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man 1
vrouw
man 2

begin veertig
halverwege de veertig
begin twintig

1
vrouw
Nee
Ik wil er niet meer over praten
Niet met jou
Praten heeft nog nooit geholpen
man 1
Wat helpt ons dan wel?
vrouw
Samen stil zijn
Naar elkaar kijken en bedenken wat je allemaal zou kunnen zeggen
En dat dan toch onuitgesproken laten
Samen niets meer willen
Samen niets meer doen
Dat lijkt me voor ons de hoogste vorm van verbondenheid
man 1
Moet ik je nog een keer zeggen dat het me spijt?
vrouw
Dat al helemaal niet
Omdat het niet waar is
En omdat ik daar niets aan heb, zelfs als zou je het menen
man 2
Kom je zo?
Ik sta te wachten
vrouw
Ga maar
Je hoort dat hij je nodig heeft
Hij zal wel een nieuwe broek met je willen gaan kopen
Kleding is toch zijn hobby, had ik begrepen?
man 1
Hij is anders dan jij denkt, maar ik begrijp dat je dat niet wilt horen
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Wat ga je nu doen?
vrouw
Ik ben moe
Ik hoop dat ik lang kan slapen
Zonder te zweten en zonder te dromen
En dan zou ik wakker willen worden zonder herinneringen

2
man 2
Wat was dat nou?
Zijn jullie het er nu nog niet over eens?
Ik kwam zeker weer op het verkeerde moment
man 1
Ik wil het niet allemaal uit hoeven te leggen
man 2
Ik weet dat ik niet veel kan vragen
Maar ik zou willen dat je bij mij bent
Dat je dat andere achter je laat
Wat had ze eigenlijk?
man 1
Ze wilde praten
Of niet praten
Uitleggen waarom praten geen zin had, wilde ze, geloof ik - weet ik het
Maar goed – het is weer voorbij, voor vandaag
Ik ben bij jou
Wat gaan we doen?
Ik heb nergens zin in – sorry als ik je teleurstel – maar ik weet het wel:
iets zullen we toch moeten bedenken
En ik moet nog werken ook, vanavond
Iets lezen, waarover ik morgen geacht word een mening te hebben
man 2
Gaan we wat eten, samen?
Ik wil ergens tegenover jou kunnen zitten
Ik wil naar je luisteren
Ik wil dat mensen ons kunnen zien
man 1
Ik weet niet wat het is
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Nu is het dan zo ver
Ik heb eindelijk een stap gezet
Ik heb voor jou gekozen
Ik toon mijn ware aard, zou ik moeten zeggen als ik in dat soort
begrippen geloofde
Maar wat ik voel durf ik geen vrijheid te noemen
Ik ben nergens meer zeker van
man 2
Dat gaat vanzelf wel over
Ik hoor nu bij je
Zij niet meer
Alles wordt duidelijk
man 1
Zij kan nergens iets aan doen
man 2
Ik ook niet
Jij ook niet
Niemand kan ooit ergens iets aan doen
Nou - wat wil je? Thais? Indonesisch?
man 1
Nee
Niet zulke dingen vragen
Al dat concrete, dat wil ik niet hoeven te bedenken
Dat moet jij doen
man 2
Deed zij dat ook altijd voor je?
man 1
Niet over haar
Je moet begrijpen dat er dingen zijn waar ik niet tegen kan
man 2
Moet ik dat?
Wat moet ik?
Wie zegt dat ik iets moet?
man 1
Niet zo beginnen, alsjeblieft
Niet nu al
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man 2
Dat doet je denken aan haar
man 1
Ik zeg toch dat ik het over haar niet wil hebben
man 2
Laten we hier dan maar naar binnen gaan
Indiaas, dat is net zoiets

3
vrouw
En als we wel iets zouden zeggen
Waar zou dat dan over gaan?
Waar kan het anders over gaan dan over die geschiedenis van ons?
Dat kleine verhaal van twee mensen die het geprobeerd hebben – veel
plot of lijn zit er niet in, maar ’t is het enige dat wij de wereld te bieden
hebben
Waarover zou ik iets kunnen zeggen?
Over jouw aanrakingen, die altijd iets aarzelends en onspontaans
gehouden hebben
Over het kind, waarover we heel in het begin nog wel eens
gefantaseerd hebben en wat daarna uit ons gesprek verdwenen is
Over de kamers
De kamers van ons leven
Kamers waar ’s ochtends het zonlicht naar binnen komt
En ik die al wakker ben en kijk naar een streep van dat licht, die heel
langzaam verschuift op jouw huid
Jouw willoze arm op het wit van het laken
Kunnen we daarover praten?
Nee
Dat zou je niet willen horen
Jij kon er nooit goed tegen als er over jou gesproken werd
We praten niet
We herinneren ons ieder voor eigen rekening
En of die herinneringen dezelfde zijn
Of ze gaan over dezelfde dingen, of we hetzelfde hebben meegemaakt
en of we daarbij dezelfde kleuren zagen en dezelfde geluiden hoorden
Dat zullen we nooit weten
Jij
De man van de afstand
De man van de gedachte en van de structuur
5
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De man die zich naar buiten richtte
De man die van zich liet horen
Jij wist alles
En wat je niet wist, daar bedacht je ter plekke een theorie voor
Ik wist dat het eerder je verbeelding was waar ik naar luisterde dan je
wetenschap, maar ik wilde alles geloven
Je stem maakte me rustig
En ik keek naar je, naar het sterke wit van je tanden
Zolang jij praatte was alles goed
Dat is wat ik heb onthouden
Ook de stille dagen zijn er nog, hier in mijn hoofd
De dagen hier in huis, als ik alleen was
De bewegingloze dagen waarvan er wel duizend of nog meer geweest
zijn en die allemaal op elkaar leken
De dagen waarop leven werken was
Rust in huis en daarbuiten de hemel, grijs en eindeloos
En jij, die in mijn hoofd langzaam veranderde
Veranderde van wie je was in wie ik wilde dat je was
Nog zoveel meer is er
Zoveel waarover nooit gepraat zal kunnen worden – want zodra je het
benoemt vervliegt het, als as in een windvlaag
Plekken, zie ik, waar ik maar één keer met jou geweest ben
Beelden die maar heel even hebben bestaan
Landschappen
Natuur
Waarom natuur? Natuur, die ons allebei onverschillig liet
Maar toch: ik zie hoe we lopen langs water, een smal en bochtig pad
waar het licht doordringt, gefilterd door zomergroene struiken
We zeggen niets, het weggetje is te smal om naast elkaar te kunnen
lopen en ik weet hoe jij van achter me naar me kijkt
Nee
Ik wil dat allemaal niet meer weten, ik wil het niet meer zien
Wat zijn we verschrikkelijk samen, daar op die ene dag van een verder
volkomen vergeten vakantie
Dat beeld zou moeten verdwijnen
Het is te scherp, ik kan me eraan snijden
Wissen
Ik moet alles wissen
Ik kan nergens over praten
Ik wil niets meer zeggen, tegen jou
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4
man 2
Is dit dan wat we bedoelen?
Bij elkaar horen?
Elkaars gewoonten leren kennen
Elkaars kleren kunnen dragen
Samen een muur bouwen
En dan van achter die muur uit het zicht blijven?
Van die saus moet je niet teveel nemen, want die is scherp
man 1
Je hoort nooit bij iemand
man 2
Dat zeg je tegen mij?
Wij zijn net begonnen
man 1
Het spijt me – ik zou alles willen geloven
Maar er zijn dingen waarvan ik weet dat ze niet bestaan
God bestaat niet
Verbondenheid bestaat niet
Wat wel bestaat is dat iemand soms een hand naar je uitsteekt
Maar die hand is een koude hand, een kunsthand, een hand van was –
dat merk je pas als je hem probeert te grijpen
man 2
Ik besta toch?
Ik zit hier toch?
