de kopvoeter
Esther Gerritsen 14 december 2006
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Lena in een rolstoel. Beugels houden haar lichaam overeind. Ze kan alleen haar hoofd en
hoogstens een paar vingers bewegen. Een stellage naast haar met een schilderij. Ze heeft een
kwast in haar mond. Kijkt de mensen aan met die kwast in haar mond. Spuugt de kwast uit,
agressief. Kijkt naar waar de kwast terechtkomt. Onbereikbaar voor haar.
Lena Optimisme. … Kan natuurlijk. Ja. Dat je daar last van hebt. Van chronisch optimisme. Kan.
Waarom niet? Iedereen heeft wel iets. Ik zal dat iemand niet snel verwijten. Ik zal het iemand niet
kwalijk nemen als hij voor elk probleem een oplossing ziet. Hoe kan ik daar iets op tegen hebben?
Zeker niet als iemand dit optimisme als een privé-zaak beschouwt. Ik vind het niet erg, als iemand
in de beslotenheid van zijn eigen geest, elke nieuwe dag vol vertrouwen tegemoet ziet. Ik heb
helemaal niets tegen gangoptimisten. Mensen die op verjaardagsfeestjes mee knikken als er
geklaagd wordt, beamen dat het allemaal alleen maar minder wordt, maar als ze op de gang staan,
in klein gezelschap best durven toegeven dat ze zelf erg gelukkig zijn, zeer tevreden met het leven
en eigenlijk het kwaad niet zien. Optimisme beschouw ik als iets heel persoonlijks, waar je niet al
te openlijk over zou moeten praten. Net zoals ik niet geïnteresseerd ben in de details van het
seksleven van mijn vrienden, heb ik ook graag dat ze hun eventuele vertrouwen in het leven voor
zich houden. Hun overtuiging dat hen niets ellendigs zal overkomen, gun ik ze, maar ik hoef er
niets over te horen. Waar mijn tolerantie zijn onverbiddelijke grens bereikt, is waar het optimisme
gepaard gaat met zendingsdrang. Bekeringsdrift. Redders! En bij het woord ‘redders’ had ik graag
een wanhopig gebaar met mijn armen willen maken. Maar ja. Hè?
…
Ik ken een man zonder armen die de wereld af reist en grote zalen mensen toespreekt over zijn
geluk. Hoe je overal iets positiefs uit kan halen. Dat een lichamelijke handicap eigenlijk een
lichamelijke uitdaging is. Je kent het wel. … Mensen hebben respect voor deze man. Ze noemen
hem ‘dapper’. Dapper. Alsof hij op een dag zelf zo stoer is geweest om die twee armen er af te
laten hakken en vervolgens eens even laat zien dat het prima te doen is, zo zonder twee van zijn
extremiteiten. … Dat de man weinig keus heeft, dan te laten zien dat er leven mogelijk is zonder
armen, daar zullen we het maar niet over hebben. We moeten de man maar op zijn woord geloven
als hij zelfs beweerd dankbaar te zijn voor zijn handicap. We kunnen het niet controleren of wel?
…
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Ik begrijp de man wel. Maar natuurlijk. Het is tenslotte de enige heldenrol die voor de
gehandicapte is weggelegd. De ondanks alles optimistische drager van zijn lot, die de mensen laat
zien dat zelfs iemand in zulk een deplorabele toestand er iets van kan maken. Zodat iedereen kan
denken: Wat heb ik dan nog te zeuren, als zelfs dit beklagenswaardige figuur overal het positieve
van inziet. … Geloof me, niets schrikt de mensen meer af dan een zieke die klaagt. Een
gehandicapte die het leven onverdraaglijk vindt. … Als je een doorsnee gezond mens bent met een
vreselijk karakter, dan kunnen de mensen om je heen zonder gewetensnood een hekel aan je
hebben. Hoeven ze niet over in te zitten. Maar als iemand als ik, in mijn toestand, klaagt en het
leven verafschuwt, dan hebben de mensen om mij heen een probleem. Omdat ze denken: ja, dat
begrijp ik wel. Ik moet er ook niet aan denken, zo’n leven. En die gedachte bevalt de mensen niet.
We willen niet weten dat er ongelukkige mensen om ons heen zijn en dat we hen dat ongeluk niet
zelf kunnen verwijten.
…
Christopher Reeve, die acteur die Superman speelde, viel op zijn tweeënveertigste van zijn paard,
kwam verkeerd neer, en raakte vanaf zijn nek verlamd. Leefde nog negen jaar. Negen jaar waarin
hij stad en land af reisde om te pleiten voor meer geld voor medisch onderzoek. Was ervan
overtuigd dat er een genezing mogelijk was voor zijn handicap. Schreef twee boeken. Een van de
titels: ‘Niets is onmogelijk.’ … De man kon niet lopen. Dan man kon niet zitten. De man kon zijn
darmen niet gebruiken. De man kon niet langer dan een half uur zelfstandig ademhalen. Schrijft
een boek met de titel ‘Niets is onmogelijk’. … Niets is onmogelijk. Ironisch? Pijnlijk?
Bewonderenswaardig?
…
Hij sliep met metaalstroken om zijn voeten om ze rechtop te houden. Zodat zijn pezen niet zouden
verschrompelen, waardoor hij ze nog zou kunnen gebruiken op de dag dat er een oplossing voor
zijn handicap werd gevonden. Sliep met metaalstroken om zijn armen en vingers om alles in
natuurlijke positie te houden. Voor het geval hij deze spieren ooit weer nodig zou hebben. … Ik
moest daarvan huilen toen ik dat las. … Ik las over zijn ongeluk. Geen tranen. Las over zijn pijn, de
complicaties, zijn gezin. Geen tranen. Maar van die metaalstroken om zijn lichaam, daar moest ik
van huilen. Van dat optimisme.
…
Niets is onmogelijk.

2
Kristof - in verplegers uniform - zingt een vrolijk lied. Type volksliedje. Lena zingt de refreinen
mee. Melig. Alsof ze dit vaker doen. Na het laatste refrein zingt Kristof in zijn eentje nog wat
variaties op het bekende refrein. Improviseert gewoon een eind weg dus. Manisch vrolijk.
(Melodie op te vragen bij hobbyvolkszanger Gerritsen.)
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Kristof Lena was een rijpe meid van rond de veertig jaren.
Maar ze was zo zuinig met haar zelf, ze wilde zich bewaren.
O Lena O Lena, waar wacht je nu nog op?
O Lena O Lena, de koek is bijna op.
Haar lichaam was een tempel en die tempel die zat dicht.
Ze wachtte op gepast bezoek, het was een ijdel wicht.
Ze was nog helemaal goed vond zij, dat was een groot geluk.
Want als je nooit ’s iets gebruikt, dan gaat het ook niet stuk.
Haar benen waren prima nog, er was niets aan versleten.
Ze waren nauwelijks gebruikt, want ze had alleen gezeten.
O Lena O Lena, waar wacht je nu nog op?
O Lena O Lena, de koek is bijna op.
Ze zwaait nooit naar je, loopt niet mee en geeft je nooit een hand.
Niet omdat ze dat niet wil, maar d’r pootjes zijn verlamd.
En als je met haar dansen gaat dan moet de accu mee.
En als je heel verstandig bent, een reserveband of twee.
Die wagen houdt het best lang vol, al is het ouwe meuk.
Want als de accu leeg is, nou dan duw je je een breuk.
O Lena O Lena, waar wacht je nu nog op?
O Lena O Lena, de koek is bijna op.
Het heeft wat om het lijf zo’n typ, maar dat is heus geen strop.
Want het allerergste van die meid, dat is die norse kop.
O Lena O Lena, het is die norse kop,
O Lena O Lena, dat is de grootste strop.
O Lena O Lena, je bent een stuk verdriet,
O Lena O Lena, dat wil een man toch niet.
O Lena O Lena, straks is het leven af,
O Lena O Lena, dan lig je in je graf.
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O Lena O Lena, wat een zuinigheid,
O Lena O Lena, let op je houdbaarheid.
O Lena O Lena, de king said to his wife,
O Lena O Lena, wat is mijn people stijf.
O Lena O Lena, o lieverd nondeju,
O Lena O Lena, van je ajuu paraplu.
O Lena O Lena, wat lust je voor ontbijt,
O Lena O Lena, wat een gezelligheid.
O Lena O Lena, moet je eitje hallefzacht,
O Lena O Lena, is de koffie al gebracht?
O Lena O Lena, moet de stoel nou nog versteld,
O Lena O Lena, hier is je grote held.
O Lena O Lena, ik weet geen rijmpje meer,
O Lena O Lena, ik leg me erbij neer.
O Lena, O Lena -

3
Lena en Kristof.
Lena Kristof?
Kristof Ja Lena.
…
Lena Ben je blij?
Kristof (Blij) Waarom denk je dat?
Lena Het is een vermoeden.
Kristof Ik lach… mijn beroepslach.
Lena Dat gaat je erg gemakkelijk af, dat beroepslachen.
Kristof Ieder zijn talenten.
Lena Komt dat op de rekening? Zang en dans?
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Kristof Beschouw het als een bonus.
Lena Toe maar. Het kan weer niet op hè.
Kristof Jij hebt het maar getroffen met je personeel.
Lena Dus dit zit niet in het standaardpakket?
Kristof Niet iedere cliënt waardeert mijn talent.
Lena Dus jij hebt het vooral getroffen, met je werkgever.
Kristof Er is geen dag dat ik me daar niet bewust van ben.
Lena Beroepsvleierij?
Kristof Ik versta mijn vak.
Lena Het is gezien.
Kristof Dat doet me deugd.
Lena Dat mag ook wel.
Kristof Dat weet ik toch.
Lena Dan is het goed.
Kristof Gelukkig maar.
Lena Nou en of.
Kristof Zit je goed?
Lena Zeg jij het maar.
Kristof Volgens mij zit je goed.
Lena Dan blijf ik zo zitten.
Kristof Heel graag.
Lena Ik doe het voor jou.
Kristof Je bent te goed.
Lena Maar niemand ziet het.
Kristof Ik zie het.
Lena Daar word je ook voor betaald.
Kristof Maar vraag me niet hoeveel.
Lena Ga je klagen?
Kristof Zou niet durven.
Lena Je zou het niet kunnen.
Kristof Ieder zijn talent.
Lena Ben je druk?
…
Kristof Zie ik er druk uit?
Lena Vandaag. Ben je druk vandaag?
Kristof Waarmee?
Lena Dat vraag ik je.
…
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Kristof Staat je goed. Die trui.
Lena O kijk uit, daar gaat je geloofwaardigheid.
Kristof Waarom?
Lena Die trui heb jij mij zelf aangetrokken.
Kristof Nou en?
Lena Dat is alsof je jezelf complimenteert met je kledingkeus.
Kristof Nee hoor. Ik zeg gewoon dat je er leuk uitziet met die trui aan.
Lena Beroepscomplimenten?
Kristof Nee, deze was niet van de zaak, maar namens mijzelf.
Lena O.
Kristof ‘Dank je, Kristof.’ Zeg je dan.
…
Lena Heb je haast?
Kristof Ik hoef nog niet weg.
Lena Je hebt meer patiënten.
Kristof ‘Cliënten’, zeggen wij.
Lena Moeten jullie weten. Ik zeg patiënten.
Kristof Wat jij wilt.
Lena De klant is koning.
Kristof U vraagt, wij draaien.
Lena Mijn kwast.
(Kristof raapt haar kwast op.)
Kristof Je moet ‘m niet uitspugen.
Lena Dat moet wel.
Kristof Dat moet niet.
Lena Dat moet soms.
Kristof Dat moet helemaal niet, dat wil je.
Lena DAT MOET KRISTOF DAT MOET!
Kristof … Komt je zus?
Lena Wat moet je met me zus?
Kristof (Gegeneerd) Ik moet niks met je zus, dat weet je.
Lena Ik vind het best hoor, het is een leuke meid. Niet zo slim, maar ja, het is maar net wat je zoekt
in een vrouw.
Kristof Ik moet niks met je zus. Wil je erover ophouden?
Lena All work and no play makes Jack a dull boy.
Kristof Hou je op?
Lena Ze is de krant halen. Komt zo.
Kristof Ben je nerveus?
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Lena Voor de tentoonstelling?
Kristof Is toch niet raar?
Lena Ik ben niet nerveus voor de tentoonstelling.
Kristof Zou niet raar zijn.
Lena Ik ben niet nerveus.
Kristof Ik zou nerveus zijn.
Lena Ja, en ik zou nerveus zijn als ik een wildvreemde zou moeten wassen. (Lacht.)Hé, Kristof, ik
zou zelfs nerveus zijn als ik mezelf zou moeten wassen!
…
Kristof … Jij herinnert je toch nog wel hoe het was, voor je ongeluk?
Lena Ik maakte een grap.
Kristof Ja, dat weet ik, maar ik stel een vraag.
Lena Als ik een grap vertel dan moet je lachen. Geen vragen stellen.
Kristof … Mijn fout.
Lena Ja.
Kristof Als je zus er is, ga ik.
Lena Sigaret.
(Kristof stopt een sigaret in haar mond en zorgt dat Lena kan roken. Hij haalt hem er na elke
trek uit zodat ze de rook goed kan uitblazen. Af en toe neemt hij zelf een trek).

