld, iemand zoals ik?
LIESBETH Ja hoor, gewoon iemand zoals jij.
HERMAN Misschien kunnen we morgenochtend MANON Dat zien we morgenvroeg wel.
LIESBETH Nee, moet je dat zien.
MANON Dat moeten die mensen toch zelf weten.
LIESBETH Tuurlijk, maar het is zo’n lullig gezicht.
NIEK Ik ben dus Jezus.
MANON Je bent een lekker jong, dat ben je.
NIEK Ik ben Jezus.
MANON Dan moet je maar ’s over het zwembad lopen.
NIEK Kut.
LIESBETH Dat zegt Jezus niet.
MANON Waar is de koffie?
NIEK Ik ga een gat graven.
MANON Niet naast de caravan.
LIESBETH Wat ga je doen?
HERMAN Graag achter de caravan, Niek.
NIEK Is er nog iemand voor wie ik een gat moet graven?
MANON Niet zo groot hè schat.
LIESBETH Waarom gaat hij een gat graven?
MANON Laat die jongen toch.
HERMAN Hé Liesbeth, dat is leuk, jij had het daarnet over die mensen hè, aan de overkant en dat je dat dan
gênant
vindt, zo ken ik dus een man, dat is net zoiets, daarom moest ik eraan denken, dat is wel een leuke
anekdote, en die
gaat dan naar het toilet, en als die terugkomt, vertelt hij altijd hoeveel toiletpapier hij heeft gebruikt.
NIEK Toilet.
MANON Oh, wie is dat dan? Die ken ik niet.
LIESBETH Jaja.
NIEK Wat zei je?
LIESBETH Hè?
NIEK Wat zei je?
LIESBETH Ik zei, ja ja.
NIEK Twee keer. ‘Ja ja.’ ‘Ja ja.’
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LIESBETH Doet hij dat nou nog steeds?
MANON Jij hebt toch ook wel je gewoontes?
HERMAN Laat jij je haar niet meer lang groeien?
LIESBETH Ik liet mijn haar niet lang groeien.
MANON Toen je zo klein was, maakte ik altijd een knotje.
HERMAN Nu kan je geen knotje meer.
LIESBETH Ik snap sowieso niet waarom je een knotje maakt bij een kleuter.
HERMAN Het stond je maar wat leuk.
MANON Nooit meer knotjes.
HERMAN En nooit meer met je vader in bad.
LIESBETH Pa.
HERMAN Dat vond je maar wat leuk.
MANON Krijg jij nou een onderkin?
LIESBETH Ma!
MANON Iedereen-koffie-Liesbeth-wel-koffie-geen-koffie-wel-melk-geen-melk-twee-of-drie-klontjes-envan-wie-zijndeze-spullen-Niek-koffie-melk-pa?
LIESBETH Ik hoef geen koffie.
MANON Geen koffie?
LIESBETH Nee.
MANON Jij hoeft geen koffie?
LIESBETH Dat zeg ik toch.
MANON Dus jij hoeft geen koffie.
LIESBETH Nee.
MANON Moet je thee?
LIESBETH Nee. Ik hoef niks.
MANON Ze hoeft niks.
HERMAN Hier, heb je wat kleingeld. Ga maar een ijsje halen.
LIESBETH Och, lieverd toch.
HERMAN De rest mag je houden.
LIESBETH Pa!
HERMAN Wil je geen ijs?
LIESBETH Je kan het toch gewoon zeggen.
HERMAN (Terzijde:) Vroeger kocht ik vaak een ijsje voor haar, als ze verdrietig was, of als ze naar de
tandarts was
geweest, of zomaar omdat ze daar blij van werd, maar nu wil ze geen ijsjes meer, ze wil liever dat ik
regelmatig zeg dat ik van haar hou, terwijl ik meer zin heb om ijsjes voor haar te kopen, maar zij zegt dat
ik met die ijsjes bedoel, dat ik van haar hou, maar dat ik dat dus beter gewoon kan zeggen, dus wanneer ik
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haar nu een ijsje wil geven, dan moet ik dat niet doen, maar dan moet ik in plaats daarvan zeggen dat ik
van haar hou, dus dan zeg ik: je weet toch dat ik van je hou, terwijl ik bedoel: wil je een ijsje?
LIESBETH Ik ook van jou.
HERMAN Wil jij een ijsje?
NIEK Jezus eet geen ijs.
LIESBETH Jij bent Jezus niet.
MANON Vroeger had je ‘m een mep gegeven.
LIESBETH Vroeger had ik ook een knotje.
HERMAN Vroeger ging je nog met je vader in bad.
NIEK Vroeger, na de oorlog, kon je nog wel eens een handgranaat opgraven. Of op een landmijn trappen.
LIESBETH Vroeger kon ik daar al niet tegen als je dat soort dingen zei.
MANON Zo zijn kinderen.
LIESBETH Hadden we meteen ruzie.
MANON Kinderen.
LIESBETH Ik begrijp best dat je af en toe een hekel aan ons hebt gehad.
MANON Als moeder hou je altijd van je kinderen. Ondanks alles.
LIESBETH Ook al heb ik een rottig karakter, je houdt toch van me.
MANON Nee, ik bedoel niet ondanks je karakter, ik heb het over uiterlijk.
LIESBETH Jezus wat flauw.
MANON Nee, serieus, ik vond jou bijvoorbeeld geen mooie baby.
LIESBETH Iedere moeder vindt haar baby toch mooi?
MANON Nou, nee, dat kan ik nou niet zeggen.
LIESBETH Lelijk in de luier, mooi in de sluier!
MANON En een knap kind was je zeker ook niet. Nee, dat vond ik echt. Terwijl ik vreselijk veel van je hield.
Nog
steeds. Ik hou vreselijk veel van je, maar ik kan niet zeggen dat ik je mooi vind. Kan toch? (Terzijde:)
Weet je, dat
zij als baby zichzelf bevredigde? Zat ze met die kleine handjes van d’r, in haar kruis te wroeten.
Ongelooflijk.
LIESBETH Ma.
MANON Dat doen wel meer baby’s. Schijnt heel normaal te zijn.
LIESBETH Ja.
MANON Ik dacht dat je een jongen zou zijn.
LIESBETH Oh. Sorry!
MANON Had je Jasper geheten.
LIESBETH Zo heet de kat!
MANON Ja, nu wel.
HERMAN Hé, Liesbeth, trek ’s aan mijn vinger.
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LIESBETH Ik haat het als je dat doet!
HERMAN Je weet helemaal niet wat ik ga doen!
LIESBETH Ik haat dat!
HERMAN Ik vraag alleen maar of je aan mijn vinger wil trekken.
LIESBETH Wat is er mis met mijn haar?
HERMAN Je weet helemaal niet wat er dan gebeurt!
MANON Ik vind lang haar gewoon leuker.
HERMAN Ik vraag alleen maar of je aan mijn vinger wil trekken.
MANON Jij moet ermee lopen.
LIESBETH Kan jij niet Godverdomme gewoon een keer zeggen dat mijn haar leuk zit!
HERMAN Meiden.
LIESBETH WE HEBBEN GEEN RUZIE!
MANON WIJ ZEGGEN DINGEN GEWOON DIRECTER!
LIESBETH Hoe wil jij dat ik mijn haar doe?
MANON Maakt toch niet uit, als ik er niet van hou.
LIESBETH Jawel kut! Ik wil Godverdomme dat jij mijn haar leuk vindt! Ja? Dat wil ik! Dus zeg mij nú,
alsjeblieft!
Hoe ik in godsnaam mijn haar moet doen!
MANON Och kind wat zit je haar leuk! Zo goed? Kind, wat gezellig, met jou hier met je leuke haar! En dan
nog iets:
ben jij van plan om de hele vakantie te verpesten?

4
LIESBETH Moet je zien.
MANON Zeg dat wel.
LIESBETH Ik ben blij dat jij niet –
MANON Anders ik wel.
LIESBETH Je moet er toch niet aan denken.
HERMAN Heeft hij nou hetzelfde als dat vrouwtje bij jou op zwemmen?
LIESBETH Pa!
MANON Dan zou het toch veel meer aan de zijkant moeten zitten.
HERMAN Wat is het dan?
MANON Wat denk je zelf schat?
HERMAN Oh.
LIESBETH Moet je zien.
HERMAN Nee toch.
MANON En dan denken wij dat Niek anders is.
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NIEK Het is een emmer.
LIESBETH Doet hij dat met een emmer?
HERMAN Dat zal toch wel niet.
MANON Je ziet het toch.
HERMAN Dat kan toch niet.
LIESBETH Ik ben bang van wel.
HERMAN Verbazingwekkend.
MANON Ach. Is toch net zoiets als met die spaflessen.
LIESBETH Het is maar wat je hetzelfde noemt.
HERMAN Ja, voor mij hoeft het ook niet zo nodig.
MANON Dat weet ik ja.
NIEK Oh oh.
LIESBETH Gadverdamme.
MANON Ja. Ruim dat maar weer ’s op.
LIESBETH Ah nee.
HERMAN Gebruikt hij daar nou een lepel voor?
NIEK Ja, lekker met een lepel.
HERMAN Werkelijk verbazingwekkend.
MANON Het is nog niet eens zo slecht bekeken.
LIESBETH En dat arme kind maar schommelen.
HERMAN Och, toen jullie zo klein waren.
MANON Die tijd krijg je nooit meer terug.
LIESBETH Heb je die oudste gezien?
MANON Olifant.
NIEK Een olifant kan maximaal drie trucjes leren.
LIESBETH Ik heb haar gesproken bij de douches.
MANON Oh ja?
LIESBETH Begon meteen met, ‘mijn moeder dit…’, ‘mijn moeder dat…’
MANON Oh ja, zij wel.
LIESBETH Ja, echt zo van, alsof ik dat niet zou doen.
MANON Met dat huisje toch ook.
LIESBETH Ja ook zoiets.
MANON Alsof wij dat niet weten.
LIESBETH Ja, dat hebben wij toch ook geprobeerd.
MANON Ach, zo vaak.
HERMAN Waar was dat?
MANON Zwitserland.
HERMAN Zwitserland?
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MANON Chalet Monica.
NIEK Ja!
MANON Nou, ik wil niks zeggen maar –
LIESBETH Duwen!
NIEK Ja!
MANON Niet om het een of ander maar –
LIESBETH Kom op!
NIEK Ja!
MANON Hij moet gewoon dat dingetje opzij doen.
NIEK Ja!
HERMAN Nog een klein stukje!
MANON Hèhè.
LIESBETH Nou, was dat nou zo moelijk.
MANON Typisch.

