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De drie recente stukken van de coöperatieve vereniging Het 
Werkteater die in dit boek zijn opgenomen gaan over ziek wor
den, doodgaan en oud zijn. 
Misschien hebt u van een van deze stukken een voorstelling ge
zien die anders verliep. Onze teksten ontstaan uit improvisaties 
en ze zijn nooit helemaal hetzelfde, omdat ze tijdens de voor
stellingen blijven veranderen. Wat er staat is één van de vele 
mogelijkheden. 
Om het lezen te vergemakkelijken heb ik zo min mogelijk to
neelaanwijzingen genoteerd. 
Als u de voorstellingen hebt gezien vindt u het misschien leuk 
de teksten nog eens over te lezen. 
We hopen dat u, als u geïnteresseerd bent in deze materie en 
nog niet eerder van het Werkteater hebt gehoord, erdoor ge
boeid zult zijn en dat dit boekje, net zoals de voorstellingen, 
aanleiding mag geven tot het verhelderen van eigen gevoelens 
en gedachten over deze onderwerpen. 
Met dank aan onze subsidiënten die het ons mogelijk maken op 
onze manier te werken. 

· januari 1979 
namens het Werkteater 
Daria Mohr 
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Als de dood 





Ivan 

Een koffiekamer in het ziekenhuis. 
Gerard is alleen en zingt zachtjes voor zich 
uit. 
Ivan, een van zijn broers, komt binnen. 

Zit je hier al de hele tijd? 
Het is onvoorstelbaar. Hoe kan dat nou in Godsnaam, als je 
twintig jaar bent en je hebt nog alle mogelijkheden ... 
Met mij heeft hij altijd kunnen praten, ik maak zo de hele 
avond voor hem vrij als het moet. Afgelopen woensdag nog 
hebben we een hele middag zitten praten. Dan zit hij te 
lachen en grappen te maken . . . 
En als je toch kan lachen ... 
Gerard 
Als je twintig jaar lang echt hebt geprobeerd er bij te horen 
en àlles wat je doet is een slag in de lucht .. . ik kan het me 
zo voorstellen . . . als je alles ziet gebeuren en er is niks dat 
je herkent, dan hou je er toch mee op. Dat is toch logisch .. 

Hans 

Ze omhelzen elkaar. 
Hans komt binnen. 

Ik begrijp het niet. 
Vorige week belde hij op: we gaan samen iets doen wat jij 
leuk vindt. We gaan langs het strand lopen of we gaan het 
bos in. Ik neem foto's van je en jij leert me hoe ik ze moet 
ontwikkelen, de hele dag. Dan maken we grote afdrukken en 
we gaan door tot ze heel mooi zijn .. . 
Het is zo gemeen. Ik had een afspraak met hem. 

Cas komt binnen. 
Cas 
Sorry jongens ik ben laat. 
Ik ben bij de begrafenisondernemer geweest. 
Hij heeft me een folder gegeven met foto's van kisten. Ik 
heb er maar een uitgekozen, het is eenvoudig blank hout. 
Wil je het zien? Goed? 
Dan nog de advertentie, ik heb er al even over nagedacht, 
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jullie moeten het maar zeggen: 
'Afgelopen donderdag is geheel onverwacht van ons heen
gegaan onze geliefde broer Jan-Piet. 
Wij hebben hem in alle stilte begraven.' 
En dan onze namen. 
Gerard 
Je kunt toch gewoon in de krant zetten: 
'Eergisteren heeft onze lieve broer Jan-Piet een einde aan 
zijn leven gemaakt en wij hebben dit met respect aanvaard.' 
En dan onze namen? 
Zo is het toch gebeurd? Of niet? 
Cas 
Ik geloof dat je een vergissing maakt. 
Het is voor de krant. 
Ik geloof dat je moet scheiden wat wij voelen of er van 
vinden en wat je naar buiten toe in de krant zet. 
Gerard 
'Geheel onverwacht.' We hebben het toch twintig jaar zien 
aankomen. 'In stilte' dat is ook niet goed. Hij had misschien 
een paar vrienden. 
Ze hebben het recht om hem gedag te zeggen, simpelweg er 
even bij te zijn. 
Ivan 
Die Richard heeft vanmorgen gebeld. Hij vroeg of hij met de 
jongens van het bandje iets kon spelen op de begrafenis. Ik 
heb maar nee gezegd. 
Gerard 
Waarom? 
Het lijkt me juist fantastisch als ze spelen. 
Waarom moet een begrafenis altijd zo grauw en saai zijn. 
Cas 
Ik geloof niet dat ik ze daar wil zien. 
Hans 
Als hij iedere dag iets met muziek had gedaan was het 
gewoon niet gebeurd. 
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Cas 
Hij heeft een rotzooi van zijn leven gemaakt en ik wil dat 
zijn begrafenis fatsoenlijk is. 
Het is mijn broer. 
Gerard 
Het is mijn broer toch ook, wat lul je nou. 
Cas 
We moeten tot een beslissing komen. 
Gerard 
Hij heeft nog een brief geschreven. 
'Lieve Geer 
Ik hield niet van jullie zoals jullie van mij hielden, geef de 
geluidsinstallatie maar aan de jongens van de band, 
jullie moeten niet kwaad zijn, 
het kon echt niet anders 
Jan-Piet.' 
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De spreekkamer van de specialist in het 
ziek;enhuis. 
Sien, dertig jaar, komt binnenrennen. 

Sien 
Sorry ik ben laat. 
Heb je op me gewacht. 
arts 
Een minuutje maar. 
Sien 
Ik ben bij de verkeerde halte uit de bus gestapt: er zat een 
man naast me moppen te vertellen. Weet je dat ze in België 
een nieuw verkeersbord hebben uitgevonden? Einde 
Rotonde. 
Ze zitten wel met grote ogen te kijken in de wachtkamer dat 
ik zomaar doorloop. Kan dat wel? 
arts 
Je naam staat in het boek. 
Sien 
Echt waar? Volgens mij zijn ze woedend, dadelijk komt er ". 
revolutie hier. De zuster wilde me nog tegenhouden maar ik 
was al binnen. 
arts 
welke zuster? 
Sien 
Met zo'n knot en een bril. 
arts 
Een heel aardige zuster hoor, ze heeft je naam zelf inge
schreven denk ik. 
Sien 
Gebeurt het wel eens meer? 
arts 
In acute gevallen wel. 
Sien 
Acute kennissen zeker. 
Wil jij een sigaret? 
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arts 
Ik heb liever niet dat je rookt hier. 
Sien 

Groot gelijk, je stelt een voorbeeld. 
Ik ben hartstikke trots dat ik een vriend heb die arts is. Ik 
zeg het tegen iedereen: ik zit voor mijn leven gebeiteld. 
Wat is er toch? 0 je snor is eraf! 
Leuk, ik wist niet dat je zo'n mond had. 
Bij mensen met snorren is het altijd een verrassing wat er 
onder zit. Je hebt het gedaan voor de zusters zeker, je wil 
dat ze allemaal op je vallen. 
Je bent hier vast de enige ongetrouwde dokter zonder snor. 
arts 
Het valt tegen hoor, je bent de eerste die het ziet. Zo, hier 
zijn de papieren. 
Sien 

Ik vond het machtig dat onderzoek, heel interessant. De 
mensen waren zo aardig. 
Het meisje van het laboratorium vroeg of ik mijn eigen 
bloed wilde zien door de microscoop. Ik stootte per ongeluk 
nog een flesje om van een ander, geeft niks zegt ze, ik haal 
wel nieuw. 
arts 
Ben je nog steeds zo moe 's morgens? 
Sien 

Ik merk het niet meer zo: ik krijg ontbijt op bed van Ger. 
Een groot blad, steeds wat anders. Laatst had hij een heel 
klein blikje, daar kwamen zes croissants uit, zulke toeters. 
Leuk hoor, je schuift het zo in de oven. Kotsmisselijk werd 
ik ervan. 

De arts bladert een beetje ongeduldig 
Zeg het maar, eerlijk en oprecht. 
0 nee, wacht even. Je moet me een nieuw receptje geven. 
Die drank is al op. Ik was het maatlepeltje kwijt, dus ik 
neem af en toe een slok. Is dat erg? 
Krijg je daar bijverschijnselen van? 
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arts 
Hoe bedoel je? 
Sien 
Haar uit je neus, oorsuizingen. 
arts 
Nee hoor .. 
Kijk, er zijn dus foto 's gemaakt . . . en je bloed is onder
zocht. 
Sien 
Die man van de röntgenafdeling was leuk. 
Stel je voor, in zo'n witte jas steekt hij zijn hand uit: Hallo 
ik ben Fred van Dam! 
Is dat hier verplicht, moet je je voornaam zeggen? 
arts 
Er zijn discussies over gaande. 
Sien 
Een werkgroep? 
arts 
Werkgroep communicatie. 
Sien 
't Is niet waar. Even met de w.c. overleggen, zeg je dat? 
arts 
Ik heb niet zoveel tijd meer hoor. 
Sien 
Zeg jij tegen de klanten: zeg maar Hans? 
arts 
Patienten. Nee ik vind het nog moeilijk. 
Sien 
Ik zou het ook nooit doen, ben je gek. 
Zo'n dure studie, laat ze gewoon dokter zeggen. 
Oké, ik hou mijn kwek, Ger wordt ook gek van me. Raar hè, 
ik merk er zelf niets van. 
arts 
Ik pak de foto's en we gaan samen kijken. 
Sien 
0, één ding nog. 
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Die pijn is overgeslagen naar de andere kant. 
arts 
Weet je dat zeker? Wanneer voel je het? Als je wakker 
wordt? 
Sien 
Ik geloof, als ik in een andere houding kom. 
Kan dat? 
Het geeft ook niks, ik zal eerst beter opletten. Ik bel later 
nog wel eens op. 
arts 
Ga even hier zitten dan hang ik de foto's op de lichtkast. 
Sien 
Handig kastje zo, mooi lampje erin. 
arts 
De foto's zijn goed gelukt. 
Kijk, dit is de kleine bocht 
dit is de grote bocht en dit is je maag. 
Door dat papje wat we hebben ingebracht kan je de maag
wand goed zien. 
Kijk hier, dit zien we niet zo graag. 
Hier zijn je lymfeklieren met diezelfde vlekjes . 

. . . zo sta je te kijken en te kijken ... 
Er komen collega's bij .. . 
Met z'n vijven staan we zeker twintig minuten te staren .. . 
De een zegt dit, de ander dat . . . 

Sien pakt haar tas. 
Sien 
God, wat lullig voor je. 

Ger zei altijd, als er echt iets is kun je beter naar een 
vreemde gaan. 
Sorry. 
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arts 
Kun je morgen met Ger terugkomen? 
Dan bespreken we met z'n drieën wat we zullen doen. 
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Sien 

Ger 

Goedenmidag. 
Sien 
Hallo. 
Ger 

Ger heeft het huis opgeruimd. Hij fluit want 
hij is allang klaar. Sien komt thuis. 

Krijg ik geen kusje meer. 
Dank je. 
Sien 
Heb je alles schoongemaakt? 
Ger 
Dat had ik toch gezegd. Ik heb opgeruimd, gedweild, gestof
zuigd ... 
Sien 
Had je daar tijd voor? 
Ger 
Ik had een middag vrij weet je nog. 
Sien 
De planten staan veel beter daar. 
Mooi kleedje op tafel . .. 
Ger 
Dat ding hebben we al twee jaar mens, het komt net uit de 
waszak. Mooi kleedje, kom nou zeg. 

Sien 
Ik heb het nog nooit zo gezien. 
Ger 
Als je later komt bel dan even op. 
Sien 
Heb je gewacht? 
Ger 
Het is toch een kleine moeite om de telefoon te pakken en te 
zeggen dat je later komt. 
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Sien 
Er was geen telefoon. 
Ger 
Als je wilt vind je altijd een telefoon. 
Luister eens, ik neem een dag vrij, we zouden bij elkaar zijn 
vanmiddag. 
Wil je wat drinken, ik hoef niet meer. 
Sien 
Ik was in het park. 
Ger 
Oké, maar bel op. 
Sien 
Ik wou alleen zijn, ik moest nadenken. 
In het park wist ik precies wat ik tegen je zeggen wou. 
Zie je niets aan me? Ik dacht dat alle mensen naar me keken 
maar mijn eigen kerel ziet niks. 

Ze zitten ver uit elkaar. 
Ger 
Wat moet ik dan zien, chagrijnig zie je eruit. 
Sien 
Zou er ook nog een andere manier zijn om met elkaar te 
praten. 

Ik ben bij Hans geweest voor de resultaten. 
Ger 
En? Wat zei hij? 
Sien 
Hij liet me de foto's zien. 
'Dat zien we niet zo graag' zei hij. 
Ger 
Wàt zei hij? 
Sien 
Dat ze met z'n tienen erbij hadden gestaan om te bespreken 
wat ze konden doen. 
Ger 
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Ik heb met hem gesproken, hij zei dat alles goed was. 
Schat, het zegt allemaal niks. 
Sien 
0 nee? 

Ze schreeuwt. 
Toevallig wel dat ik doodga. 
Dat ik de pijp uitga. 
Er is niks meer, je bent zo van me af. 

Als je maar één ding weet: 
dat ik niet naar het ziekenhuis ga. 
Dat ik geen medicijnen neem, geen stralen. 
Allemaal niet, gewoon mijn eigen bed. 

Ze omhelzen elkaar. 
Ger 
Luister. Het is niet zo, Hans heeft het gezegd. 
Er zijn allerlei dingen aan te doen. 
Ze doen onderzoekingen in Zweden, in Amerika . 
Sien 
Nee. Dat is voor muizen. 
Ik doe het niet, ik heb er over nagedacht. 
Ik wil die medicijnen en die stralen niet. 
Dan vallen mijn tanden uit en ik word hartstikke kaal. 
Ger 
Dan lijken we tenminste op elkaar. 
Sien 
Ik wil in mijn eigen bed 
met mijn eigen boeken 
bij mijn eigen kerel. 
Ger 
Je bent niet ziek, ik wil het niet. 
Sien 
Ik wil lekker doodgaan. 
Het lijkt me zo fijn als je met me praat, 
als we alle geheimen tegen elkaar kunnen zeggen, vertellen 
hoe het ècht van binnen is. 
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We hoeven ons best niet meer te doen. 
Jij gewoon toegeven dat je een grote lul bent, en dat ik 
dan zelf ook mijn dingen toegeef. 
Dat je gewoon zegt dat je wel eens verliefd bent op een 
ander, 
dat je soms de pest aan me hebt, 
en ik word niet meer verdrietig . . 
Ger 
Schat, 
je wilt voor mij toch wel beter worden. 
Misschien dat je toch naar het ziekenhuis gaat? 
Sien 
Nee. Ik wil wel beter worden, maar als dat niet kan. 
Ger 
Heeft Hans dat gezegd? 
Sien 
Dat voel ik wel. 
Als het niet kan kun je toch beter zeggen: diè paar weken of 
maanden daar maken we iets van? 
Ger 
Jawel. 