4
Lena en Kristof. Roza op met krant.
Roza Ja! Ja we staan er in!
Lena Voorop?
Roza Op de kunstpagina.
Lena Niet voorop?
Roza Een mooi stuk.
Lena Dus niet voorop.
Kristof Lees voor.
Roza Dag Kristof.
Kristof Lees nou.
Roza … De Nederlandse schilderes Lena Bos blijft een mysterieus fenomeen. De bekendheid van
haar werk neemt toe in binnen- en buitenland, zijzelf blijft consequent buiten de schijnwerpers. De
jonge schilderes (geboren 1982) (hierbij werpt Roza een afkeurende blik op haar zus) is extreem
gesteld op haar privacy en weigert zelfs portretten van zichzelf voor publiciteitsdoeleinden ter
beschikking te stellen. Haar belangen worden behartigd door haar oudere zus, Roza Bos. Roza Bos,

7
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 16 augustus 2022

een 30-jarige bankmedewerkster - die een vreemde is in de kunstwereld - fungeert al jaren als
vertrouwenspersoon, woordvoerder en belangenbehartiger van de mensenschuwe schilderes.
Evenredig aan het groeien van het aura van geheimzinnigheid rondom de schilderes, groeit de
belangstelling voor haar werk. De jonge autodidactische kunstenares heeft reeds een
indrukwekkend oeuvre op haar naam staan, en het stedelijk museum in Amsterdam wijdt dan ook
deze maand een overzichtstentoonstelling aan haar werk. Dit werk bestaat voor een groot deel uit
stillevens. De schilderes die in een flat in Amsterdam-Noord woont, en een geïsoleerd bestaan
leidt, schildert in de beslotenheid van haar woning voorwerpen van haar eigen 'microkosmos': voor
haar een afspiegeling van de buitenwereld. Steeds terugkerende voorwerpen zijn: de groene
pennenbak, de staande schemerlamp, het hoogpolige kleed, raamkozijnen, wijnflessen en
scheurkalenders.
Lena Microkosmos. Briljant!
Kristof 1982.
Lena Goed hè?
Roza Ik blijf het raar vinden.
Lena Met mijn pennenbakken en scheurkalenders in het stedelijk!
Roza Ik blijf het raar vinden. Waarom dat belachelijke geboortejaar?
Kristof Dat ze het geloven verbaast me. Je ziet zo dat het niet geschilderd is door iemand van
vijfentwintig.
Lena Ach lul toch niet. Dat is omdat je het weet.
Kristof Ik zie het.
Lena En als ze weten dat je het met je mond schildert, beweren ze ook dat je dat kunt zien. Het is
allemaal gelul.
Roza Het is allemaal gelul, het is allemaal gelul, het is allemaal gelul, het is allemaal gelul.
Lena Wat heb jij?
Roza Het is allemaal gelul, het is allemaal gelul.
Lena Wat?
Roza Niks.
Lena Wat nou?
Roza Maar leuk hè? In de krant.
Lena Ik had niet anders verwacht.
Roza Wanneer ben jij tevreden? Als ze ermee openen op het acht uur nieuws?
Lena Zou leuk zijn. Of niet?
Kristof Ik weet wel hoe je het acht uur nieuws kan halen.
Lena Ja dat weten we, dat dat trucje het nieuws zou halen! Maar ja, jij weet net zo goed als ik, dat
als ze weten dat ik de hele klerezooi met mijn mond heb geschilderd, ze alles het museum
uitslepen, het op een kalender pleuren en er mee langs de deuren gaan. Mondschilders hangen niet
in het museum of wel?
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Kristof Jij hebt een heel banaal beeld van je medemens.
Roza Kristof heeft een punt.
Lena Kristof is mijn verpleger. Niet mijn psychiater.
Roza En toch blijf ik het raar vinden.
Lena Als jij liever met kalenders langs de deur gaat!
Roza Daar heb ik het niet over. Ik heb het over die leeftijd.
Lena Wat is nou helemaal het probleem? Wat kan jou het schelen dat die mensen denken dat ik
vijfentwintig ben?
Roza Je bent geen vijfentwintig.
Lena Laat mij vijfentwintig zijn!
Roza Je bent het niet!
Lena Gun het me!
Roza … Ik gun je alles.

5
Lena alleen. Postbode op. Jong en onhandig. Hij kijkt om zich heen. Negeert Lena.
Postbode Hallo?
Lena Hallo.
Postbode Hallo?
Lena Ja, hallo.
Postbode Hallo?!
Lena JA?
…
Postbode Is hier niemand?
Lena Sukkel.
…
Postbode Hallo?
Lena Wat moet je?
Postbode Moet getekend.
Lena Ben je nieuw?
Postbode Zomerkracht.
Lena Is Martin weg?
Postbode …
Lena Wat sta je nou te kijken man?
Postbode Iemand deed de deur open.
Lena Ja?
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Postbode Wie deed de deur open?
Lena De oude postbode beviel mij prima.
…
Postbode Eng wijf.
…
Lena Wat zei jij?
Postbode Eng wijf.
(Hij spuugt op de grond en vertrekt. Lena begint te lachen.)

6
Roza kijkt verheugd naar de lachende Lena. Lacht dan ook en blijft lachen. Ook Lena blijft
voortdurend lachen en knikken als Roza praat, waardoor het lijkt alsof ze alles beaamt wat Roza
zegt.
Roza Ja hè?
Lena Ja.
Roza Ja toch?
Lena Ja.
Roza Godverdomme ja man Jezus ja. Het is toch ook gewoon hartstikke goed. Ik bedoel: Kijk ons
nou. Ja
toch?
Lena Nou.
Roza Ja! We hebben er wel eens anders bij gezeten. Of niet?
Lena Nou.
Roza Het mag toch ook wel’s gezegd worden!
Lena Zeker.
Roza Ja dat mag toch gezegd worden? Het is toch ook niet niks? Het is toch iets. Het is toch
godverdomme gewoon heel erg goed. Ja toch? Dat kan je dan toch zeggen? Mag dat? Ja, dat mag
gezegd worden ja. Dat mag gevierd. Dat moet! Ja, ik weet het: ‘succes is relatief’, en ‘gaat het daar
nou om in het leven?’ Maar als wij geen succes hebben, dan lijden wij! Ja toch? En dan proberen
wij ons wel te troosten met: ‘Ach, succes is relatief’, en ‘gaat het daar nou om in het leven?’ Maar
ondertussen lijden we. Geef toe, we lijden! Ook al zeggen we braaf: Er zijn andere dingen
belangrijk. Als je maar gezond bent. Wat we godverdomme ook al niet zijn. Wij niet allemaal. Niet
allebei. Maar dat we dus heus wel weten wat er telt in het leven. Niet alleen gezondheid, maar ook
de vriendschap en de liefde. De liefde, die we - De liefde die… er toe doet. En die we… - Dat we
godverdomme gewoon lijden als we geen succes hebben! Dus als we het dan een keer wel hebben,
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mogen we dan! Ja?! Dan mogen we! Wij zijn gewoon hartstikke goed bezig! Dat zijn wij! Dus
mogen wij een keer lachen? Ja? Mogen wij dat?
…
Lena (Nog steeds lachend.) Ik ben een eng wijf.
…
Roza Waarom zeg je dat nou?
Lena Dat is toch zo?
Roza Ik wil niet dat je dat zegt.
Lena Ik zeg niet dat het erg is.
Roza Ik… vind het erg.
Lena MAAR DAAR GAAT HET NIET OM. OF WEL?

7
Kristof en Roza. Kristof vouwt kleren op van Lena.
Kristof Ze kijkt niet, als ik haar was. Ze kijkt niet naar haar eigen lichaam. Het is net alsof ik alleen
ben, met haar lichaam, als ik haar was.
Roza Alleen?
Kristof Met haar lichaam.
Roza Alleen.
Kristof …
Roza Ik denk dat ik jou begrijp.
Kristof Valt er iets aan mij te begrijpen dan?
Roza LAAT ME!
Kristof Hè?
Roza Sorry.
Kristof Wat is er nou?
Roza Ik wilde - Het leek me - Dat dat gewoon ’s beaamd wordt. Dat ik dat even kan geloven. Dat ik
een ander begrijp. Dat ik… jou begrijp. Dat ik dat geloof. Sorry.
Kristof Is dat zo belangrijk? Om iemand te begrijpen?
Roza Verlang jij daar nooit naar? Dat iemand je aankijkt en zegt: ‘Jij begrijpt mij. Niemand snapt
het, maar jij… jij begrijpt mij.’
Kristof Nee. … Daar verlang ik nooit naar.
Roza Maar ik zeg toch niks raars? Dat ken jij toch? Dat moet jij toch ook kennen?
Kristof Nee.
Roza Niet?
Kristof Het spijt me, nee.
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Roza Dus jij … vindt het…. heel vreemd, wat ik zeg?
Kristof Jij wilt iemand begrijpen?
Roza Ja.
Kristof Nee.
Roza Wel.
Kristof Nee, jij wilt dat iemand tegen jou zegt: ‘Jij, Roza, jij begrijpt mij, jij, alleen jij.’
Roza En dat dat dan ook zo is…
Kristof Nee!
Roza Hè?
Kristof Wil je iemand zien of niet?
Roza Ik begrijp je niet.
Kristof Nee, natuurlijk niet.
Roza Nou…
Kristof Als je iemand wil zien dan moet je kijken. Gewoon kijken. Dat is niet moeilijk. Je kijkt en
dan zie je. Maar dat wil jij niet. Jij wilt niets zien. Jij wilt alleen maar zien wat die ander wil dat jij
ziet. Zodat die tegen jou zegt: ‘Jij begrijpt mij.’ Zodat jij je bijzonder voelt. Terwijl je je natuurlijk
gewoon laat gebruiken.
Roza ZO IS DAT HELEMAAL NIET!
Kristof Jij hoeft niet alles wat jouw zus zegt –
Roza Ik heb het niet over mijn zus! IK HEB HET NIET OVER MIJN ZUS!
Kristof Kijk me ’s aan.
Roza … Waarom?
Kristof Kijk me ’s aan.
(Ze kijken elkaar lang aan.)
Kristof Eet jij wel goed?
Roza …. dat is wat jij ziet? Als jij naar mij kijkt, als jij mij ziet, dan zie jij: ‘Eet jij wel goed?’
Kristof Jij eet niet goed.

8
Kristof alleen.
Kristof Ik kijk naar haar borsten… met mijn handen. Ik kijk naar haar benen met mijn handen. Ik
kijk naar haar buik, haar liezen, met mijn handen. Ik kijk heel zacht. Heel voorzichtig, maar sterk.
Met krachtige verantwoordelijke handen. Voorzichtig omdat haar borsten geen handen gewend
zijn. Sterk omdat haar benen op mijn handen vertrouwen. Soms laat ik een been, een arm, een
hand, net iets te vroeg los zodat haar hand, haar arm, haar voet op het bed valt, en haar arm… even
beweegt zonder mij. Ze ziet het niet. Ze ziet niets. Zij doet alsof haar borsten niet bestaan. Alsof ik
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ze heb verzonnen voor mijn werk. Alsof ik meer was, meer verzorg dan nodig. Ze kijkt niet. Maar
mijn handen zien dat ook haar borsten leven. … Of willen dat zien. Mijn handen willen altijd te
veel.

9
Lena en postbode.
Postbode Wie heeft de deur opengemaakt?
Lena Jij weer.
Postbode Dat doe jij.
Lena Is hier iemand?
Postbode Jij hebt een knop daar.
Lena Briljante conclusie.
…
Postbode Moet dat?
Lena Wat?
Postbode Moet jij zo tegen mij doen?
Lena Pardon?
Postbode Ben ik geen mens, hè? Ben ik geen mens? … Nou?
Lena (Lacht.)
Postbode Niet lachen. Dat moet ik niet. Niet lachen.
Lena Ben je nu serieus?
Postbode Zit je te zieken? Zit je me te zieken?
Lena Hé. Rustig, ja?
Postbode Wat nou ‘hé’! Wat nou met je ‘hé.’ En met je - met je - met je knopje. Hè? Mevrouw heeft
een knopje hoor. En als je knopje stuk is. Hè. Wat dan? Als je knopje stuk is. Stroom valt uit.
Batterijen op. Wat dan, hè? Als je alleen mij hebt, hè. Dan doe je niet zo. Zonder je knopje. Dan
heb je mij alleen. Dan kijk je wel uit. Hoe je doet. Wat je zegt. Met je knopje. Beetje zo doen tegen
mij hè. Wat denk jij wel?
Lena …
Postbode Nou ineens beetje niks gaan lopen zeggen hè?
Lena Wat kom je doen?
…
Postbode Post moet getekend.
Lena Dan moet je me een pen geven?
Postbode Ja lekker ja, hoe dan?
Lena In mijn mond.
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(De postbode kijkt naar zijn pen en doet niets.)
Lena PÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒST!!!