5
LIESBETH Wat gaan we doen?
MANON Doen?
LIESBETH Wat gaan we doen. Vandaag. Deze week.
MANON Sinds wanneer moet ik jou vertellen wat we gaan doen?
LIESBETH We zijn hier toch om een speciale reden?
MANON Jij wilde toch naar Frankrijk?
LIESBETH Ik zei: laten we dan gewoon weer naar Frankrijk gaan, maar jij wilde toch MANON Kwam ik daar mee?
LIESBETH Ja!
MANON Ik dacht dat jij het had verzonnen.
LIESBETH Ik? Natuurlijk niet.
MANON Als je hier tegen je zin in zit moet je gaan hoor.
LIESBETH Ja sorry, maar het was toch om weer ’s samen iets te doen.
MANON Dat deden we vroeger toch ook niet.
LIESBETH Nee, maar vroeger moesten we.
MANON Is toch heel normaal, als je jong bent om met je ouders op vakantie te gaan.
LIESBETH Als je nog thuis woont, ja.
MANON Leek me leuk als het weer net als vroeger was.
LIESBETH We gaan niet iets doen?
MANON Het gaat er toch gewoon om dat we hier zijn.
LIESBETH Dat we hier zijn?
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MANON Je broer vraagt toch ook niet wat we gaan doen.
LIESBETH Die weet niet beter.
MANON Die gaat toch ook zijn eigen gang.
NIEK Jezus gaat altijd zijn eigen gang.
LIESBETH Jij wil dat ik weer met jullie op vakantie ga, om dan mijn eigen gang te gaan?
NIEK Maar Jezus eet geen ijs.
MANON Vroeger ging je toch ook je eigen gang?
LIESBETH Als ik toen mijn eigen gang was gegaan, was ik nooit meegegaan.
MANON Kan het nou nooit ’s een keer gewoon leuk zijn?
LIESBETH Ja Jezus.
NIEK Heer vergeef het hen, zij weten niet wat ze zeggen.
LIESBETH Kan jij nou Godverdomme niet ’s normaal doen?
MANON Liesbeth!
LIESBETH Je bent toch geen mongool!
MANON Liesbeth!
LIESBETH Nee, serieus, medisch gezien, je bent toch geen mongool? Jij hebt toch niet het syndroom van
down? Of
wel?
MANON Nee je broertje heeft niet het syndroom van down, nee.
LIESBETH Dus het is echt alleen zuurstofgebrek bij de geboorte? (Stilte.) Ja, wil ik wel ’s precies weten.
Weet hij het
zelf eigenlijk wel?
NIEK Syndroom.
LIESBETH Alleen zuurstofgebrek bij de geboorte dus.
MANON Dat denken ze ja.
LIESBETH Denken ze?
MANON Dat vermoeden we.
LIESBETH Maar dat is niet bewezen.
MANON Dat vermoeden we. Zeg ik toch.
LIESBETH Maar het zou dus ook kunnen van niet? (Niek begint op zijn hoofd te slaan en te gillen.)
MANON Kijk nou wat je doet! (Liesbeth begint op haar hoofd te slaan en te gillen.) Hou daar mee op. Doe
normaal!
LIESBETH En hij dan?(Niek stopt met slaan.)
NIEK Ik ben Jezus.
LIESBETH Je bent een nepmongool. Was je maar een echte mongool.
MANON Dat mag je niet zeggen.
LIESBETH Hoezo, heb jij iets tegen mongolen?
MANON Nou is het wel leuk geweest.
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LIESBETH Pa, wat vind jij? Vind jij dit normaal?
HERMAN Vroeger waren die dingen vrij normaal.
LIESBETH Oh?
HERMAN Dan had je in iedere familie wel iemand die…
LIESBETH Die?
HERMAN Zo iemand.
LIESBETH Oh, zo iemand. En wie was er dan zo iemand bij jullie?
MANON Je vader, die was zo iemand.
NIEK Ome Louike.
MANON Ik wil niets zeggen, maar daar staat koffie.
HERMAN Er is helemaal niets mis met ome Louike.
MANON Ik wil niets zeggen, maar daar staat koffie.
NIEK Ome Louike is helemaal geel.
HERMAN Omdat hij een colaverslaving heeft. Verder is ome Louike vrij normaal.
MANON Niet om het een of ander, maar die koffie staat nu dus koud te worden.
NIEK Ik wil geen koffie, ik wil cola.
MANON Je wordt bedankt
LIESBETH Ik haat gekken.
MANON Liesbeth!
LIESBETH Hij is toch niet gek?
NIEK Als je veel cola drinkt, ben je nog niet gek.
LIESBETH Nepmongool.

6
HERMAN Oh Liesbeth, dat is ook wel een grappige anekdote, dat was ook in Frankrijk, weet je nog, met die
types
naast ons, die dikke vrouw met die man, die met die kinderen, waarvan wij dachten dat hij met die
kinderen… dat
wij dachten… nou ja, dat het toch wel erg dubieus was hoe hij met die kinderen… - je moeder en ik… wij
hebben
geen seks meer. (Stilte.) Je moeder en ik hebben geen seks meer.
LIESBETH Oh.
HERMAN Dus dat hoef je ook niet te denken.
LIESBETH Oh.
HERMAN Ik kon me zo voorstellen dat je het een vreemd idee vindt dat je ouders - zeker nu we zo met z’n
allen - zo
dicht op elkaar - dat je denkt dat wij in die caravan - dat je ‘s nachts niet - omdat ik me kon herinneren dat
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ik als
kind - mijn ouders - mijn ouders waren hele vrije mensen - maar dat jij niet denkt dat - want dat is niet zo omdat ik
me dus kon voorstellen dat je het een raar idee vindt LIESBETH Ik vind dat helemaal geen raar idee.
HERMAN Het spijt me. Het ligt niet aan je moeder.
LIESBETH Dat hoef je mij toch niet uit te leggen.
HERMAN Ik wil dat je weet dat het niet aan je moeder ligt.
LIESBETH Pa.
HERMAN Je moeder, is een hele warme vrouw.
LIESBETH Pa, je hoeft het niet uit te leggen.
HERMAN Het komt door mij.
LIESBETH Pa.
HERMAN Ik hou er niet van.
LIESBETH Volgens mij moet je dit niet met mij bespreken.
HERMAN Ik heb er nooit echt van gehouden.
LIESBETH Pa.
HERMAN Vroeger deed ik het omdat het verwacht werd. Maar zeker toen jullie er eenmaal waren…
LIESBETH Zullen we een ijsje gaan halen?
HERMAN Ik wil daar best open over zijn. Ik vind het ook zo’n gedoe. Maar ook als ding. Hoe zeg ik dat.
Hoe dat bij
vrouwen zit. Ik vind het zo’n gefriemel.
LIESBETH Pa!
HERMAN Al dat vlees, dat LIESBETH Pa!
HERMAN Ik vind het gewoon smerig, zo’n … ‘kut’… zeggen jullie toch gewoon?
LIESBETH Pa, hou op.
HERMAN Sorry, ik zeg niet, dat jij je moet schamen, je moet natuurlijk trots zijn op je lichaam, maar het is
dus
persoonlijk voor mij, dat ik het een afstotelijk idee vindt, dat ik het aan moet raken, bij je moeder, dat ik er
in - of,
met je moeder tenminste LIESBETH Hou op.
HERMAN Sorry. Ik bedoel niet dat het aan haar ligt. Maar voor mezelf, met haar...
LIESBETH (schreeuwt) MAAAAAAAAA! MAMAAAAAAAAA! (Manon op.)
MANON Wat is er?
LIESBETH Een wesp.
MANON Zat hij aan je?
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LIESBETH Ma!
MANON Zelfs dat niet.
HERMAN Wat!?
LIESBETH Ma!
MANON Het spijt me, maar dat had ik tenminste kunnen begrijpen. Snap je dat?
HERMAN Gadverdamme! Denk jij dat ik? Met mijn eigen dochter! Gadverdamme. Met haar!
LIESBETH Pardon?
HERMAN Gadverdamme.
LIESBETH Omdat ik je dochter ben, hè, pa?
HERMAN Sowieso.
LIESBETH Pa!
NIEK Wil er iemand naar mijn gat komen kijken?
HERMAN Hé Niek, trek ’s aan mijn vinger.
NIEK Ik trek niet aan jouw vinger.
MANON Wat bedoel je daarmee? Vraagt papa jou dat vaker? Vraagt papa jou wel ’s vaker om ergens aan te
trekken?
HERMAN Gadverdamme! Wat denk jij wel!
MANON Ja, lieverd, ik weet toch af en toe ook niet meer wat ik moet denken. Je moet het toch ergens
vandaan halen!