Sien omhelst Gerard. 
Ik ben zo bang dat ik niet genoeg van je hou. 
Sien 
Het geeft niet, ik hou van jou. 

Ze huilen. Ze lachen. 
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de intercom 

Mevrouw de Boer, ongeveer veertig jaar, zit in 
de wachtkamer voor de polikliniek. 

Meneer Bruinsma, kunt u even aan de balie komen. 
Mag ik uw kaart even zien niet de gele, de groene. Dank u 
vriendelijk. 

Attentie 
Telefoon voor zuster Van Schoorl toestel 53 
toestel 53 alstublieft. 

De wc is aan het eind van de gang. U loopt de gang uit, de 
glazen deuren door. Dan is het de eerste deur aan uw linker
hand, u ziet het vanzelf. 

Meneer Yoessof even naar de schoonmaakafdeling, 
Y oessof naar de schoonmaakafdeling alstublieft. 

Wil dokter Van der Brink zijn piepertje afgeven bij de 
portier, piepertje inleveren alstublieft. 

Mevrouw De Boer u kunt naar kamer drie. Aan het einde 
van de gang de glazen deuren door rechts de trap op links de 
gang door derde deur aan uw linkerhand. 

Mevrouw De Boer staat op en volgt de 
aanwijzingen: 

Attentie dokter Hageman polikliniek. 
Dokter Hageman naar kamer drie alstublieft. 
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De arts komt binnen. 
Dag mevrouw. 
Mag ik uw kaart even zien? 
Dag mevrouw De Boer. 
Hageman. Gaat u zitten hoor. 
Uw voorletters zijn G.J.? 

Hij vult formulieren in. 
mevrouw De Boer 
Ja. 
Maar ik was eigenlijk verwezen naar professor Tjalling door 
de huisarts. 
arts 
Uit Aalsmeer komt u? Wanneer bent u hier voor het laatst 
geweest? 
mevrouw De Boer 
Drie weken geleden 
Is professor Tjalling er niet? 
arts 
Professor Tjalling is hoofd van de afdeling. 
Zo, u mag de kaart weer in uw tas doen. 
Er is heel wat onderzocht zie ik. 
Mevrouw De Boer 
Ik kom voor de uitslag. 
arts 
Nog steeds zo'n donkere kleur ontlasting? 
mevrouw De Boer 
Ik heb er niet meer zo op gelet want ik had die pijn niet 
meer in mijn buik. 

De dokter kruist aan in zijn papieren. 
arts 
Zeker wel die donkere kleur nog hè. 
mevrouw De Boer 
Het zal wel aan het eten gelegen hebben. 
arts 
Uw bloed is onderzocht zie ik en u had last van uw 
schouder. 
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mevrouw De Boer 
Mijn hele arm dokter, en mijn hand. 
arts 
Erger geworden zeker? 
mevrouw De Boer 
Ja. Het is zo vervelend omdat het rechts is. 
arts 
We gaan er even naar kijken hoor, 
gaat u even staan. 
Ik ga u een hand geven en u probeert zo stevig mogelijk in 
mijn hand te knijpen. Knijpt u maar. 
Gaat het niet? Zullen we even de andere kant proberen, zo 
ja, en nu de rechterhand net zo stevig. 
mevrouw De Boer 
Links is het geen probleem. 
arts 
Zet u schrap, ik ga even aan u trekken. 
Wel meewerken mevrouw De Boer. 
Mevrouw De Boer 
Het doet erge pijn dokter, ik doe heus niet kinderachtig. 
arts 
Zo, ontspant u maar, u mag weer gaan zitten. 
Het doet nog erge pijn hè, mevrouw De Boer. 
Het calciumgehalte is wat aan de hoge kant. 
mevrouw De Boer 
0. 
Is dat goed? 
arts 
Ligt eraan hoe hoog. 
mevrouw De Boer 
Ik kan me niet voorstellen dat er iets mis is met mijn bloed 
want de huisarts vraagt me altijd voor de transfusiedienst 
omdat ik een aparte bloedgroep heb, A-. 
Ik denk dat ik vorig jaar nog geweest ben. 
arts 
Er kan in een jaar heel wat veranderen hoor. 

23 



Zo, we gaan vanmiddag wat bloedtestjes doen. 
Vanavond krijgt u niets te eten want morgenochtend doen 
we een lever- en nieronderzoek. 
mevrouw De Boer 
Moet ik weer terugkomen? 
arts 
Botfoto's moeten worden gemaakt, we gaan u even flink te 
pakken nemen hoor de komende dagen. 
mevrouw De Boer 
Ik kan maar niet steeds heen en weer gaan, ik woon in Aals
meer. Als het gecombineerd zou kunnen worden ... 
arts 
Wat bedoelt u? 
mevrouw De Boer 
Dat ze het allemaal op één dag doen. 
arts 
Nee, u blijft hier een paar dagen. 
mevrouw De Boer 
Hoe bedoelt u. 
arts 
Dat u een paar dagen in het ziekenhuis blijft. 
mevrouw De Boer 
Blijven slapen hier? 
arts 
Dat u ter observatie blijft. 
mevrouw De Boer 
Waarvoor dan, is er iets niet goed? 
arts 
Dat gaan we juist onderzoeken. 
mevrouw De Boer 
Ik kan niet zomaar voor een onderzoekje blijven als het toch 
niet ernstig is. Wij hebben een bloembollenbedrijf. Mijn man 
heeft vorig jaar een ongeluk gehad, dus ik heb een groot deel 
van het werk over moeten nemen, en ... 
arts 
Ik begrijp best dat het u overvalt. Vanmorgen is in de staf 
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besproken dat we u zo snel mogelijk onderzoeken en zo snel 
mogelijk weten wat er aan de hand is. 
mevrouw De Boer 
Misschien kunnen we het uitstellen, zodat ik eerst iets kan 
regelen. 
arts 
Mevrouw De Boer, vanmorgen is er een bed vrijgekomen op 
vrouwen 9. Ik heb erg veel moeite moeten doen dat bed 
beschikbaar te houden en voor praktische problemen is altijd 
wel een oplossing te vinden, dacht u niet? 

Hij drukt op de bel. 
mevrouw De Boer 
Ik moet op z'n minst mijn man opbellen. 
arts 
Zuster, dit is mevrouw De Boer. Ze gaat naar vrouwen 9, en 
ze wil zo spoedig mogelijk opbellen. 
Dag mevrouw De Boer, 
ik zie u overmorgen. 
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zuster 
Geeft u mij uw tas maar en loopt u achter me aan. 
Is dat alles wat u bij zich heeft? 
mevrouw De Boer 
Ik heb nergens op gerekend. 
zuster 
0 ja, ik zie het op de kaart, een spoedopname. 
Het geeft ook niks. 
U neemt een lekkere warme douche, u vindt daarachter alles 
wat u nodig hebt en ik maak het hier in een wip gezellig. 
mevrouw De Boer 
Dat hoeft niet, ik ben vanmorgen in het bad geweest. 
zuster 
Het is eigenlijk wel regel hier. Het is altijd lekker fris vindt u 
niet. 

Mevrouw De Boer gaat onder de douche 
terwijl de zuster haar bed opmaakt. 

Bent u nooit eerder in een ziekenhuis geweest? 
mevrouw De Boer 
Goddank niet. 
zuster 
Vindt u het zo erg? 
mevrouw De Boer 
Ja toch, bij de geboorte van mijn jongste zoon. 
Maar dat was poliklinisch. 
zuster 
0 dus u hebt kinderen, dan kunnen die het een beetje 
opvangen thuis. 

Mevrouw De Boer komt weer te voorschijn in 
een nachtjapon. 

mevrouw De Boer 
De jongste is tien en op die leeftijd ga je meestal naar 
school. 
zuster 
Stapt u maar in. 
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mevrouw De Boer 
In bed? 
zuster 
Ik wil even temperatuur opnemen. 
mevrouw De Boer 
0 ja. 
Doen ze het wel eens meer dat ze zomaar iemand houden? 
Denken ze dan dat er iets mis is? 
zuster 
Weet u, dokter Hageman is erg precies, hij wil alles zeker . 
weten. Het is een van onze beste artsen, u mag heel dank
baar zijn dat u hem heeft. 
mevrouw De Boer 
Maar het kàn, dat ze je houden en dat je niets hebt. 
zuster 
Dat kan wel eens, ja hoor. 
Mevrouw De Boer 
Het komt zo slecht uit want we hebben een bloembollen
bedrijf . .. 
zuster 
Mag ik even plagen? sst. 

De zuster neemt haar polsfrequentie op. 
Ja, wat wou u zeggen, u hebt een bloembollenbedrijf? 
mevrouw De Boer 
Ja, in Aalsmeer. We hebben net een grote order binnen uit 
het buitenland, mijn man mag maar halve dagen werken 
en ... 
zuster 
Met een paar dagen bent u er wel af hoor. 
mevrouw De Boer 
Heb ik koorts zuster? 
zuster 
Nee hoor, alleen een beetje verhoging. 
Maakt u zich geen zorgen. 
mevrouw De Boer 
Het komt van de zorgen. 
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zuster 
Daar krijg je meestal geen koorts van hoor mevrouw De 
Boer. Komt u er maar uit dan gaan we naar het eerste 
onderzoek. 

Ze verdwijnt en komt terug met een rolstoel. 
Wilt u even instappen? 
mevrouw De Boer 
Nee zuster, mijn benen zijn gelukkig nog in orde. 
zuster 
Het zijn verschrikkelijke afstanden hier, u zult me heus 
dankbaar zijn. 

Mevrouw De Boer wordt snel de gangen door 
gereden. 

mevrouw De Boer 
Ik heb wel eens de vierdaagse gelopen. 
zuster 
Komt u uit Nijmegen? 
mevrouw De Boer 
Nee. Uit Aalsmeer. 
zuster 
Ik laat u even een momentje alleen, dat vindt u toch niet 
erg? 
mevrouw De Boer 
Het is een heel nieuw ziekenhuis hier, zo modern. Maar de 
mensen zijn heel aardig. De zuster liet me zien waar de bel 
zat en ik zei nog, ik zal er niet zoveel gebruik van maken 
want ik weet dat verpleegsters het druk hebben en toen zei 
ze: 'Mevrouw De Boer, als u ons nodig hebt dan belt u 
gewoon.' 
Dat vind ik aardig van zo iemand. 
Ze hebben ook een zaal waar je kan zitten als je al wat beter 
bent. En ze hebben hier apparatuur voor onderzoeken die ze 
ergens anders niet kunnen doen. De doktoren zijn de aller
besten. Professor Tjalling is heel beroemd, zelfs in Amerika 
vragen ze hem om colleges te komen geven. 
Daarom is hij er natuurlijk ook niet zo vaak. Maar hij zoekt 
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wel zelf zijn assistenten uit en dat zijn niet de eersten de 
besten. 
zuster 
Zo, daar gaan we weer. 
En nu wilt u zeker opbellen? 

De zuster blijft staan wachten. 
mevrouw De Boer 
Jaap, met mij. Ik ben nog in het ziekenhuis. 
Het duurt een beetje lang, ik heb met een dokter gepraat en 
hij wil dat ik hier een paar dagen blijf. 
Nee, het is heel goed met me, ze schijnen het wel eens meer 
te doen. Het is voor een onderzoek. 
Dat heb ik natuurlijk ook gezegd maar het schijnt hier nogal 
moeilijk te zijn met kamers, hij heeft mij er tussen kunnen 
smokkelen schijnt het, begrijp je? 
Ach, dat kan je zelf toch wel. Die papieren moeten naar de 
accountant, links in de la. Nee, je hoeft me niet op te 
zoeken, over twee dagen ben ik weer thuis. Tom moet 
zwemmen vanavond, vergeet je het niet. 
Ik moet ophangen, ze staat te wachten. Dag. 
zuster 
Zo, begreep hij het een beetje, mevrouw De Boer? 

zuster 

De zuster zet de stoel van de rem: ze 
vervolgen hun weg. 

Dokter, hier is mevrouw De Boer. 
mevrouw De Boer 
Dag dokter. 
een arts 
Dag. Hebt u iets aan uw arm. 
mevrouw De Boer 
Ja. Ik ken u. Drie weken geleden ben ik hier ook geweest 
toen hebt u ook de foto's gemaakt. 
arts 
Dat zou heel goed kunnen, ik maak de meeste foto's hier. 
Gaat u liggen dan maken we er nog een paar. 
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mevrouw De Boer 
Dokter, waarom moet het eigenlijk over? 
Was er iets niet in orde? 
arts 
Het waren heldere foto's hoor . 
Gaat u liggen. Legt u uw arm maar rustig naast u neer dan 
doe ik het werk. Even adem vasthouden. 
mevrouw De Boer 
Het is alleen de rechter hoor. 
arts 
U zou uw arm rustig laten liggen weet u nog? 
mevrouw De Boer 
Maar het is zo zonde van uw tijd. 
arts 
We maken een overzichtje, we screenen alles even om te zien 
of er verband is met iets anders. 
mevrouw De Boer 
Slaat u dan maar niets over anders moet ik weer terug 
komen. 
arts 
Dat was ik ook niet van plan hoor. 
Even zitten maar, we maken nog een foto van uw longen. 
Niet schrikken het kan een beetje koud zijn. 
Diep ademen, goed zo, vasthouden . .. ja. 
Zo, tot kijk maar weer. 
mevrouw De Boer 
Dokter, er is me beloofd dat ik binnen twee dagen weer naar 
huis zou mogen. 
arts 
Bespreekt u dat even met dokter Hageman? 
Daag. 