10
Lena en postbode. Roza en Kristof op.
Kristof Is er post?
Lena Is er hoop?
Roza Riep je mij?
Kristof Is er iets?
Roza Bent u nieuw?
Roza Waar is Martin?
Postbode Hallo.
Kristof Martin ziek?
Lena Dit is Karel.
Roza Dag Karel.
Postbode Ik heet geen Karel.
Roza O excuus, ik verstond Karel.
Postbode Alderick.
Lena ALDERICK?
Roza Dat lijkt niet eens op Karel.
Kristof Moet er iets getekend?
Lena Alderick is invaller.
Postbode Zomerkracht.
Kristof Bijbaantje?
Postbode Als u hier uw naam zet.
Roza Kom je hier al lang?
Lena Alderick? Kind aan huis!
Roza Meen je dat nou?
Kristof Studeer je?
Lena Vertel het maar hoor.
Postbode Hè?
Kristof Wat wou je vertellen Karel?
Postbode Ik heet geen Karel.
Roza Hij heet Alderick.
Kristof O? Dat lijkt niet eens op Karel.
Lena Alderick wil de verpleging in.
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Potsbode Wat?
Kristof Is dat zo?
Roza Gut wat leuk joh.
Postbode Als iemand hier even tekent.
Lena Hij wilde je graag eens ontmoeten Kristof.
Kristof Heeft ze over mij verteld?
Roza Jullie kennen elkaar langer?
Lena Zo voelt het wel. Of niet? Alderick?
Kristof Dus jij wilt de verpleging in?
Lena Kristof, vertel hem hoe mijn darmen worden geleegd. Dat moet hij interessant vinden.
Roza Lena!
Lena Ja?
Kristof Serieus?
Lena Serieus.
Kristof Ik vind het niet erg hoor. Als je vragen hebt…
Lena Kristof vindt het niet erg.
Roza Wacht even, dit gaat wat snel…
Lena Voel je niet gegeneerd. Vraag maar gewoon.
Roza Maar sinds wanneer is Martin weg dan?
Postbode Martin is met vakantie.
Roza Dus Martin komt weer terug?
Lena Doet dat ertoe?
Roza Ik bedoel het niet vervelend.
Kristof Of als je een keer wilt helpen…
Lena Ja, als je een keer wilt helpen dan moet je dat zeker doen.
Kristof Ja, met wassen of zo, of, natuurlijk niet wassen, sorry, ik bedoel Lena Ja joh, wil je me een keer wassen, Alderick?
Roza Wassen? Is dat niet meteen een beetje….
Lena Ben je gek. Zo moet je het leren.
Roza Sinds wanneer ben jij daar zo gemakkelijk in?
Kristof Sorry, ik bedoelde Postbode … lijkt me geweldig. Om jou te wassen. Wanneer doen we dat? Moet ik iets mee nemen?

11
Lena, Kristof en Roza.
Kristof Ik los dit op. Dat had ik niet mogen voorstellen. Dat spijt me. Beroepsdeformatie. Ik ga dat

15
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 16 augustus 2022

oplossen. Ik los dat op. Ik ga hem achterna. Ik haal hem in. Ik los dat op. Ik ga hem achterna, ik Lena Jij blijft hier.
Kristof Ik los dat op. Ik bel hem op. Ik leg dat uit. Dat dat natuurlijk niet kan. Meehelpen wassen.
Lena Je doet maar.
Kristof Nee, dat doe ik.
Lena Moet je vooral doen.
Kristof Nee, ik doe dat.
Lena Wat je goeddunkt.
Kristof Want dit kan niet.
Lena Jij zegt het.
Kristof Dat leg ik hem uit. Dat begrijpt hij.
Lena Wat je wil.
Kristof Ik heb je beledigd. Ik weet het.
Lena Je hebt me niet beledigd.
Kristof Dat heb ik wel en dat spijt me.
Lena Je hebt me niet beledigd.
Kristof Maar ik weet dat ik dat wel heb gedaan.
Lena Goed, je hebt me beledigd.
Kristof En dat spijt me.
Lena En ik accepteer je excuses.
Kristof En die meen ik.
Lena Gelukkig maar.
Kristof Ik wil dit uit de lucht hebben.
Lena En dat is het. Zand erover.
Kristof Ik wil niet dat dit iets wordt wat tussen ons in komt te staan.
Lena Het staat niet tussen ons in en ik zou er nu graag over op willen houden.
Kristof Dit was zo erg godverdomme niet de bedoeling.
Lena Hou op Kristof.
Kristof Maar ik zit ermee!
Lena WAARMEE?
Kristof Met dat wassen! Dat ik godverdomme een totaal vreemde voorstel om mee te helpen om jou
te wassen. Dat is beledigend ja, snap dat dan! Ik beledig jou! Ik beledig jouw lichaam. En dat wil ik
niet doen. Nooit. Zo wil ik jou niet zien! Zo zie ik jou niet. Ik wil niet dat jij denkt dat ik jouw
lichaam beschouw als Lena HÉ! Ik zei toch ophouden!
Kristof Maar ik wil dat jij weet dat ik jouw lichaam niet beschouw als Lena Wat kan mij het nou ene fuck schelen man hoe jij mijn lichaam beschouwt!
Kristof Dit is nou precies wat ik niet wil, dat jij denkt dat ik jouw lichaam –
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Lena Mijn lichaam ja. Het is mijn lichaam!
Kristof JA! MAAR IK WAS HET!
…
…
Lena Alderick is geen vreemde. Alderick is mijn vriend.
Kristof Alderick is … een vriend?
Lena Ja, een vriend.
Kristof Een vriend?
Lena Wat vraag je me nu precies?
Kristof Alderick is jouw vriend?
Lena Dat zeg ik toch?
…
Roza Waarom ken ik hem niet? Hoe kan dat?
Lena Hoe kan het dat ik iets meemaak waar jij niets van weet?
Roza Ja, hoe kan dat?

12
Lena en postbode.
Postbode Als je me nog een keer voor lul zet waar iemand bij is, dan pis ik je in je gezicht.
…
Lena Vreemde fantasieën heb jij.
Postbode Ik heb geen fantasie.
Lena …
Postbode Jij hebt het hier allemaal lekker voor mekaar hè? Alles onder controle.
Lena Wat bedoel je?
Postbode Jij gelooft in de kracht van de geest, dat soort bullshit, of niet? Dat alles mogelijk is, als je
maar WIIIIIIIIIL!
Lena Jij weet niet waar je het over hebt.
Postbode O nee?
Lena Ik weet heel goed dat ik een zielig geval ben.
Postbode Gadverdamme jij denkt echt dat je beter bent dan de rest hè?
Lena Wat lul je nou?
Postbode Iedereen doet hier wat jij zegt.
Lena Ze kunnen zo weglopen.
Postbode Maar dat doen ze niet.
Lena Nog niet.
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Postbode Omdat het sukkels zijn.
Lena Als je bij mij in de buurt blijft moet je wel een sukkel zijn?
Postbode Ik zou jou je eigen stront kunnen laten eten, weet je dat wel?
Lena …
Postbode Ik zou jouw eigen stront in je strot duwen en dan je mond dichtplakken met tape, en als je
dan moet kotsen, van je eigen stront, dan moet je je eigen kots weer inslikken.
(Stilte. Dan lacht Lena ongemakkelijk.)
Postbode Is geen grap. Zou ik zo doen.
Lena Is dat zo?
Postbode Ik kan het doen.
Lena Ja. Kan je doen ja. Ik kan je niet tegenhouden.
Postbode Daar gaat het niet om kut, dat jij me niet kan tegenhouden. Het gaat niet om jou. Het gaat
om mij. Snap je?
Lena …
Postbode Je snapt het niet hè?
Lena Nee...
Postbode Het gaat om mij. Of ik het kan. Of ik het zou doen. Of het mij wat kan schelen. Wie ik
ben. Wat ik doe. Of ik ermee zou zitten. Daar gaat het om. En daar heb jij helemaal niks over te
zeggen. Jij met je knopje en je twee hulpsmurfen. Postbodetje pesten hè? Wat denk jij wel? Dat jij
met die slimmigheid van jou ergens komt?
Lena Jij denkt mij te kennen?
Postbode Het gaat niet om jou kut!
Lena Maar het gaat om… jou?
Postbode Lach je me uit?
Lena Zie je mij lachen?
Postbode Eén keer lachen en ik pis je in je bek.
Lena …
Postbode Moet je niet gillen? Je hoeft maar te gillen en ze komen.
Lena Ik gil niet.
Postbode Waarom niet?
Lena Waarom zou ik?
Postbode Gelul. Omdat jij niet wilt, dat ik zie, dat jij bang voor mij bent. Want daar gaat het om. Het
gaat om mij. Dat snap jij niet, maar je voelt het wel.

13
Lena en postbode. Roza en Kristof op. Kristof met haarborstel.
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Postbode BÈNG! Wat een klote brievenbussen hè, met die veren. BÈNG. Voor je het weet zit je er
met je vingers tussen.
…
Kristof Dag Alderick.
Postbode Hé verplegertje!
Roza (Lacht.) Verplegertje.
…
Kristof Je zat klem in de brievenbus zei je?
…
Postbode Gaan we dollen?
…
Kristof Nee, we gaan niet dollen.
Roza Zijn daar eigenlijk standaard vereisten voor? Voor brievenbussen?
Postbode Zit je me te testen?
Roza Vroeg ik me af…
Postbode Natuurlijk zijn daar standaard vereisten voor. Moet je een folder?
(Kristof kamt Lena’s haar.)
Lena Kristof, wat doe je?
Roza Zijn daar folders over?
Postbode Ja wat denk jij? Over alles zijn folders. Noem maar iets op; folders! Noem ’s iets op.
Roza Stoeptegels.
Postbode Ja, folders!
Lena WAT DOE JE KRISTOF?
Roza Wat is er nou?
Lena WAAROM KAM JE MIJN HAAR?
Postbode Ja! Hé, eh…. dingetje, goeie vraag: Waarom zit jij aan haar haar?
…
Kristof … … Dat is goed voor de doorbloeding van je hoofdhuid.
Lena De doorbloeding van mijn hoofdhuid is prima Kristof. Dat is zo’n beetje de enige
doorbloeding in mijn lichaam waar niets mis mee is. Ook niet met de doorbloeding onder mijn
hoofdhuid. Met mijn hogere faculteiten is niets aan de hand. Dus vandaar dat ik je vraag: waarom
kam je mijn haar Kristof?
Roza Kristof kamt toch altijd je haar?
Lena ’s Ochtends als we opstaan ja. Niet zomaar ineens als meneer daar zin in heeft.
Postbode Ik kan ook niet als ik daar zin in heb de hele dag dingen in mensen hun gleuf gaan
stoppen, buiten werktijd.
Kristof Jezus Christus.
Postbode Hé geintje man vriend. Hé, loosen up! Lachen toch?
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…
Lena (tegen Kristof) Heb je verder niks te doen?
Kristof (tegen Postbode) Ja, moet jij niets rondbrengen?