Ik ben niet van was
Ik kauw op zo’n pannenkoek en ik verlang naar het moment waarop we
hier weggaan en ik weer kan laten zien dat ik bij je blijf
Misschien is dat allemaal te simpel voor jou
man 1
Op een dag zal ik iets van je vragen en dan zal ik het niet krijgen
We stellen dat moment nog uit, maar het zal gebeuren
man 2
Nu heb ik geen trek meer
man 1
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Ze is eigenlijk kunstenaar
Ze maakt tapijten, met abstracte patronen
Het ziet eruit als een soort action painting, maar als je dan goed kijkt zie
je dat het heel zorgvuldig is geweven
Ik heb me er nooit genoeg voor geïnteresseerd
Hoe die wol geverfd wordt, in een bad – weet ik ‘t
man 2
Jij had andere dingen die voor jou belangrijk waren
man 1
Maar van haar verwachtte ik wel dat ze zich daarin verdiepte
Ik houd niet van zelfverwijt
Maar ik zie wel in dat ik het met haar niet goed gedaan heb
man 2
Ik vind alles goed wat je doet
man 1
Dat moet je niet zeggen
Daar word ik bang en onzeker van
man 2
Hoe gaat het nu met die tapijten?
man 1
Ze is ermee opgehouden
Ik kreeg het steeds drukker en toen heb ik haar gevraagd of ze voor mij
de correspondentie en zo wilde doen
man 2
Is het lekker?
man 1
Wat?
man 2
Je eten
Of het je smaakt
We zitten hier te eten, toch?
man 1
Ja – nee – ik let er eigenlijk niet op
Ik denk dat ik nog een keer terug moet
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Nog een keer met haar praten
man 2
Je bent net bij haar weg
Je bent nu met mij
man 1
Ik zal haar zeggen dat ze weer moet gaan weven

5
vrouw
Ik kan het niet
Ik kan het niet en ik wil het niet en ik doe het niet
Niet opnieuw van alles willen en vragen en bespreken
ik ben geen stuk papier dat je neerlegt en weer oppakt
Geen onderwerp in je agenda
man 1
Ik kom alleen maar –
Je moet begrijpen dat ik het allemaal wel weet
Ik weet dat ik niet geluisterd heb en niet gekeken
Jij stond daar ergens naast me, achter me – ergens niet te dichtbij en
toch in de buurt – dat wist ik en dat was genoeg
vrouw
Laten we het gewoon vergeten, goed?
We zijn niet jong meer – maar ook nog niet zo oud dat er niets nieuws
meer kan gebeuren
Ik ga proberen te denken aan wat komt en niet aan wat geweest is
man 1
Je moet je werk weer oppakken
Dat kan nu – nu heb je weer tijd
vrouw
Nee
Versta je dat woord niet?
Nee
Je niet met mij blijven bemoeien
Wat ik ga doen, dat zal ik zelf moeten bedenken
En nu ga ik weg
En dus moet jij ook weggaan
Hier woon ik
9
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Hier woon jij niet meer
man 1
Ik dacht..Laat maar
Ik kan het niet goed uitleggen
Ik dacht...vrouw
Wat dacht je?
Eens kijken hoe ze er nu bij zit?
Eens onderzoeken of ze het nog steeds niet aan kan?
man 1
Ik dacht: er is zoveel wat ik nog steeds niet begrijp
vrouw
Alsjeblieft
Alsjeblieft niet
Begrijpen? Wat wil je begrijpen?
Eerst was het warm en nu is het koud
Eerst was het middag en nu is het avond
Eerst dachten we dat het wel zou lukken, omdat we het allebei wilden
We hebben samen die ballon opgeblazen – en die is vervolgens leeg
gelopen, heel langzaam maar heel onomkeerbaar
Wat valt daar nog over te vragen of over te zeggen?
man 1
Ik word gek van hem
vrouw
Nu al?
man 1
Iemand van zo dichtbij en zo voortdurend meemaken
Dat is toch heel wat anders dan wanneer er nog afstand is
vrouw
Dat had je eerder kunnen bedenken
man 1
Ik ondervind het nu pas
Hoe hij praat, hoe hij eet, hoe hij drinkt –
Hoe hij beslist heeft dat hij voortaan van mij afhankelijk wil zijn
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Er is iets aan hem dat onweerstaanbaar is - maar daar heel dichtbij
begint het weerzinwekkende
Begrijp je wat ik bedoel? Zoiets als met fruit dat op de rand van bederf
is
Zoet, verleidelijk en toch ook onverdraaglijk
vrouw
Ik wil niets begrijpen, dat heb ik je net gezegd
Hem ken ik niet
Nou ja – bijna niet
Hem hoeven we niet te bespreken
En van jou weet ik alles al
man 1
Met jou is het altijd moeilijk geweest
Maar je kunt in ieder geval luisteren
Hij niet
vrouw
Hij heeft het niet gemakkelijk, die jongen
Hij is een soort kuiken
’t Is sneu voor hem dat hij met zijn puberemoties uitgerekend op jou
moest vallen
Jij – de goedmoedige betweter
Jij – de ruimdenkende onderwijzer
Jij – de vooruitstrevende maar o, zo gematigde politicus – nu nog
lokaal, maar op weg naar landelijke bekendheid
God weet waar hij nog allemaal achter moet komen
man 1
Je bent me nog niet vergeten, dat hoor ik
En hij is geen puber, echt niet
Hij is soms pijnlijk volwassen
Hij wil met me weg
Naar Zwitserland, om de een of andere reden
Zwitserland – dat trekt hem aan, maar hij kan niet zeggen waarom
vrouw
’t Zal wel iets met winkels en Alpen te maken hebben
Hoe gaat het in de partij?
man 1
Je weet – ik was tegen die coalitie
Dat gevecht heb ik ook verloren
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vrouw
Ook?
Wat nog meer, dan? Wat heb jij verloren?
Ik vind je nogal een winnaar, met je nieuwe flatje en je nieuwe vriend
En dan ook nog samen naar Zürich of Genève
Een hele nieuwe levensvervulling
man 1
Alsjeblieft
Je weet heel goed dat ik alles wat er tussen jou en mij gebeurd is
Alles wat daar mis gegaan is
Dat ik dat een verlies noem
vrouw
Hoe kunnen we iets verliezen dat we nooit in ons bezit hebben gehad?
man 1
Wat wil je dat ik daar op zeg?
Ik heb de energie niet om je nog tegen te spreken
vrouw
Hoe gaat het in de partij?
man 1
O, ja – dat wilde je weten
Ik probeer ze steeds van iets te overtuigen
Van de waarde van zuivere oppositie
Nee durven zeggen en dan klein blijven omdat je gelijk hebt
Omdat je niet doet wat de meerderheid van je wil
Liever met een paar apostelen door de woestijn zwerven – je hebt niets
maar je weet waarin je gelooft Dan tevreden zijn met een kerk vol conformisten
Ik zeg het – maar gehoord wordt het niet
vrouw
Dus partijleider zul je wel niet meer worden
man 1
Daar heb ik ook nooit naar gestreefd
vrouw
O, nee?

12

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.
© Rob de Graaf
robdegraaf@watergat.nl
gedownload op 18 augustus 2019

Geloof je het zelf?
Gek dat ik me dan dingen herinner...Jij zat toch iedere zondagmiddag achter dat toetsenbord om je
wekelijkse boodschap voor in het krantje eruit te persen
Jij was toch altijd bezig al die zogenaamde vriendschappen te smeden
‘Netwerk’ – misselijk ben ik van dat woord geworden
man 1
Het was mijn overtuiging dat ik iets wilde doen, iets wilde betekenen
Overtuiging – de waarde van dat woord heb ik jou nooit uit kunnen
leggen
vrouw
Overtuiging spreekt uit wat je doet – en niet uit waar je praatjes over
houdt
man 1
Godverdomme
Hoe lang zijn wij bij elkaar geweest?
vrouw
Twaalf jaar en drie maanden
man 1
Zou je dan niet een beetje anders kunnen praten?
vrouw
Nee
Ik moet alles uitspreken zoals het is
Dat is mijn zelfbehoud
Blijf je hier slapen, vannacht?