De volgende dag. 
arts 
Dag mevrouw De Jong 
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mevrouw De Boer 
Ik ben mevrouw De Boer. 
U zei toch De Jong? 
arts 
Ik bedoel dag mevrouw De Boer. 
We hebben gisteren die foto' s samen gemaakt, ik herinner 
het me weer. 
mevrouw De Boer 
U ziet ook zoveel mensen. 
arts 
Gaat u liggen. 

Hij onderzoekt haar buik. 
U hebt gisteren toch niets gegeten? 
mevrouw De Boer 
Nee. 
arts 
En de zuster heeft die pap ingebracht van achteren? 
mevrouw De Boer 
Ja. 
arts 
We gaan een paar mooie darmfoto'tjes van u maken. 
mevrouw De Boer 
Maar dokter Hageman heeft dat aJlemal aJ nagekeken. 
Omdat u ook mevrouw De Jong zei, u hebt toch wel de 
goede papieren? 

Hij maakt de foto's. 
arts 
Dat gaat allemaal via de computer, er kan niets mis gaan. 
mevrouw De Boer 
Bij ons op de bank hebben ze ook een computer maar ik heb 
al vier verkeerde afrekeningen gehad. 
arts 
Ja? Vervelend hè. 
Zo, tot kijk dan maar weer. 
mevrouw De Boer 
Dokter, ik mocht in ieder geval voor het week-end naar huis. 
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arts 
U kunt dat het beste met dokter Hageman bespreken, die 
gaat daar over. 
Daag. 

Een paar dagen later. 
arts 
Dag mevrouw De Boer. Hoe voelt u zich vanmorgen? 

Hij inspecteert de binnenzijde van haar oog
leden. 

mevrouw De Boer 
Het gaat wel. Van dat liggen wordt je zo slap en van die 
onderzoeken. Ik zal blij zijn als ik straks weer mijn werk 
kan doen thuis. 
arts 
0. Vandaag doen we een ander onderzoekje dan anders. Ik 
ga een klein beetje materiaal uit uw borstbeen halen om 
onder de microscoop te leggen maar ik verdoof het helemaal. 
In het kader van het onderwijs heb ik een paar studenten 
meegebracht die dat wel eens willen zien. Als u nou zegt dat 
vind ik hinderlijk dan vraag ik of ze weggaan. 
mevrouw De Boer 
0. Nee, als die kinderen ervan kunnen leren ... 
arts 
U mag allemaal blijven zitten. 

De zuster komt binnen. 
arts 
Zuster heeft u een steriel setje voor mij? 
Jodium alstublieft. 
Novocaïne 
't Is even hinderlijk als we door de huid gaan hoor. 
Het trekt erin en dan voelt u niets meer. 
Voelt u dit nog, nee hè. 
Kijkt u maar ontspannen die kant op. 

Hij duwt haar kin van zich af. 
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Geeft u het zuigertje even aan zuster. 
Hij verricht met kracht de ingreep. 

Is hier geen pedaalemmer meer? 
Mevrouw De Boer heeft veel pijn. 

Het is verdoofd hoor mevrouw De Boer. 
Pleister zuster. 
U bent er toch nog wel mevrouw De Boer? 
Valt het een beetje tegen? U doet het flink hoor, we zullen u 
gauw naar zaal terugbrengen. 
Verleden week was hier een man van wel twee meter en die 
valt van zo'n kleinigheidje flauw. 
mevrouw De Boer 
Ik kom uit Aalsmeer dokter en daar zijn ze niet zo kinder
achtig. 
arts 
Sterkte mevrouw De Boer, het beste maar. 

Ze wordt in de rolstoel overgetild. 
zuster 
Is er nog iets bijzonders dokter? 

arts 

Vaderlijk buigt de dokter zich over mevrouw 
De Boer heen. 

Met al dat calcium in uw bloed moet u maar veel drinken 
omdat uw nieren anders echt gevaar lopen, dat begrijpt u 
zeker wel. 
Zuster, zet u maar een lekkere pot thee bij haar bed. En als 
het op is vraagt u maar rustig om een nieuwe. 
Daag. 

mevrouw De Boer 
Ik moet nu heel veel drinken van de dokter. 
Dat is vervelend want dan moet ik ook veel plassen. 
Die zusters zijn de hele dag al met me bezig, dus ik hou het 
maar in. 
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Wisseling van de wacht. 
zuster 
God zeg, dat onderzoek met mevrouw De Boer is een half 
uur uitgelopen. Het arme mens, ze is zo dapper. 
verpleger 
Vertel maar op, ik ben fris. 
zuster 
Ik moet een beetje opschieten als je het niet erg vindt. Ik 
krijg eters en ik moet nog boodschappen doen. Mevrouw 
Stevens is net terug van de bestraling, ze voelt zich misselijk. 
Als je ongerust bent kan je altijd dokter Hageman bellen, je 
weet het nummer. 
Mevrouw Roos heeft bezoek gehad, ze ligt heerlijk te slapen. 
verpleger 
0 god ik moest zo lachen. Ze viel gisteren bijna uit bed. Ik 
kon haar nog net opvangen. 
zuster 
Mevrouw Bruins kent tien nieuwe moppen dus hou je vast. 
Meneer Versteegh wacht op jou, hij heeft alle schaakstukken 
opgepoetst. Ga in godsnaam naar hem toe, want ik heb de 
hele dag geen tijd voor hem gehad. 
verpleger 
Hij kan niet tegen zijn verlies. 
zuster 
Dan laat je hem toch winnen, hij zit de hele dag te wachten. 
De enige voor wie ik geen tijd heb gehad is Harry, dus die 
moet je even spoelen en klaar maken voor de nacht. Ik ga. 
verpleger 
Wil jij dat niet nog even doen? 
zuster 
Sorry, ik haal het niet. 
verpleger 
Toe nou, dan begin ik met een schone lijst. 
Jij doet er vijf minuten over, bij mij duurt het een kwartier. 
zuster 
Dat is helemaal niet erg, niet zeuren. 
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Je moet het leren, je doet het al prima. 
Ik zie je morgen. 

Wat is er nou. 
Zeg het maar, we zijn een team. 

verpleger e 
Ik vind het moeilijk om bij die jongen naar binnen te gaan. 
zuster 
Dat vinden we allemaal. 
verpleger 
Een jongen van mijn leeftijd, hij ligt daar maar. 
Er is in drie weken geen mens geweest. 
zuster 
Afschuwelijk. Maar we kunnen moeilijk zijn familie en 
kennissen opbellen en zeggen dat ze moeten komen. 
verpleger 
Hij vraagt me dingen . . . en ik weet niet wat ik moet 
antwoorden. 
zuster 
Zeg dan maar: vraag het aan de zuster. Dan zeg ik wel dat 
hij het aan de dokter moet vragen. Oké? 
Het is een moeilijke afdeling. 
Dag. 
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Harry 
Broeder! 
verpleger 
Hé. Harry. 

De kamer van Harry. Op zijn tenen verricht 
de verpleger de nodige handelingen. Hij wil de 
kamer alweer·uitgaan. 

Zal ik je kussens opschudden. 
Harry 
Hoe lang was u al binnen? 
verpleger 
Een minuut of tien denk ik. 
Harry 
Ik heb zo diep geslapen. 
Ik droomde dat ik viel en viel .. 
verpleger 
Wil je wat drinken? 
Harry 
Heb jij dat ook wel eens broeder? 
verpleger 
Nee ik droom nooit. 
Mevrouw De Boer is net van die onderzoeken terug, dus je 
begrijpt wel, ik moet haar even in de gaten houden. 
Harry 
Kijk eens hier, in mijn hals? Het wordt steeds dikker. 
verpleger 
Gewoon een puistje. 
Harry 
Vanmorgen zat er nog niks. 
verpleger 
Zoiets kan vrij snel opkomen. Zal ik iets te drinken voor je 
halen? 
Harry 
Wat voor kleur heeft het? 
verpleger 
Weet je, morgen komt dokter Hageman. Vraag het hem 
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gewoon eventjes. 
Harry 
Ze hebben me melk gegeven. 
verpleger 
Dat heeft zuster Els zeker gedaan, die weet nog niet precies 
hoe het moet. 
Harry 
Heb je altijd broeder willen worden? 
verpleger 
Ja. Dat is tenminste een beroep waar je jezelf een beetje in 
kwijt kunt. 
Harry 
Ik wou vroeger altijd dokter worden. 
Maar ja, nou word ik niks. 

verpleger 
Wat wil je drinken. Zeg het maar. 
Harry 
Tonic. 
Uitgeperste . . . 't maakt niet uit. 
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een vriend 
Hallo. 
Harry 
Bezoek? 
vriend 
Sliep je? 

Bezoek. 

Göh, je ligt hier mooi, 
zo in je eentje voor het raam. 
We hadden het gisteren nog over je in het café. 
Je moet de groeten hebben van Tiny en Bep, Joop en Flip. 
Harry 
Bep? Deed Bep de groeten aan mij? 
vriend 
Ja. 
Harry 
Wat zei ze nog meer precies. 
vriend 
Ik weet niet, de groeten. 
Harry 
Speciale groeten zeker. Wat dronk ze? 
vriend 
Bessen-ijs. Ze is weer heel dik geworden. 
Harry 
Vorige week heb ik nog een van harte beterschapskaart van 
haar gehad ergens vandaan. 
vriend 
Uit Mallorca. Daar was ze met Kees. 
Harry 
Kees? Is Bep met Kees? 
vriend 
Hoe gaat het met je. 
Het spijt me dat ik zolang niet langs ben geweest. 
Ik wou heel vaak komen maar dan ging ik niet. 
Je bent mager geworden, meer ogen dan gezicht. 
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Harry 
'Hoe gaat het met je? 
Je bent mager geworden. 
Ik had zo graag langs willen komen 
ik had het zo druk 
ik had dit ik had dat.' 
Zo, dat hoef je nou allemaal niet meer te zeggen 

Nou ben je geweest hè. 
vriend 
Klootzak. 
Ik mis je. 
Ik vind het heel erg voor je. Het klinkt zo stom. Ik denk veel 
aan je, ik durfde niet te komen. Hoe is het? 
Harry 
Slecht. 

Omdat ik het hier zo verschrikkelijk vind en jij ook zegt dat 
je me mist .. . dacht ik ... ik kan misschien aan dokter 
Barendregt vragen of ze me naar jouw huis kunnen brengen, 
dan kom ik bij jou in de voorkamer liggen. 
vriend 
Maar laten ze je dan gaan? 
Harry 
Dat wordt dan overlegd. 
vriend 
Doen ze dat wel meer? 
Harry 
Die man die hier op de kamer lag is naar zijn zuster op de 
Veluwe. 
vriend 
Ik denk dat je bed niet eens de trap op kan . Het is veel te 
smal met al die spullen eraan. 
Harry 
Dat halen ze uit elkaar, daar zijn ze heel handig in. Ze 
brengen me boven en driemaal in de week komt er een wijk-
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verpleegster. 
vriend 
Ik heb geen warm water. 
Ik zou wel een ketel op het vuur kunnen zetten. 
Ik denk trouwens ook niet dat je er veel aan hebt, ik ben 
nooit thuis. 
Ik sta 's morgens vroeg op en 's avonds stap ik weer in een 
onopgemaakt bed. 
Harry 
En ik neem de telefoon voor je aan. Als er iemand aan de 
deur is gooi ik de sleutel uit het raam en zeg dat je weer 
terug komt. En dan praten ze misschien nog wat met mij. 
Als jij 's avonds thuis komt gaan we praten en dan hebben 
we het gewoon over niks. 
Het is maar voor korte tijd. 

vriend 

Ik kan niet zomaar beslisen. 
Ik moet er over nadenken. 
Zeg, ik moet nu naar puis, Loes wacht op me, ze komt bij 
me koken. 
Ik kom nog wel eens. 
Tot ziens. 
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• 

zuster 

De hoofdzuster brengt snel de kamer van 
mevrouw De Boer en mevrouw Bruins op 
orde: de dokters zullen de ronde doen. 

U hebt goed gedronken mevrouw De Boer. En vergeet het 
niet te vragen als de dokters dadelijk komen. Niet bang zijn. 
mevrouw De Boer 
Denkt u dat het lukt? 
zuster 
Hij zal er vast wel met u over praten. 
Ach mevrouw Bruins zorgt u ook dat het een beetje netjes is. 
mevrouw Bruins 
Ik ruim wel op. 
zuster 
Het is al vijf voor half tien. 
mevrouw Bruins 
Ik moet mijn krulspelden nog uitdoen. 
Zal ik die rode duster aandoen of hou ik dit aan? 
zuster 
Dit wit staat je schattig Bruintje. En laat je ze nu eens 
uitspreken voordat je wat terugzegt? 
mevrouw Bruins 
Ik zeg nooit niks. 

De stoet artsen komt binnen. 
Dag dames. 
mevrouw De Boer 
Bent u professor Tjalling? 
dokter Hageman 
Professor Tjalling? Dit is dokter Enklaar, onze nieuwe co
assistent. 
mevrouw Bruins 
Dat is Koos, die ken ik al. 
dokter Hageman 
Hoe gaat het met u mevrouw De Boer? 
mevrouw De Boer 
Goed dokter. 
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dokter Hageman 
Slaapt u goed? 
mevrouw Bruins 
Ze slaapt stukken beter. 
zuster 
Ze slaapt heel goed. 