14
Lena en Kristof.
Lena Ik vroeg het aan jou. Niet aan Alderick. Of je verder niets te doen hebt.
Kristof Nee.
Lena Jawel, dat vroeg ik wel aan jou.
Kristof Nee, ik heb verder niets te doen.
Lena Wacht er niemand op je?
Kristof Niemand wacht.
Lena Geen andere patiënten vandaag?
Kristof Geen andere patiënten.
Lena Vandaag.
Kristof Ik heb geen andere patiënten.
Lena Vandaag niet?
Kristof Ik heb even geen andere patiënten.
Lena Momenteel even niet?
Kristof Momenteel heb ik geen andere patiënten.
…
...
Lena En wanneer krijg je die weer?
…
Kristof Weet ik niet.
Lena Daar is even geen uitzicht op?
Kristof Ik neem geen andere patiënten aan.
Lena Je neemt ‘even’ geen andere patiënten aan?
Kristof Ik neem geen andere patiënten aan.
…
Lena Sinds wanneer niet?
Kristof Wil je het los of opgestoken?
Lena Ik wil dat je van me afblijft.
…
…
…
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Lena Ik ben de enige?
Kristof …
Lena Dit is het enige lichaam dat jij wast?
Kristof Je hoeft je toch niet ineens te gaan generen. Dit is mijn vak.
Lena Alleen ik?
Kristof Is gewoon mijn vak.
Lena Alleen mijn lichaam?
Kristof … en dat van mezelf. Natuurlijk.
…
Kristof Is dat erg?
…
Lena Dat hoort niet.
Kristof Maar is het erg?
…
Lena ROOOOOOS!
Kristof MAAR IS DAT ERG?
Lena ROOOOOOOOOOOOOS !
Kristof Wat is nou godverdomme het probleem? Het gaat toch goed? We hebben het toch - We
hebben het toch - Wij twee - Wij hebben het toch – WAT NOU? Doe ik het niet goed? Ben je niet
schoon? Stink je? Heb je zweren? Lig je door? Verschoon ik je niet op tijd? Zijn je nagels te lang?
Is je haar te vet? Zit je neus dicht? Zijn je tanden vies? Zijn je oren vuil? Groet er haar op je kin?
Plakken je billen aan elkaar? Wat is nou het probleem? Ben ik te ruw? Ben ik te laat? Stink ik? Heb
ik een vieze adem? Praat ik te veel? Zeg ik te weinig? Wat is er nou? Het gaat toch goed tussen
ons. We hebben het leuk toch. Ik bedoel dat je schoon bent. Dat je geen klachten hebt. Je hebt toch
geen klachten verdomme. Heb jij een klacht ingediend? Heb jij het 24-uur per dag bereikbare
servicenummer gebeld? Was dat nodig? Nou dan! Wat is het probleem dan?
…
…
Kristof Zeg iets.
…
…
Kristof Zeg iets.
…
(Roza op.)
Roza Wat is er?
Lena Daar troost ik mij mee. Snap dat dan.
Roza Wat?
Lena Dat ik daar mij mee troost. Dat ik een van de vele lichamen ben, die jij ziet. Dat mijn lichaam
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niets persoonlijks is voor jou. Dat je niet beter weet. Daar hebben wij het vaak over. Of niet Roos?
Roza Waarover?
Lena Dat wij jou niet als man beschouwen. Dat dat wel zo prettig is. Hè Roos. Zo zeggen wij dat
toch?
Roza Ja?
Lena Dat jij mij met een medisch oog bekijkt. Dat vinden we prettig. Of niet?
Roza Ja, dat zou prettig zijn ja…
Lena Ja. Dat ik materiaal ben.
Roza Materiaal ja.
Kristof … Jij bent toch geen materiaal.
Lena Voor jou wel.
Kristof Maar je kunt je eigen lichaam toch geen materiaal noemen.
Lena Roos?
Roza Hoe Lena haar eigen lichaam noemt, daar heb jij niets mee te maken.
Lena Nee, daar heb jij niets mee te maken. … Dank je.
…
Kristof Sorry.
Roza Waarvoor?
…
Kristof Een misverstand.
…
Roza Er zijn geen andere patiënten. … Er zijn geen andere patiënten hè?
…
Kristof Natuurlijk komen er weer andere patiënten.
Lena Natuurlijk. Die man moet ook leven.
Kristof Een misverstand.
Roza Je liegt.
Kristof Een misverstand.
Roza En daar word ik voor geroepen. Voor een misverstand?
Lena Hebben we je ergens in gestoord dan?
Roza Daar gaat het niet om.
Lena Nou dan.

15
Lena en postbode.
Lena Ik betaal je.
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Postbode Ik ga je niet aanraken.
Lena Dat mag ik hopen.
Postbode Als je het zelf gelooft.
Lena Je hoeft er alleen maar te zijn.
Postbode Ik heb al werk.
Lena Ach gut. De post.
Postbode Ik heb verplichtingen mevrouw. Verantwoordelijkheid. Er wordt op mij gerekend. Weet
jij wat dat betekent, post? Weet jij hoe mensen daar op zitten te wachten? Daar zitten gasten tussen,
die leven daar naartoe ja. Bejaarden, zieken, gehandicapten, arme sloebers die nooit het huis
uitkomen, kan jij je daar iets bij voorstellen? Heb jij geen hart of zo? Of is dat ook verlamd? Of
wordt dat elke dag leeg geknepen samen met die darmen van jou? Gadverdamme man, daar kan ik
nou echt misselijk van worden, van dat egoïsme van jou. Dat is nou echt zo’n Lena Ja Alderick! We snappen ‘m!
Postbode Ik ben even serieus ja.
Lena Ja, dat snap ik, en dat is nou precies het griezelige ervan.
Postbode Wat zit je nou te kletsen mens?
Lena Kom na je werk terug. Ik betaal je.
…
Postbode Waarom?
…
Lena Ik wil niet alleen zijn.
Postbode Je bent nooit alleen. Je hebt toch die twee hulpsmurfen.
Lena Dat doet er niet toe. Ik wil dat jij komt.
…
Postbode Wat moet je van me?
…
Lena Ik wil dat er iemand is, waarvan ik precis weet… waarom die er is.
Postbode Jij bent zielig.
Lena Dus je komt terug? Na je werk?

16
Roza en Kristof.
Roza Ik praat met jou niet over Lena.
Kristof Ben je kwaad?
Roza Waarom zou ik kwaad zijn?
Kristof Dat weet ik niet.
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Roza Wat zou de reden kunnen zijn van mijn kwaadheid?
Kristof Geen idee.
Roza Dus er is geen enkele reden voor mij om kwaad op jou te zijn?
Kristof Wat is er nou?
Roza Niets toch?
Kristof Heeft Lena iets gezegd?
Roza Ik praat niet met jou over Lena.
Kristof Je praat met Lena toch ook over mij? Dat betekent toch ook niets?
Roza Is dat het wat je wilt weten? Wat dat betekent, als ik met Lena over jou praat?
Kristof Als dat iets betekent….
Roza Dat doet het niet.
Kristof Niet?
Roza Is dat erg?
Kristof Is het waar?
…
Roza Moeten we een keer iets afspreken. Buiten huis. Wil je met me praten?
Kristof Dus Lena heeft wel iets gezegd?
Roza Waarover?
Kristof Over ons. Over Lena en … mij.
Roza Dat zou je wel willen hè, daar met mij over praten.
Kristof Als jij dat voorstelt….
Roza Nu zou jij wel begrepen willen worden hè, of niet? Dat zou jij wel willen. ‘Kristof, ik begrijp
je.’ Daar zou je ineens geen enkel bezwaar tegen hebben. Of wel? Zeg het maar Kristof. Stort je
hart maar uit. Roza begrijpt je.
Kristof Heb ik iets verkeerds gezegd?
Roza … nee. … Ik doe raar. … Laat mij maar.
Kristof Okay.
(Kristof loopt weg.)

17
Roza en postbode.
Roza Een vraag. Let op. Als een vrouw zegt : ‘Laat mij maar.’ Wat bedoelt ze dan?
Postbode (Lacht betekenisvol.) Ik begrijp jou.
Roza Precies! Zo moeilijk is dat toch niet?
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18
Lena, Kristof, Roza en postbode. Postbode zingt voor Lena en Roza. Hij probeert ‘gevoelig’ over
te komen. Kijkt daar vooral Roza bij aan.
Postbode Ik heb zonneschijn, op een bewolkte dag.
Als het koud buiten is, heb ik de maand van mei.
En ik denk, jij zegt:
Wat kan maakt mij voel deze weg…
Mijn girl (mijn girl, mijn girl)
Praat ik over mijn girl (mijn girl)
Ik heb zoveel honing, de bijen zijn jaloers.
Ik zing nog zoeter, dan de vogels in de trees.
En ik denk, jij zegt:
Wat kan maakt mij voel deze weg…
Mijn girl (mijn girl, mijn girl)
Praat ik over mijn girl (mijn girl)
Roza (zingt)
Mijn girl, praat jij over mij girl.
Postbode en Roza (zingen)
Mijn girl, mijn girl….
Postbode Het is niet van mij hoor.
Kristof O nee?
Roza Elvis schreef zijn liedjes ook niet zelf.
Postbode Het is wel een eigen bewerking.
Roza Dat is het belangrijkst. Je moet het van jou maken.
Kristof En dat heeft ie gedaan.
Roza Mijn girl, hoe kom je erop? Ik zou me altijd suf gaan zoeken naar een goeie vertaling.
Postbode Soms moet je niet zo ver zoeken. Het ligt voor je neus.
Kristof En waar heb je die wijsheid vandaan Alderick?
Postbode Heb jij een probleem met autoriteit?
…
Lena Wat zegt ie nou?
Postbode Sommige jongens hebben dat. Zeker tegenover mannen in uniform.
…
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Roza Heb jij dat?
…
Lena Kristof draagt toch ook een uniform?
Postbode Hé, wel effe uitkijken hè, je hebt uniformen en je hebt uniformen. Die verknipte
zustersjurk van jou, kunnen we moeilijk een uniform noemen.
Kristof Nee, de prettig informele outfit van de Hollandse post-besteller, met zijn sportieve
streepjesshirt en o zo handige afritsbare broek, daar word je geil van.
…
Postbode Zie je mij? Zie je dit? … … Rustig. Ik blijf heel erg rustig. Omdat ik weet dat het allemaal
jaloezie is. En dat geeft niks vriend. Wil jij mijn pak een keer lenen? Geen probleem hoor.
…
Kristof Dat is uitermate vriendelijk van je. Ik zal het onthouden.
Postbode Hé. No problemo.
(Postbode wil weggaan. Zadelt zich op met posttassen.)
Roza Vergeet je niet iets?
Postbode De post! (Hij geeft Roza de post.)

19
Kristof leest een brief. Roza staat er blij naast. Weet duidelijk al wat er in staat.
Kristof Dit gaat ze geweldig vinden.
Roza Ja hè?
(Lena op.)
Roza Dit ga jij geweldig vinden.
Lena Ja?
Roza Ja, dit ga jij geweldig vinden.
Lena (Naar Kristof) Is dat zo?
Kristof Ja, dit ga jij geweldig vinden.
Lena Meen je dat?
Kristof Heb ik ooit tegen je gelogen?
Roza Dit ga jij ge..wel…dig vinden.
Kristof Ja, dit ga jij geweldig vinden.
Roza Vraag het me! Vraag me dan: ‘Wat dan Roza, wat dan?’
Lena Maar wat heerlijk!
Roza Vraag het me! Vraag me dan: ‘Wat Roza, wat dan?’
Lena Nee, ik vraag niks, ik vind het geweldig.
Roza Vraag me dan!
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Lena Ik vraag niks! Kan alleen nog maar tegenvallen.
Roza Dat doet het niet! Het valt niet tegen! Vraag het me: Wat dan?
Lena Niks ervan, ik vertrouw op jullie.
Roza Hè?
Lena Jullie weten toch dat ik het geweldig ga vinden? Kunnen we het daar niet bij houden?
Geweldig toch?
Roza Waarom doe je nou zo?
Lena Ik vind het geweldig. Echt geweldig.
Roza Waarom doet ze nou zo?
Lena Heb je zelf gezegd, dat ik het geweldig vind. Zijn je eigen woorden. Ik vind het geweldig.
Geweldig toch?
Roza … Morgenavond, live, Nederland drie, een special over het werk van Lena Bos, naar
aanleiding van de tentoonstelling in het stedelijk. Exclusief, een interview met haar zus: Roza Bos.
…
…
Lena Echt?
Kristof Echt.
Lena Ja. Dat is leuk.
Kristof Dat meen je hè.
Roza Meent ze het?
Kristof Ja, dat meent ze.
(Stilte. Iedereen glimlacht. Ze kijken elkaar aan en beginnen te grinniken en vervolgens steeds
harder te lachen. Als ze uitgelachen zijn en weer rustig spreekt Lena.)
Lena Het stedelijk. Alsof het nu pas doordingt.
Kristof Hèhè.
Lena Dat hebben we toch maar mooi gedaan. Met z’n drieën.
Roza Ja.
Kristof Ja.
Lena Ken je dat gevoel, dat alles samenkomt?
Roza Ben je …gelukkig?
Lena Ik ben zwanger.
…
…
Roza … van geluk? Zwanger van geluk?
Lena … van de postbode. Ik ben zwanger van… de postbode.
…
Roza … van Alderick?
Lena Van wie anders?
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…
Kristof Waarom zeg je dat?
Roza Kan dat?
Lena Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Zelfs Alderick snapt dat nog wel.
Roza Hè?
Lena Ik weet dat het een schok is. Maar het is niet anders.
Roza Maar dat is toch allemaal, die eierstokken en zo, dat is toch allemaal verkleefd, ik bedoel…
kan dat?
…
Lena Niets is onmogelijk.
…
Roza Kan dat? Kristof, kan dat?
Kristof (tegen Lena) Zit niet te zieken.
Lena Hé!
Roza Kan dat Kristof?
Kristof Waarom vraag je alles aan mij? Je bent haar zus godverdomme. Familie! Waarom vraag je
alles aan mij?! Dit is een familieaangelegenheid. Bespreek het met elkaar. Ja? Ik ben hier niet. Ik
ben de verpleger. Negeer mij. Ja? NEGEER MIJ!
Lena Jullie zullen me een keer los moeten laten. Kleine meisjes worden groot. Die dingen gebeuren.
Ik ben zwanger van de postbode. Ik ben er blij mee.
Kristof Praat tegen je zus. Ja?
Lena Helaas Kristof, maar er zitten meer mensen aan dit lichaam.
Roza Dus dat kan?
Lena Misschien kun je het vertellen, morgen. Op televisie. Een mooie primeur.
Roza Een primeur? Is dat het? Een primeur? Is dat wat je bedoelt? Dat je wilt dat we dit erbij
verzinnen. Moet ik dat ook nog vertellen? Moeten we dat er nu ook nog bij verzinnen?
Lena SPOT NIET MET MIJN LEVEN! IK BEN GEWOON ZWANGER! EEN VROUW WEET
DAT!
Roza Ik spot NOOIT, nooit met jouw leven. NOOIT. Jij mag zo niet tegen mij praten. Jij mag dat
niet doen. Dat mag niet. Dat mag jij niet. Dat mag jij niet doen. Zeg dat dat niet mag Kristof. Dit
mag jij niet. Dit mag jij niet Lena Sorry! Sorry sorry sorry. Foutje.
Roza Fout. Dat mag jij niet doen.
Lena Sorry. Dit is niet tegen jou. Ik wilde je niet beledigen. En het is ook niet de bedoeling om jou
te gebruiken. Natuurlijk is dat niet de bedoeling. En ik wil je – zou je liever ook niet vragen om
voor mij te liegen. Als dat kon. Maar dat staat hier allemaal los van. Dat heeft hier niets mee te
maken. … Hé, wees blij voor me. Roos. Ben je blij voor me?
Roza Ik snap het niet meer.
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Lena Wees blij.
Roza Waarom?
Lena Hé, je wordt tante. Tante Roos.
…
Roza Niet raar tegen me doen. je doet raar.
Lena Wees blij!
Roza Normaal doen!
Lena Dit is geweldig Roos! Geweldig.
Roza Ik hou er niet van als je raar doet.
Lena Dit is geweldig, dit is geweldig, dit is top; dit is geweldig!
Roza Je doet raar.
Lena Dat zijn hormonen! Dat is de emotie. Elke emotie uit zich het beste in een A, A, B, A schema.
Roza Hè?
Lena Het is geweldig, het is geweldig, het is top; het is geweldig. A, A, B, A. O jee, o jee, o ja; o
jee. Het is me wat, het is me wat, o jongens; het is me wat.
Roza Jezus Lena.
Lena Jezus Lena, Jezus Lena, moeder Maria; Jezus Lena. O god, o god, o jongens; o god. Help,
help, doe iets; help.
Roza Dit is iets fysieks. Ze flipt. Kristof ze flipt.
Lena O wee, o wee, o nee; o wee. Ach gut, ach gut, heremejezus; ach gut.
Roza Doe iets Kristof. Ze flipt. DOE IETS!
Lena Christus, christus, mijn hemel; christus. Een kind een kind, wat heerlijk; een kind.
Roza Kristof doe iets!
Lena Kristof, Kristof, o ja; Kristof.
Kristof HOU JE KOP TRUT! … Jij bent niet zwanger.
Lena En waarom niet? Waarom niet Kristof?
Kristof Omdat ik het niet wil hebben.