We kunnen nog één keer doen alsof
Alsof het toch had kunnen bestaan
man 1
Ik weet het niet
Ik weet niet of hij dat zou begrijpen
vrouw
Wie niets begrijpt is te benijden
Ik heb het koud
Ik ben er nog niet aan gewend
man 1
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Goed
Dan blijf ik
Maar ik moet morgen vroeg op, dus laten we dan wel meteen gaan
slapen
vrouw
Ik heb het begrepen

6
man 2
’t Maakt niets uit
Natuurlijk maakt het niets uit
Maar ik heb wel wakker gelegen
Ik heb wel gewacht
Gewacht op wat niet kwam
Op wie niet kwam en op wat niet gebeurde
man 1
Je moet niet proberen me te veranderen
man 2
Veranderen?
Ik moet er nog aan wennen hoe jij blijkbaar bent
Ik heb de meubelen hier in de kamer verplaatst – ik wist geen andere
manier meer om de tijd door te komen
En toen die nieuwe opstelling me niet beviel heb ik ze weer terug gezet
Dat was mijn nacht
man 1
Ik ben – Jezus, hoe zeg je dat –
Ik ben absoluut en ik ben radicaal
Maar het valt wel in verschillende delen uiteen
Begrijp je?
Nee
Nee – ik zeg het ook niet goed
Ik bedoel
Als ik bij jou ben dan ben ik alleen maar bij jou en met jou en van jou
Maar als er andere dingen zijn
Dingen of situaties of mensen
Dan moet ik daar alles aan geven
Half, dat bestaat bij mij niet
man 2
14
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En ik moet rustig wachten op wat er gebeurt
Ik moet maar zien wat ik krijg of wat me onthouden wordt
man 1
Misschien kan ik je vragen om iets van mij en van haar te begrijpen
Jij bent alles wat ik wil, dat moet je geloven
Maar zij kent me zo goed en ik kan ’t haar allemaal zo duidelijk
uitleggen
Ze veracht me, tegenwoordig, maar eigenlijk maakt dat niet zoveel
verschil met vroeger
We kunnen alles van elkaar verdragen
Met jou is dat allemaal heel anders
man 2
Omdat ik dom ben
man 1
Omdat je nog niet oud genoeg bent
man 2
In het begin
Toen ik me nog verbaasde over wat er tussen ons gebeurde
Toen ik in verwarring was omdat ik niet wist dat zoiets bij mij hoorde
In die tijd - ’t is nog maar heel kort geleden - was ik bang
Voor wat er zou kunnen gebeuren als ik jou weer kwijt zou raken
Maar zo is het niet
Ik raak jou niet kwijt want ik heb je helemaal niet
Jij bent niet iemand die zich weggeeft
Je laat je aanraken, je laat naar je kijken
Je kunt alles zeggen en naar alles luisteren
Maar je bent alleen
Je wilt niets liever dan alleen zijn
De wereld wil je veranderen
Maar zelf blijf je overal buiten staan
man 1
Je beschrijft iemand die ik niet ben
Ik wil iets dat me niet lukt
Ik doe mijn ogen dicht en ik zie een beeld
Ik zit alleen in een houten bootje op een groot grijs meer
Ver weg zie ik jou, in net zo’n bootje, en ik probeer naar je toe te varen
Maar ik heb geen roeispanen dus ik moet zo’n beetje peddelen met mijn
handen
Ik kom nauwelijks vooruit – en jij blijft steeds even ver weg
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7
man 1
En?
Wat vind je?
Je merkt het – ik doe alles wat jij wil
Hier zijn we: in een andere stad, in een ander land met een andere taal
Hier zijn we en we kunnen wandelen
Is dit het? Zijn we nu ver genoeg om bij elkaar te zijn?
man 2
Ik ben hier nog nooit geweest
Mij kost het geen moeite om het mooi en bijzonder te vinden
man 1
Laten we maar iets gaan drinken, dan
Anders wil je straks nog naar een of ander museum of monument
man 2
Waar was je?
Waar dacht je aan?
man 1
Wanneer?
man 2
Vannacht
man 1
Ik dacht nergens aan
Ik was bij jou
man 2
Ik zag je ogen
Die ogen zagen mij niet
Die zagen iets dat ver weg was
Iets dat ze wilden zien
man 1
Ik had mijn ogen dicht
Met mijn handen wist ik dat jij het was
Met mijn handen en met mijn huid
Ik heb je gezocht en ik heb je gevonden
16
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Dat moet je hebben gemerkt
man 2
Ik geloof pas dat ik het ben
Dat ik het ben voor jou
Als je me pijn doet
Als je ophoudt met het redeneren en de beheersing
Als ik merk dat je niet meer na kunt denken
man 1
Ik probeer juist voorzichtig te zijn
man 2
Dan houdt alles op
Voorzichtigheid is een ziekte van oude mensen
Dat wil je toch niet zijn?
Niet als je met mij bent
Mij kan het niet schelen wat er nog met me gebeurt, na jou
Ik weet wat ik wil
Ik zou willen dat je me helemaal kapot scheurt
Niet dat je ’s nachts voorzichtig bent en overdag teruggaat naar haar
man 1
Ik ga niet terug, dat heb ik je gezegd
Maar zij
Zij weet alles
Zij ziet alles
Aan haar heb ik altijd alles duidelijk kunnen maken, ook al bleef het
onuitgesproken
man 2
Zij is alles wat ik niet ben
man 1
Toch wil ik alles doen om met jou te leven
Ik heb het me voorgenomen en dus...man 2
Heeft zij het altijd al geweten?
Dat je eigenlijk niet om vrouwen geeft?
man 1
Zo rechtlijnig is dat niet
Nee – zij wist het niet, die eerste jaren
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Maar dat kwam alleen doordat ik het zelf ook niet wist
Het is later pas gekomen
man 2
Ze zal toch iets gemerkt hebben
Vrouwen kijken overal doorheen
man 1
Ik weet het niet
Ik weet niet of dat zo is –
Natuurlijk – het ging moeilijk, tussen ons
Op ’t laatst woonden we met z’n drieën samen: zij, ik en de stilte
God – wat konden wij zwijgen
Pas toen jij er was
Toen zij eenmaal wist dat jij bestond en dat dat voor mij iets betekende
Toen hadden we weer reden om te praten
man 2
Heb je haar altijd verteld wat er gebeurde ?
man 1
Jawel
Het meeste wist ze wel
We hadden ooit een afspraak gemaakt dat we eerlijk moesten zijn
Een verschrikkelijke, onmenselijke afspraak
Altijd alles zeggen, dat werkt als een zuur – als iets dat zich overal
doorheen bijt en dat alles aantast
Maar goed – zo was het bepaald - en we hielden ons aan de regel en
we spraken ons uit
En dus wist ze het
Heel precies: hoe ik nog laat in de stad op zoek was terwijl zij alleen in
bed lag – met een kussen en een dik boek als troost
man 2
Wat heb je haar verteld?
Wat je deed?
man 1
In het begin was het eenvoudig
Omdat ik toen eigenlijk nog niets deed
Of bijna niets – laat ik ’t daar op houden
Het waren voornamelijk gedachten
man 2
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Gedachten?
man 1
Gedachten, ja
Fantasieën, als je het zo noemen wilt - godverdomme, wat een ellendig
woord
Lichamelijke fantasieën
Eerst maakte zij daar nog altijd deel van uit
Ik kan me herinneren dat we, als ik met haar in de auto zat, altijd
benzine gingen tanken, ergens bij de ringweg
En bij dat pompstation werkte een jongen met heel dun en heel lang
haar
Een soort engel met bloedarmoede, mager en zo bleek dat je het blauw
kon zien van de aderen in zijn hals
Die jongen droeg een overall met de rode ster van dat benzinemerk op
de rug genaaid
’s Avonds in bed, als er weer niets gebeurde en we ieder voor zich
onder de deken lagen, dan stelde ik me hardop denkend voor dat hij
zich tussen ons in bevond
Met die overall nog aan
Zijn handen en nagels smerig en zwart van het werk
Een geur van zweet en olie
En dat blonde haar als een schraal aureool om zijn adolescentengezicht
En dan – zo bedacht ik het – dan zou hij zich omdraaien, naar haar
toe
En hij zou zich langzaam van dat pak met die witte ster ontdoen
man 2
Daarnet zei je nog dat die ster rood was
man 1
Wit op een rood fond
Wat doet dat er nu toe
Hij maakte die overall dan los, maar helemaal uittrekken kon hij hem
niet, omdat hij ook nog van die zware werkschoenen droeg – die
knoopte ik dan voor hem los
En dan – wil je dit echt horen? Jezus...Dan likte ik die warme voeten schoon
Terwijl hij, met haar...