De artsten praten onderling op gedempte 
toon. 

mevrouw De Boer 
Dokter Hageman ... 
mevrouw Bruins 
Oehoe ze wil wat vragen. 
mevrouw De Boer 
Dokter Hageman ... 
dokter Hageman 
U wilde iets vragen? 
internist 
Geeft u mij de vochtlijst even zuster. 
mevrouw De Boer 
Omdat ik al bijna vier weken hier ben dacht ik dat het 
onderzoek nu wel afgesloten zou zijn. Ik wil u voorstellen 
dat ik in afwachting van wat we gaan doen . . . 
zuster 
Mevrouw bedoelt dat ze naar huis gaat en voor de behan
deling naar het ziekenhuis komt. 
dokter Hageman 
Ik heb mevrouw heel goed begrepen, dank u zuster. 
Ik denk dat het moeilijk is hoor, u krijgt vanmiddag een 
infuusje en dan bent u weinig mobiel. 
mevrouw De Boer 
Ik vraag het niet zomaar. Het is thuis erg moeilijk. 
Misschien kunnen we het uitstellen, dat ik eerst een week 
naar huis ga. 
de internist 
Het probleem is dat u te weinig drinkt mevrouw de Boer. U 
doet wel uw best maar uw nieren lopen gevaar met al dat 
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kalk in uw bloed. We moeten nu gaan denken aan een 
aggressievere therapie. 
mevrouw Bruins 
Wat nou aggressief. Dat vrouwtje is helemaal niet aggressief, 
je moet geen dingen zeggen die niet waar zijn. 
mevrouw De Boer 
Als ik dan nog meer drink . . . 
internist 
Zuster, noteert u even een snellopend infuus. 
dokter Hageman 
We moeten allemaal meewerken mevrouw De Boer. 
Ik denk dat we met een week wel kunnen zeggen wat we 
gaan doen. Daag mevrouw De Boer. 
Goedenmorgen mevrouw Bruins. 
mevrouw Bruins 
Zo heren, zegt u het maar. 

De artsen confereren aan haar voeteneind. 
Wat een papieren. Kunt u het een beetje lezen? 
U bent zeker op vakantie geweest, ik heb u drie weken niet 
gezien. 
Oehoe, ik kan het niet verstaan zo hoor. 
Koos, psst Koos . .. 

Koos komt vragen wat er is. 
Kijk een litteken. Er zat een vreselijke knobbel, die hebben 
ze weggehaald, van hier tot hier, keurig gedaan. 

Koos wordt teruggeroepen. 
internist 
Dokter Enklaar, gelooft u niet dat u hier iets meer kunt 
Ieren? 
dokter Hageman 
Mevrouw Bruins. 
Ik denk dat we een hele fijne mededeling voor u hebben. 
mevrouw Bruins 
Dat ik die bruine pillen niet meer hoef in te nemen. Ik krijg 
ze niet door mijn strot. 
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dokter Hageman 
U mag binnen een paar dagen naar huis. 
mevrouw Bruins 

zuster 
Vind je dat niet fijn, Bruintje. 
mevrouw Bruins 
U bedoelt over een week? 
dokter Hageman 
Hoe zit mevrouw thuis? 
zuster 
Ze woont alleen dokter. 
mevrouw Bruins 
Dat ik even de tijd ook heb iets te regelen. 
dokter Hageman 
Misschien dat dokter Wolffers een afspraak kan maken met 
maatschappelijk werk. 
mevrouw Bruins 
Daar heb ik al ruzie mee gemaakt. 
internist 
Misschien is dat meer iets voor dokter Enklaar? 
dokter Hageman 
Kunt u dat dokter Enklaar? 
Misschien dat u naar een verpleegtehuis kunt of dat u anders 
hulp thuis krijgt. Maakt u wel zo snel mogelijk een afspraak 
met dokter Enklaar. 
mevrouw Bruins 
Een verpleegtehuis . .. ? 
dokter Hageman 
Daag dames. 
mevrouw Bruins 
Koos psst kom eens hier. 
Wil jij een lekkere rumboon? 
Misschien kan jij regelen dat ik hier wat langer blijf ... 
neem er nog één. 
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Co-assistent 
Lekker hoor, welbedankt. 
mevrouw Bruins 
Daag, Koos. 

Mevrouw De Boer huilt. 
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Mevrouw De Boer leest in een tijdschrift, 
Mevrouw Bruins strijkt haar lakens glad. 

mevrouw Bruins 
Je weet dat ze het zullen zeggen op een goeie dag, en het 
komt toch onverwacht. 
Mijn schoonzuster zegt ook, een verpleegtehuis is het beste 
dat je hebben kan. 
Je eten is op tijd, daar heb je ook helemaal geen zorg meer 
over . .. 
mevrouw De Boer 
Mevrouw Bruins, weet u hoe lang zo'n infuus duurt? 
mevrouw Bruins 
Vrouwtje, ik heb er acht weken aan gelegen, ik zeg het je 
mam eerlijk. Ik verrekte van de pijn. Haal dat ding eruit zei 
ik, ik kon het niet meer uithouden. 
Drie flessen hingen er boven mijn bed, een hele cocktail. 
Toen hebben ze me overgeschakeld op pillen zodat ik dat 
infuus even kwijt was. 
Daarbij komt, ik heb ook hoge bloeddruk, zulke rode 
vlekken had ik in mijn nek. 

Wat gaan we doen schat? 
Ga je bungelen? 
Niet meteen lopen hoor, eerst oefenen. 
Eerst bungelen met je benen. 

Toen dat voorbij was hebben ze een infuus in mijn andere 
arm geschoven. 

Mevrouw De Boer staat naast haar bed en 
pakt haar tas in. 

Geel en blauw werd het. 
Het is voor uw eigen bestwil, het moet erin blijven zeiden ze 
dan. 
Wat ga je doen? 
mevrouw De Boer 
Mevrouw Bruins, als de zuster komt wilt u dan zeggen dat ik 
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toch maar naar huis ben gegaan, dat ze zich niet ongerust 
maakt. 
mevrouw Bruins 
Vrouwtje, je kan niet zo naar huis. 
mevrouw De Boer 
Het beste, mevrouw Bruins. 

Mevrouw De Boer gaat weg. 
mevrouw Bruins 
Ik heb niks gezien. 
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zuster 

Op de gang loopt mevrouw De Boer in de 
armen van de zuster. 

Mevrouw De Boer, wat is er gebeurd! 
mevrouw De Boer 
Zuster het·spijt me, ik zag u niet meer. Ik ga naar huis. 
zuster 
Daar is geen sprake van. U mag niet eens op deze gang 
komen, achter de klapdeuren blijven. 
mevrouw De Boer 
Bedankt voor al uw goede zorgen. 
zuster 
U moet meteen in bed. 

De dokter komt van de andere kant. 
Mevrouw De Boer wil naar huis. 
internist 
o. 
Gaat u maar zuster, ik praat wel even. 
U zet me wel voor verrassingen mevrouw De Boer. 
Laten we er samen even over praten in mijn kamer. 
Daar heb ik op z'n minst recht op. 
mevrouw De Boer 
Als ik de bus van half elf maar haal. 
internist 
Gaat u zitten. 

Zelf blijft hij staan. 
mevrouw De Boer 
Het spijt me dat ik u hiermee lastig moet vallen. 
Het is niet dat ik ontevreden ben over het ziekenhuis, 
iedereen doet reuze zijn best voor mij. 
Er is thuis iets geb~urd en ik moet naar huis. 
Ze hebben me nodig. 
internist 
Dat is alles? 
Wij hebben hier negenhonderd mensen in het ziekenhuis 
liggen, iederéén wil liever naar huis. 
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Dat is toch geen reden om het op te geven? 
Wij zijn allemaal voor u bezig. 
Ik wil niet proberen u te overtuigen maar ik denk wel bij 
mezelf, waar doe ik het allemaal voor. 
mevrouw De Boer 
Ik geef niks op, ik moet nu alleen naar huis. 
internist 
Als u daarop staat bent u natuurlijk vrij. 
Wilt u dan even op dit papier uw handtekening zetten? 
Het is vervelend dat het moet gebeuren. 
Er staat alleen in dat u op eigen initiatief, tegen het advies 
van de behandelend arts in, naar huis gaat. 
mevrouw De Boer 
0. 
Je kan niet zomaar weg uit een ziekenhuis, je moet een 
papier tekenen. 
internist 
U stelt het erg scherp, zo zou ik het niet willen formuleren. 
mevrouw De Boer 
Waar is het dan voor. 
Betekent het dat ik niet terug mag komen. 
internist 
Maakt u zich geen zorgen. 
mevrouw De Boer 
Krijg ik het niet terug van het ziekenfonds? 
internist 
Stel u voor: u stapt uit de bus in Aalsmeer en u krijgt een 
ongeluk, dan zou u in twee ziekenhuizen tegelijk liggen. Dat 
kan toch niet, administratief? Weet u wat ik doe, ik leg dit 
papiertje weer weg en ik loop met u mee naar zaal. U bent 
nu wat opgewonden maar als de zuster u een tabletje heeft 
gegeven voor de nacht kijkt u er morgen anders tegenaan. 
Wij komen er wel overheen. 
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vrouw 

De gang in het ziçkenhuis. 
Een man en een vrouw van middelbare leeftijd 
komen hun vader opzoeken. 

Dag zuster, hoe is het met vader? 
zuster 
Vader? 
vrouw 
Meneer Van Geffen. 
zuster 
0, het treft dat ik u zie. Hij ligt sinds gisteren niet meer op 
zaal. Hij heeft een eigen kamer gekregen. 
vrouw 
Hoe zo? 
zuster 
Kamer acht. Hij heeft nu wat meer rust nodig. 
vrouw 
Zuster, heeft het wel zin dat we steeds komen. Het is een heel 
eind rijden en herkent vader ons nog wel? 
zuster 
Dat weten we natuurlijk nooit zeker. 
Maar het valt me op dat hij na het weekend wel eens wat 
vraagt of iets wil drinken, ik zou maar blijven komen. 
man 
Dank u vriendelijk zuster. 

vrouw 
Erg hè. 

Ze komen de kamer binnen. 

Hij is alweer achteruit gegaan. 
Zou jij hem nog herkennen Joop, jij bent drie weken niet 
geweest. 
Ze hebben zijn gebit vergeten in te doen. 
Ach gotogotogot. 
Zeg nou dat je er bent Joop. 
man 
Hallo vader. 
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Kunt u mij verstaan? 
Hier is Joop. 
Ik ben ook maar eens meegekomen. 
Ik heb er een dagje voor uitgetrokken. 
vrouw 
Dat is leuk hè pa. 
Kijk hij lacht. 
vader 
. .. de winkel is gesloten .. 
vrouw 
Hij heeft het weer over die winkel. 
man 
De winkel heb je verkocht pa. 
Vijftien jaar geleden. 
vrouw 
Zestien jaar. 
man 
Zestien jaar geleden. Aan Van der Sande, weet je nog? Het is 
nu een supermarkt. 
vrouw 
Van de AH, prachtig. 
vader 
... als we allemaal samen de bijkeuken een beetje schoon
maken . .. 
vrouw 
Maak je niet te ·sappel pa, die bijkeuken is allang opgedoekt. 
Het is nu een wijnkelder. 
Echt waar, je ligt hier prima. 
Hallo pa. 
Ach hij kijkt. 
Hallo, ja pa, het is weer zondag. We zijn er. 
vader 
... Elly ... 

Ze barst in snikken uit 
vrouw 
Ik ben Elly niet pa, ik ben Martha. 
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Iedere keer zegt hij Elly, al die tijd is zij maar één keer 
geweest. Altijd heeft hij haar voorgetrokken . 
vader 
. . . zijn de ramen schoon ... 
vrouw 
De ramen zijn schoon ja. 
Een eigen kamer heb je ook, je moet dankbaar zijn. 
man 
We zagen een verpleegster op de gang, ook al zo'n leuk fris 
meisje. 
vader 
Kun je Josje roepen ... 
vrouw 
Josje! We zullen hem een zoen van jou geven, daar zal hij 
blij mee zijn. 
Vertel jij van die tekening. 
man 
Pa, Josje heeft een tekening voor je gemaakt. 
We hebben hem op de radio laten liggen, volgende keer 
nemen we hem mee. 
vrouw 
Van een oorlogsschip, heel mooi. 
man 
Hij kon niet meekomen. Hij moest voetballen bij blauw-wit. 
vrouw 
Een ziekenhuis is toch niks voor een kind. 
man 
Hij gaat hartstikke goed. Zondag zijn we wezen kijken. Hij 
heeft twee doelpunten gemaakt. 
vrouw 
Hij heeft nieuwe voetbalschoenen. 
Joop, die ring glijdt af. 
Het is zonde als die wegraakt met het beddegoed. 
man 
We leggen hem even in je kastje pa. 
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vader 
Josje ... 
vrouw 
Wil je hoger liggen? 
Dokter Huisman zegt ook, je kon het niet beter hebben. 
Kees is zondag jarig, dus dan komen we niet. 
man 
Moeten we nog niet weg? 
vrouw 
Nog tien minuten. 
Ongezellig dat staan, ga nou zi tten. 
man 
Ik ga even de gang op. 
vrouw 
Kan je niet even wachten. 
Wat kan hij toch harteloos zijn. Hij komt eens in de drie 
weken en dan gaat hij op de gang staan smoken. 
vader 
... Josje .. . 
vrouw 
Pa, luister eens. 
Joop kan de laatste tijd zo uitvallen, ik ben er bang van. Hij 
heeft verkorting van werktijd snap je. 
Nou moet hij op de gang staan wachten en dan kan hij 
driftig worden, dus ga ik maar. 
Hier heb je nog een lekker reepje. 

Ze loopt weg. 
Ik weet niet eens of ik hem wel een zoen mag geven, 
misschien is hij besmettelijk. 
Niemand zegt wat tegen je. 

53 



Josje 
Opa. 
Opa .. 
Opa 

Ineens staat Josje in de deuropening. 

Josje! Jongen ben je toch gekomen . 
Wat kunnen die andere ouwehoeren. 

Ze omhelzen elkaar. Josje ligt tegen opa aan. 

Helemaal koud ben je. 
Josje 
Het sneeuwt een beetje buiten. 
U bent lekker warm. 
Opa 
Dat is van de zusters jongen. 
Josje 
Ik heb heel hard gelopen. 
Opa 
Ik heb gisteren in mijn broek gedaan. 
De zuster zei dat het niet erg was. 
Josje 
Weet u dat ik de enige ben op school met een opa in het 
ziekenhuis? 
Opa 
Je bent altijd al kampioen geweest. 
Josje 
Vanmorgen ben ik aan een werkstuk begonnen. Een opstel. 
Weet je hoe het heet? 
'Mijn opa vanaf het begin.' 
Opa 
Zo kom ik ook nog in de krant. 
Het is goed dat het allemaal eens opgeschreven wordt. We 
hebben een hoop meegemaakt samen, jongen. 
Josje 
Weet u nog dat we een keer naar de dierentuin gingen? 
Dat we voor het hok van de apen stonden en dat ze zo van u 
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schrokken? 
Opa doet een aap na. Ze lachen. 