20
Lena alleen.
Lena Dan zit ik daar weer, met gesloten ogen en dan weet ik niet meer waarom ik ze nog zou
openen. Ik zit daar in het donker, met mijn gedachten, met mijn herinneringen, met mijn leven, en
dan vraag ik me oprecht af waarom ik mijn ogen nog zou openen. En toch doe ik dat dan. Een
mens doet dat. Levensdrift ondanks alles waarschijnlijk. Nieuwsgierigheid tegen de verdrukking in.
Om dezelfde reden waarom je jezelf niet kan verdrinken. Het lichaam wil dat niet. Ik heb tenminste
nog nooit gehoord van iemand die zijn ogen sloot, bleef ademen, maar zijn ogen nooit meer
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opendeed. Dus ik open ze. Geheel ervan overtuigd dat er niets te zien zal zijn dat de moeite van het
zien waard is. Ik open ze, en het eerste wat ik zie is hoe de zon op onze ouwe groene pennenbak
valt. De groene pennenbak die uit buisjes bestaat van verschillende hoogtes. Jaren tachtig groen.
Het soort groen wat niet meer wordt gemaakt. Daar schijnt de zon op. En dat is om te huilen zo
mooi.
Dat had ik nooit kunnen bedenken, toen ik daar zat met mijn ogen dicht. Toen ik alleen was met
mijn leven, herinneringen, mensen, gedachten. Dat verdwijnt dan allemaal door die groene
pennenbak. Die pennenbak redt mij. Die is mooi. Daar kan geen gedachte, geen herinnering, geen
emotie, geen mens, iets aan veranderen. Alleen die vreemde verdwenen kleur groen. Die telt.

21
Kristof, Roza en postbode.
Postbode Kristof. Mag ik je iets vragen?
Kristof Wat?
Postbode Het is vertrouwelijk.
Roza Moet ik weg?
Postbode Nee jij moet blijven.
Kristof Is het iets…. medisch?
(De postbode twijfelt. Alsof hij bang is iets te zeggen…)
Postbode …Ik heb een soort hele vieze vettige schilfers tussen mijn tenen. Kan jij daar ’s naar
kijken?
(Roza moet lachen.)
Postbode Hé, dat is lullig hoor. Dat jeukt als de ziekte, daar is echt niks lolligs aan.
Kristof (kwaad) Wat moet je nou?!
Roza Hij breekt het ijs.
Postbode Ja?
Kristof Jij moet uitkijken jij.
Roza Zwemmerseczeem misschien?
Postbode Denk je?
Roza Kan.

22
Roza alleen. Voorbeeldregieaanwijzing: Deze monoloog terwijl bijvoorbeeld Kristof achter haar
zoutjes, crackers, olijven, en allerhande tv-hapjes binnenbrengt en bij Lena neerzet.
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Roza Okay: Ik mag geen ruitjes aan op tv, mag geen streepjes aan op tv en geen zwarte kleren op tv.
Niet mijn benen onder tafel heen en weer bewegen op tv, mijn handen boven tafel op tv en handen
stilhouden op tv. Ik moet mijn kin omhoog houden op tv, mijn hoofd stil houden als ik praat op tv.
Ik mag mijn neus niet ophalen op tv, mezelf niet krabben op tv, ik mag geen jeuk op tv. Niet in de
camera kijken op tv, zeker niet schielijk in de camera kijken op tv, en niet met de autocue meelezen
op tv. Ik mag niet zo kijken op tv (trekt een raar gezicht), ik mag niet zo kijken op tv (trekt een
raar gezicht), en zeker niet zo kijken op tv (trekt een raar gezicht).Ik moet rustig blijven op tv, kort
en bondig zijn op tv, niet uitweiden op tv, niet doordrammen op tv, niet stotteren, zuchten of
zwijgen op tv en ik mag mezelf niet herhalen… Ik mag niet mmm, mmm, mmm, doen op tv, niet
transpireren op tv, niet met ogen knipperen op tv, niet dom gaan lachen op tv, geen lippenstift op
mijn tanden op tv, geen tandvlees op tv, vooral niet bang zijn op tv en gewoon mijn ding doen op
tv. Niet aan mijn haar zitten op tv, niet aan mijn neus op tv, niet aan gezicht op tv, nergens
aanzitten op tv, rechtop zitten op tv. Ik moet mezelf zijn op tv.

23
Roza en Postbode.
Roza Hoe zie ik eruit?
Postbode Lekker.
…
Roza Jij weet helemaal niets hè?
Postbode Ik weet dat jij er lekker uitziet.
Roza Weet jij wie zij is?
Postbode Is zij iemand?
Roza Weet jij wat ik vanavond ga doen?
Postbode Is dit een uitnodiging?
Roza Jij weet echt van niets.
Postbode Hé, ik gaf je een compliment ja!
Roza Lena zegt Postbode Ja, dat is een sneu geval, jouw zus. Gaan we een keer naar mijn huis? Wij twee?
Roza Dus jij en Lena Postbode Godverdomme zeg, jij bent al net zo arrogant als die zus van je. Ik zeg dat ik je leuk vind,
ja? Kan je wel effe een beetje normaal reageren, of niet dan soms? Ik leg mijn hart op tafel, ik ben
gevoelig, en wat doe jij?
Roza Maak je nu een grap?
Postbode Dit is liefde man, daar maak ik toch geen grappen over! Wat is dat met jullie?
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Roza Jullie?
Postbode Ik dacht dat jij niet op je zus leek.
Roza Ik lijk ook niet op mijn zus. Echt niet
Postbode Waarom vertrap je mijn hart dan, hè? Waarom vertrap je mijn hart?
(Stilte. Roza is verbijsterd.)
Roza Het spijt me.
Postbode Lach je me uit?
Roza Nee. … Ik vertrap je hart niet. Dat doe ik niet. … Zeg dat ik dat niet heb gedaan.
Postbode…
Roza ZEG DAT IK DAT NIET HEB GEDAAN!
Postbode … je hebt mijn hart … niet vertrapt.
Roza En dat zal ik ook nooit doen.
Postbode … en dat zal je ook nooit doen.
Roza Nooit.
Postbode Daarom hou ik ook van jou.
Roza … … … Natuurlijk.
Postbode … Er is een hoop dat je niet van me weet.
Roza …. dat geloof ik graag.
Postbode Ik kan…. Ik kan heel bot zijn.
Roza … Daar heb ik helemaal niets van gemerkt.
Postbode Mensen zien dat als bot.
Roza Mensen kijken niet goed.
Postbode Jij ziet alleen mijn … goeie kant.
Roza En jij? Zie jij mij?
Postbode Ik zie alles.
Roza Wat dan?
Postbode Ik zie alles wat ik niet zou mogen zien.
Roza Jij mag alles zien.
Postbode Mag ik je tieten voelen?
…
Roza Ja hoor.

24
Lena en Kristof.
Kristof Wil je dat ik blijf om te kijken? Of…
Lena Of?
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Kristof Of…
Lena Of niet?
Kristof Of heb je al gezelschap?
Lena Je hoeft niet te blijven.
Kristof Dan weet ik dat.
Lena Wat?
…
Kristof Weet hij wie je bent? Kent hij je werk? Hoe oud is ie eigenlijk?
…
Lena Dat weet ik niet.
Kristof Dat weet je niet?
Lena Alderick en ik… wij praten niet zo veel. Zo is onze relatie niet.
…
Kristof Het is allemaal gelul hè?
…
Lena Iedere willekeurige ander zou geloofd worden. Waarom zou ik zoiets verzinnen?
Kristof Ja Lena, waarom verzin je zoiets?
…
…
Lena Zou dat ook gelul zijn, als een vrouw zegt dat ze het meteen voelt wanneer ze zwanger is? Zou
dat ook allemaal inbeelding zijn?
Kristof Zou goed kunnen.
Lena Dan is er dus geen verschil tussen mij en een vrouw die echt zwanger is.
Kristof Natuurlijk wel.
Lena In het hoofd niet.
Kristof De essentie van de zwangerschap speelt zich niet af in het hoofd.
Lena Zeg jij.
…
Kristof Het lastigste kenmerk van een zwangerschap die zich alleen in het hoofd afspeelt, is het
ontbreken van een daadwerkelijk kind.
Lena Details. … … … Hoogmoed van mensen met lichamen.
Kristof Ja.
Lena Ik wil een kind.
…
Kristof Van de postbode?
…
Lena Wat stoort je daaraan?
Kristof Het stoort me dat je uit je nek kletst.
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Lena Hoezo?
…
Kristof Hij lijkt me jouw type niet.
Lena Of ik ben zijn type niet. Bedoel je dat soms?
Kristof Waarom zou ik dat bedoelen?
Lena Hoe kan hij in godsnaam op mij vallen!
Kristof Hoe kan jij in godsnaam op hem vallen? Jij bent …
Lena Wat?
Kristof Anders.
…
Lena Eikel.
Kristof Wat?
Lena Ik zeg dat ik een kind wil, en jij valt over de postbode.
Kristof Ben je serieus?
Lena Moet je dat vragen?
Krisof Sorry. Je bent soms… moeilijk te volgen.