Ik hoefde zelf niets te krijgen en al helemaal niet mee te doen
Wat ik zag was me genoeg
Dat – en de concentratie van mijn mond op zijn voetzolen, zijn tenen,
moe en vuil en onschuldig...
De gedachte aan dat witte vlees
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Aan het geluid van zijn lichaam dat op het hare bonkte
De klanken die zij zou laten horen – de existentie van een dier...- van
twee dieren...Zo liep dat verhaal
En ik heb het allemaal aan haar verteld, terwijl we ons niet bewogen,
daar op die harde matras
Zij heeft het allemaal zonder een vraag te stellen aangehoord
Wat zij zelf dacht
Of zij nog een verlangen had
Dat heb ik nooit geweten
Ik heb er ook niet naar gevraagd
Snap je dat
Zeg niet dat je het begrijpt, want voor mij is het altijd een raadsel
gebleven
man 2
Wat had ze moeten vragen of zeggen?
Ze zal het aanvaard hebben
man 1
Later ben ik toch zwijgzamer geworden
Ik kon niet ontkennen dat er in die dwangmatige bedenksels van mij
steeds minder plaats voor haar was
Afspraak of geen afspraak – ik kon het niet meer opbrengen om haar
altijd alles te vertellen
Hoe ik als ik ’s avonds op weg naar huis reed soms stopte bij zo’n
parkeerzone langs de snelweg
Warmte en armoede achter een paar van die struiken
Hongerige hondenliefde
– Later kon ik dat niet meer doen, toen begon ik een beetje bekend te
worden door mijn werk voor de partij –
Zo heb ik dat gedaan – en jij zult wel gelijk hebben, waarschijnlijk heeft
ze het allemaal geweten en begrepen
En ze bleef naast me staan, zwijgend en geduldig
Ik weet werkelijk niet aan welke afspraak zij zich hield

8
vrouw
Ik was al bang dat het niet vermeden zou kunnen worden
En kijk – daar ben je dus
man 2
Ik kon er niet meer tegen
20
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Zoveel van wat hij zegt gaat over jou
Zoveel van wat hij doet heeft alles met jou en bijna niets met mij te
maken
vrouw
Toch denk ik niet dat er veel is wat wij te zeggen hebben tegen elkaar
We zijn – moet ik je trouwens nu iets te drinken aanbieden of zo? Ik
weet niet altijd hoe het hoort –
We zijn misschien verbonden – maar we sluiten elkaar ook uit
Wat wil je?
man 2
Iets drinken, ja
Het maakt niet uit wat
En verder – verder weet ik het niet
Ik ben gekomen uit nieuwsgierigheid
Gewoon, om te weten wie...
Ik heb toch min of meer jouw plaats ingenomen
vrouw
Nee
Dat moet je niet denken
Mijn plaats, die was van mij
En die blijft van mij
Die heb ik met me meegenomen, toen ik bij hem wegging
man 2
Toen hij bij jou wegging
vrouw
Is dat wat hij zegt, tegen jou?
Hij is zielig – hij, met zijn woordkunst
man 2
Ik was er zelf bij
Weet je niet meer, hoe ik daar buiten die deur stond te wachten op het
einde van jullie gesprek?
Jullie laatste gesprek, dacht ik toen nog
vrouw
Met mij zal hij nog in gesprek zijn, al is het maar in het binnenste van
zijn hoofd, als hij al lang vergeten is wie jij ook al weer was
Ik kwam eerder
Ik blijf langer
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man 2
Ik kan er niets aan doen dat het zo gegaan is
Ik ben tegen hem opgebotst en hij tegen mij
Met jouw bestaan kon ik geen rekening houden, daar was het te sterk
voor
vrouw
Hoe minder jij van mij weet, hoe makkelijker het voor ieder van ons is
man 2
Dan ga ik maar weer
vrouw
Ik had je niet gevraagd om te komen
man 1
Weet je wat hij zegt?
Hij zegt – en ik geloof hem –
Hij zegt dat het door jou komt dat hij in de politiek nooit verder is
gekomen
Ze – de mensen die invloed hebben, daar in die partij
Ze twijfelen aan zijn kracht omdat hij zich altijd zo door jou heeft laten
domineren
vrouw
Ze zullen wel blijven twijfelen, nu hij met jou is
Niet meer aan zijn kracht, misschien
Maar wel aan zijn oordeelsvermogen
man 2
Denk jij dat je nog een nieuwe man zal kunnen krijgen?
vrouw
Elke dag, als ik zou willen
man 2
Denk je dat je mooi bent?
vrouw
Ik ben mooi geweest, nog maar heel kort geleden
Dat kun je nog steeds aan me zien
man 2
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Hij heeft mij
Jij hebt niemand meer
vrouw
Jij denkt dat je iets weet
Jij denkt dat je hem hebt – maar dat is tijdelijk en oppervlakkig
Je moet me gelovern: jij bent het die niemand heeft
Die nooit iemand gehad heeft en ook nooit iemand zal hebben
En inderdaad – nu moest je maar weggaan

9
man 1
Ik weet dat ik altijd alles gedaan heb omdat ik me voor de zwakte
interesseerde
Ik had misschien toneelspeler kunnen worden
Je verplaatsen in mislukkelingen van heroïsche proporties
Maar het is de politiek geworden
Iets doen voor mensen die daar niet om gevraagd hebben
Een stem geven aan de ontevredenen en aan de zwijgenden
Je boven de zwakte van anderen uitwerken
Er zijn mensen die van macht houden
Ik houd van machteloosheid
Ik heb me voor ze ingezet
In werkgroepen en commissies gezeten
Rapporten gelezen en rapporten geschreven
Altijd zorgen dat het doorgaat – altijd de leegte op een afstand houden
– de leegte die in je woont en die zijn gebied voortdurend uit wil breiden
Ik heb gedaan wat ik kon doen
Ik heb over de wereld nagedacht
Soms dacht ik dat ik iets begreep
Kon ik een lijn trekken van de ene naar de andere onrechtvaardigheid
Kon ik iets formuleren dat mensen voor waarheid of wijsheid hielden
Soms geloofde ik dat ik was wie ik voorgaf te zijn
En ik had haar
Zij was een lichaam voor mijn lichaam
Zij was een groot vergeten
Zij was de ruimte die komt als je niet meer na hoeft te denken
Zij heeft me genomen zoals ze me vond en ze heeft niets gevraagd
Ik koos nog steeds voor de maatschappij - en samen kozen we voor het
zwijgen
Dat had een leven lang kunnen doorgaan en het zou goed zijn geweest
Maar – onvermijdelijk, misschien – het ging anders
Op een dag
23
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Een in licht gedrenkte dag in de zomer, zo’n dag waarop de warme
lucht stil lijkt de staan en er bijna geen verkeer is in de straten van de
stad
Als je buiten loopt zoek je het dunne randje schaduw vlak bij de
huizenrij op; je ziet twee spelende kinderen op blote voeten en je vraagt
je af of die stenen niet te heet zijn om op te lopen
Een dag waarop iedere actie om uitstel lijkt te vragen
Op zo’n dag wist ik dat het allemaal niet waar was
Dat ik met haar en, ver weg van haar, een beetje armoedig
mannengedoe in het donker geen genoegen meer kon nemen
Dat ik moest zijn wie ik was
Het was alsof ik ontdekte dat zich, achter het lichaam dat ik al kende,
nog een tweede wezen verborg, dat tot dan toe alleen nog maar
geslapen had
Dat dier was wakker, nu
En ik kon alleen maar meegaan naar waar het me bracht
Meegaan met wat komen zou
Zo heb ik haar verlaten, nog voordat ik bij haar ben weg gegaan
En zo heb ik ruimte voor jou gemaakt, nog voordat ik je kende

10
man 2
Wat wil je?