7
LIESBETH Hé.
NIEK Hè?
LIESBETH Hé.
NIEK Twee keer: hé hé.
LIESBETH Ha ha.
NIEK Ja. (Stilte.) Wat is er?
LIESBETH Niks.
NIEK Ik weet het al. Jij wil een gesprek.
LIESBETH Hè?
NIEK Hè?
LIESBETH Ja. (Stilte) Weet jij wat mijn lievelingskleur is?
NIEK Zie je nou wel.
LIESBETH Ik zou dus niet weten wat jouw lievelingskleur is.
NIEK Ik hou niet van kleur.
LIESBETH Oh.
NIEK Ik hou van chocola, van caravans, van vliegen, van explosies en van rennen
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LIESBETH Ja ja.
NIEK Ja ja.
LIESBETH Vliegen?
NIEK Met het vliegtuig.
LIESBETH Je hebt nog nooit gevlogen.
NIEK Mama houdt van veel geld, en dat heeft ze ook niet.
LIESBETH Zegt ze dat?
NIEK Dat weet ik niet.
LIESBETH Dat zeg je.
NIEK Het lijkt me leuk als er oorlog was. Als we steeds weg zouden moeten rennen naar een kelder. Met
overal
modderspatten om je heen. Dat je de hele tijd smerig bent en overal bloed op je lijf.
LIESBETH Je weet niet wat je zegt.
NIEK Ik weet niet wat ik zeg. - Seks is lekker.
LIESBETH Oh. Met wie dan?
NIEK Ja, niet alleen.
LIESBETH Jij vindt seks lekker?
NIEK Alleen met mijn moeder. Ik ben niet gek of zo.
LIESBETH Dat soort dingen moet je niet zeggen.
NIEK Waarom niet?
LIESBETH Heb je het wel ’s met iemand gedaan?
NIEK Ik doe het niet met andere mensen dan mijn moeder. Ik ben niet achterlijk of een smeerlap.
LIESBETH Probeer jij grappig te zijn?
NIEK Jij doet het toch niet met andere mensen? En dan zeggen ze zeker tegen je dat het heel normaal is, dat
alle
mensen het zo doen, maar dat je het niet door mag vertellen.
LIESBETH Heeft mama je dat verteld?
NIEK Dat hoeft ze me niet te vertellen.
LIESBETH Heel grappig.
NIEK Wat is daar grappig aan?
LIESBETH Ja, heel grappig.
NIEK Wat vind jij zo grappig?
LIESBETH Ja, ’t is best.
NIEK Ik wil weten wat jij zo grappig vindt.
LIESBETH Ja.
NIEK Jij doet het toch niet met… ? Nee. Jij probeert me voor de gek te houden.
LIESBETH Ik?
NIEK Ik trap er niet in.
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LIESBETH Alleen met je moeder. Zieke fantasie van je.
NIEK Ben jij nu serieus?
LIESBETH Sorry?
NIEK Heb jij seksuele contacten met andere mensen dan je bloedverwanten?
LIESBETH Ja, hou maar op, ik snap ‘m.
NIEK Ik zeg niet dat jij afwijkend bent. Maar wat deze mensen met jou doen, dat is niet goed.
LIESBETH Okay, best. Jij beweert dat je met je moeder neukt?
NIEK Onze moeder.
LIESBETH Ik doe het niet met mijn moeder.
NIEK Omdat je op mannen valt.
LIESBETH Ik neuk ook niet met mijn vader.
NIEK Dus mama had gelijk.
LIESBETH Wat?
NIEK Ik zeg niets meer.
LIESBETH Jij bent ziek. Weet je dat?
NIEK Ja, dat weet ik.
LIESBETH Denk maar niet dat ik die onzin geloof. Zo gek ben je nou ook weer niet.
NIEK Daar heb je gelijk in.
LIESBETH Nou ja, dat je het verzint, daar moet je al behoorlijk gek genoeg voor zijn.
NIEK Precies wat mama zei.
LIESBETH Wat?
NIEK De rest van de wereld is gek. Of niet?
LIESBETH Ja, wie is hier nou gek! Wie is hier de hele vakantie bezig een gat te graven!
NIEK Iemand moet het doen.
LIESBETH Waarvoor dan?
NIEK Ik zeg niets meer.
LIESBETH Waarom graaf jij een gat?
NIEK Ik zeg niets.
LIESBETH Wat bedoel jij?
NIEK Dat weet je best.
LIESBETH Wat weet ik?
NIEK Ik ga het niet zeggen.
LIESBETH Wat bedoel je?
NIEK Ik zeg niets meer.
LIESBETH Je lult uit je nek.
NIEK Jouw woorden, niet de mijne.
LIESBETH Ach, hou toch je bek.
NIEK Ik zeg niets.
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LIESBETH Hou je bek.
NIEK Ik zeg niets.
LIESBETH Hou je bek!
NIEK Ik zeg niets.
LIESBETH Hou je bek!!
NIEK Ik zeg toch niets.
LIESBETH Hou je bek!!!
NIEK Ik zeg niets.
LIESBETH Rot op!
NIEK Ik ga.
LIESBETH Ga dan!
NIEK Ik ga al.
LIESBETH Rot op dan!
NIEK Ik ben al weg.
LIESBETH Rot op!
NIEK Wil je me alsjeblieft mijn schep aangeven? (Stilte.) Hij vroeg haar of zij hem alsjeblieft zijn schep
wilde
aangeven.
LIESBETH Eikel.
NIEK Eikel, beukennootje, gelegenheid, openluchtmuseum, kofferruimte, zuurstofgebrek, Duitse staande,
mannetjeshond, syndroom, colaverslaving, lievelingskleur, explosie, familieband, werkelijkheid,
fixatiespray,
fietstas, koperpoets, jomasalade, herinnering, sledehond, kantelramen, willekeur, stripfiguur,
knakendagen,
paniekzaaier, duivenmelker, huisarrest, afdruiprek, soepterrine, onderkleding, Melkertbaan, rondvaartboot,
handgranaat, clown, vingerkootje, slavink, opschrijfblok, overjas, hangplant, everzwijn, eendagsvlieg,
schoolplein,
kaasstolp, lama, afbakbrood, erfelijk, bruistablet, opklapbed, makelaar, varkenslapjes, ballpoint,
bloedverwant,
sprookjeswereld, flessenlikker, activiteiten, microfoonstandaard, afstandbediening, museumdirecteur,
nagellakremover, verjaardagsfeestje, arrestatiebevel, leverpasteitjes, conducteur, afwasborstel, koffer,
vlees, vis,
dertien, schat, Praag, hoofd, schouders, knie en teen.

8
NIEK Als ik thuis ben, ben ik thuis. Als mijn zus thuis is, is ze weg. Als ik schreeuw, schreeuw ik. Als mijn
zus
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schreeuwt, hoort ze haar moeder zeggen: dat is nergens voor nodig. Als mijn moeder zegt: ‘Dat is nergens
voor nodig,’ hoor ik mijn moeder één keer zeggen: ‘Dat is nergens voor nodig.’ Als mijn zus haar moeder
hoort zeggen:
‘Dat is nergens voor nodig,’ hoort zij haar moeder oneindig veel keren zeggen: ‘Dat is nergens voor
nodig.‘ Als ik ijs eet, eet ik het ijs dat ik van mijn vader krijg. En ik denk aan het ijs dat ik eet. Als mijn
zus ijs eet, is dat niet het ijs dat zij van haar vader kreeg. Maar zij denkt aan haar vader, en niet aan het ijs
dat ze eet. Als ik eet, eet ik. Als zij eet, denkt zij aan wat ze vroeger thuis at. Als ik eet, eet ik. Maar als ik
witlof eet, zou ik willen dat ik spaghetti at. En dan denk ik niet aan witlof. Maar als zij spaghetti eet, zou
ze willen dat ze aan spaghetti dacht. Maar als ze spaghetti eet, denkt ze aan de tijd dat ze witlof at. En hoe
ze toen, tijdens die witlof, aan spaghetti dacht.