Lena Sorry.
…
…
Lena Wat ga je eigenlijk doen thuis?
Kristof Hoezo?
Lena Vroeg het me ineens af. … Ik zag altijd voor me hoe je naar een volgende patiënt ging. Maar
ik had me jou nog nooit voorgesteld in je eigen huis. Dat dacht ik ineens.
Kristof Wat zag je dan? Als je je voorstelde hoe ik bij andere patiënten was?
Lena Zakelijk. Ik dacht dat je daar vast zakelijker zou zijn dan hier. Al weet ik niet hoe dat eruit
ziet, jij, zakelijk. Minder vertrouwd in ieder geval. Maar dan dacht ik ook wel: dat denken die
andere patiënten natuurlijk ook, dat hij bij een ander een vreemde is.
Kristof Ik weet niet of al die patiënten daar wel over nadenken. Of alle patiënten zich dat
voorstellen, hoe hun verpleger is, bij een ander.
Lena (Beledigd) O ja, alleen ik doe dat zeker!
Kristof Is dat erg, als alleen jij dat doet? Als jij gedachten over mij hebt, is dat erg?
Lena Waarom maak jij alles meteen zo zwaar? Alsof alles iets betekent.
Kristof Dat doe ik niet. Zo is het.
Lena Hou ’s op.
Kristof Waarmee?
Lena Gewoon mee ophouden.
Kristof Waar moet ik dan precies mee ophouden?
Lena Dat weet je zelf ook wel.
Kristof Ik wil dat je het zegt.
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Lena Alsof je mij probeert te betrappen op …. op … op … op Kristof Gevoelens?
Lena Het klinkt echt heel smerig als jij het zegt.
Kristof Doe toch ’s een keer normaal! Niet die domme ironie de hele tijd!
Lena Hé flikker op man, als je alleen maar commentaar op me kan hebben.
Kristof Het spijt me. Ik wilde je niet beledigen. … Het komt omdat Lena Nee mijn schuld. Sorry.
Kristof Het komt omdat Lena Nee hoor, mijn schuld! Echt. En mijn oprechte excuses als ik cynisch overkom. Dat was niet
mijn intentie. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik was bot. Dat moet ik niet doen. Dat verdien je
niet. Je bent vreselijk toegewijd en loyaal en dat wordt gezien en gewaardeerd. Mijn excuses. Je
hebt alweer meer gedaan dan nodig. Echt geweldig. Het ziet er weer fantastisch uit. Er is niets meer
dat ik me kan wensen. Tjonge jonge jonge het kan weer niet op. Toe maar! En nou maken dat je
wegkomt voor het echt te gek wordt. Hup! Naar huis jong mens!
Kristof Lena alsjeblieft. Niet zo doen.
Lena Ik doe niet zo. Ik steek slechts de loftrompet.
Kristof We hadden een gesprek.
Lena Dag Kristof.

25
Geluid van een televisietune of zoiets. Soort intermezzo. Waardoor het duidelijk is dat er tijd
verstrijkt.

26
Roza alleen.
Roza Het is gebeurd, het is gebeurd, o god, het is gebeurd. Ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, o
god, ik heb het gedaan. O jongens, o jongens, o god, o jongens. A, A, B, A. O nee, o nee, o ja, o
nee. O nee, o nee, o ja, o nee. Ik zit klaar. Ik zit klaar. Om namens haar het woord te voeren. Ik zit
klaar. … Ik weet wat ik moet zeggen. Ik heb het vaker gezegd. Ik moet vertellen over de
voorwerpen die Lena schildert. Ik moet dingen zeggen als: Het groen van de pennenbak heeft meer
diepgang dan de gemiddelde menselijke relatie. Dat soort zinnen. Het gaat haar niet om de mens,
moet ik zeggen, de mens die alles bezoedeld met zijn emotie, zijn moeras van gevoel, zijn drijfzand
van sentiment. De mens is niet interessant. Dat moet ik zeggen. In mijn hoofd dreunt de zin: ‘het
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menselijke gevoel doet er niet toe’ terwijl ik tril omdat ik doodsbang ben. Omdat ik altijd wel iets
verkeerds zeg. Omdat ze het zelf net even iets anders had geformuleerd. Omdat het mijn streven is
geworden een perfect verhaal te houden over haar werk, haar visie, haar voorwerpen, zo perfect,
dat Lena tevreden zal zijn, gelukkig zelfs, en dat ik dat heb veroorzaakt. Dat is wat ik wil, wat ik
altijd al wil - zolang als ik me kan herinneren - haar gelukkig maken. Maar hoe langer ik dat
probeer, hoe zwaarder het me valt, dat het maar niet lukt. Hoe angstiger ik word, voor dat
onvermijdelijke besef, dat het onmogelijk is om haar gelukkig te maken. Het besef, dat zij lijdt. Die
angst voor haar ongeluk giert door mijn lijf terwijl ik zinnen repeteer: ‘de menselijke emotie is niet
interessant - de menselijke emotie is niet interessant – ‘en ik zie Lena voor me, constant zie ik Lena
voor me. Totdat de presentatrice naar mij lacht. Zij ziet mijn angst en lacht naar me. Ze kijkt niet in
de camera, ze kijkt naar mij, en stelt me voor als ‘de zus van - ’ en laat mij praten, laat mij de
gerepeteerde zinnen herhalen, knikt beleefd als ik praat.
Maar voor ik echt goed heb kunnen uitleggen waarom de menselijke emotie niet interessant is,
vraagt zij mij: “Maar hoe is dat nou voor jou?” Gewoon: ‘Maar hoe is dat nou voor jou?’ Geen
briljante ingang. En toch kan ik de gedachte niet onderdrukken, hoe prettig het zou zijn, om daar op
in te mogen gaan. Als ik maar even kon vergeten dat de mens niet interessant is. En ik voel hoe
moe ik ben.
Soms denk ik dat een mens tien keer iets kan weerstaan en de elfde keer moet hij toegeven. Dat
moet. “Maar hoe is dat nou voor jou?” De presentatrice schenkt een glas water voor me in. Voor
mij. Niet voor Lena. Voor mij. Mijn glas water. Mijn droge keel. En ze zegt dat ze zich zo kan
voorstellen, dat dat moeilijk is, zo’n succesvolle zus, waar je het woord voor moet voeren, waar
iedereen alles over wil weten, altijd maar die interesse voor je zus, en dan ook nog zoveel jonger.
En ik denk heus nog wel: Jezus wat een slappe manier om naar drama te vissen, om mij uit mijn
tent te lokken. Die denkt precies te snappen wat er speelt, maar ze weet niets. Ze weet helemaal
niets. Dus ik denk: dat zal ik haar laten merken. Dat ze niets weet.
Ik zeg: “Ze is niet mijn jongere zus. Dat jaartal klopt niet. Dat slaat nergens op. Ze is
eenenveertig. Niks jong en veelbelovend. Ze is elf jaar ouder dan ik. Altijd al geweest.”
En daar had ik het bij kunnen laten.
Maar die interesse hè? Ik weet niet of ze dat beroepsmatig doet. Maar ik ben weerloos, als
iemand alles van me wil weten. Die interesse. Weerloos.
Ik heb niets over jou verteld Lena, ik heb niet aan jou gedacht. Het ging niet over jou. Ik heb
gewoon verteld over mijn eigen leven. Dat leven met mijn zus. Mijn oudere, zwaar gehandicapte
zus. Waar ik voor heb gezorgd. Die ik heb beschermd, en geholpen, alsof ze mijn kind was, alsof ik
ouder was dan zij. Hoe die zus mij heeft doen vergeten dat ik jong ben. Dat ik me kan verbazen als
ik in de spiegel kijk, en een jonge vrouw zie. Een jonge vrouw met een dochter van eenenveertig.
Niets over jou gezegd. Alleen de vragen beantwoord. Hoe ze heeft leren schilderen, heb ik verteld,
hoe die zus dat leerde. Over de LOI cursussen verteld, over de mondschilders vereniging verteld.
Hoe ze bijverdient met de kalenders. Beaamd toen de presentatrice maar bleef vragen: ‘Met haar
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mond? Alles met haar mond?’ ‘Ja, alles met haar mond.’ Hoe die zus niets kan. ‘Vanaf haar nek
verlamd?’ ‘Ja, vanaf haar nek.’ Dus ze kan ook niet? Nee, ook niet. En ja, daar help ik mee. Nee,
dat vind ik niet ongemakkelijk. En ja, ook daar help ik haar mee. En nee, natuurlijk vind ik dat niet
onsmakelijk. Dat ook niet? Nee, dat ook niet. Het is mijn zus. Hoe dat is voor mij, dát heb ik
verteld. Maar niets over jou Lena, niets over jou. Waren mijn eigen tranen, waar ik me niet voor
schaamde. Ik heb gehuild en de presentatrice heeft met de rug van haar hand over mijn wang
gestreeld. Ik huil. Zonder mijn tranen weg te vegen, want die tranen doen er niet toe. Dat weet ik en
dat zeg ik: De menselijke emotie is niet interessant.

27
Roza alleen. Het geluid van de rolstoel. Zoemend.
Roza Altijd dat geluid. Dat klote geluid dat ik niet mag verafschuwen.
(Lena op.)
(Stilte.)
Lena Hoe haal je het in je hoofd? … … … Mijn leven.
…
Roza Het ging niet over jou.
Lena Wat zei jij?
Roza Dat… dat het misverstand was. In mijn hoofd. Dat ik dacht dat ik het niet over jou had. Ik was
je… … vergeten.
Lena Je was me vergeten?
Roza Dat had ik niet mogen doen.
…
Lena NSB-er.
Roza …
Lena Verrader.
Roza Hou op.
Lena Slang.
Roza Jezus.
Lena Achterbaks, smerig glibberig … … … … … … … … … … … … … … … … … INSECT!
…
Roza Wat ik daar heb verteld… … dat is mijn zaak.
Lena Daar moet je mee op tournee, met die act. ‘Mijn leven met mijn gehandicapte zus’ !
Roza Maak mijn leven niet belachelijk.
Lena Het gaat hier even niet om jouw leven, of wel?!
Roza Nee, dat zal wel weer niet.
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Lena En ik? Mag ik mee op tournee? Als dappere sukkel? Als meelijwekkend figuur? Ja ik moet
toch iets. Want geloof me: dankzij jouw grootse biecht kunnen we de musea nu wel vergeten hoor.
Alles kan nu hup rechtstreeks op de kalender van de mondschilder vereniging. Daar gaat onze bron
van inkomsten! Nee, daar had je even niet over nagedacht! Kristof kunnen we ook wel ontslaan.
Oeps foutje, niet aan gedacht! Ach joh, we hebben mekaar nog! Kunnen we fijn met z’n tweeën
langs de buurthuizen! Of misschien kunnen we er een managementcursus van maken. ‘Alles is
mogelijk, ook in uw klote bedrijf. Kijk maar, ik kan ook alles, met dit klote lijf.’ Nou, het motto
hebben we al. Dat wordt alleen nog even op zoek naar mijn zonnige natuur. Want ja, een zielig
geval dat zichzelf ook nog zielig vindt, dat tiert en klaagt, dat is maar vervelend. Dan liever een
naïeve idioot die denkt dat alles mogelijk is.
Roza Niet over superman beginnen.
Lena Christopher Reeve, voormalig superman, verlamd vanaf zijn nek, dacht dat ie Roza En Christopher Reeve had dat goed gedacht.
Lena Die sukkel was blind.
Roza Na vijf jaar intensieve trainingen kon hij zijn vinger bewegen.
Lena (Spottend.) Zijn vinger.
Roza Ja, zijn vinger! Het jaar erna: gevoel in zijn pols! Daarna kon hij in het water zijn armen én
benen bewegen! Dat kon hij!
Lena Ja hij wel!
Roza Hij wel ja, en ik weet heel goed wat jij allemaal niet kan, geloof me, dat weet ik. Bij elke stap
die ik zet, weet ik dat jij hem niet kan zetten, elke handeling elke… Waar het om gaat is dat je zijn
optimisme niet belachelijk hoeft te maken. Je kunt het godverdomme niet hebben dat die hoop van
hem realistisch was, dat kan je niet aan! Zelfs daar ben jij nog jaloers op.
Lena Jaloers op een idioot.
Roza Ik wil niet dat je hem zo noemt. Hij inspireert mij. … Als je gaat lachen dan doe ik je iets aan.
…
Lena En hoe nu Roza? HOE NU?!
Roza Hè?
Lena Ze snapt het niet! Ze snapt me niet! HOE NU ROZA? HOE NU?
(Lena huilt.)
Roza Wat dan?
Lena Hoe moet ik nu verder?
…
Roza Gewoon. … Zoals jezelf?
Lena ‘Gewoon?’
Roza Ja, zoals wij allemaal
Lena IK HEB ER NIET VOOR GEKOZEN OM Roza Ach hou toch je kop, niemand kiest zijn eigen leven
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Lena JIJ WÉL! jij wél Roza! En als jij ervoor kiest om je leven hier naast mij te slijten dan is dat
jouw keuze! Niet mijn schuld!
Roza Ben jij echt zo stompzinnig om te denken dat ik meer te kiezen heb dan jij?
Lena Jij durft te beweren van niet?!
Roza Je zou denken dat als je je hersens niet nodig hebt om je lichaam te laten functioneren, dat je
ze dan des te meer kan aanwenden voor andere vaardigheden. Dat je wellicht wat mensenkennis
zou ontwikkelen, psychologisch inzicht of zo. Maar nee. Het enige waar jouw hersenen in getraind
zijn, is het vinden van zoveel mogelijk redenen voor jouw eigen grote ongeluk.
…
Lena Als je me wilt beledigen moet je wel met iets beters komen.
Roza Trut.
(Roza wil weglopen.)
Lena Roza?
Roza Wat?
Lena …
Roza WAT?
Lena Kristof komt niet. Je moet me in bed helpen.
Roza Godver.
Lena Ja.