man 1
Ik weet het niet
Ik wil niets – of ik wil teveel tegelijk
Ik wil dat jij bovenop me blijft liggen
Ik wil dat je zwaar bent
Zo zwaar dat ik alleen jou nog maar voel
Zo zwaar dat je de gedachten wegdrukt uit mijn hoofd
Ik wil dat je niet weggaat
En tegelijk wil ik alleen zijn, zodat ik naar je kan verlangen
man 2
Wat wil je?
man 1
Ik wil dat je mij verdraagt
Dat is al meer dan ik zelf soms op kan brengen
Ik wil dat je anders bent
Anders dan hoe zij altijd geweest is
Anders dan wie ook
24
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man 2
Ik heb met haar gesproken
Ze wilde niets zeggen
Ze keek me niet aan
Ze zag alleen jou
man 1
Mij heeft ze ook nooit gezien
Ze zag wie ik moest zijn
Wie zij wilde dat ik was
Wie ik had kunnen zijn
En daar is ze in gaan geloven
Vrouwen houden van beelden
Mannen houden van zichzelf
man 2
Toen ik je ontmoette
Toen ik eenmaal begreep dat jij het was – de man met de naam die je
zo nu en dan kon tegenkomen in de krant – toen vond ik dat geweldig:
iemand met een openbaar leven, iemand die weet wat politiek is
Ik wilde begrijpen hoe jij dat deed
Hoe je de dingen die ik van je wist, die ik over je gehoord had en
gelezen, hoe je die zelf in praktijk bracht
man 1
De zin die hierop volgt hoef je niet uit te spreken
man 2
Dat moet ik wel
Wat ik zocht, dat bleek er niet te zijn
Jij bent niet anders of beter of integerder of weet ik wat dan al die
andere mensen
Jij bent net zo onhandig aan het scharrelen
Ook bij jou is er een verschil tussen licht en donker
man 1
Teleurgesteld, in mij?
Nu al?
man 2
Doe maar niet of je dat grappig vindt
Maar je hoeft niet bezorgd te zijn
Ik ga toch bij je blijven
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Je hoeft van mij niet te veranderen
man 1
Het is laat
We moeten ophouden met denken
Ik vraag je voor de laatste keer vandaag
Of ik mag schuilen in jouw schaduw
Zacht en donker, totdat ik in slaap val
Misschien droom ik dan dat ik veilig in een graf lig
Bedekt door een laag onverstoorbare aarde

11
vrouw
Bah – ik heb altijd vol gehouden dat ik dit niet wilde
En toch: hier zitten we dan, met z’n drieën
Moet ik nu gaan zitten luisteren?
Moet ik beseffen dat ik het zoveelste wiel ben aan die wagen van jullie?
Moet ik deemoedig zijn en tolerant – helemaal wat je van een vrouw die
niets meer te verliezen heeft verwacht?
man 1
Je kunt toch wel een beetje ontspannen doen?
Wij dachten..man 2
Jij dacht – laat dat duidelijk zijn
Dit was jouw idee
man 1
Ik dacht dat het iets op zou kunnen lossen
vrouw
Goed
Het is ervan gekomen – het kon blijkbaar niet vermeden worden
Waar zullen we het over hebben, dan?
Moet het leuk blijven, of gaan we snijden in het vlees?
man 1
Er is van alles gebeurd dat door niemand zo bedoeld was
man 2
Ik heb nooit iemand dwars willen zitten
Ik heb – het klinkt bijna kinderachtig, nu, maar zo was ik
26
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Ik heb gedacht dat ik met iemand een band moest aangaan – dat zoiets
kon en dat het belangrijker was dan al het andere
man 1
Ik heb je toen, in het begin al gezegd dat alles tijdelijk is en toeval
vrouw
Wij
We hadden een heel geregeld leven
Elk jaar met kerst zaten we in een hotel
In steeds weer een ander berglandschap
En elk jaar werd je stiller
Elk jaar had je dikkere boeken bij je om te lezen en had je langere
wandelingen nodig in je eentje
Dus dat dit tenslotte is gebeurd heeft me niet eens verbaasd
Ik heb me er al die tijd op voorbereid
man 2
En heb je je ook voorbereid op wat nu komt?
vrouw
Wat weet jij daarvan, dan?
man 2
Hij wil weer bij je terug
vrouw
Nee
man 2
Jawel
Tegen mij heeft hij het al gezegd
man 1
Maak het me niet onmogelijk om zelf nog iets uit te leggen
vrouw
Zeg maar wat je zeggen wil
Ik wacht
man 1
Kunnen we niet ergens heen gaan, om iets te eten of te drinken, of zo?
Het is benauwd hier
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vrouw
Laten we het niet gezelliger maken dan nodig is
man 1
Ik bedoel het niet vervelend
Ik zou je gewoon iets aan willen bieden
Ervoor zorgen dat jij het prettig hebt, weet ik het
vrouw
Nee – ik denk niet dat je het weet
man 2
Hij kan nooit minister worden als hij geen vrouw naast zich heeft staan
vrouw
Minister?
Is die gedachte nu nog steeds niet voorbij gewaaid?
man 1
Godverdomme – over wie gaat dit?
Ik wil zelf iets kunnen zeggen
Ja – nee – Jezus, jullie brengen me in de war
Ik weet niet goed meer wat ik wil, dat is het
Ik heb gedacht dat ik met jou – en toen met jou
En nu ben ik leeg en moe en hulpeloos
En nu dacht ik
En nu denk ik
Jezus
vrouw
Je moet niet klagen
Je moet niet terug willen
Het verleden bestaat niet
man 1
Ik weet niet goed waarom ik naar je toe gekomen ben
Misschien om iets te bewijzen
Om te laten zien hoe goed het met me gaat, nu ik gedaan heb wat ik al
zo lang wilde
Maar ik weet ook wel dat dat bewijs geen stand houdt
man 2
Het is een mooie dag geweest
Het wordt alweer vroeger donker, ’s avonds, hebben jullie dat gemerkt?
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vrouw
Is dat wat jij te zeggen hebt?
man 2
Ik zou nog zoveel meer kunnen zeggen – al is er van alles dat ik niet
begrijp –
Maar ik doe het niet
vrouw
Misschien heb je gelijk
Misschien maken we met alles wat we zeggen de berg van verwarring
alleen maar hoger
man 1
Je hoeft niet bang te zijn: ik wil niet terug – ik heb het gewild, misschien
Maar ik weet dat ik vooruit moet
vrouw
Toch maar iets drinken, dan?
man 2
Ik denk dat ik liever weg ga
vrouw
Nee – we moeten eindelijk vrienden worden
We staan allemaal aan dezelfde rand
We weten allemaal hoe diep het zwarte dal is waar we in kunnen vallen
We hebben een band, dat merk ik nu
De band van de angst
We zijn bang om alleen te worden gelaten
Maar we weten het, wij alle drie:
Aan die rand kun je niet eeuwig blijven staan
Ooit zal de zwaartekracht zijn werk doen
Ooit lig je daar, gewond in het donker

11
vrouw
En?
Wat is er nu weer?
man 1
Ik geef alles op
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Ik stel me niet meer verkiesbaar, de volgende keer
Ik ga overal uit
vrouw
En dat moet je mij komen vertellen?
Ik kan er echt niet van schrikken
Ik heb dat al vaker gehoord
man 1
Deze keer meen ik het
vrouw
En dat komt door hem?
man 1
Door hem
Door jou
Door dat ik het niet meer weet
vrouw
Wat wordt deze keer je alternatief?