9
LIESBETH Waarom graaft Niek dat gat? (Stilte.) Pa?
HERMAN Je kent Niek toch.
LIESBETH Ma?
MANON Wat?
LIESBETH Waarom graaft Niek een gat?
MANON Wat is dit nou?
LIESBETH Wat?
MANON ‘Waarom graaft Niek een gat.’ Waar slaat dit op? Waar ben jij mee bezig?
LIESBETH Ik?
MANON Ja jij.
LIESBETH Waar is Níék mee bezig!
MANON Waarom doe jij dit?
LIESBETH Ik?
MANON ‘Ik?!’ ‘Waarom graaft Niek een gat?’ ‘Waarom zegt Niek dat hij Jezus is?’ Waarom stel jij ineens
zulke
vragen?
LIESBETH Dat kan ik Godverdomme toch vragen?
MANON Ja, je kan alles vragen. Zo ken ik er nog wel een paar.
LIESBETH Is het zo vreemd dat ik mij afvraag waarom mijn broer denkt dat hij Jezus is?
MANON Sinds wanneer is het zo vreemd dat Niek iets onbegrijpelijks doet?
LIESBETH Sinds ik dit gezin op een afstand ben gaan bekijken.
MANON Oh. En waarom ben jij dit gezin op een afstand gaan bekijken?
LIESBETH Waarom? Omdat dat de enige manier is om naar je eigen familie te kijken.
MANON Oh ja?
LIESBETH Omdat je dan pas helder kan zien wat er aan de hand is.
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MANON Dan moet je dus niet aan ons vragen waarom Niek een gat graaft.
LIESBETH Vraag jij je dan nooit af waarom hij zo is?
MANON Weet jij het? Nee. Terwijl jij het nou net zo helder ziet. Dus waarom zou ik, die er zo dicht op zit,
het beter
kunnen zien? Waarom graaft Niek een gat? Ik weet het niet. Waarom zegt Niek dat hij Jezus is? Het enige
dat ik
weet, is dat hij nú Jezus is. De ene keer is hij Zorro. De andere keer is hij Bruce Willis. En dit keer is hij
Jezus. Dat
is alles wat ik weet.
LIESBETH En dit keer is hij Jezus. Natuurlijk. Familielogica.
MANON En ik weet ook dat jij denkt dat je op een mandje op onze stoep bent gezet.
LIESBETH Hè?
MANON Ik weet heus wel dat jij je niet kan voorstellen, dat jij familie van ons bent. Dat die enorme talenten
van jou,
buitenproportioneel zijn ten opzichte van jouw familie. En ik weet dat jij oprecht gelooft, dat je niet op je
moeder
lijkt, niet op je vader en niet op je broer. Maar ik weet ook dat dit mijn wereld is. Deze mensen, jouw
vader, jouw
broer, jij. Mijn wereld is ook mijn dochter die zegt dat mijn wereld niet deugt. Mij maakt het niet uit, dat
mijn
wereld niet deugt. Maar wat mij wel iets uitmaakt, is dat jij dat ook tegen Niek zegt. Want voor Niek
bestaat er maar
één wereld. Dat zijn wij. Dat ben ik. En als jij hem wijsmaakt, dat er iets mis is met deze wereld, als je
tegen Niek
zegt dat er iets anders is buiten dit hier, dan denkt hij dat er ergens anders een echte wereld is. Een betere.
En dan
gaat hij op zoek naar die echte wereld. En als dan blijkt dat die niet bestaat, wat dan? Denk jij dat hij dan
berust in
een redelijk bestaan? Denk jij dat hij zegt: ‘Okay, dit stelt ook niet zo veel voor, maar ik neem er
genoegen mee.’
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij blijft zoeken naar de echte wereld. En jij weet net zo goed als ik, dat
hij die niet zal vinden. En op een dag zal zelfs hij dat inzien. En dan? Dan leeft hij nog een paar ellendige
jaren door, en dat noemen we dan zijn volwassen leven. En aan het eind van dat zogenaamde volwassen
leven, sterft hij met het idee dat de wereld hem heeft bedrogen. Dat zijn moeder hem heeft voorgelogen.
Ja. Ik weet dat veel mensen genoegen nemen met zo’n leven. Maar voor mijn zoon had ik mij iets beters
voorgesteld.
LIESBETH Voor hem of voor jezelf?
MANON Jouw broer interesseert jou niet, dus jij hebt geen recht van spreken.

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.
© Esther Gerritsen
esther.gerritsen@hccnet.nl
www.esthergerritsen.nl
gedownload op 30 juni 2022

59
LIESBETH En jij wel.
MANON Ik neem mijn verantwoordelijkheid.
LIESBETH En de zijne.
MANON Ik verwacht niet dat jij het begrijpt.

10
(Herman zingt de vertaling van ‘ain’t no sunshine when she’s gone’. )
HERMAN Er is geen zon, als ze weg is.
Er is geen zon, als ze weg is.
Er is geen zon, als ze weg is.
Iedere keer als ze weg is, is er geen zon, als ze weg is.
Ze is te lang weg, als ze weg is.
Ze is te lang weg, als ze weg is.
Ze is te lang weg, als ze weg is.
Iedere keer als ze weg is, is ze te lang weg, als ze weg is
Vraag me af, waar ze naar toe is.
Vraag me af, waar ze naar toe is.
Vraag me af, waar ze naar toe is.
Iedere keer als ze weg is, vraag ik me af, waar ze naar toe is.
Vraag me af, of ze wegblijft.
Vraag me af, of ze wegblijft.
Vraag me af, of ze wegblijft.
Iedere keer als ze weg is, vraag ik me af, of ze wegblijft.
En ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet…
NIEK Mama houdt niet van zingen.
HERMAN Ik zing alleen als ze weg is.
NIEK Ik haat zingen.
HERMAN Dat kan je niet weten. Jij hebt nog nooit gezongen.
NIEK Mama houdt niet van zingen.
HERMAN Wel als ze weg is. (Herman zingt. Niek gaat meezingen.)
Er is geen zon, als ze weg is.
Er is geen zon, als ze weg is.
Er is geen zon, als ze - (Manon en Liesbeth op. Herman en Niek vallen stil.)
MANON Wat doen jullie?
NIEK Wij zijn aan het zingen! Voor jou!
MANON Jij zingt nooit.
NIEK Omdat jij er altijd bent.
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MANON Heb jij een reden om te zingen? Jochie van me? Heb jij een reden om de dingen mooier te maken
dan ze zijn?
Denk jij dat het leuker is om in een sprookjeswereld te leven? Zoals je vader? Denk jij dat? Is de
werkelijkheid niet
bijzonder genoeg? Heb jij niets te doen? Moet jij niet verder aan je gat graven?
NIEK Het gat is af.
MANON Ik denk dat het gat nog best wat dieper kan.
LIESBETH Waarom mag hij niet zingen?
MANON Ik vroeg of hij er een reden voor had. Mag dat niet? Mag ik mijn eigen kinderen niets vragen?
LIESBETH Jij haat zingen.
MANON Dat is maar een mening. Mag ik toch vinden? Ik ben alleen nieuwsgierig waarom andere mensen er
wel van
houden. Dat fascineert me. Net als dat optimisme van je vader. Dat boeit mij. Daar vraag ik me dingen
over af. Ik
veroordeel het niet. Ik vraag het me gewoon af, hoe dat komt. Dat hij zo is. Daar heb ik mijn twijfels over.
Dat wel.
Dat zeg ik eerlijk. Kan ik niets aan doen. Nee. Kan ik het helpen dat elk idealisme toch weer in genocide
eindigt?
Nee. Maar daarom gaat een mens zich wel vragen stellen. Mag toch? Mag ik me toch afvragen? Of vinden
jullie dat
vervelend? Willen jullie dat ik het daar niet over heb? (Stilte.) Anders hou ik mijn mond hoor. Kan ook dat
het aan
mij ligt. Dat het vreemd is dat ik die dingen niet begrijp. Dan hou ik er gewoon over op. Gekke ik, met al
die vragen
in mijn hoofd. Hou ik gewoon mijn mond, toch?
HERMAN Nee, je hebt volkomen gelijk. Dat is ook zo, dat ik de dingen mooier maak dan ze zijn. Dat zie jij
goed.
MANON Wie zegt dat ik dat goed zie?
HERMAN Ik weet dat ik dat doe. Jij ziet dat. Dat is toch mooi.
MANON Is dat mooi?
HERMAN Nee, zie, dat is ook niet mooi. Kijk, doe ik het weer.
NIEK Het spijt me dat ik heb gezongen. (Manon slaat Niek in zijn gezicht.)
MANON Waag het niet om nog ooit je excuses aan mij aan te bieden.
NIEK S..s..s..s..s..sor…I..i..i…i…i…D..d.dd…d…dd
MANON Wat?
NIEK S..s..s..s..s..sor…I..i..i…i…i…D..d.dd…d…dd
MANON Wat zeg je?
NIEK I… Ik… JJ... Jezus ….VVVis …. C…Caravan. Gggat. Gggraaf. Ssschep.
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MANON Lieve kleine gek van me.
NIEK Tralalalala. Flip flap, grrrrr.
LIESBETH Doe normaal man.
MANON Ach. Laat die jongen toch.