28
Roza en postbode.
Roza Hou me vast.
…
Postbode Eerst iets uittrekken.
…
Roza Jij kijkt graag naar mij.
Postbode Dat wil je toch?
…
Roza Ja.
…
Roza Hou je me vast?
Postbode Jij kan mij heel goed kwaad maken.
Roza Wat doe ik dan?!
Postbode Dat zul jij niet weten.
Roza Ik bedoel het niet zo!

39
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 16 augustus 2022

Postbode Dus je weet het.
Roza Ik weet niks! Ik weet helemaal niks! Ik weet alleen dat ik nooit zo bedoel! Hoe jij wilt dat ik
het niet bedoel, zo bedoel ik het ook niet. Nooit! Tegen niemand niet! Wat doen jullie met mij?! Ik
bedoel helemaal niks! Ik wil helemaal niks! Ik wil alleen dat het goed is! Meer niet. ZEG DAN
DAT HET GOED IS!
Postbode NIET … TEGEN … MIJ …. SCHREEUWEN!
Roza (Heel zachtjes.) Wat doe ik dan?
Postbode JA DAT MOET JE MIJ NIET VRAGEN! JIJ DOET HET!
Roza (Bijna huilend.) Ik snap het niet.
Postbode (Beetje radeloos.) Woede is toch ook gevoel!?
Roza Hè?
Postbode Woede is gevoel toch? Ja toch?
Roza Ja?
Postbode Zeg het dan!
Roza Woede is gevoel.
Postbode Dat zeg ik! Woede is gevoel. Dus ik ben een heel gevoelig mens. Snap je?
Roza Ja?
Postbode (Nu liefdevol.) En dat gevoelige…. dat gevoelige in mij, dat roep jij bij mij op.
…
Roza Dan ben ik… blij… dat ik jou zo kwaad maak.
Postbode Terecht. Dat moet je ook zijn.
…
Roza Ik ben blij.
Postbode En dat komt door mij.
Roza Ja.
Postbode Wij passen bij elkaar.
Roza Ik ben nooit kwaad.
Postbode Dan ben ik het wel voor ons allebei.
Roza Kan dat?
Postbode Ik kan dat.
…
Roza Sla mij ‘s.
Postbode Nee.
Roza Alsjeblieft?
Postbode Nee, ik sla jou niet.
Roza Nee hè? Dat doe jij niet hè?
Postbode Kom ’s hier.
(Ze komt naar hem toe. Alsof hij haar gaat kussen. Dan slaat hij haar. Ze schrikt.)
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Roza JE ZEI DAT JE ME NIET ZOU SLAAN!
Postbode Ik sla jou als ik jou wil slaan. Ik sla jou niet omdat jij het mij vraagt. Ik ben geen hond. Jij
verdient toch beter? Jij wilt toch geen hond? Jij wilt toch niet iemand die alles doet wat jij zegt? Jij
kunt toch wel een man in uniform aan?
Roza … Je hebt me geslagen.
Postbode Jij bent een hele grote persoonlijkheid weet je dat.
Roza Ja?
Postbode En jij hebt iemand nodig die jou uitdaagt.
Roza Meen je dat?
Postbode Ik zeg zoiets niet snel.
Roza Je hebt me geslagen.
(Hij zoent haar.)

29
Lena, Kristof, Roza en postbode.
Kristof Leuke uitzending.
Lena Vond je?
Kristof Bijzonder.
Postbode Waar heb jij het over?
Roza Moet dit nu?
Postbode Doet ie raar tegen je Roos? Doet ie raar?
Kristof Pardon?
Roza Heb jij niets te doen?
Kristof Zijn we licht geprikkeld deze morgen?
Postbode Hé, we gaan niet raar doen hè? Wij gaan even gewoon doen en jij als eerste.
Kristof Moet jij niets rondbrengen?
Lena Nee hij moet niets rondbrengen.
Postbode Nee, wij moeten niets rondbrengen. Wij zijn zo weg, hè Roos?
Kristof O?
Lena Hoezo weg?
Postbode Roos?
…
Lena Roos?
…
Roos Ja?
Lena Hoezo ‘weg’ Roos?
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…
Roza Alderick en ik - Alderick en ik - Wij eh… - Wij - We gaan naar zijn huis, hoezo?
Kristof Interessant.
Postbode Beetje privacy, hè schat?
…
Lena Is dit een grap?
Roza Over de liefde maken wij geen grappen.
Lena De liefde?!
Roza Moet ik het je uitleggen?
Lena Vuile smeerlap.
Roza Hé!
Lena Jij blijft met je poten van mijn zus af.
Postbode Roos?
Roza Dat maakt je zus zelf wel uit. Behandel me niet als een imbeciel.
Postbode Je hebt ons gehoord.
…
Lena Je bent gek Roos. Je gaat niet met hem mee.
Roza Wat kan jou dat nou schelen? Het is toch allemaal gelul. Je betaalt die vent om hier te zijn.
Kristof Jij betaalt hem?
Postbode Hé broeder, wou je zeggen dat jij dit als vrijwilligerswerk deed, nou? Nee hè? Dus even
uitkijken met dat kleine beschuldigende vingertje van je. Ja? Vriend?
Roza Als jij kwaad bent Kristof, dan moet je kwaad worden op Lena, niet op Alderick.
Postbode Beetje gewoon doen jij.
Roza Dat is alles wat wij vragen ja. Beetje gewoon doen.
Lena Wij?
Postbode Trek je wat lekkers aan?
Lena Roos!
Roza Wat?
Lena Dit wil jij niet.
Roza Doet dat ertoe wat ik wil?
Lena Ja!
Postbode Hé, ik kan maar één van de twee zussen verwennen, ja?
Kristof Uitkijken jij.
Postbode Is dit jouw huis?
Lena Gewoon even je bek houden Alderick.
Postbode Geintje man, die lamme is helemaal voor jou!
Kristof Eén woord vriend, en ik schop je de trap af.
Postbode Oeoeh, broedertje wordt boos, we zitten aan zijn meissie.
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Lena Hé, effe dimmen jullie. Ja?
Roze Wij kunnen misschien maar beter gaan.
Lena Is dit om mij te stangen?
Roza Zou dit misschien niet over jou kunnen gaan?
Postbode Kunnen jullie dit later bespreken?
Lena Alderick dit is even een scène tussen twee zussen. Ja?
Postbode Hè.
Kristof Moet ik het je uitleggen?
Lena Scène voor twee Kristof!
Roza Nee, dit is een scène voor vier Lena.
Lena Dat is het niet.
Roza Dat is het wel.
Lena Dat is het niet.
Roza Dat kan jij wel willen. Maar dat is het niet.
Lena HOOR JIJ IEMAND ANDERS?
(De twee mannen durven niets te zeggen.)
Roza Ik ben niet meer bang voor jou.
Lena Denk jij dat ik dat wil, dat jij bang voor mij bent?
Roza Heb jij er ooit over nagedacht?
Lena …
Roza Nou?
Lena Nee natuurlijk niet, waarom zou mijn zus bang voor mij zijn?
Roza Jij vindt jezelf zo zielig, dat je je niet voor kan stellen dat jij degene bent die anderen kwetst.
Dat komt gewoon niet in je op.
Lena Je moet niet met hem meegaan. Dat meen ik.
Roza Hij wil niet bij jou zijn.
Lena Daar gaat het niet om.
Roza Waar om dan wel?
…
Lena Ik wil je beschermen.
Roza Hoe wou je dat doen?
Lena Ja ik weet ook wel dat ik geen fuck kan!
Roza Nee, daar gaat het niet om trut! Ik vraag: Hoe wou je dat doen, mij beschermen, als jij mijn
jongere kleine zusje bent, mijn vijfentwintigjarige veelbelovende schildertalent, zwanger van de
postbode, hoe kan die mij nou beschermen?
Postbode Hè?
Roza SCÈNE VOOR TWEE ALDERICK!
Lena Jezus christus, waar slaat dit nou weer op?
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Roza Het is jouw verzinsel, jouw werkelijkheid, dit is wat jij wilt zijn. Niet mijn oudere zus dus!
Lena Maar dat ben ik wel!
Roza Je kunt het niet alleen maar zijn als het jou uitkomt!
Postbode (tegen Kristof) Kan dat? Kan zij zwanger worden?
Kristof Dat vraag jij mij?
Lena Praat niet over me waar ik bij ben!
Roza SCÈNE VOOR TWEE LENA, LAAT HEN!
Lena Postbode en verpleger komen op: SCÈNE VOOR VIER!
Postbode Ik vroeg je iets.
Lena Praat niet over mij waar ik bij ben!
Kristof Ik ben je verpleger en het is heel normaal als ik met mensen uit jouw nabijheid en in jouw
nabijheid praat over jouw lichamelijke toestand en hun eventuele verhouding daartoe.
Lena Als je alleen mijn verpleger was, ja.
Roza En dat is ie niet? Alleen je verpleger?
Lena Nee.
Roza Wat nog meer dan?
Postbode O god nee hè, nu zie ik het voor me.
Kristof Ja, wat nog meer dan?
Lena Ik ben toch niet blind man! Ik zie het toch!
Roza Wat zie je?
Lena Ik zie het toch. Hoe zachtaardig je met me doet. Als je me in bed legt. Ik merk het toch! In
alles man. Hoe je mijn hand vasthoud, dat is niet behulpzaam, dat doe jij teder godverdomme,
teder! Ik merk dat, ja! Ik ben geen pratende vis. Ik voel die dingen. Ik voel die tederheid
godverdomme, ja tederheid ja! En hoe je me wakker maakt, als je vroeg bent, hoe je me wakker
maakt man, dat is verdomme gewoon zachtaardig zoals jij mij wakker maakt, dat is niet meer
gewoon gewekt worden, dat is zachtaardig ja. ZACHTAARDIG hoor je me.
Roza Is dat zo, Kristof?
Postbode Ik zag het meteen. De eerste keer dat ik je zag. Smeerlap.
Kristof Is er nog meer?
Lena Ja er is nog meer Kristof!
Kristof Wat dan?
Lena Gisteren nog Kristof, gisteren streek je over mijn haren. Voorzichtig. Nadat ze gekamd waren
verdomme, zinloos, streek jij voorzichtig over mijn haren, zo met je handpalm en dan aan het eind
dat je duim en wijsvinger nog een pluk vasthouden die er zo langzaam tussendoor glipt. Zo deed je
dat. En mijn mond Kristof, die raak jij aan, als je me de kwast aangeeft, dan raak je mijn mond aan,
en als ik niet beter zou weten dan zou ik dat liefdevol noemen hoe jij dat doet, liefdevol verdomme.
Dat doet een verpleger niet.
Kristof Ik wel.
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Lena Ja jij wel, maar alleen bij mij Kristof. Alleen bij mij. Zoals je mijn blouse dichtknoopt. Zoals
jij daar de tijd voor neemt. Dat is niet handig Kristof! Dat is met aandacht! Dat doe jij
godverdomme met liefdevolle aandacht!
Kristof Dus dat heb je wel gemerkt?
Roza Dus het is zo?
Postbode Wij gaan.
Lena Laat me niet alleen met hem.
Kristof Liever met die gek dan met mij?
Lena Hij is hier omdat ik hem daarvoor betaal en dat is tenminste duidelijk.
Kristof Ik was hier ooit ook omdat ik daarvoor betaald kreeg. Maar dat garandeert nog niet dat er
geen redenen bij komen.
Roza En ik? Waarom ben ik hier eigenlijk?
Postbode Ja waarom zijn wij hier?
Lena Ieder verzint zijn eigen reden.
Roza Ik dacht dat ik hier nodig was.
Lena En dus?
Roza … dat …. iemand anders mijn reden had verzonnen dus.
Lena Lekker makkelijk.
Roza Makkelijk? Makkelijk?! …. Alderick, we gaan.
Kristof Heb jij geen trots of zo? Ga jij gewoon met de afdanker van je zus?
Postbode Jullie hebben te veel fantasie jullie. Ziek zijn jullie.
Roza Mijn trots? Kan jou dat wat schelen? Wij zijn hier alleen maar omdat jullie niet alleen met
elkaar durven te zijn. Daarom zijn wij hier. Weet je hoe vernederend dat is?
Kristof (tegen Lena) Voor wat heb jij hem precies betaald eigenlijk?
Roza IK VRAAG: WEET JE HOE VERNEDEREND DAT IS?
Postbode Ze horen je niet.
Roza Hou me vast.
(Postbode grijpt Roza.)
Lena Niet hier! Doe dat niet hier!
(Postbode tilt Roza op en neemt haar mee.)