Josje 
Opa zie je al iets? 
Opa 

Ik zie zulke rare dingen Jos. 
Josje 
Wat dan opa. 
Opa 
Dat is veel te mooi voor jou jongen. 
Ik ben gisteren nog in India geweest. Dààr zijn veel 
mensen . .. 
Josje 
India, opa? 
Opa 

En ik moet nog verder. Ga maar een stukske met me 
mee . .. 
Josje 
Met u mee opa? 
Opa 
Tot aan de poort. 
Josje 
Ook een stukje verder? 
Opa 
Nee niks ervan, dan ga je gauw weer terug. 
Josje 
Dan bent u helemaal alleen. 
Opa 
Dat geeft niks mijn jongen. 

Josje 
Kunt u mij nog horen opa? 
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Opa 

. .. Jos . . . 
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Opa blaast zijn laatste adem uit. 
Met grote ogen kijkt Josje, geeft hem een kus 
en blijft gefascineerd zitten. 



zuster 

Op de gang loopt mevrouw De Boer in de 
armen van de verpleegster. 

Mevrouw De Boer, wat is er gebeurd! 
mevrouw De Boer 
Zuster het spijt me, ik zag u niet meer. 
Ik ga naar huis. 
zuster 
Daar is geen sprake van. U mag niet eens op deze gang 
komen, achter de klapdeuren blijven. 
mevrouw De Boer 
Bedankt voor al uw goede zorgen. 
zuster 
U moet meteen in bed. 

De dokter komt van de andere kant. 
Mevrouw De Boer wil naar huis. 
internist 
0. 
Gaat u maar zuster, ik praat wel even. 
U zet me wel voor verrassingen mevrouw De Boer. 
Laten we er samen even over praten in mijn kamer. 
mevrouw De Boer 
Als ik de bus van half elf maar haal. 
internist 
Gaat u zitten. 

Zelf gaat hij ook zitten 
mevrouw De Boer 
Het spijt me dat ik u hiermee lastig val. 
Ik ben niet ontevreden over het ziekenhuis, iedereen doet 
ontzettend zijn best voor mij. 
Ik heb een jongen van tien thuis. Gisteren is hij van 
school gestuurd omdat hij expres een kind van de kleuter
school omver heeft gereden. 
Dat jongetje ligt in het ziekenhuis, de politie is er ook bij 
geweest. 
Mijn man is heel driftig, ik moet naar huis. 
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Ze vergeten vast ook de ouders van die jongen op te bellen. 
Het zijn uw problemen niet natuurlijk, maar dit is de reden 
waarom ik naar huis moet. 

internist 
U hebt net zulke ogen als mijn moeder, bij haar weet ik ook 
nooit waar ik heen moet kijken. 
Ik wil de hele week al met u praten. 
Ik denk dat ik steeds ' geen tijd' had. 
mevrouw De Boer 
Over mijn arm? 
Het duurt al zo lang. Ik heb het vaak gevraagd maar 
niemand zegt iets . 
internist 
Op de foto ' s zie je een holte in het bot. 
mevrouw De Boer 
Ik dacht steeds dat het iets van rheuma was. 
Het is dus gebroken? 
internist 
Het is niet gebroken. 
Het is een uiting van een meer algemene ziekte in uw lijf. 
mevrouw De Boer 
Wat voor ziekte? 
Ik heb maar liever dat u het gewoon vertelt. 
Weten ze dan wat het is? 
internist 
Het is een soort kankerziekte in die arm. 

mevrouw De Boer 

Daar had ik niet aan gedacht. 
Je hoort het wel eens meer maar nooit over een arm. 
Ik ben dus echt ziek. 
Dus ik zal hier heel lang moeten blijven? 
Word ik geopereerd? 
Wat gaan ze doen. 
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Wordt die arm er misschien afgenomen? 
Ik weet het maar liever. 
internist 
Weet u, we hebben ook plekken gevonden achter uw longen, 
bij uw knie. 
Opereren gaat gewoon niet. 
mevrouw De· Boer 

Wat gaan ze dan .doen? 
Je moet toch iets doen. 
internist 
Weet u wat, 
ik breng u in de auto naar huis. 
Dan vertel ik het aan uw man 
en misschien ook aan uw zoon. 
mevrouw De Boer 

U bedoelt dat ik doodga. 

Dat kan niet. 
Ik heb een jongen thuis. 
Tom is moeilijk, op het ogenblik heeft iedereen een hekel 
aan hem, maar het is zo'n fijne jongen. 
Hij heeft mij nodig. 
Je kunt soms toch nog heel lang leven, een paar ja;ir zelfs, 
dat kan toch? 

Hoe oud bent u eigenlijk? 
internist 
Ik ben achtentwintig. 
mevrouw De Boer 
Het is goed dat je het gezegd hebt. 
Dank je wel jongen. 
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Sien 
Psst 

Sien en mevrouw De Boer delen nu een 
kamer. 
Het is nacht en Si~n kan niet slapen. 
Ze probeert de aandacht van mevrouw De 
Boer te trekken, die slaapt. Ze hoest, ze laat 
haar tandenborstel vallen, ze gooit haar boek 
op de grond. 

Mevrouw De Boer wordt eens wakker. 

Er is brand. 

Het hele kankercentrum staat in de fik. 
Ze schreeuwt. 

Mevrouw De Boer! 
Mevrouw De Boer 
Wat is er. 
Moet ik iemand roepen. 
Voel je je niet goed? 
Sien 
Het spijt me ontzettend. 
U lag zo diep te slapen, het was zo stil. 
Het is net of ze allemaal weggegaan zijn. 
Nou heb ik u wakker gemaakt. 
U kunt nu zeker niet meer in slaap komen. 
mevrouw De Boer 
Niet meteen nee. 
Weet je zeker dat alles goed met je is? 
Sien 
Bent u niet boos? 
mevrouw De Boer 
Nee. 
Sien 
Het is 's nachts zo anders dan overdag. 
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U kunt zo goed slapen. Hoe doet u dat toch? 
mevrouw De Boer 
Ik krijg een tabletje. 
Sien 
Ik krijg er drie maar het helpt niet. 
Ik ben hier al twee weken en ik heb nog geen oog dicht 
gedaan. 
Hoe lang bent u hier al? 
mevrouw De Boer 
Drieënhalve maand. 
Sien 
En daarvoor lag u in een gewoon ziekenhuis? 

Wat een lieve man hebt u. 
Stil, maar wel lief. 
Hij kijkt u altijd aan op een manier dat je denkt die hebben 
geen woorden nodig, die hebben samen vast veel mee
gemaakt. 
Uw zoontje is ook een schat, hij heeft zulke mooie ogen. 
mevrouw De Boer 
Ja, wel erg bijziende. 
Sien 
Geen bril geven hoor, dat is zonde. 
Mijn Ger is sinds zondag niet meer geweest. 
Hij kan het niet meer aan zegt hij. Hij drinkt. 
Waar moet je het nou ook over hebben, over het weer en 
over de verbouwing thuis raak je toch uitgepraat. 
Op het· laatst kan je niet meer liggen. 
Hebt u dat ook? 
Ik had nog best kinderen willen hebben. Ger wou het 
vroeger graag maar ik zei altijd: eerst genieten. 
Daar ben ik dan nu mee bezig. 
Ik heb eerst thuis gelegen een hele tijd. Toen ik hoorde dat 
ik het had zei ik meteen ik wil niet naar het ziekenhuis. Ger 
wou het ook thuis proberen, de huisarts stond erachter. Het 
ging prima met een wijkverpleegster. Ze zijn van de krant 
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geweest, er kwam een heel interview met ons samen, Ger 
heeft nog gehuild. 
We hebben er veel brieven op gehad. 
In het begin leeft iedereen mee, het beste is niet goed genoeg 
voor je. En dan gaat het te lang duren. Ze krijgen de pest 
aan je: ben je er nou nóg? 

Ze smijt de dekens op de grond. 
Ja ik ben er nog! 

Niemand zegt hoe het gaat! 
Jij moet iets zeggen. 
Ik weet niet wat het is. 
Doet het pijn, 
val je in een gat of word je opgehaald, 
wat is het. 
Jo de Boer je moet wat zeggen 
Ik weet het zeker dat jij het weet. 
Jij hebt kinderen, jij hebt alles meegemaakt. 
mevrouw De Boer 
Niet bang zijn. Dan maak je mij ook bang. 
Ga rustig liggen. 
Sien 
Rustig liggen, dat kan ik juist niet. 
mevrouw De Boer 
Zal i.k bij je komen. 

Mevrouw De Boer komt bij Sien in bed. 

Sien 
· Lekker is dat, samen in bed. 
Kan je me iets vertellen erover. 
mevrouw De Boer 
Ik weet het ook niet, rustig maar. 
Sien 
Zeg maar wat. 
mevrouw De Boer 
Ik denk dat we het ergste al gehad hebben en dat we nu nog 
aan het idee moeten wennen. 
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Toen ik mijn man pas leerde kennen vond ik hem helemaal 
niet leuk, zo saai. Op een dag kwamen we vast te zitten in de 
lift. We moesten wel praten en toen begon ik hem heel 
aardig te vinden. 
Ik denk dat dit ongeveer hetzelfde is, dat je er aan went. 
Sien 
Ik ben zo vreselijk bang voor dat alleen zijn. 
mevrouw De Boer 
Ik ook. Dan denk ik aan Tommie toen die veel kleiner was. 
Hij was een tijdlang heel bang voor de dood en dan moest ik 
boven komen midden in de nacht. 
Op een keer had hij er iets op gevonden. 'Ik denk dat dood
gaan zoiets is als verhuizen. Als je huis heel oud is, net als je 
lichaam, of kapotgaat dan kan je er niet inblijven dan moet 
je eruit.' 
Dat vonden we heel logisch. 
Toen zat hij nog met: wàt gaat er dan uit, hoe voelt dat. 
Sien 
Wat zei je toen? 
mevrouw De Boer 
Ga jij ook eens heel stil liggen, doe je de ogen eens dicht. 
Kan je je lichaam zien, in je gedachten? 
Wat zie je? 
Sien 
Een soort tak. 
mevrouw De Boer 
En kan je ook zien wat je denkt? 
Sien 
Dat ze me in de steek laten. 
mevrouw De Boer 
En wat voel je? 
Sien 
Ontzettend moe. 
mevrouw De Boer 
Als je dat allemaal kunt zien, je lichaam, wat je denkt, en 
wat je voelt, 
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wie ben je dan 
dat wat je ziet of dat wat kijkt. 
Toen zei Tommie: dat wat kijkt mamma. 
En dat geloof ik ook. 
Alles wat je kan zien, verdwijnt en dat wat kijkt blijft. 

verpleger 

Sien slaapt nu. Zachtjes komt mevrouw De 
Boer uit het bed, kust haar en dekt haar toe. 
Ze staat in de kamer en raakt in paniek. 
Ze belt de zuster. 

Mevrouw De Boer. Had u gebeld? 
mevrouw De Boer 
Hé, broeder heeft u dienst. 
Hebt u geruild met Gerda? 
verpleger 
Ja ik heb geruild. 
Wat kan ik voor u doen? 
mevrouw De Boer 
Ik kan niet slapen. 
Verpleger 
U kunt anders altijd zo goed slapen. 
Zal ik een nieuw pilletje voor u halen? 
mevrouw De Boer 
Nee geen pil. 
verpleger 
Misschien helpt dit. 

Hij maakt haar bed opnieuw op. 
mevrouw De Boer 
Weet u 
Ik heb nog nooit in mijn leven gerookt. 
Ik heb nu best zin in een sigaret. 
verpleger 
Dat mag niet. 
Dat zou heel slecht voor u zijn. 

Ze kijken elkaar ~an 
Hij pakt twee sigaretten, ze roken. 
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mevrouw De Boer 
Hoe heet jij eigenlijk? 
verpleger 
Arie. 
mevrouw De Boer 
Arie, zou je me een zoen willen geven. 

Hij geeft haar een zoen op haar wang. 
mevrouw De Boer 
Heb je een meisje? 
verpleger 
Ja. Maar die vertel ik het niet. 

Ze legt haar hoofd op zijn schouder. 
mevrouw De Boer 
Doe haar de groeten van mij. 
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Je moet er mee leven 





arts 

De spreekkamer van de specialist in het 
ziekenhuis. 
Mevrouw De Waal heeft een gesprek met de 
dokter aangevraagd. 

Mevrouw De Waal? 
Gaat u zitten. 
U wilde mij spreken? 
mevrouw De Waal 
Ja. Ik sprak met de hoofdzuster en die zei tegen mij . 
arts 
Dat heb ik gehoord ja. 
mevrouw De Waal 
Dokter, mijn man en ik wilden u iets vragen. 
Omdat mijn man nu geopereerd is en alles beter met hem 
gaat dachten we ... Mijn man en ik hebben een zoon, hij is 
ons enig kind . . . 

De arts bladert in de status en schrijft. 
en over twee weken gaat hij trouwen. Dat is voor ons alle
maal een grote gebeurtenis en we zouden het zo prettig 
vinden als mijn man daarbij kan zijn. Ik dacht ik vraag het 
u maar bijtijds dan kunt u er rekening mee houden. 
arts 
Mevrouw. 
Uw man is nog niet zo lang geleden geopereerd aan een nier
carcinoom en ik heb u toen gezegd dat voorzover we de zaak 
konden bekijken alles goed is gegaan, maar dat wil niet 
zeggen dat hij zomaar het ziekenhuis kan verlaten. Ik heb u 
ook gezegd dat we nooit absoluut zeker kunnen zijn van de 
resultaten, we zijn nu met een nabehandeling bezig en over 
veertien dagen naar een huwelijk gaan lijkt mij uitgesloten. 
mevrouw De Waal 
Het zou eventueel uitgesteld kunnen worden. 
Het is een beetje moeilijk want mijn zoon móet trouwen. 
Ze houden veel van elkaar hoor. Maar daarom kunnen we 
niet tè lang wachten. Tegen een paar weken zullen ze vast 
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geen bezwaar hebben. 
arts 
Mevrouw, ik maak mij zorgen over uw man. 
Het is inderdaad waar dat het beter met hem gaat, hij 
reageert goed op de nieuwe medicijnen en de misselijkheid is 
ook wat afgenomen. 
Maar de laatste tijd heeft hij veel hoofdpijn. 
mevrouw De Waal 
Hij klaagt nooit over hoofdpijn. Tegen mij niet. 
Hij is juist heel vrolijk. Ik dacht dat het goed met hem ging. 
arts 
Vertrouwt u mij maar mevrouw, wij houden uw man heel 
goed in de gaten, er is een heel team met hem bezig en wij 
doen het uiterste om uw man te helpen. 
Ik was niet van plan nu al met u te praten, maar omdat u 
het mij zo vraagt ... Ik moet u zeggen dat er de laatste tijd 
een aantal symptomen zijn die wijzen op een mogelijke 
metastasering in de hersenen. 
Ik heb met een aantal collega' s overlegd en wij hebben 
besloten toch nog een paar onderzoeken te verrichten. Aan 
de hand daarvan kan ik bekijken wat ons eventueel nog te 
doen staat. 
mevrouw De Waal 

arts 
Uw man is ernstig ziek. 
Volgende week gaan we foto's maken van zijn hersenen. We 
zullen daarna ook een punctie verrichten. 
Het spijt me dat ik u niet meer kan vertellen, ik moet de 
onderzoeken afwachten. 
Ik wil u vragen in de tussentijd niet met uw man hierover te 
praten. Het is van het allergrootste belang dat hij blijft mee
werken. 
Tezijnertijd zal ik hem inlichten. 