11
HERMAN Tenten. Mijn hemel! Vraag mij niets over tenten. Wat ik zie, is een enorme hoeveelheid tenten, en
dan denk
ik, oh mijn God, dat zijn wel heel erg veel tenten. Vervolgens denk ik, we kunnen ook een caravan nemen,
of een
hotel, of een hond, of niet gaan. Zoveel mogelijkheden. Alles kan. Ook met die studiekeuze, en dat tweede
fase
onderwijs. Maar je moet dus een De Waard hebben. ‘Een De Waard is wat de Miele is onder de
wasmachines.’ Dat
zegt zo’n verkoper dan, hè. Ook weer zo’n man. Die dat dan allemaal weet. Zo van die mannen. Die die
dingen
weten. Ook als je gewoon een video gaat kopen, of iets wil huren, of zo’n makelaar. Ja, je hebt toch overal
een
mannetje voor. Is toch allemaal met tussenpersonen. Wat is er nou nog werkelijk direct? Wat is er nog
live? Echt
live? Het Eurovisie songfestival. Ja! Maar een orkest hebben ze ook niet meer. Is allemaal op band. Ook
met die De
Waard tenten. Die kan je dus niet in de winkel kopen. Moet je bestellen. Moeten nog gemaakt worden.
Omdat je ze
op maat bestelt. Moet dus weer via iemand. Tussenpersonen! De Waard tenten. Dat zijn die tenten met
heel veel
haringen. Die zie je op elke camping staan. Is heel bekend. Zegt zo’n man dan. Ja, dat zijn dan weer van
die dingen,
die je moet weten. Zijn ook zoveel dingen. Ook met die broeken. Dat zie je toch ook allemaal op die
schoolpleinen.
Ja, die kinderen weten toch ook allemaal precies wat ze willen. Zo’n jochie. Tien, hoogstens elf jaar oud.
Zegt ie
tegen me - Zo hoog. Kwam nog niet tot onder mijn oksel. Maar dat is een echt Nederlands product hè.
Jaha. Ze zijn
oorspronkelijk gemaakt om mee op de eilanden te kamperen. Wadden. Zijn hele degelijke tenten. Gaan
zeker
twintig jaar mee. Dat vertelt zo’n man dan hè. Is ook weer allemaal informatie. Ja. Is toch allemaal
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informatie. Ik
bedoel, ook nu met internet en zo. Maar zo’n tent kost dus wel zo drie, vier mille. Ja, dat zijn dure grapjes.
Ik weet
ook niet hoe duur. Kost je zo drie mille. Die bedragen ook. Wat dat allemaal kost! Is allemaal geld. Gaat
allemaal
om geld. Ping ping ping. Ook zo’n kabinet dat valt. Is toch allemaal geld. Mij maken ze niets wijs. Nou ja,
ik heb
het aanvankelijk niet door hoor. Ik denk nog, dat is omdat Wiegel een slechte dag had. Maar dat hoor je
dan van
zo’n politiek commentator. Zo’n man die die dingen weet. Weer zo’n man hè. Daar heb je ze weer. Je hebt
ze
overal, van die mannetjes. Maar mij kunnen ze alles wijsmaken. Echt. Alles. Daarom kijk ik ook die
achtergrondprogramma’s. Daar vertellen ze die dingen. Nova, Netwerk, Twee vandaag. Ik lees ook drie
kranten. Kan je die dingen een beetje vergelijken. Maar dan denk ik, okay, ik moet dus een De Waard
hebben, of hoe heet zo’n ding, en dan komt zo’n man ineens aan met een Randstad. Randstad! Ook weer
zo’n naam. Ja. Namen. Dingen. Beesten. Mannen. Vrouwen. Kinderen. Randstad. Die tent heette
Randstad. Dat was dan een heel onbekend merk, maar die kon je wél in de winkel kopen, maar lang niet
zo duur en net zo goed. Ja. Hoe kan dat nou? Dat zegt zo’n man dan, hè. Hij kijkt me aan en hij zegt : ‘Ja.
Hoe kan dat nou?’ Dus ik zeg dan ook maar: ‘Ja. Hoe kan dat nou?’ Sta je daar met zo’n man. En daar
trap ik dan weer in hè. Ja. Dan vraag ik het ‘m persoonlijk: ‘Weet jij dan toevallig hoe dat kan?’ En dan
begint zo’n man me toch te glimlachen. En dan weet ik dat ik er weer ben ingetrapt. Dat hij me exact
heeft, waar hij me hebben wil. Ja, je moet ze in de gaten houden, die verkopers. Dus hij zegt: ‘Nou, dat zit
zo,’ want natuurlijk weet zo’n man wel hoe dat zit, maar hij stelt het gewoon even uit. Alsof hij een groot
geheim heeft, dat hij alleen aan mij gaat toevertrouwen. Ja, dat zit allemaal heel sluw in elkaar. Ik heb die
dingen niet door hè. Maar overal zit wat achter. Dat weet ik wel. ‘Dat zit zo,’ zegt die man. ‘Dat systeem
van die De Waard tenten, is natuurlijk allang door andere fabrikanten nagemaakt. Maar die fabrikanten
leveren wél standaardmodellen. En die kan je dus wél zo in de winkel kopen. En daardoor zijn ze
natuurlijk een stuk goedkoper, dan dat je een tent bestelt die je op maat laat maken. Terwijl ze net zo goed
zijn. Dus dit is gewoon een De Waard, maar dan een Randstad.’ Maar als zo’n man je dat niet vertelt, dan
weet je dat niet! Daar kom je niet achter. Als leek. Dus dan had ik zo’n dure De Waard besteld, en dan had
ik ook weer naar een andere winkel gemoeten, want dat kon daar niet, terwijl je die Randstad gewoon daar
in die zaak kon kopen. Dus dat kwam mooi uit. Ja. Als je achterdochtig wilt zijn, kan je ook daar weer wat
achter zoeken. Dat zie je toch ook veel. Achterdochtige mensen. Het is toch nooit: ‘Oh,’ maar altijd: ‘Wat
bedoel je daarmee?’ Ja.

12
NIEK Heb jij een lievelingskleur?
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HERMAN Elk mens heeft een lievelingskleur.
NIEK Ik niet.
HERMAN Nee, jij niet.
NIEK Maar elk mens heeft een lievelingskleur.
HERMAN Ja. Behalve jij. Maar jij klopt ook niet.
NIEK Ik klop niet?
HERMAN Nee. Jij hebt geen drama.
NIEK Ben jij mij aan het uitschelden?
HERMAN Jij bent een stripfiguur.
NIEK Je bent zelf een stripfiguur!
HERMAN Jij hebt geen problemen.
NIEK Kijk naar jezelf.
HERMAN Er is niets mis met jou.
NIEK Er is niets mis met mij en ik klop niet?
HERMAN Ja. Jij klopt niet en daar heb jij zelf geen problemen mee. Dus is er niets mis met jou, en dat is niet
boeiend.
NIEK Oh.
HERMAN En je hebt geen doel. Je wilt niets.
NIEK Niet?
HERMAN Nee.
NIEK Wel.
HERMAN Niet.
NIEK Wel.
HERMAN Wat wil jij dan?
NIEK Wat ik wil?
HERMAN Wat wil jij dan?
NIEK Ik wil een gat graven.
HERMAN Wat wil je met je leven?
NIEK Hè?
HERMAN Wat wil jij met je leven?
NIEK Ik wil niet met me leven.
HERMAN En dat kan dus niet. Als je een mens van vlees en bloed wilt zijn, dan moet je iets willen.
NIEK Oh. (Stilte) Goed. Dat wil ik wel.
HERMAN Dat is goed. Dat is mooi. Dat is een begin.
NIEK Goed.
HERMAN Nou, wat wil je worden? (Stilte)
NIEK Straaljagerpiloot.
HERMAN Dat kan niet.
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NIEK Hè?
HERMAN Sorry.
NIEK Maar dat wil ik.
HERMAN Daar heb je vwo voor nodig.
NIEK Wat nu?
HERMAN Nu heb je een probleem. Dus dat is ook goed.
NIEK Hoe gaat dat probleem weg?
HERMAN Dat zal wel tijd kosten.
NIEK Hoelang?
HERMAN Zoiets moet slijten. Maar het gaat natuurlijk nooit echt helemaal weg.
NIEK Oh. Wat nu?
HERMAN Niets. Je zult er mee moeten leren leven.
NIEK Oh.
HERMAN Ja. Zo heeft iedereen wel wat.
NIEK Iedereen?
HERMAN Ja.
NIEK En ik ook.
HERMAN Ja.
NIEK Dat is mooi.
HERMAN Ja.
NIEK Dankjewel.
HERMAN Graag gedaan jongen.