30
Lena en Kristof.
Kristof Waar heb jij hem voor betaald?
Lena Heb jij het recht om mij te vragen wat ik met wie doe?
Kristof Niemand heeft ergens recht op.
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Lena DUS?
…
Kristof Ik vraag het je gewoon. En als je niet wilt antwoorden dan zeg je: ik wil jou geen antwoord
geven op deze vraag. Dat kan. Maar ik ga niet net doen alsof het me niets interesseert.
…
Lena Ik betaal hem om hier te zijn. Meer niet. Hij heeft me nog nooit aangeraakt. Als dat het is wat
je eigenlijk wilt weten. Hij vindt mij afstotend. Maar hij vindt het prettig om ergens de baas over te
zijn. En om geld te krijgen. Hij is niet bang voor mij. Niet voor mij als mens. Wel bang voor mijn
lichaam. Dat vindt hij afstotend. Smerig. … Is dat prettig? Om dat te weten?
…
Kristof Het spijt me.
Lena Waarvoor?
Kristof … dat ik jou dat heb laten zeggen.
Lena Het is de waarheid. Toch?
Kristof Zijn waarheid.
Lena Waar ik voor heb betaald.
Kristof En? Was het een goeie koop?
Lena Je krijgt wat je ziet. Het was een hele duidelijke eerlijke koop.
Kristof Klap voor je bek, is ook eerlijk.
Lena Lul.
Kristof Je kletst uit je nek.
Lena Jij met je opdringerige werkelijkheid.
Kristof Mens lul niet, dit is geen kunstbrochure! Dit is geen theaterflyer, dit is geen recensie! Ik met
mijn ‘opdringerige werkelijkheid’ die mevrouw verstoort in haar ‘microkosmos’. Dit is je leven
trut! En je betaalt een geile agressieve mentaal gestoorde ADHD’er om bij je inde buurt te blijven,
zodat ik op afstand blijf! Jij gelooft dat alle gevoelens die jou verwarren - die van jou én die van
mij - dat die vanzelf wel weer overwaaien. En je houdt een lulverhaal over je eigen autonomie,
terwijl het er gewoon op neer komt dat je bang bent. Bang voor mij. Bang voor je lichaam. Bang
voor je kut! Bang voor je tieten! Bang voor mijn handen! Bang voor je gedachten! Zo bang dat je
het liefst de hele dag die domme groene pennenbakken van je naschildert! En wacht op een
doorgedraaide kunstkenner die jouw pennenbakken symbool stelt voor de ‘vergeestelijkte
werkelijkheid’, als was dat de hoogst haalbare werkelijkheid, en niet gewoon een dom tekort van
een bange idioot!
…
Lena Jij hebt geen idee wat je allemaal van mij vraagt.
Kristof Ik vraag het tenminste! Ik vraag je iets. Ik neem geen genoegen met jouw microkosmos.
Lena En als ik daar nou wel genoegen mee neem?
Kristof Dat lieg je.
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Lena Je schreeuwt tegen me. Je maakt me belachelijk. Je keurt mijn leven af. Wat verwacht je dat ik
nu zeg: Dankjewel?
…
Kristof Je hebt gelijk. … Dat moet ik niet zeggen.
Lena Dank je.
Kristof Ik hou van je.
…
Lena O.
…
Kristof Ik hou van wie jij bent. Ondanks jezelf. Als je er niet bij nadenkt wie jij wilt zijn - Nee fuck,
ik hou van je sowieso. Ik hou van wie jij bent. En ik hou ook van hoe jij niet wilt zijn wie jij bent.
En ik hou van jouw lichaam. Hoe jij in elke vezel van je lichaam aanwezig bent, ook al kijk je weg,
ook al doe je alsof je er niet bent. Ik hou van je geur. … Van hoe je armen vallen als ik je neerleg.
Lena (Zacht) … niet doen…
Kristof Soms stel ik me voor hoe jouw lichaam eruit zou zien als het beweegt …
Lena Dat moet je je niet voorstellen.
Kristof Niet?
Lena Dat doe ik ook niet. En daar zou je me mee moeten helpen, om dat niet te proberen.
Kristof Hoe?
Lena Oefenen. Elke dag opnieuw je voorstellen dat dit lichaam niets kan. Net zo lang blijven
oefenen tot je er zelfs niet meer van droomt.
Kristof En hoelang duurt dat, tot je het zelfs niet meer droomt?
…
Lena Dat weet ik niet. … … … Jij bent de deskundige.
Kristof Ik weet niks. Ik weet alleen dat ik van je hou.
…
Lena Dat recht heb je niet als verpleger
Kristof Mensen voelen. Ook in jouw buurt voelen mensen. Dat kun je niet tegenhouden.
Lena ‘Mensen voelen’. Dat is geen zin
Kristof Ik voel jou.
…
(Roza op. Half ontkleed.)
…
Roza Je hebt het recht niet als iemand zo van je houdt, en er bestaat een kans dat jij ook van hem
houdt, om daar voor weg te lopen.
Lena Tegenover wie heb ik dat recht niet?
Roza Tegenover iedereen die er alleen maar van kan dromen dat er zo van ze gehouden wordt.
Lena Ik ben bevoorrecht, zeg je dat?
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Roza Ja, dat zeg ik.
…
Lena Kristof?
Kristof Ja?
Lena Je bent ontslagen.

31
Lena en Roza. … Er is tijd versteken. Te zien aan dat ze ….andere kleren aan hebben, wellicht?
In ieder geval is Roza weer aangekleed. … De toon is vermoeid. Alsof ze deze gesprekken al
dagenlang zo voeren. Lena klinkt afwezig.
Roza Weer een vraag. … Of je toch niet wilt komen. … Ze kunnen je onherkenbaar in beeld
brengen.
Lena Waarom zou ik dan komen?
Roza Nee dus.
Lena Nee.
Roza We kunnen er geld voor vragen.
Lena Ik ben toch geen hoer.
Roza Niet dus.
Lena Ga je weg?
Roza Ja.
Lena Alderick?
Roza Ja.
Lena Gaat het goed?
Roza Met wie?
Lena Tussen jullie?
Roza Alderick kan slecht alleen zijn.
Lena O.
Roza Hij heeft mij nodig.
Lena Dat kan.
Roza Vind je dat raar?
Lena Ik vind niks.
Roza Denk je dat ik afstand moet nemen?
Lena Je moet doen wat goed voelt.
Roza Soms denk ik dat het niet goed voelt.
Lena Als het goed voelt, is er toch geen probleem?
Roza Nee ik zei: soms denk ik dat het niet goed voelt.
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Lena Als jij je er prettig bij voelt…
Roza … ja hoor.
Lena … wat is het probleem dan?
Roza … moet je niet werken?
Lena Ik kan niet werken. Ik heb geen onderwerpen meer.
Roza Je hebt je pennenbak toch.
Lena O begin jij nou ook al?
Roza Wat nou weer?
Lena Want daar had hij dus mooi geen gelijk in, dat dat gelul was. Van die opdringerige
werkelijkheid. Daar zat ie flink naast. Want meneer heeft dus wel die hele pennenbak verpest. Ik
kan niet eens meer fatsoenlijk mijn eigen pennenbak schilderen. Godverdomme mijn onderwerp.
Maar kan er niet meer naar kijken zonder hem te horen. Hij wordt bedankt.
Roza Schilder je iets anders. Schilder je de lamp. Of de vensterbank.
Lena Daar gaat het niet om.
Roza Nee, dat zal wel weer niet.
…
Lena Hoe waren wij vroeger? Voor het ongeluk?
…
Roza Wij hadden niet zoveel met elkaar. Geloof ik.
Lena Nee hè?
Roza ‘Ik heb er niet zoveel mee’. Dat weet ik nog wel, dat ik dat zei, tegen vrienden.
…
Lena Gek hè, en dan nu zo close.
…
Roza Wonderlijk ja.

32
Roza en postbode.

Postbode NU… DOE … JE… HET WEER!
Roza Het is niet waar! Ik probeer je niet te vernederen! Dat is gewoon niet waar. Ik zie toch gewoon
dat je veel meer kan dan je doet! Ik stimuleer je alleen!
Postbode Vraag ik daarom! Vraag ik erom dat jij mij stimuleert?! Nou?! Ik vraag jou helemaal niks!
He-le-maal niks, en wat doe jij? Je zit te sarren en te zuigen en te hijgen in me nek met je
gebemoei. Je doet het erom. Jij moet en zal mij kwaad krijgen.
Roza … … dat vond je toch leuk aan me… dat ik je kwaad maakte.
Postbode DAT IS … NIET … WAAR!
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(Hij schopt haar. Roza huilt.)
Postbode Niet janken. … NIET JANKEN! (Roza is stil.) (Postbode begint te huilen en praat
snikkend verder.) Ik wil dit niet. Jij denkt dat ik dit wil, maar ik wil dit niet. Jij moet niet denken
dat ik dit wil. Dat mag jij niet denken. Ik wil dit niet. Ik wil nooit kwaad op jou zijn, niet op jou. Jij
bent zo geweldig, snap jij dat? Jij bent zo geweldig dat is gewoon oneerlijk. Jij bent … alles. En jij
ziet alles. Jij ziet mij. En dat is te veel. Soms. Jij ziet te veel. Jij verwacht … te veel. Jij denkt dat ik
alles kan, maar dat kan ik niet. Jij denkt dat ik een toekomst heb, maar die heb ik niet. En daar wil
ik niet aan denken. Maar jij laat mij er steeds weer aan denken. Aan alles wat nog kan. Maar dat
kan niet. Snap je? Dat kan ik niet. Ik kan dat niet. En dat moet ik jou vertellen. Maar jij luistert niet.
Omdat jij van mij houdt. Daarom luister jij niet. Jij wilt dat niet horen, dat ik niks kan. Dat wil jij
niet horen. En dan moet ik jou dat zeggen. En dat is een vuile rotstreek. Dat ik jou dat moet zeggen.
Maar het moet. Omdat jij niet luistert. Ik moet jou zeggen dat ik een klootzak ben. Jij wilt dat niet
horen maar dat moet je horen. Want ik ben eerlijk tegen jou. Jij moet dat horen. Ik moet kwaad
worden op jou. Daar kan ik niks aan doen. Ik wil dat niet maar dat moet. Ik wil dat niet. Dat moet
jij weten. Ik ben alleen maar… een jongen. Jouw jongen. Ik ben jouw jongen toch?
Roza Mijn kleine… jongen.
Postbode Ja?
Roza Ja. Jij bent mijn kleine jongen.
Postbode Dat ben ik toch? Ik ben toch jouw kleine jongen?
Roza Natuurlijk. Mijn kleine, kleine jongen. Mijn kleine, kleine jongen. Kom hier. Zoet maar.
Jongen van me. Jongen, jongen, jongen toch. Mijn kleine, kleine jongen. (Hij huilt uit in haar
armen.) Zo is het goed hè? Zo is alles goed. Mijn kleine jongen. Alleen in mijn armen is alles goed.
Alleen in mijn armen. Zeg het maar.
Postbode Alleen in jouw armen.
Roza Alleen in mijn armen. Nergens anders. Je moet zeggen: ‘Alleen in jouw armen, nergens
anders.’
Postbode Alleen in jouw armen. Nergens anders.

33
Kristof en Lena. Kristof voor het eerst zonder verplegers uniform.
Kristof Dit is de eerste keer dat ik hier op bezoek ben.
Lena Tweede. Je sollicitatie was je eerste bezoek.
…
Kristof Dus dit is de tweede keer dat je me in mijn gewone kleren ziet.
Lena Ja.
…
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Kristof Hoe gaat het met je zus?
Lena Vergooit haar leven met die idioot.
Kristof Alderick?
Lena Ja.
Kristof Dat deed ze toch alleen om jou te stangen?
Lena Snap jij het, snap ik het.
Kristof Serieus?
Lena Ze ziet hem elke dag.
Kristof Wat zielig.
Lena Dat is wel het juiste woord ja.
Kristof Dat is toch ziek eigenlijk. De eerste de beste gek die haar aandacht geeft en ze gaat erop in.
Lena Heeft ze altijd al gehad. Dat labiele.
Kristof Jammer is dat hè. Het is toch een leuk mens.
Lena Zolang ze dat zelf niet ziet.
Kristof Je kunt iemand niet helpen die zich niet wil laten helpen.
Lena Ik kan haar niet redden.
Kristof Moet ze zelf doen.
Lena Blijft pijnlijk om te zien.
Kristof Dat is het ook. Pijnlijk.
(Lange stilte.)
Kristof Sigaret?
Lena Graag.
(Kristof wil haar een sigaret geven. Hij trilt. En stokt.)
Kristof Hoe vaak heb ik jou een sigaret gegeven?
Lena Vaak.
(Al trillend geeft hij haar toch die sigaret. Houdt haar hoofd daar bij vast, met een hand. Raakt
haar gezicht en haar mond aan met zijn hele hand als hij de sigaret in haar mond stopt. Als hij
haar vuur geeft houdt hij de andere hand tegen haar hoofd. Alsof hij steeds haar hoofd als steun
gebruikt; houvast voor zijn trillende handen…Ze roken samen. Hij neemt de sigaret af en toe uit
zijn handen om zelf een trek te nemen. Steeds zo omslachtig.)
Lena Die pennenbak, dat was het enige onaantastbare. Daar kon ik altijd naar terug. Die heb je
verpest. Ik weet niet meer waar ik rust kan vinden.
Kristof Niks is onaantastbaar.
…
Lena Ik ben bang.
Kristof Ik ook.
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