Hij staat op. 
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Ze wachten op mij. 
Zodra ik iets meer weet breng ik u op de hoogte. 
U gaat naar het bezoekuur? 
Dan bent u nog iets te vroeg. 
Wilt u een kopje koffie? 
Dan zal ik het even door de zuster laten brengen. 
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Frank 
Ik heb het. 

Een kamer in het ziekenhuis. 
Meneer De Waal, een man van middelbare 
leeftijd, en Frank, een jongen van achttien, 
liggen schoon en opgewekt in bed. 

Wat dacht u hiervan: 
Bettie en Renéehee gaan trouwen 
Bettie en Renéehee gaan trouwen 
Bettie en Renéehee gaan trouwen 

dat zal ze nooit berouwen. 
meneer De Waal 
Dat vind ik een beetje raar, berouwen. 
Frank 
Of dit anders, een yell: 
Bettie en René hee hee 
Bettie en René 
meneer De Waal 
Dat kan jij wel zingen maar ik niet. 
Frank 
Als ze wat op hebben wel dacht ik. 
meneer De Waal 
Je moet rekenen dat de meesten tussen de veertig en de 
vijftig jaar zijn. Ik zie tante Carla dat niet doen. We moeten 
een gewoon liedje nemen dat iedereen kent, bijvoorbeeld: De 
paden op de lanen in, en daar maken we een tekst op. 

Mevrouw De Waal komt binnen. 
Frank 
Ik zit al in de feestcommissie mevrouw maar ik zeg niks. 
meneer De Waal 
Dag lieverd. 

Ze omhelst hem lang. 
Je bent een beetje laat maar het geeft niet hoor. 
Wat is er. 
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Frank 
Hebt u mijn vader beneden gezien mevrouw? 
mevrouw De Waal 

meneer De Waal 
Wat is er? 
Je trilt helemaal. 
Lieverd. 
Is er iets gebeurd? 

mevrouw De Waal 

De auto! 
Frank 
Ik dacht al zoiets. 
meneer De Waal 
Een ongeluk met de auto? 
mevrouw De Waal 
Ik reed hier direct naar toe omdat ik haast had. 
meneer De Waal 
Erg? 
mevrouw De Waal 
Nee, alleen de voorkant heb ik ingedeukt. 
meneer De Waal 
Op een andere auto? 
mevrouw De Waal 
Nee. Hier vlak voor de deur, op een paaltje. 
Frank 
Dat zijn ook van die rotpaaltjes hier beneden. 
meneer De Waal 
Op een paaltje? 
mevrouw De Waal 
Bij het inparkeren. Het is gewoon stom. 
meneer De Waal 
Een deuk? 
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mevrouw De Waal 
De lamp doet het niet meer, dat denk ik tenminste. Ik heb 
niet goed gekeken. Ik ben meteen naar boven gerend. 
meneer De Waal 
Had je je gordel om? 
Is de politie er bij geweest? 
mevrouw De Waal 
Die heb ik niet geroepen. Er is ook niets aan de hand. 
meneer De Waal 
Ik zou het wel doen voor de verzekering. 
mevrouw De Waat' 
Maak jij je er nou geen zorgen over. 
Het is alleen dat ik geschrokken ben. 
Frank 
Bent u all risk verzekerd? 
Dan hoeft er geen politie bij te komen. 
Mijn vader heeft dat met de brommer ook wel eens gehad. 
meneer De Waal 
Jij rijdt juist altijd zo voorzichtig. 
mevrouw De Waal 
Ik had haast. Ik was een beetje laat. 

Ik heb after shave voor je meegenomen, die was toch op? 
Ik heb maar een grote fles gekocht. 
meneer De Waal 
Lekker. Een goed merk. 
Frank 
Hyacinthen? 
meneer De Waal 
Wil jij ook een beetje op je zakdoek? 
Hij heeft zich vorige week voor het eerst geschoren. 

Frank 

Mevrouw De Waal loopt naar het bed van 
Frank. 

Lekker mevrouw, ik leg het op de bovenwindse zijde. 
Dan is het net of ik in het veld lig. 

74 



meneer De Waal 
Het gaat veel beter. 
Ik ben vanmorgen naar de wc gelopen, de steek heb ik hier 
laten staan. 
Frank 
Er ging een zuster mee hoor. 
meneer De Waal 
Ik mocht op haar steunen maar ik heb het niet gedaan. 
mevrou~ De Waal 
Heb je tegen de dokter gezegd dat je loopt? 
meneer De Waal 
Hoezo? 
Waarom zou ik hem dat vertellen. Ik zeg het wel als ik hem 
zie. 
En dan nog wat. Ik heb die offerte gezien van die trouw
auto's. Dat is veel te duur. Hij moet een andere firma 
zoeken, dan maar geen Mercedes. Daar moeten we een 
beetje op bezuinigen. 
Waar is René nu? 
mevrouw De Waal 
Jij moet je nergens zorgen over maken. 
Wij regelen alles. 

Frank 

Frank heeft zijn koptelefoon gepakt en luistert 
naar de radio. 

Meneer de Waal! stil stil! 
Don't cry for me! Het is vandaag al de achtste keer dat die 
plaat gedraaid wordt mevrouw. 
Nog twee keer en ik krijg alweer een reep chocola van hem. 
meneer De Waal 
We hebben een weddenschap. 
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Frank zingt mee met de muziek. Mevrouw de 
Waal vraagt haar man fluisterend naar de 
toestand van Frank. Hij heeft een tumor in de 
hersenen, het gaat slecht. 



mevrouw De Waal 
Als je het niet erg vind ... Ik stap zo maar op omdat ik nog 
naar tante Truus moet. Ze ligt met dat been weet je nog wel 
en ik heb beloofd om tussendoor bij haar eten te maken, 
dan kom ik vanavond weer bij jou. 
Ik moet dan nu wel gaan want ik moet de hele stad door. 
meneer De Waal 
Natuurlijk schat ik zie je straks weer. 
Zij heeft het meer nodig dan ik. 
René komt ook één dezer dagen? 
mevrouw De Waal 
Die zit in Deventer. Hij heeft het druk met het huis en de 
hypotheek. 
meneer De Waal 
Over veertien dagen zien we elkaar allemaal weer. 

Mevrouw de Waal loopt naar de deur. 
Hij roept haar naam. Ze kijkt om. 

meneer De Waal 
Je moet je geen zorgen maken hoor, alles komt goed. 
mevrouw De Waal 
Ik maak me helemaal geen zorgen. 
Hoe kom je daarbij? 
meneer De Waal 
Ik ook niet. 
We maken ons geen zorgen. 
Tot straks 

Ze gaat weg. 
Frank 
Ik heb het wel eens meer meegemaakt met vrouwen hoor. Ik 
heb eens meegelift met een meisje, die had de handrem er op 
laten zitten. Het leek wel een rubberfabriek. 

De specialist komt binnen. 
arts 
Goedenmiddag heren. 
Meneer De Waal. Hoe is het nu? 

Hij gaat zitten en schrijft in de status 
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U reageert wat beter op de medicijnen? 
Niet misselijk meer? 
meneer De Waal 
Nee hoor. 
arts 
Het urineren gaat goed? 
U drinkt nog evenveel? 
meneer De Waal 
Dat moet toch. 
arts 
Zeker. Dat calciumgehalte moet absoluut omlaat. 
meneer De Waal 
Ik ben vanmorgen naar de wc gelopen, heen en terug. 
arts 
0 ja? Hebt u geen last meer van uw been? 
Gaat u even onderuit dan zullen we even kijken. 

Is dit pijnlijk? 
meneer De Waal 
Nee, veel minder. 
arts 
Hier? 
meneer De Waal 
Een beetje. 

De arts gaat zitten en schrijft. 
arts 

Zo. 
U mag wel weer overeind komen hoor. 
Wilt u even met uw ogen mijn vinger volgen. 
Nee, alleen met uw ogen. Hoofd stilhouden. 
Zo 
Juist. 
Meneer De Waal, 
ik maak mij de laatste tijd zorgen over die hoofdpijn. 
Wij vermoeden een kleine onrechtmatigheid in uw hoofd en 
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wij willen een paar foto's maken. 
U wordt daarvoor van de kamer gereden en naar de röntgen
afdeling gebracht. 
Het is de gebruikelijke procedure, u hebt het al meegemaakt. 
meneer De Waal 
Nu? 
arts 
Volgende week. Dinsdag om precies te zijn. 
meneer De Waal 
En duurt dat lang? 
arts 
Het is zo gebeurd, het doet ook geen pijn. 
Daarnaast wil ik ook een punctie verrichten maar het lijkt 
me voorbarig daar nu al uitleg over te geven. 
meneer De Waal 
Op dezelfde dag? 
arts 
Nee, dat gebeurt een paar dagen later, dat hoort u wel van 
de zuster. 
meneer De Waal 
Als het maar wel volgende week is . . . 
arts 
We gaan het allemaal even bekijken, dat lijkt me het beste. 
Goed. 
Dan zie ik u de volgende week. 

Hij wil weggaan. 
meneer De Waal 
Dokter, zegt u het maar liever niet tegen mijn vrouw. 
Die is nogal overbezorgd. 
arts 
Maakt u zich geen zorgen. 
Ik heb haar vanmorgen gesproken. Zij is ingelicht. 
Tot volgende week. 
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Frank 
Gaan ze opereren? 
Meneer De Waal 
Nee, een onderzoek. 
Ik heb het aan mijn nieren en ze maken foto' s van mijn 
hoofd! 
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zuster 

De hoofdzuster komt snel en efficiënt de 
kamer klaar maken voor de nacht. 

Goedenavond heren. 
Frank 
De dokter is net geweest. 
zuster 
We gaan weer lekker slapen. 
meneer De Waal 
Ze gaan een foto maken van mijn hoofd, van de hersenen. 
zuster 
0, dat is fijn. 
Wilt u nog iets hebben. 
meneer De Waal 
Nee dank u. 
Zuster 
Is alles in orde, water hebt u nog? 
Frank 
De hersenen regelen de nieren, logisch. 
zuster 
De dokter is zelf bij u geweest? Het is een kundige arts hoor, 
de beste die we hebben. 
Wil jij nog iets hebben Frank? 
Frank 
Heeft u voor mij nog wat karnemelk? 
zuster 
Morgenochtend. 
Je hebt nog drinken staan. 
Frank 
Dat is jus d'orange! En het is lauw. 
zuster 
Ik kan nu nergens melk meer krijgen, de keuken is dicht. 
Iedereen is weg dat weet je best. 
Mag het licht uit? 
Frank 
Of we morgen televisie mogen kijken, Kojak. 
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zuster 
Dat zullen we morgen direct bespreken. 
Kan het licht uit? We gaan slapen. 
Frank 
Hebt u nachtdienst? 
zuster 
Broeder Joop komt. 
Frank 
Bent u er morgen weer? 
zuster 
Welterusten. 
Frank 
Gaat u naar huis? 
zuster 
Ja. 

Ze is weg. Meneer De Waal en Frank staren 
naar het plafond. 

meneer De Waal 
Ze heeft altijd haast. 
Ze heeft geen geduld om op de lift te wachten. 
Frank 
Ze neemt de trap, dan is ze sneller beneden. 
meneer De Waal 
Een stevige tante. 
Ze heeft van die harde stappen. 
Frank 
Ze wil zeker gauw thuis zijn. 
meneer De Waal 
Welterusten. 
Frank 
Welterusten. 
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meneer De Waal 
Het is toch raar, ik heb hier wel knobbeltjes zitten. 
Frank 
Waar? 
meneer De Waal 
Hier achter in mijn nek. 
Frank 
Die heb ik ook , dat is je atlas. Dat kan geen kwaad. 
meneer De Waal 
Meer naar rechts. 
Ik had het vroeger al als kind. Ik kreeg ze in de lente dan 
werden het zweren in zomer. Het ging vanzelf ook weer weg. 
Frank 
Ze komen er wel achter met die foto . 
meneer De Waal 
Wel ja. 
Welterusten. 
Frank 
Welterusten. 
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Frank 
Zuster! 

Met open ogen liggen ze in bed. 
Frank plukt aan zijn haar. 

meneer De Waal 
Wat is er. 
Frank 
Mijn haar valt uit. 
Zuster! 
meneer De Waal 
Doe het licht aan. 

Ze staan allebei naast hun bed en kijken naar 
Franks kussen. 

meneer De Waal 
Ik zie het. 
Frank 
Mijn haar valt uit. 

Frank 

Hij stopt de uitgevallen haren in het zakje van 
zijn pyama. 

Ik moet een spiegel hebben. 
meneer De Waal 
Boven de wastafel is een spiegel. 