Vroeger wilde je dan leraar worden, of wetenschappelijk medewerker
Of je zou boeken gaan schrijven en artikelen
God, wat heb ik dat serieus genomen
man 1
Ik denk dat ik voorlopig helemaal niets wil
Ik ben mijn geloof kwijt – in de maakbaarheid
vrouw
Niets?
Dat zal je je toch niet kunnen veroorloven
Zo’n jongen zal nogal wat kosten, in het onderhoud
man 1
Hij heeft heus wel de ambitie om voor zichzelf te zorgen, op den duur
vrouw
Op welke duur?
Hoe lang denk je eigenlijk dat het duurt?
man 1
Ik ben niet hier gekomen om het over hem te hebben
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Of over hem en mij of over jou en mij
Dat hebben we allemaal al geprobeerd en het levert toch niets op
Ik wil – nee, ik moet
Ik moet het jou allemaal uitleggen, want pas dan weet ik of ik het zelf
begrijp
vrouw
Goed – ermee ophouden, dus
Geen politiek meer
Geen geploeter om weer eens een nieuw formulerinkje of themaatje of
standpuntje te vinden
Geen gezeur meer over het hoofdbestuur en het fractiebestuur en de
kiescommissie die er allemaal maar niet achter komen welke parel er in
die schelp van jouw verschijning ligt verborgen
Waarom raak je me trouwens helemaal niet meer aan?
Vind je me lelijk geworden?
man 1
Ik dacht dat aanraken het laatste was wat je zou willen
vrouw
Ik heb honger en dus zoek ik eten
Zoiets eenvoudigs zou je toch moeten kunnen begrijpen
man 1
Zal ik...
vrouw
Nee
Doe nu maar niet
Niet als ik er om heb moeten vragen
man 1
Ik kan het alleen maar verkeerd doen
Ik geef alles op, dat zeg ik je
We gaan naar een of ander Waddeneiland
Alleen maar schapen en de zee
vrouw
Dat zou ik dan eerst maar eens aan hem gaan vertellen
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man 2
We kunnen toch ook naar Spanje?
Voor een paar weken – dan kun je daarna altijd nog zien wat je wilt
man 1
Je begrijpt het niet, geloof ik
Maar ik heb echt nagedacht
man 2
Alweer dat ‘jij begrijpt het niet’
Alsof ik nergens toe in staat ben
Als ik helemaal nooit iets begrijp
Waarom wil je dan toch zo graag dat we alles samen doen?
man 1
Misschien omdat ik blind ben en jij mijn hond – weet ik het
Als ik alles wist
Als ik van alles wat ik deed de reden kende
Dan zou ik me heel wat minder armoedig voelen
Met jou?
Waarom ben ik met jou?
Het zal wel zijn omdat ik in jou iets zie wat ik zelf nooit geweest ben
man 2
Is het alleen maar dat?
Is het niet ook om hoe ik van je houd?
Omdat ik de eerste ben die je dat geeft?
man 1
Ook dat, dat weet je wel
Dat misschien wel meer dan al het andere
Maar daar kan ik niet over praten
man 2
Je moet gewoon doorgaan met je werk
Je moet naar mij luisteren
Ze kunnen je niet missen
Je moet mij erbij betrekken
Lees mij zo’n rapport voor en ik zeg je wat er nog niet goed aan is
We gaan naar Spanje en dan komen we terug en dan ga jij gewoon
weer in die fractie zitten – of weet ik veel wat het is waar je in zit
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man 1
Jij weet niet wat het is om geen kracht meer te hebben
En we gaan niet naar Spanje
We gaan naar de Wadden
Ik verdraag alleen grauwe gematigdheid
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man 2
Ik ga zo naar het dorp
Wat moet ik meenemen?
Drank?
man 1
Doe alles maar zoals je het bedenkt
man 2
Dat eeuwige zand dat overal in en op en tussen zit
En waarom bedenk jij niet eens een keer iets?
man 1
Ik laat de tijd door me heen stromen en verder niets
Pas als ik helemaal leeg ben kan er misschien weer iets komen
man 2
Volgens mij moet je gewoon terug
We kunnen hier toch niet voorgoed blijven zitten, tussen die distels en
dat helmgras?
man 1
Waar jij bent is het goed, voor mij
Ga nou maar
En neem sigaretten voor me mee
Ja – ik ben weer gaan roken, ja
Ik denk aan een huis waar ik ooit in heb gewoond
Aan de laatste keer dat ik er was – omdat ik naar een andere plek
verhuizen zou
Ik denk aan mijn stem en mijn voetstappen die anders klonken dan ik
gewend was, omdat er niets meer in die ruimte stond
Nog één keer daar staan en naar buiten kijken
Een uitzicht zonder iets opmerkelijks, een kale boom en daarachter de
33
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vensters van huizen die altijd onbekend gebleven waren
Zo vaak had ik dat allemaal gezien, maar dit keer was het voor het
laatst – krampachtig probeerde ik daar een betekenis aan te geven
Ik stond daar in die lege kamer, het was stil, zo stil als het in de winter
zijn kan omdat niemand meer iets verwacht, de koude weken na de
kerst
Ik liep heen en weer, ik raakte de muur met de verschoten witte
rechthoeken nog een keer aan en ik vroeg me af waarom een mens
zich hecht aan plekken, aan dode dingen en abstracties
Waarom het erg is om ergens weg te gaan
En ik nam me voor om me daartegen te verzetten
Om onafhankelijker te worden
Geen verbondenheid meer nodig te hebben
Me vrij te weten van de plek waar ik toevallig was
’t Is lang geleden – jou kende ik nog niet, jij moet toen, ver weg, een
kind geweest zijn
Ook haar had ik nog niet ontmoet
Het is anders gegaan
Ik ben niet onafhankelijk geworden
Ik ben altijd vast blijven zitten – aan plaatsen, aan situaties, aan
mensen
Je bent weg, nu en zo dadelijk zie ik je weer
Je zult je ergens in dat uur waarin je je bezig moet houden met wat ik
graag eet en drink, wel afvragen wat je hier eigenlijk doet, met mij
Waarom je niet heel ergens anders bent, waar je met iemand anders
gewoon plezier zou kunnen hebben
Waarom van alle mensen uitgerekend ik het moest zijn
Je weet het niet
Ik weet het niet
Het zijn de krachten
Het is de wind die een stuk natgeregend papier tegen de brugleuning
blaast
Het is de geur uit een fabriekshal die herinneringen draagt
Het is een lichtstraal die op iemands gezicht valt
We kunnen ons leven alleen maar ondergaan
Terwijl we doen alsof we het sturen
Je hoeft niet bang te zijn
De krachten slapen soms, maar ze worden altijd weer wakker
Ze hebben ons tegen elkaar aan geduwd
Ze zullen ons ook weer uit elkaar trekken
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vrouw
Goed
Nu kan ik je wel opnieuw gaan vragen waarom je naar mij toe gekomen
bent
Maar dat gesprek hebben we al gevoerd
Blijkbaar heb ik iets
Aantrekkingskracht zal het wel niet zijn
Onvermijdelijkheid – misschien is dat een woord dat er beter bij past
man 2
Ik wil jou begrijpen
En ik moet jou iets duidelijk zien te maken
Jij was zijn vergissing
Ik was de goede weg – en dat ben ik nog steeds
Wat hij mij kan geven, dat krijgt hij ook terug – van mij
Een man en een man, ik heb dat altijd natuurlijk gevonden
vrouw
Jij praat weer over dingen waar je niets van weet – dat schijnt wel een
soort gewoonte van je te zijn
Jij hebt hem niet gekend zoals hij was voordat...man 2
Voordat jij hem tegen werkte
vrouw
Dus dat geloof je nog steeds?
Dat ik het ben geweest?