13
LIESBETH Je kan een heel eind komen. Echt waar. Maar er komt altijd een moment dat het ophoudt. Voor de
één
iets eerder, dan voor de ander. Voor sommige mensen, is het moment dat ze geboren worden al zo
afschrikwekkend, dat ze er dan al meteen genoeg van hebben. Negen maanden niks hoeven doen, alleen
maar groeien, en dan begint het. Het licht is te fel. De lucht is te koud. Je darmen beginnen te werken.
Maar je hebt grote kans dat je eerste vier jaar ook vlekkeloos verlopen. Niks aan de hand. Leren eten.
Fantastisch! Leren lopen. Hartstikke leuk! Leren fietsen. Ook geweldig. Je vader houdt toch je fiets vast.
Denk je. Iedereen vindt je schattig. Om alles wat je zegt, moeten ze lachen. Eén groot feest. Tot je op je
vierde jaar naar school wordt gebracht. En dan zie je al die andere kinderen. Allemaal vier jaar. Allemaal
even schattig. Dat is dan zo’n teleurstelling, dat je het vanaf dat moment wel gezien hebt. Dat je geen
veters wilt leren strikken. Dat je niet wilt zingen voor andere kinderen als ze jarig zijn. Dat je je het liefst
de hele dag opsluit in de poppenhoek. Alleen. En als je het dan niet krijgt, kan het een heel eind goed
gaan. Als je die andere kinderen op de koop toe neemt, dan kom je die jaren wel door. Maar ja. Dan ga je
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naar de middelbare school. En dan krijg je het daar wel. Als je weer opnieuw mag beginnen als de
kleinste. Als het niet meer stoer is, wanneer je de beste bent van de klas. Als je opnieuw moet uitvinden
wat telt, en wat niet. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En als je zelfs de middelbare school redt, gebeurt het
wel wanneer je gaat studeren. Als je op kamers gaat. Eindelijk zelfstandig! Je leven begint nu pas echt.
Denk je. Nietsvermoedend. Tot je erachter komt waar je vandaan komt. Uit wat voor verknipt gezin je
eigenlijk komt. Als je ineens beseft, dat je achttien jaar lang de verkeerde regels hebt aangeleerd. En als je
dan nog steeds vol goede moed bent, gaat er wel een keer iemand dood als je midden twintig bent. Dat is
meestal wel genoeg om een mens af te schrikken. Om te zeggen: ‘Ach, voor mij hoeft het ook niet meer zo
nodig.’ En dan ga je alleen nog maar je best doen, om alle risico’s te vermijden. Maar meestal gebeurt
het zomaar. Op een niet eens zo bijzondere dag. Je wordt wakker, op een dag, en je durft niet meer. En het
lullige is dat je geen keus hebt. Dat je nooit weer terug kan. Jij moest zo nodig meer van je leven maken.
Jij voelde je beter dan die andere kinderen. Dus daar zit je dan. Op je hat-eenheid. In je privé-poppenhoek.

14
LIESBETH Ik heb geen zin meer.
MANON Waar niet in?
LIESBETH Ik doe niet meer mee.
MANON Och kind dan toch.
LIESBETH En jij bent niet mijn moeder.
MANON Wat moeten we toch met jou?
LIESBETH Manon hou je bek, jij bent mijn moeder niet.
MANON Liesbeth kom op, die tijd hebben we toch wel gehad.
LIESBETH Manon.
MANON Moeten we je weer net als vroeger met een bordje in de tuin zetten: ‘kind zoekt nieuwe moeder’.
LIESBETH Lul niet mens, jij weet helemaal niets van mij.
HERMAN Precies als vroeger.
LIESBETH Herman!
MANON Nou wil ze ons weer bij de voornaam noemen.
HERMAN Precies als vroeger.
MANON Hoelang heb je dat toen volgehouden? Twee dagen?
NIEK Ik heb ook geen zin meer.
MANON Nu even niet.
HERMAN Is het weer de tijd van de maand? Precies je moeder.
MANON Weet je nog, toen ze voor de eerste keer ongesteld werd?
LIESBETH Lul niet mens.
MANON We waren op wintersport en je vader heeft Magnums gehaald. Heb ik nog een foto van.
LIESBETH Hoe kom jij daaraan?
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MANON Uit het familiealbum.
LIESBETH Heb jij dat uit mijn fotoalbum gehaald?
MANON Ons fotoalbum.
LIESBETH Geef hier, dat is privé.
HERMAN Hé Liesbeth. Waarom kan een kabouter geen tampons dragen?
LIESBETH Jezus Christus.
HERMAN Struikelt ie over het touwtje.
LIESBETH Mijn vader, zou dat soort moppen nooit vertellen.
MANON Precies je vader. Heeft ook zo’n moeite met de werkelijkheid. Hier nog een leuke foto, met je gekke
oom.
LIESBETH Geef hier mens. Zal ik die mensen ’s over die geflipte familie van jou vertellen?
NIEK Ik heb ook geen zin meer.
MANON Niek, nu even niet.
NIEK Ik heb een probleem.
LIESBETH Dat weten we.
NIEK Ik wil straaljagerpiloot worden.
MANON Goed schat, dan ben jij een straaljagerpiloot.
NIEK Maar dat kan niet.
MANON Jij kan alles.
NIEK Want ik heb geen vwo.
MANON Wat heb jij tegen je broer gezegd?
LIESBETH Ik heb niets tegen die jongen gezegd en dat is mijn broer niet.
MANON Wat moeten we toch met jou?
LIESBETH Hou op!
MANON Liesbeth?
LIESBETH Wat?
MANON Nu is het wel weer leuk geweest.
LIESBETH Jezus.
HERMAN Liesbeth.
LIESBETH Ja wat?
HERMAN Doe maar gewoon gezellig mee. Dan is het het snelst voorbij.
LIESBETH Hé Niek. Weet jij dat die mensen, die daar aan de overkant bij die blauwe tent lopen, dat die echt
zijn? En
dat die andere dingen denken en doen, dan wij? Besef jij dat? Weet jij dat er andere mensen bestaan? Dat
die
mensen aan die overkant niet verzonnen zijn?
MANON Liesbeth.
LIESBETH Ja, die zijn echt ja. Wij, daarentegen, wij zijn verzonnen. Zo’n gezin als dit, dat bestaat gelukkig
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niet echt.
Dat verzinnen andere mensen. Dat verzinnen die mensen aan de overkant, als ze naar ons zitten te kijken,
en tijdens
een koud pilsje zitten te fantaseren wat er hier in die caravan toch allemaal gebeurt.
MANON Nee lieverd, dan moet ik je teleurstellen. Wat hier gebeurt, dat verzin je niet. En aan de overkant zit
nog zo’n
gezin, en daar gebeurt precies hetzelfde. Ze zouden willen dat daar alleen maar zou gebeuren wat wij hier
zitten verzinnen, maar helaas.
LIESBETH Moet dat troost bieden?
MANON Ik weet het niet schat. In ieder geval gaan wij vanavond gezellig barbecuen, en eten zij weer een
bak
jomasalade leeg.
HERMAN Ook zoiets! Bij ons op het werkMANON We zijn nu op vakantie.

15
NIEK Ook ik heb nu een lievelingskleur.
LIESBETH Dat kan niet. Jij houdt niet van kleur.
NIEK Elk mens heeft een lievelingskleur.
LIESBETH Jij niet, en als je er ineens wel één hebt dan heb je het verzonnen en dan telt het niet. Je hebt een
lievelingskleur of je hebt het niet, en jij hebt er geen. Leg je daar maar bij neer.
NIEK Nee. Dat gaat niet. Ik wil –
LIESBETH Lul niet, jij wil helemaal niks.
NIEK Nu wel.
LIESBETH Nu is het te laat.
NIEK Te laat?
LIESBETH Ja. Te laat.
NIEK Maar ik wou LIESBETH Ja. Wou. Maar wat jij wóú, dat ben jij allang vergeten. Jij bent wat zij wil. Verder niks. Zij had
geen zin in
drama, dus kreeg ze jou. En wat jij zelf bent, dat ben jij maar zo kort geweest, dat je het je nooit meer zal
kunnen
herinneren.
NIEK Oh. En nu?
LIESBETH Daar is niks meer aan te doen. Laat het maar zo. Ga maar door waar je mee bezig was. Waar is je
schep?
NIEK Ik was dus iemand anders.
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LIESBETH Maar zeker niet Jezus.
NIEK Misschien was ik een straaljagerpiloot.
LIESBETH Ja. Dat zit er dik in. Waarschijnlijk wel. Jij was vast een straaljagerpiloot.
NIEK En wat was jij?
LIESBETH Ik was niets. Ik ben al iets.
NIEK Jij bent mijn zus.
LIESBETH Hier, ben ik jouw zus ja. Maar ergens anders ben ik niemands dochter of zus. Voor het grootste
gedeelte
van mijn leven ben ik iets anders dan dit hier.
NIEK Wat ben jij dan?
LIESBETH Vanalles. Ergens anders ben ik een vrouw.
NIEK Een vrouw?
LIESBETH Ergens anders ben ik een gerespecteerd - (Niek lacht haar uit.) Is dat grappig?
NIEK Dat zegt pa ook. Die is ergens anders ook een gerespecteerd… iets anders… op z’n werk.
LIESBETH Dat is anders.
NIEK Waarom?
LIESBETH Wat denk jij dat ik doe als ik niet bij jullie ben?
NIEK Dan wacht je tot je weer bij ons kan zijn.
LIESBETH Oh ja.
NIEK En ondertussen verzin je dingen om te vertellen aan ons.
LIESBETH Die verzin ik?
NIEK Of je gaat iets doen, zodat je ons kan vertellen wat je hebt meegemaakt.
LIESBETH Waarom?
NIEK Zodat wij ons niet vervelen.
LIESBETH Wat ik meemaak, wat ik doe, dat doe ik voor mezelf en niet om jullie iets te vertellen te hebben.
NIEK Waarom kom je het dan aan ons vertellen?
LIESBETH Omdat…
NIEK Omdat?
LIESBETH Omdat jullie daar in geïnteresseerd zijn.
NIEK Waarom?
LIESBETH Omdat ik familie ben.
NIEK Dus voor andere mensen is het niet interessant wat jij meemaakt?
LIESBETH Ach flikker toch op, vuile nepmongool, ga aan je gat graven.