Je ziet het niet hoor. 
Frank 
Ik ben kaal. 
meneer De Waal 
Het groeit weer aan. 
Frank 
Ik word hartstikke kaal! 
meneer De Waal 
Nee hoor. Het groeit wel weer aan, het zijn een paar plukjes. 
Frank 
Het laat los. 
Ik moet de dokter bellen, mijn vader. 
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God god god. 
meneer De Waal 
Van voren zie je er niets van. 
Het is heel weinig hoor. 
Frank 
Misschien komt het van de droge lucht. 
meneer De Waal 
Dat kan. 
Frank 
Ziet u het schilfert ook. 
Zou ik van die Nivea van u mogen hebben, dan kan ik het 
misschien stoppen voor de nacht. 
meneer De Waal 
Ja, smeer Nivea erin, dan wordt het een beetje vet. 
Frank 
Mijn haar valt uit. 
meneer De Waal 
Het groeit weer aan. 
Frank 
Het is natuurlijk van de bestraling. 
meneer De Waal 
Ja, dat kan. 
Frank 
Dan ga ik er niet meer heen. 
Zij gaan niet mee naar binnen. Ze blijven achter zulk dik 
glas, ze zijn ook niet gek. 
Je wordt vastgebonden en soms heb ik twee dagen nog het 
gevoel dat ik uit elkaar val. 
God nog aan toe, ze komen morgen van school! 
Ik moet afbellen, ik zit voor aap. 
meneer De Waal 
Ze bestralen heus niet als het niet goed is. 
Ze weten dat dit kan gebeuren, het is een bijverschijnsel. 
Frank 
Eenzijdig voedsel ook. 
Het is natuurlijk allemaal uit blik. 
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Ze gaan niet voor vijfhonderd mensen sperciebonen afragen. 
Ik heb een vitamine B complex denk ik. 
Zou ik een beetje van dat vruchtensap mogen, die B3? 
meneer De Waal 
Neem maar en smeer die Nivea in. 
Frank 
Het is natuurlijk een complex van dingen. 
Ik zou noten moeten hebben, cashewnoten, vitamine B. 
meneer De Waal 
Dat zou ik vragen ja. 
Het is beter nu het kleeft hoor. Het lijk! erger als het zo in 
de war zit. 
Het groeit weer aan. 
Frank 
Natuurlijk. 
meneer De Waal 
In Amerika bestralen ze ook. 
Frank 
Ik zou een fles sap van u moeten lenen. 
meneer De Waal 
Hou die maar. 
Frank 
Het kan natuurlijk van alles zijn. Het is hier te droog. Ik 
heb vroeger ook gelezen dat als je te rustig bent, als je te 
lang ligt, je spieren afsterven. 
Het is hier te warm. 
In een ziekenhuis heb je geen haar nodig. 
Ik zal mijn vader vragen of hij halters meeneemt, dan gaan 
we trainen. 
We liggen te passief. 
Ik denk dat bij u ook wel eens, als je zo passief bent kan je 
alles niet meer alleen oplossen. 
U mag al lopen maar ik moet actief liggen. 
meneer De Waal 
Het groeit weer aan, daar ben ik van overtuigd. 
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Frank 
Ik ben nog jong hoor. 
meneer De Waal 
Welja, het is een kleinigheidje. 
Frank 
Voordat ik hier kwam had ik er nooit last van. 
meneer De Waal 
Het komt allemaal goed . 
Als je maar lekker uitrust en gaat slapen. 
Frank 
Morgen moet ik direct de dokter spreken. 
Hij vroeg toch of ik geen last had van kriebel? 
Nou snap ik dat opeens. 
Ik voel geen kriebel maar ja, je weet niet wat hij onder krie
bel verstaat. Irritatie of zo. 
Misschien voel ik dat wel niet. 
meneer De Waal 
We vragen het. 
Frank 
Met bloed heeft het ook te maken. 
meneer De Waal 
Ga wat makkelijker liggen. 
Frank 
Nee, dan schuurt het op mijn kussen. 
meneer De Waal 
Kun je dan zo slapen. 
Frank 
Ja, dan lig ik meteen actief. 
Welterusten. 
meneer De Waal 
Welterusten. 

verpleger 

Frank valt in slaap. Meneer De Waal staat 
wat verloren bij hem. Een verpleger komt 
binnen. 

Meneer De Waal! 
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U bent uit bed, het licht is aan. 
Dat kan niet. 
meneer De Waal 
Het komt vanwege Frank. 
Zijn haar valt uit en hij maakt zich er nogal zenuwachtig 
over. Jullie moeten er ook op letten. 
Het komt toch van de bestraling? Een bijverschijnsel? 
Dat jullie dat ook even tegen hem zeggen, hem geruststellen 
dat het niets is. 
Hij zit er erg over in. 
verpleger 
Hij ligt ook niet goed. 
meneer De Waal 
Nee, nogal ongemakkelijk. 

De verpleger legt Frank goed in bed. 
verpleger 
Gaat u ook weer in bed? 
meneer De Waal 
Ja. 
Hij was echt een beetje in de war. 
verpleger 
We zullen het morgen zeggen. 
meneer De Waal 
Ik hou het ook wel in de gaten. 
Daarom was het licht aan. 
verpleger 
Goed. Gaat u slapen? Welterusten. 

Hij wil weggaan 
meneer De Waal 
0 broeder zou je even naar het kussen onder mijn been 
kunnen kijken. Het ligt geloof ik raar. 
verpleger 
Iets omhoog? 
meneer De Waal 
Fijn. Zo is het veel beter. 
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verpleger 
Welterusten 

Hij wil weggaan 
meneer de Waal 
0 broeder, ik wil nog wat water. 
verpleger 
Heeft de zuster dat niet gedaan? 
meneer De Waal 
Jawel, maar het is niet zo vers meer. 
verpleger 
Goed. 

Meneer De Waal grijpt plotseling de verpleger 
vast. 

meneer De Waal 
Kijk jij eens in mijn ogen. 
Jij hebt er toch ook verstand van. 
Wat is er aan mijn ogen fout? 
Puilt het uit, wat is het? 
verpleger 
Helemaal niks. 
meneer De Waal 
Ze gaan een foto maken van mijn hoofd. 
verpleger 
Ja. 
meneer De Waal 
Dus jij weet er al van. 
Ga zitten. Waar is dat voor? 
verpleger 
Ik moet zo weer door. 
meneer De Waal 
Zijn het dingen van het onderzoek? 
Waarom mijn ogen, zeg het maar. 
verpleger 
Het is een onderzoek. 
Een onderzoek van het hoofd. 
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meneer De Waal 
Ja. 
En die pillen die ik heb, is dat voor het wegtrekken van 
vocht? Omdat die stenen eruit zijn? Is het voor het door
stromen? 
verpleger 
Dat het beter doorstroomt, dat alles beter wordt. 
meneer De Waal 
Ja. 
Dat van die foto staat op mijn kaart zeker, dat schrijven ze 
toch op? 
verpleger 
Ja. 
meneer De Waal 
Dit is tussen ons. Ga jij nu naar het kantoor, haal mijn 
kaart, dan kijken we samen even wat er op staat. 
Ik zeg het tegen niemand, loop jij er even naar toe. 
verpleger 
Nee ... het is ook op slot. 
meneer De Waal 
0. 
Nou weet ik niet waarom ze een foto maken. 

Zeg ik wel eens rare dingen, dat jullie denken hij is gek? 
verpleger 
Nee hoor. Helemaal niet, 
meneer De Waal 
Je mag het gerust tegen me zeggen. 
verpleger 
Het is echt niet zo. 
meneer De Waal 
Gebeurt het wel eens meer van die foto's? 
verpleger 
Ja. 
meneer De Waal 
En wat is het dan meestal? 
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verpleger 
Dat hangt van het onderzoek af. Ik moet weer door. 
meneer De Waal 
Mijn zoon gaat trouwen over veertien dagen. 
verpleger 
0. 
meneer De Waal 
René. Je hebt hem wel eens gezien. 
verpleger 
Dat is fijn. 
meneer De Waal 
Daar ga ik naar toe. 
Ik weet nog goed toen hij geboren werd. 
Zo'n babytje, dat vergeet je nooit meer. 
verpleger 
Ik geloof dat er voor mij gebeld wordt. 
meneer De Waal 
Ja. 
verpleger 
U moet zich geen zorgen maken. 
meneer De Waal 
0 nee. 
verpleger 
Welterusten. 

Hij wil het licht uitdoen. 
meneer De Waal 
Mag het nog even aanblijven? 
verpleger 
Nee eigenlijk niet. 
Ik doe het over een half uurtje wel uit, als u slaapt. 
meneer De Waal 
Dan wacht ik op je. 
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zuster 

De hoofdzuster loopt bedrijvig door de gang, 
de verpleger holt achter haar aan. 

Heb jij kamer zestien al gewassen? 
verpleger 
Is het goed als ik de andere kamer neem, dat u deze 
misschien alleen doet? 
Ik durf niet goed naar binnen. 
Vannacht vroeg hij allemaal dingen waar ik geen antwoord 
op weet. 
Ik kan dat niet. 
zuster 
Ik begrijp het best. 
Het is voor jou de eerste keer. Er komen er nog veel meer, 
je moet eraan wennen. 
Het is je werk. 
We gaan samen. 
Goede morgen heren. 
Frank, opstaan. 
Zo. Het is nog donker buiten maar het is goed weer. 
Opstaan, we zullen even uw bed opmaken. 
Frank, wakker worden. 
Frank 
Ben ik al getemperatuurd? 
verpleger 
Vanmorgen om zes uur. 
Frank 
Dan heb ik het alweer gemist. 

De zuster en de verpleger maken het bed van 
meneer De Waal op. 

meneer De Waal 
Hij doet het goed hè. Voor de punten zeker. 

Tegen Frank: 
Doe jij het zelf? 
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Frank trekt liggend op het bed de lakens 
onder zich glad. 



Frank 
Klaar! 
zuster 
Mooi hoor. 
U krijgt koffie en jij karnemelk. 
We doen je bed straks wel even over. 

Meneer De Waal staat met honderd gulden in 
zijn hand. 

meneer De Waal 
Ik wil jullie wat zeggen. 
Het is misschien een beetje raar, maar jullie doen alles voor 
ons en wij zijn soms niet makkelijk. 
Je hebt wel eens het gevoel dat je wat terug wilt doen: dit is 
voor jou, voor jullie. Je kunt er samen iets voor kopen. 
verpleger 

Nee, dank u. Dat is echt niet nodig. 
meneer De Waal 
Ik wil iets terugdoen. Kom. 
verpleger 
Dat kan niet, echt niet. 
zuster 
Dank u wel. 

Ze neemt het biljet van honderd gulden in 
ontvangst. 

Voelt u zich goed? 
Gaat u weer liggen, lekker de kussens in uw rug. 
U krijgt een dubbele koffie hoor. 
Frank 
En ik wil twee lepels jam in de yoghurt! 
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Bij het weggaan knikt de hoofdzuster de 
verpleger bemoedigend toe: zie je dat het alle
maal best meevalt. 



Frank 

Bezoekuur. 
Meneer de Waal is gespannen. Frank lijkt 
opgewekt. 

Die olifant staat voor de beek. In de beek ligt een krokodil 
met een chagrijnige bui. Die olifant stapt er rustig in, hij 
denkt ik ben toch groter. 
De krokodil doet, klap, zijn kaken dicht. Slurf eraf. Wat 
denk je dat die olifant zegt? 
meneer De Waal 
Geen idee. 

vader 
Leuk hoor! 
Frank 
Hé pa. 

De vader van Frank komt binnen. 
Hij knijpt zijn neus dicht: 

Vertel jij even van die m~is. 
vader 
Hallo jongen. 
Dag meneer De Waal, alles goed? 
meneer De Waal 
Ja hoor, prima. 
Frank ... 
Waar was je gisteren? 
vader 
God zal me lazeren, dat was een dag. 
Alles ging fout. Je moeder dacht dat ik kwam, ik dacht dat 
je moeder kwam. Het komt nooit meer voor, ik beloof het 
je. We maken een lijstje en kruisen het aan. 
Frank 
Dat is beter. Anders kan het wel eens gebeuren dat ik hier 
niet lig! 
vader 
Dat wil ik meemaken. 
Goed. Je moeder heeft een tas meegegeven met nieuwe 
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boeken dan neem ik de oude weer mee terug. 

Frank 

Frank trekt voor de ogen van zijn vader een 
plukje haar uit zijn hoofd. 

Ik heb een vitamine B gebrek. Ik moet veel noten eten. Wil 
je ma vragen of ik ze krijg en ook drie flessen B3, want die 
heb ik van meneer De Waal opgedronken. 
vader 
Dat mag je niet doen. 
Frank 
Ik moet de nacht toch doorkomen. 
meneer De Waal 
Hindert niks. 
Frank 
Hoe ging het met voetballen vrijdag, afgelast? 
vader 
Hou op. Ik heb gefloten voor de kleintjes, jochies tussen zes 
en acht. Twee in het veld gaan zo op de vuist zeg, net Ajax. 
meneer De Waal 
Ze gaan een foto maken van mijn hoofd. 
vader 
Dat is niet zo best. 
meneer De Waal 
Het is maar een onderzoek. 
vader 
Natuurlijk. Ze kunnen tegenwoordig alles onderzoeken. Daar 
sta je versteld van. Ik heb een film gezien op de televisie van 
zoiets van de hersenen. Zo'n grote naald ging er paf! zo 
achter in zijn nek. Die man voelde niets. 
Die film heette het nekschot. 
Frank 
Dat doen ze alleen bij de Chinezen hoor, dat is acupunctuur. 
meneer De Waal 
Ik ken het wel, het zijn maar onderzoeken. 
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vader 
Ach ja, ze staan voor niets . 
meneer De Waal 
Natuurlijk, het hindert niks . 
vader 
Ik ben blij dat ik even zit. 

Frank gaat zachtjes praten. 
Frank 
Pa, kom even aan de andere kant. 
Weet je wat ik vannacht dacht ... 
Weet u? Meneer Vonk, de brandweerman? Waar u 
vroeger mee schaakte? De buurman? 

vader 
Ja. 
Frank 
Die had een dochter Anja. 
vader 
Dat kleine dikkertje. 
Frank 
Ja, dat meisje. 
meneer De Waal 
Rare naam voor een brandweerman, Vonk. 
vader 
Daar heb ik nog nooit over nagedacht, wilt u dat wel 
geloven. 

Frank 

De vader blijft tussen de bedden in zitten. 
F rank praat zacht. 