Dat het niet zijn eigen zwakte was die hem op zijn plek gehouden heeft
Zijn bescheiden plek, ergens achteraan op de foto
Ik hield juist alleen maar meer van hem omdat hij zo was
Zo hulpeloos in al zijn flinkheid
Zo helemaal meer mond dan daad
man 2
Waarom vraag je me niet wat ik in hem zie?
vrouw
Omdat ik daar niet nieuwsgierig naar ben
Maar als je het zo graag wil vertellen zal ik luisteren
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man 2
Ik kan het eigenlijk niet goed zeggen
Ik ben niet gewend om na te denken, niet zoals hij
Ik heb altijd maar gedaan wat toevallig zo uitkwam
Seks en genegenheid – soms een tijdje bij iemand blijven hangen,
omdat je dat allebei wel makkelijk vond – en dan weer alleen
Ik hield niet van praten en denken
Nog steeds niet, eigenlijk
Ik stelde me niet voor dat het anders zou moeten
Op een avond zit ik in het stadspark op de leuning van een bank
Het was winter en er was niet veel te doen
Een paar die je daar altijd ziet lopen
Ik dacht zo’n beetje nergens aan
– Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vrij goed kan –
En toen stond hij daar, ineens, een sigaret te roken tegen een boom
In zo’n dikke jas, zijn hoofd tussen zijn schouders
Niets waar je voor zou vallen, maar toch was er iets
Iets dat ik meteen wist
Iets dat maakte dat ik naar hem keek en dat hij dat voelde en dat hij zijn
hoofd in mijn richting draaide
Ik ben naar hem toegelopen of hij naar mij, dat weet ik niet meer
Het was niet zoals het daar meestal is – kijken en zwijgen en dan wel of
niet iets doen
Op de een of andere manier zijn we meteen in gesprek geraakt
Ik merkte dat ik dat niet meer gewend was – ik kon toen ik eenmaal
begonnen was niet meer ophouden met praten over ik weet niet wat
allemaal
En hij zat daar maar naast me, steeds rokend en met half gesloten
ogen – hij luisterde
Het was koud maar we hebben daar zeker twee uur lang gezeten
Ik zag wel dat er iets was aan hem, ik kon niet zeggen wat precies
Bang kon je het niet noemen
Maar hij was wel op zijn hoede
Hij heeft zijn hand op mijn schouder gelegd
Dat was zwaar, dat was licht
Dat was elektrische stroom
Daarna, toen ik moe was, is hij gaan praten
Die avond al heb ik van hem gehoord dat jij bestond
vrouw
Bestaat
Ik ben er nog steeds
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man 2
Het meeste van wat hij zei begreep ik niet zo goed, moet ik zeggen
Hij had het over schoonheid, herinner ik me
Schoonheid en lichamelijkheid
Hij zei zoiets als dat je in seks hetzelfde genot als in kunst moet vinden
en dat je van kunst juist op een erotische manier moet genieten
vrouw
O, die
Die ken ik al zolang van hem
man 2
En ook over de godsdienst had hij het – dat hij daartegen was, omdat
hij geloofde in het lichaam en alle religies staan vijandig tegenover het
lichaam en het genot – behalve...- was het nu het hindoeïsme of het
boeddhisme, waarbij dat niet zo was? Ik ben het vergeten
Het ging een beetje over me heen, allemaal
Maar ik hoorde die stem
En op die stem vertrouwde ik
vrouw
En toen is het gebeurd?
man 2
Toen nog niet
Hij stopte plotseling met praten, midden in een zin – en even later was
hij weg
Ik vond het niet vreemd
De volgende avond waren we er allebei weer – zonder dat we het
afgesproken hadden en zonder verbazing
Ik merkte toen voor het eerst dat hij de gewoonte heeft om door te gaan
met praten waar hij de vorige keer is opgehouden – zonder inleiding of
samenvatting
vrouw
Ik blijf het onverdraaglijk vinden om met jou over hem te moeten praten
Ik wil dat ik de enige ben die dat soort dingen van hem weet
Ik heb het al die jaren zien ontstaan
Ik was erbij toen hij voor het eerst over de dingen na ging denken
Ik heb hem ingefluisterd wat hij moest zeggen op zo’n vergadering, wat
hij moest schrijven in zo’n krantje
Hij kon niet denken – dat heb ik hem geleerd
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man 2
Je kunt mij niet verwijten dat ik dat niet meegemaakt heb
vrouw
Ik verwijt jou niets, begrijp je dat dan niet?
Jij bent onbelangrijk, je doet er niet toe
Je zou ook niet kunnen bestaan, dan was er wel een ander
Het gaat om hem
Om mij
Om de deur die dicht had moeten blijven en die nu toch open staat
man 2
Ik had je iets willen uitleggen, iets willen vragen, misschien
Maar ik moet dat niet proberen
vrouw
Je moet nu weggaan
En misschien ooit nog eens terugkomen, later, als alles anders is
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vrouw
Wakker worden in de ochtend
Niet gedroomd hebben van bloemen en van dieren met een zachte
vacht
Maar van iets groots en bitters
Zo bitter als de smaak in het gat dat mijn mond is
Bedorven dauw op mijn lippen
Ik ben de vrouw
Ik ben wakker
Ik weet niet wat er gebeurd is
Het denken is nog traag en het kan aan de vage vormen nog geen
namen geven
Welke vrouw ben ik
Ben ik de vrouw die een lichaam is dat aangeraakt wordt
Ben ik het duister waarin een man gelukzalig verdwijnen kan
Ben ik...Nee
Langzaam wordt alles concreet
Het zware weten dringt zich op
Ik zie weer helder hoe het is
Een lichaam als een uigedroogde vijver – zand en afval in plaats van
38
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waterlelies
Een buik van leer
Wat er geweest is en wat niet verdwijnen zal, niet na één en niet na
honderd nachten slaap
Mijn zekerheden nemen hun plek weer in
Als zware meubelen die in een oud huis altijd op hun plaats staan
Ik ben de vrouw
Deze vrouw
Dit huis met onverwarmde kamers ben ik, dit stuk papier waarop ooit
iets geschreven stond, maar de inkt is weggewassen in de regen
Ik ben uit één stuk gemaakt en ik heb al mijn organen – die het ook
allemaal doen, of ik dat nu wil of niet
Ik ben compleet, van voet tot kruin, maar toch ben ik niet volledig
Ik ben – ik weet niet wat ik ben – ik ben misschien de helft van iets
Ik ben de belichaming van een gemis
Ooit was ik alleen en het was goed
Ik dacht dat dat mijn staat van zijn was
Maar toen ben ik in beweging gekomen
Een beweging die eindigde bij hem
Bij jou
Ik ben wakker, nu
De dag wekt me en wenkt me, met een sarcastische ratel
Ik moet
Ik moet dingen doen en dingen niet doen, woorden gebruiken en
woorden ontwijken, daden stellen en andere daden nalaten
Ik moet leven, omdat ik niet dood ben
Ik zal straks naar een spiegel staren
Ik zal zien hoe zwaar ik ben geworden
Ik weet het: alles kan ik zeggen, met deze stem die van mij is
Maar de ooit begane fouten worden nooit ongedaan gemaakt
En wat niet gebeurd is zal ook niet meer komen
Ik ben wakker
Ik ben een vrouw
Ik leef en ik weet hoe ik moet lachen
Ik strek mijn hand uit in de richting waar ooit jouw lichaam was
Nu raakt die hand alleen maar lucht aan
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man 2
Nee
Helemaal niet
We gaan er niet naar zoeken
We gaan het er niet over hebben
39
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We laten het rusten waar het ligt, ver weg in het donker
We zijn nu hier
We zijn nu samen
Jij bent er
Jij bent het en jij hoort bij mij
Dat andere bestaat niet meer
Ik moet het zeker weten
Ik kan alleen maar opstaan, straks
Ik kan alleen maar doen wat er van me verwacht wordt
Als jij bevestigt dat het zo is
Jij bent warmte
Jij bent een kracht die ik niet beheersen kan maar waar ik toch op wil
vertrouwen
Jij bent het
Jij moet het zijn
Ik wil een afdruk van jouw huid op mijn huid
Ik wil nog steeds een wond zijn, een wond de door jou wordt
toegebracht en die alleen jij kan genezen
Ik wil alle klanken horen die komen uit je keel
Ik wil alles leren kennen wat je bent
Jij moet alles beheersen
Pas dan kan ik het andere verdragen
Hé
Je moet nu iets zeggen
Je moet er nu zijn
Ik wil het daglicht
Ik wil jou
Ik wil niet in een schemering verblijven
Niet op een stille zondagochtend lopen langs een gracht en dan hardop
gaan praten tegen iemand die er niet is
Ik wil dat je blijft
We gaan niet graven
We gaan niet vluchten
We gaan het onder ogen zien en jij moet me helpen
Ik weet hoe het is, ik weet hoe het zijn moet
Ik wil het alleen van jou nog eens horen
Ik heb zo sterk op iets gehoopt
Ik wilde veilig leven in jouw schaduw
In de bescherming van je oksel
Van je borst
Van je dijbeen
Ik wilde het allemaal niet hoeven te weten, omdat jij het wist
Jij kende de waarheid en de verhalen en ik zou ze horen
Dat was toen ik dacht dat ik wist wie je was
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man 1
Ik kan je een huis geven en te eten
Ik kan met je op reis gaan en je aan de mensen laten zien
- We zullen samen lachen, als ze naar ons kijken –
Ik kan zoveel doen en nog meer
Maar anders worden dan ik ben, dat lukt me niet
man 2
Je bent anders geweest, die eerste avonden in het park
Jij wilde iets weten, iets horen, iets zeggen
Je was nog niet naar binnen gekeerd, zoals nu
man 1
Ik geen sleutel omgedraaid
Je zit niet vast, hier
Als je denkt dat het ergens anders beter is, dan moet je weggaan
man 2
Jou kan niets iets schelen
Zelfs niet dat je alleen zou zijn
man 1
Wat het me kan schelen, dat kan ik met jou niet delen
Met niemand
Als je weg ging, waar zou je dan heen gaan?