16
NIEK Jawel! Het is zover, mensen.
MANON Nu even niet schat.
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NIEK Het gat is af!
MANON Da’s mooi jongen.
NIEK Het is tijd voor een volgende stap.
MANON Nu even niet schat.
NIEK Geen probleem. Ik wacht wel.
LIESBETH Waarop?
NIEK Op wat er staat te gebeuren.
LIESBETH Wat gaan we doen dan?
MANON Wij gaan helemaal niks doen.
NIEK Wij wachten tot de tijd rijp is.
LIESBETH Pa?
HERMAN Jouw moeder ziet de dingen beter dan ik. Ik bemoei me er niet mee.
LIESBETH Waarmee?
HERMAN Daar bemoei ik mij niet mee.
LIESBETH Waar is dat gat voor?
MANON Laat die jongen toch.
LIESBETH Niek, vertel mij waarom je dat gat graaft.
NIEK Mama weet alles.
LIESBETH Ma?
MANON Je weet toch hoe die is!
NIEK Laat die jongen toch!
LIESBETH Mongool.
MANON Láát ‘m nou.
LIESBETH Mongolenmoeder.
HERMAN Liesbeth!
MANON Laat ‘r maar.
LIESBETH Ik wil naar huis.
MANON Dat zei je vroeger ook.
LIESBETH Als ik op vakantie was?
MANON Nee.
LIESBETH Als ik bij oma logeerde?
MANON Gewoon als je thuis was. Als je kwaad was, of verdrietig. Dan zei je: ik wil naar huis.
LIESBETH Ja. Dat klopt. Was ik vergeten.
MANON Ja. Ik ook.
NIEK En ik?
MANON Jij? Jij bent een lekker jong. Dat ben je.
NIEK Hoe was ik vroeger?
MANON Gewoon, zoals je nu ook bent.
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NIEK Als baby al?
MANON Iets kleiner maar –
NIEK Misschien moet ik ook maar ’s weggaan.
MANON Waarom?
NIEK Zodat je je ook dingen gaat herinneren over mij.
MANON Er is niets leuk aan herinneren jongeman.
NIEK Pa vertelt mij wel ’s over vroeger. Dat is leuk.
MANON Oh ja? Waarover dan?
NIEK Over de fietstassen.
MANON Fietstassen?
NIEK Zijn vader die postbode was, had altijd twee grote tassen achterop zijn fiets. Als je bij hem achterop zat,
zaten je
benen in die tassen. Dat gaf je een veilig gevoel, zo herinnert hij zich. Zijn ouders MANON Wil jij weten wat er met mijn ouders is gebeurd?
HERMAN Mijn ouders MANON Jouw ouders moeten niet zeuren.
HERMAN Exact wat ik altijd zei: jullie moeten niet zeuren. Haar ouders die –
MANON Jij weet níéts van mijn ouders.
LIESBETH Jij toch ook niet?
MANON Nou moet je uitkijken.
LIESBETH Jij weet toch ook niets van je eigen ouders?
MANON Nou moet je uitkijken.
LIESBETH Niet meer dan wij weten.
MANON Fijn. Dan vertellen jullie mij toch over vroeger? Gaan jullie toch gezellig míjn herinneringen
ophalen?
LIESBETH Dat hebben we vroeger al wel genoeg gedaan, hè.
MANON Nou moet jij echt uitkijken.
LIESBETH Hoezo? Krijg ik huisarrest? Ga je me onterven? Ga je gang. Er is toch niks meer over.
NIEK Hé!
LIESBETH Hè?
NIEK Ik had ruzie. Niet jij.
MANON Hè?
NIEK Ik had een probleem.
MANON Wat heb jij tegen die jongen gezegd?
NIEK Nee, ik!
MANON Wat heb jij gezegd?
NIEK Ik heb ruzie! Het is mijn schuld!
LIESBETH Ik heb gezegd dat hij net zo geschift is als zijn moeder.
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NIEK Ik!
MANON In de caravan.
NIEK Nee.
MANON Ik heb het niet tegen jou.
NIEK Godver.
MANON Ga die caravan in. (Stilte.) Jij gaat nu die caravan in en daar blijf je.
LIESBETH Ach mens, val dood.
HERMAN Meiden.
NIEK Ja. Val dood!
MANON Wat zei jij?
NIEK Val dood.
MANON Ik heb het niet tegen jou.
HERMAN Meiden.
LIESBETH Mens. Val dood.
NIEK Ja!
MANON Okay. Jongens?
NIEK Aaah?
MANON Jongens?
HERMAN Ah kom op hé.
LIESBETH Hè?
MANON Ik wacht.
NIEK Nee.
HERMAN Zouden we dat nou wel doen?
LIESBETH Hè?
HERMAN Ik weet het niet hoor…
LIESBETH Wat?
MANON Okay. Nog één keer. Jongens? (Herman en Niek pakken Liesbeth op en slepen haar de caravan in.)
LIESBETH Hé, wat is dit? Kom op hé. Dit is niet leuk. Hé joh hou op, laat los. Ik vind dit echt niet leuk. Hé
dit vind ik
echt niet leuk. Ja Jezus, Godverdomme, dat kan je toch niet – (Liesbeth wordt opgesloten in de caravan.)

17
MANON Wat is dat nou allemaal? … Kom ’s effe hier.
NIEK Nee.
MANON Nee?
NIEK Kom jij maar.
MANON Niek, kom ’s even hier.
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NIEK Nee.
MANON Niek?
NIEK Weet jij wat mijn lievelingskleur is?
MANON Jij houdt niet van kleur.
NIEK Waarom niet?
MANON Omdat jij niet hoeft.
NIEK Maar iedereen –
MANON Iedereen is ongelukkig.
NIEK Waarom?
MANON Dat willen we graag. Dat zie je toch. Je ziet wat wij doen. Wij maken ruzie. Wij kunnen niets
anders. We zien
elkaar en dan willen we elkaar pijn doen.
NIEK Ik wil dat ook.
MANON Nee, jij niet.
NIEK Ik wil dat ook.
MANON Je vergist je. Jij hoeft niets te willen. Jij bent precies goed zo.
NIEK Goed zo.
MANON Kom ’s effe hier.
NIEK Nee.
MANON Nee?
NIEK Kom jij maar.
MANON Niek, kom ’s even hier.
NIEK Nee.
MANON Niek?
NIEK Ik wil dat je voor me zingt. ….
MANON Waarom wil jij dat?
NIEK Dat doen alle moeders. … Heb jij voor me gezongen, toen ik een baby was?
MANON Dat doen toch alle moeders?
NIEK Maar jij.
MANON Ik zeg toch, dat doen alle moeders.
NIEK Wat zong je dan ?
MANON (zingt.) Zachtjes tikt het avondklokje,
alles keert ter ruste weer.
Vog’len zingen treur’ge lied’ren,
’t zonlicht daalt in ’t Westen neer.
Achter in het stille klooster,
zusters in hun zwarte dracht.
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Zij verplegen daar de lijders,
die gewond zijn aangebracht.
Beide deuren staan wijd open,
en een zuster treedt daarin,
met een jong’ling in haar armen,
die nooit weer ten strijde ging.
Beide benen afgeschoten,
en daarbij een rechterhand,
want hij had zo trouw gestreden,
voor zijn eer en vaderland.
Aan de deur van ’t stille klooster,
klopt een droeve moeder aan:
‘Ligt mijn zoon hier zwaar gewonden?
‘k Zou zo gaarne tot hem gaan!’
‘Arme moeder,’ sprak de zuster,
‘uwe zoon hij leeft niet meer,
al zijn lijden is geleden,
hij stierf voor zijn land en eer.’
Bij het ziekbed aangekomen,
nam zij ’t witte doodskleed af,
en in tranen stort zij neder!
‘Delf voor hem en mij een graf.’
Op het kerkhof ligt begraven,
eene moeder en haar zoon,
en nu strijden zij voor eeuwig,
ja voor eeuwig voor Gods troon.

18
(Liesbeth kruipt door een raampje uit de caravan. Ze heeft een koffer bij zich. Herman op. Hij ziet haar
niet. Hij gaat voor de caravandeur staan en praat tegen Liesbeth, die nu naast de caravan staat. Liesbeth
luistert.)
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HERMAN Jouw moeder is een hele intelligente vrouw. Ik? Ik kom uit een heel eenvoudig gezin. Wij zagen
het kwaad
niet. Bij ons was iedereen altijd goed gehumeurd. Ja. Wisten wij veel. Kijk, ik…ik ben naïef. Ik zie alleen
maar wat
er is. Ik begrijp de wereld niet. Ik kijk er alleen maar naar. Jouw moeder is anders. Jouw moeder heeft een
kritische
blik. Jouw moeder doorziet de dingen. Ik zie alleen maar. Ik zie wat er is, en jouw moeder ziet wat het
betekent.
Jouw moeder kan dwars door de mensen heen kijken. Ik weet ook niet waar het goed voor is dat jij hier zit
opgesloten. Maar daar heb ik vrede mee. Ik weet dat ik de dingen niet doorzie. Dat geeft niet. Maar dat is
wel zo.
(Niek grijpt Liesbeth van achter. Hij houdt een hand voor haar mond zodat ze niet kan schreeuwen.
Liesbeth wordt, met koffer in haar hand, afgevoerd.) Zolang ik me er maar bewust van blijf, dat er meer is,
dan wat ik zie. Zolang ik maar weet, dat de dingen niet zijn, zoals ze lijken. Dan valt het nog wel mee met
mij. Wat dat betreft, ben ik dus niet naïef. (Hij lacht) Hé, Liesbeth, het zit tegen de muur, en het schiet.
(Stilte.) Plint Eastwood!