man 2
Als ik weg ging?
Godverdomme
Het is niet zoiets als een gesp die je los maakt of een deur die je achter
je dicht doet
Ik kan niet zo maar weggaan
man 1
En toch
Als?
man 2
Ik weet het niet
Ik denk dat ik alleen zou willen blijven
Ik kan het me niet voorstellen
man 1
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Het zal binnenkort gebeuren
We hebben iets gekozen
Iets waarvan we dachten dat het voor altijd was, voor een leven en nog
langer
Maar het moet voorbij gaan
Het is al voorbij als je er teveel over moet denken
Ik heb bedacht dat ik terug wil naar wat ik deed
Terug naar de partij
Ik kan niet zonder dat werk
Ik kan niet zonder onrecht en niet zonder de gedachte dat ik aan dat
onrecht iets doen kan
Ze moeten weten dat ze me nodig hebben
man 2
en dat doe je zonder mij?
We zijn toch samen iets begonnen?
man 1
En nu worden we samen wakker
Je bent toch wel vaker alleen geweest?
man 2
Toen ik zestien was of zeventien
Toen ik dacht dat ik anders was dan alle anderen
Toen heb ik een reis gemaakt, alleen
De trein naar het oosten van Europa
Ik heb naar ze gekeken, naar die mensen die ik niet verstond
De reis duurde een nacht
Een nacht van wakker blijven en staren naar het donker daarbuiten
De vlekken van licht die voorbij schieten in het zwart
Ieder van die lichtpunten staat voor een leven
Een leven dat ik nooit zal kennen
Op een plek die ik nooit terug zou kunnen vinden
En de mensen daar zullen nooit weten dat ik hier geweest ben
Niet weten dat ik heb geprobeerd aan ze te denken en me een
voorstelling te maken van hun bestaan
Ik sta in het gangpad en ik voel de nachtwind
Zwarte lucht, koel en sterk als de hand van een vader
Ik draai me om en naast me staat een meisje
Een meisje of een vrouw, ik weet niet hoe ik haar noemen moet
Ze is ouder dan ik, dat zie ik wel
Plooien van vermoeidheid in haar gezicht
Een mond met rommelig geplaatste tanden
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Ze lacht naar me, ze zegt iets
Ik kan het niet verstaan, dit moet de taal zijn van het land waar we
doorheen rijden
Even aarzel ik, maar die lach van haar maakt alles makkelijk
En in mijn eigen taal begin ik te praten
Ik vertel wie ik ben en waarvoor ik bang ben
Ik beschrijf haar de straten van mijn stad en de kamer waar ik woon
Ik praat zonder na te denken over alles wat ik wil
En als ik stil blijf praat zij
Onze woorden zijn niet meer dan muziek, dan klanken die we
herkennen zonder er een naam aan te kunnen geven
Ik heb nog nooit naar vrouwen gekeken en mijn lichaam kent het leven
niet
Maar dit is verbondenheid
Dit is alles weten van elkaar
Dit is een adem die het ritme van de ander overneemt, een lach die
verlegen en zelfbewust tegelijk is
Dit is een nacht die langzaam in een grijze, rose, blauwe ochtend
verandert
We hebben niet geslapen, we hebben alleen maar gepraat en we zijn
samen stil geweest
Heel vroeg in de ochtend stopt de trein in een stad waarvan ik de naam
nooit eerder gehoord heb
We zijn nog lang niet uitgepraat
Ik weet nog steeds niet hoe zij heet en ook niet hoe oud ze is
Maar als de deuren zich openen stapt ze naar buiten
Weer voel ik de lucht die langs mijn huid glijdt – niet zwart nu en niet
wijs, maar licht en vol onuitgesproken beloften
Ik zie haar weglopen
Natuurlijk nemen wij geen afscheid, zo toevallig als het begonnen is
moet het ook ophouden
Toch kijkt ze nog een keer om en ik zie dat ze niet moe meer is
Ik heb iemand leren kennen
Ik ben alleen
En ik kan het verdragen
Ik zou terug kunnen naar huis, omdat ik iets begrepen heb
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man 1
En wat ga je nu doen?
man 2
Ik weet het niet
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Een nieuw pak kopen, misschien
Als ik jouw creditcard gebruiken mag
’t Lijk me wel goed, zoiets
Want ik moet me kunnen vertonen in de wereld
Ik zal iets moeten gaan doen, iets ondernemen, iemand worden
man 1
Dat is toch niet iets wat je nu opeens bedenkt?
man 2
Toen ik nog bij jou was hoefde ik nergens bezorgd over te zijn
Zo snel en zo gemakkelijk kun je je aan iemand hechten
Je vergeet hoe je al die jaren daarvoor geleefd hebt
Ik weet niet hoe het verder moet
Ik zal voor mezelf moeten zorgen
man 1
Ze hebben me gevraagd om voorzitter te worden
Van een comité dat zich met relatievormen bezig gaat houden
Juridisch, sociaal, qua wetgeving - alles
Ik wil het, heel graag
Zeven dagen werken per week
Geen tijd om nog iets anders te willen
man 2
We zouden...Ach, wat maakt dat nog uit
We zouden dingen doen en we hebben ze niet gedaan, dat is alles
man 1
Ze heeft me een brief geschreven
Een bief – dat was tussen ons in al die jaren nog nooit gebeurd
Ze schrijft dat het goed is als ik terug kom
man 2
En dat doe je?
man 1
Nee – ik blijf alleen
Ik voel me goed met wat voorbij is
Jij bent voorbij
Zij is voorbij
man 2
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Blijf je slapen?
man 1
Dat vroeg zij ook, laatst
man 2
Ik heb het nooit hoeven te vragen
Maar ik weet dat het nu niet meer vanzelf spreekt
man 1
Nee
Ik blijf niet
Ik ga naar huis
Ik ga rapporten lezen
man 2
Misschien komt er nog een avond of een nacht
Ik zit op een muurtje in het park en ergens in die donkere schaduw zie
ik jouw gestalte
Dat hoofd, iets te diep in die schouders gedoken
Dat aura van angst en onwennigheid
Ik zal meteen weten dat jij het bent
En ik zal weggaan, nog voordat jij mij hebt gezien
***
© 2003 Rob de Graaf
voor informatie robdegraaf@watergat.nl
de auteur ontving voor het schrijven van deze tekst een werkbeurs van
het Fonds voor de Letteren
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