19
MANON Het gezin. Dat is toch geen onderwerp. Vier willekeurige mensen. Toevallig bij elkaar in de lift
terechtgekomen. Precies hetzelfde drama. Net zo willekeurig. Net zo interessant. Nu zijn zelfs daar
stukken over geschreven. Dat is het grootste probleem voor toneelschrijvers hè. Ze hebben een paar
mensen, die ze graag bij elkaar willen zetten. Maar er is geen enkele reden waarom die mensen bij elkaar
zijn. Want die mensen hebben helemaal niks met elkaar. Als die mensen elkaar in het echt tegen zouden
komen, zouden ze met een grote boog om elkaar heen lopen. Wat doet de toneelschrijver? Slechtste
oplossing: de lift zit vast. Of - ook populair - : in de wachtkamer. En als de toneelschrijver daar geen zin in
heeft, is het dus familie van elkaar. Probleem daarbij is, dat je die personages dan een reden moet geven,
waarom ze nog steeds bij elkaar zijn. Waarom die mensen niet allang zijn gescheiden. Waarom die
kinderen niet allang zijn geëmigreerd. Dus die mensen moeten dan weer zogenaamd iets delen met elkaar.
Iets waardoor ze niet los kunnen komen van elkaar. Dat is dan logisch. Hartstikke onrealistisch, mensen
blijven hun levenlang zonder reden bij elkaar, maar op toneel mag dat niet. Toneel moet altijd net iets
realistischer zijn dan de realiteit. Baas boven baas.
HERMAN Liesbeth is weg.
MANON Godverdomme.
HERMAN En haar koffer ook.
MANON Dat doe ik dus niet hè.
HERMAN Wat niet?
MANON Ik doe het niet.
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HERMAN Wat niet?
MANON Ik vertik het. Ik doe het niet. … Als je maar niet denkt dat ik me nu ineens schuldig ga voelen. Ik
begin er
niet aan. Alsof ik haar vandaag niet vrijgelaten zou hebben. … Dit pik ik dus niet hè. Als jij maar niet
denkt dat
ik me nu zorgen ga maken. Dat ik me nu ga afvragen of ik er wel goed aan heb gedaan om haar op te
sluiten. Dat ga
ik dus niet doen hè. Als jij maar niet denkt dat we haar gaan zoeken. Ik ben op vakantie en ik blijf op
vakantie en
daar heeft zij niets over te zeggen. … Denkt ze wel. Kleine dwingeland. Ze kan me niet blijven
manipuleren.
Vanaf mijn zeventiende heeft zij mijn leven al ingericht. Heeft zij voor mij besloten wanneer ík moest
trouwen.
Wanneer ík moest stoppen met studeren. En dan zou ze nu, op mijn veertigste, weer bepalen wanneer ik
terug van
vakantie moet komen! Dat is toch te gek voor woorden. Ik bedoel, wie is dat nou helemaal? Okay, het is
mijn kind,
maar lijk ik erop? Heb ik er wat mee? Heeft iemand mij wat gevraagd? Totaal willekeurig persoon wordt
je in je
maag gesplitst, en dan wordt er maar van uitgegaan dat je daar wat mee hebt. Dat je het daar mee kunt
vinden. Dat
je daar mee op vakantie zou kunnen gaan. Hoeveel mensen ken jij waarmee je op vakantie zou willen
gaan? Precies,
en daar zou dan, oh wat toevallig, je eigen dochter er één van zijn.
HERMAN Die zal wel naar huis zijn gaan liften. Weet je nog, in Praag?
MANON ‘Weet je nog, in Praag!’ ‘Weet je nog in Praag!’ Toen kwam ze thuis met drie gebroken ribben!
HERMAN Ja, daar heb jij weer gelijk in.
MANON Daar heb ík gelijk in? Wou jij zeggen van niet dan? Wou jij zeggen dat ze níet met drie gebroken
ribben thuis
kwam?
HERMAN Jawel, juist wel. Daarom zeg ik dat jij daar gelijk in hebt.
MANON Ja, natuurlijk heb ik daar gelijk in. Wat bedoel je nou?
HERMAN (Cynisch:) Mijn excuses. Ik vermoed dat ik een beetje vaag ben, omdat ik lichtelijk in paniek raak.
Ja. Ja,
eigenlijk ben ik vreselijk in paniek. Oh mijn God. Oh mijn God. Als alles maar goed komt. Oh mijn God.
MANON Eikel.
NIEK Eikel, beukennootje, openluchtmuseMANON Hou je bek. … Ja. Ja leuk hoor. Ik weet ook wel dat het glashelder is, dat ik me wél zorgen maak.
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Maar
heb ik daar om gevraagd, om die zorgen? Wíl ik me zorgen maken? Ja, ik weet het. Het gaat niet altijd om
wat ík
wil. Nee. Dat is me wel duidelijk gemaakt. Godverdomme. Dit is jullie groep. Is niet mijn groep. Is niet
mijn idee.
Heb ik gevraagd om een moederrol? (Niek begint op zijn hoofd te slaan en te gillen.)
MANON Ach hou toch op. (Niek houdt op.)
NIEK Ik was een straaljagerpiloot.
MANON Jij moet niet zoveel met je vader omgaan. Er valt niets te willen.
NIEK Ik hoef niets te willen. Ik was het al.
MANON Wat is ie nou weer?
NIEK Ik was een straaljagerpiloot, maar dat was ik vergeten.
MANON Fijn. Dan ben je nu een straaljagerpiloot.
NIEK Ik wás een straaljagerpiloot. Nu niet meer.
MANON Oh. Het is alweer over. En wat ben je nu?
NIEK Ik was een straaljagerpiloot, en toen kwam jij.
MANON Helemaal mooi. Ik heb het weer ’s gedaan. En toen?
NIEK En toen ben ik het vergeten. Toen dacht ik dat ik Jezus was. Of Zorro. Of Bruce Willis. Maar ik
vergiste me,
want ik was al een straaljagerpiloot.
MANON Jij was altijd al wie je was. Meer niet. Jij bent zo geboren zoals je nu bent. Exact zo.
NIEK Straaljagerpiloot.
MANON Zuurstofgebrek.
NIEK Zuurstofgebrek?
MANON Zuurstofgebrek.
NIEK Straaljagerpiloot.
MANON Ja, straaljagerpiloot, zuurstofgebrek, museumdirecteur, eikel, beukennootje. Pak je spullen in. We
gaan naar
huis.
NIEK Ik heb de spullen al ingepakt.
MANON Hè?
NIEK Ik heb de spullen al ingepakt.
MANON Ik verstond je wel.
NIEK Mooi.
MANON Jij hebt je spullen al ingepakt?
NIEK Je verstond me toch.
MANON Waarom heb jij je spullen al ingepakt?
NIEK Waarom graaf ik een gat? Waarom zeg ik dat ik Jezus ben?
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MANON Waar slaat dit op?
HERMAN Je weet toch hoe die is.
MANON Waar bemoei jij je mee?
HERMAN Ik weet het niet.
MANON Stelletje idioten.
NIEK Je weet toch hoe die is.
MANON Bemoei je er niet mee.
NIEK Sorry. Mama. …
MANON Ga dat gat dichtgooien, we gaan naar huis, we gaan je zus zoeken.
NIEK Het gat is al dicht.
MANON Oh?
NIEK Ja.
MANON Ook al?
NIEK Ja.
MANON Heb je het een beetje netjes gedaan?
NIEK Ja.
MANON Graszoden er weer overheen? … Nou?
NIEK Ga maar kijken.
MANON Ja. Is het dicht of niet?
NIEK Misschien moeten we samen even gaan kijken.
MANON Ik geloof je wel. Ik heb gewoon geen zin in een campingboete.
NIEK Ik denk dat het beter is, dat we samen even gaan kijken.
MANON Is het dicht of niet!?
NIEK Ik denk het.
MANON Je denkt het?
NIEK Ik weet het niet meer.
MANON Godverdomme. (Manon gaat kijken. Niek er achter aan.)

20
HERMAN Klaar?
NIEK Ja.
HERMAN Goed zo jongen. Heb je alles?
NIEK Ja.
HERMAN Schep?
NIEK Ja.
HERMAN Moet je nog plassen?
NIEK Nee.
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HERMAN Zeker weten?
NIEK Ja.
HERMAN Alles goed?
NIEK Mama –
HERMAN Ja.
NIEK Mama –
HERMAN Zeker weten dat je niet moet plassen?
NIEK Ja.
HERMAN Alles goed?
NIEK Alles goed.
HERMAN Goed zo jongen. Pak je spullen maar.
NIEK Gaan?
HERMAN Ja. We gaan.
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