Dat meisje ben ik een half jaar geleden tegengekomen op de 
fiets en toen zei ik nog dat ik zou opbellen. Daar is allemaal 
niks van gekomen en ik ben bang dat zij denkt ... ik wou 
vragen of je straks eventjes langs wil gaan. Ze werkt 
namelijk in de boekwinkel Rembrandt op de Stadionkade. 
Als je er nou even langsgaat en een Studio-sport koopt of 
zo dan kan je even zeggen dat er morgen van half drie tot 
vijf bezoek-uur is en of ze vrij heeft. 

95 



vader 
Dan krijg ik ruzie met je moeder. Die komt met ome 
Henk. 
Frank 
Dan komen die toch een andere dag. 
vader 

Het heeft toch geen haast? 
Frank 
Als je een meisje een zoen wil geven, 
hoe weet je dan dat zij het ook wil? 
Vraag je dat? 

De vader kijkt meneer De Waal aan. 
vader 
Nee, dat vraag je meestal niet! 
Frank 
Hoe weet je het dan. 
vader 
Nou, ja ... Wat zegt u? 
Je kan het op verschillende manieren doen, ik had gewoon 
tactiek. 
Frank 
Wat? 
vader 
Bang maken meestal. 
Dan gingen we naar de bioscoop. Ik zocht natuurlijk de film 
uit, Dracula of Frankenstein, een beetje een griezelige film 
en dan voelden ze zich niet op d'r gemak. Mij deed het niks_ 
en zij worden bang. Dan gaat het goed. Je ging naar huis, 
niet linea recta, je nam een omweggetje langs een afbraak
buurt. Dan hebben ze een sterke arm nodig en die kan je 
dan geven. Leuk hoor. 
Frank 
De eerste keer dan. Toen het echt was. 
Hoe was het dan met ma. 

Vader praat nu ook zacht. 
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vader 
Met Ma. Dat ging heel anders. Ik weet het nog wel. Ik kende 
ze al een tijdje van verre. Op een keer had ik gevraagd of ze 
zaterdag mee ging naar Zandvoort. Dat hadden we gedaan. 
Het was slecht weer, herfst, het regende. Nou ja dan kan je 
je niet veel beginnen. 
We hadden zo'n beetje langs het strand gelopen, we moesten 
op tijd thuis zijn, dus we stonden op de bus te wachten, het 
regende verschrikkelijk. Ze had haar haar in d'r gezicht 
hangen en eigenlijk uit onhandigheid schoof ik die haren een 
beetje opzij . . . 

Ik zorg dat dat meisje bij jou komt. 
Ik ga er meteen naar toe. 

Mevrouw De Waal komt binnen. Er worden 
handen geschud. 

mevrouw De Waal 
Meneer Groothof. 
vader 
Mevrouw De Waal. 
mevrouw De Waal 
Hoe is het met uw vrouw. 
vader 
Prima. Gaat het goed? 
mevrouw De Waal 
Met Frank gaat alles goed? 
vader 
Met uw man ook geloof ik. 
mevrouw De Waal 
0 ja hoor. 

vader 
Ik ga. 
Frank 
Dag pa. Doe oom Henk de groeten. 

Mevrouw de Waal omhelst haar man. 
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Frank kijkt: wat lief, zo wil ik het ook. 
mevrouw De Waal 
Lieverd, als je de zusters iets wilt geven zeg het dan tegen 
mij. Ik kan toch alles voor ze kopen. 
Anders gaan ze er maar wat van denken. 

Hoe is het? 
meneer De Waal 
Gaat wel. 
mevrouw De Waal 
Hoofdpijn? 
meneer De Waal 
Een beetje. 
mevrouw De Waal 

Wat is er dan? 
meneer De Waal 
Ze gaan een foto maken van mijn hoofd. 
mevrouw De Waal 
0. 

Is de dokter geweest. 
meneer De Waal 
Ja. Hij zei dat hij een foto ging maken. 
mevrouw De Waal 

Zei hij verder niks? 
meneer De Waal 
Nee. En een punctie. 
mevrouw De Waal 
0 . 
Wanneer? 
meneer De Waal 
Volgende week. 
mevrouw De Waal 
Göh. 
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meneer De Waal 
Ja. 
mevrouw De Waal 

Ja. Dat moet dan maar even. 
Nou we het er toch over hebben, ik heb met René 
gesproken. We hebben een heel goed plan. 
Luister je? 
We doen het zo. 
Op de ochtend van de bruiloft komt de stoet auto's hier 
langs rijden. Je kan ons zo door het raam zien. Dan kunnen 
we naar elkaar zwaaien. Wij rijden door naar de kerk. En na 
de kerk komen we hier, dan gaan we hier de bruiloft vieren. 
Frank 
Hier op de kamer? 
mevrouw De Waal 
Ja. Ik heb het met de zuster en met de dokter besproken en 
ze vinden het goed. We mogen zomaar binnenkomen, 
gewoon doorlopen zonder te waarschuwen. 

Zo'n kerk stelt toch niks voor, we doen het gewoon later 
met z'n vieren over. Een dineetje in de stad. 

Het lijkt me het beste zo. 
meneer De Waal 
Een prima plan. 
Hebben jullie dat zo bedacht, met de dokter en René, met 
z'n vieren om de tafel? 
mevrouw De Waal 
Nee. Ik heb het met René besproken en het toen aan de 
dokter gevraagd. 
meneer De Waal 
Zo. Prima plan. 
Jij kletst nog al wat af met die dokter de laatste tijd. 
mevrouw De Waal 
Ik? 
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meneer De Waal 
Jullie maken nogal veel plannen de dokter en jij. 
mevrouw De Waal 
Helemaal niet. 

Hoe kom je erbij. 
meneer De Waal 
Het is wel raar. 
Ik ben twintig jaar met iemand getrouwd. Ze komt de dokter 
tegen en achter mijn rug zit ze met die dokter te slijmen. 
Achter mijn rug plannen maken. 
Je hoeft geen plannen te maken, dat doe ik zelf wel. 
Wat bespreek je met die dokter, wat bespreek je allemaal! 
Heb je ook besproken dat ik hier weg mag. Hebben jullie 
dat besproken en zeg je me dat ook niet, net als met die 
foto's, zeg je niks! 
Wanneer hebben jullie besproken dat ik weg mag. 
mevrouw De Waal 
Na het onderzoek. Je moet toch eerst onderzocht worden. 
meneer De Waal 
Wat weet jij dat ik niet weet! 
Wat weten jullie? 
Je liegt. 
Je liegt regelrecht in mijn gezicht! 
mevrouw De Waal 
Helemaal niet. 
Rustig nou. 
Ik lieg helemaal niet. 
meneer De Waal 
Achter de ramen trekken ze voorbij. Op zo'n afstand. 
Als jullie voorbijkomen spring ik uit het raam! 
mevrouw De Waal 
Rustig nou, sst. 
meneer De Waal 
Ga maar weg. 
Ik wil je nooit meer zien. 
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Je hoeft hier niet meer te komen. 
René ook niet. 
En jij hoeft geen plannen te maken voor mij! 
mevrouw De Waal 
En nu hou je je mond! 
Je gedraagt je schandalig. 
Je hebt het recht niet om zo te keer te gaan waar die jongen 
bij ligt. 
Je bent geopereerd. En toen ben je beter geworden. 
En nu word je ook beter. 
meneer De Waal 
Nou lieg je weer. 
D'r uit! 

Ga maar weg. 
mevrouw De Waal 

Ik wil alleen maar dat je beter wordt. 
meneer De Waal 
Je liegt. 
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Frank snikt met zijn hoofd onder het kussen. 
Mevrouw de Waal pakt haar tas en gaat weg. 



De verpleger komt de borden weghalen. 
verpleger 
Heeft het gesmaakt heren? 
Frank 
Had u mijn gehaktbal soms achter een aardappel verstopt? 
verpleger 
Ik had juist een extra grote voor je uitgezocht! 

Hebt u alweer niet gegeten meneer De Waal. 
Dit is al de derde dag. 
Zal ik even naar de keuken gaan en vragen of ze iets anders 
maken? 
Het kan zo niet blijven, u gaat steeds meer achteruit. 

zuster 

Meneer De Waal maakt aanstalten iets te 
zeggen, maar de zuster komt binnen. 

Denk jij eens aan je tijd, je bent al vijf minuten te laat. Ga 
nu maar gauw. 

Meneer De Waal, u moet echt wat eten hoor. 
Dit is al de derde dag. 
U kunt best zelf eten. 
meneer De Waal 
Ach mens hou op met je huizenhoge getrut. 
Frank 
Misschien alleen een toetje. 
meneer De Waal 
Zit niet uit je nek te lullen ouwehoer! 
Donder toch op. 
zuster 
Frank meent het goed net als wij allemaal hier. 
Vindt u niet dat u een beetje kinderachtig doet. 
Meneer De Waal. 
U wilt toch naar huis. 
Dan moet u wat eten hoor. 

Ze ziet de dokter lopen en houdt hem staande. 
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Ze fluisteren. Flarden zijn verstaanbaar. 
Dokter, meneer De Waal is erg agressief. 
Hij eet al drie dagen niet. Erg vervelend voor Frank. 
arts 
Wat kan ik daaraan doen. 
zuster 
Infuus dacht ik. 
arts 
Dat lijkt me voorbarig. Ik ga wel even naar hem toe. 
arts 
Meneer De Waal 
wat bevalt u niet. 
U weigert te eten. 
Weet u wat dat impliceert? 
Het betekent dat ik net zo goed kan stoppen met de 
behandeling. 
Wilt u liever dat ik een infuus in Iaat brengen? 
Zou u dat willen? 
Meneer De Waal u kunt niet naar dat huwelijk, dat is 
uitgesloten. 
U bent zeer ernstig ziek. 
Wij zijn hier met een heel team bezig om aan u te werken. 
Het minste wat we kunnen vragen is toch een beetje 
medewerking. 
Of niet? 

Meneer De Waal grijpt de dokter vast en 
schudt hem heen en weer. 

meneer De Waal 
Je kan lullen wat je wilt 
maar ik ga daar volgende week naar toe. 
Jij houdt mij niet tegen! 
Niemand houdt me tegen. 
Donder op. 

Hij barst in tranen uit. 
Ik ga er naar toe. 
Ik moet! 
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Begrijp dat dan. Ik moet ze laten zien wat ik ze niet kan 
zeggen: dat ik van ze hou, 
dat ze alles zijn wat ik heb. 

De dokter maakt zich uit de voeten. 
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Frank leest. 
Het bed van meneer De Waal is leeg. 

arts 
Goedenmorgen. 

De dokter gaat zitten en schrijft. 

Is meneer de Waal al lang weg? 
Frank 
Vanaf acht uur. 
Douchen. 
arts 
0 . 

Jij zult straks wel een tijdje alleen liggen. 
Frank 
Mijn verloofde komt vanmiddag, dus ik vind het niet erg. 
arts 
Heb je een verloofde? 
Frank 
Jaaa. 

arts 

In een net ·pak, zijn schoenen in de hand en 
zijn overjas over de arm komt meneer De 
Waal binnen. 

Meneer De Waal, ik wil u voor de laatste keer vragen van 
mening te veranderen. 
meneer De Waal 
Dat doe ik niet. 
arts 
U bent ziek. 
meneer De Waal 
Ja. 
arts 
Is dit uw laatste woord? 
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meneer De Waal 
Laatste woord. 
arts 
Ik vind het heel vervelend maar zou u dan zo vriendelijk 
willen zijn dit papier te tekenen. Het is louter formaliteit. 
Er staat in dat u tegen mijn nadrukkelijke advies in, het 
ziekenhuis verlaat. 
Dat wil zeggen dat wij niet langer verantwoordelijk voor u 
zijn. 
meneer De Waal 
Hier? 
Frank 
Niks tekenen! 

Hij tekent. 
meneer De Waal 
Een heel verhaal nog. 
arts 
Meneer De Waal, u kunt niet zonder medische zorg! 
Hoe doet u dat vanavond dan, na de bruiloft. 
meneer De Waal 
Ik zie wel. Het komt wel goed. 
Ik kan alleen mijn schoenen niet aankrijgen. Als ik buk 
word ik duizelig. Ik zal even een zuster vragen om me te 
helpen. 
arts 
Laat u maar. Die hebben wel wat beters te doen. 
Als u even op het bed gaat zitten .. . 
Meneer De Waal 
Kunt u dat dan? 

Frank 

De dokter knielt. Het is stil. Ze zijn zich 
alledrie bewust van het ongewone van de 
situatie. 

Die veters moeten wat losser geloof ik. 
meneer De Waal 
Dat u nou zeven jaar gestudeerd hebt om mij hier mijn 

106 



schoenen aan te trekken. 
Frank 
Een dubbele knoop misschien .. 

De dokter staat vragend met de stropdas in 
zijn hand. 

meneer De Waal 
Dat doet mijn vrouw altijd. 

De dokter strikt met enige moeite de das. 
Frank 
Zo bent u net iemand van de belastingen. 
arts 
0 ja, ik kreeg een telegram van de portier. 
Ik moet het u geven. 
meneer De Waal 
Van René. 
Lieve vader. 
Hoewel we weten dat u er vandaag niet bij kunt zijn zit u in 
onze gedachten toch aan het hoofd van de tafel. 
Frank 
Zullen ze mooi opkijken. 
meneer De Waal 

Als u het niet erg vindt wil ik nog even wachten. 
Ik moet om tien uur in die kerk zijn, maar ik wil tien 
minuten te laat komen. 
Als ik daar precies om tien uur ben, zijn daar bekenden 
en die komen op je af: hé De Waal wat leuk dat je hier bent, 
je bent toch ziek. Daarvoor kom ik niet. 
Als ik tien minuten te laat ben zitten ze al in de kerk en dan 
kunnen ze niet opstaan. Dan ga ik er tussen zitten en zij 
kunnen aan mij wennen en ik aan hun. 
arts 
U kunt beneden in de hal wachten. Ik zal bellen dat de taxi 
even moet wachten. 

Meneer De Waal. In geval u zich niet goed voelt kunt u één 
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of twee van deze pilletjes nemen. Beslist niet meer. 
U kunt dat nog één keer herhalen. Niet meer. 

Ze kijken elkaar aan. 
Meneer De Waal loopt naar Frank. 

meneer De Waal 
Tot kijk jochie, je was een hele fijne kamergenoot voor me. 
Als ik het opbreng kom ik je opzoeken over een paar dagen. 
Het is fijn geweest jöh. 
Frank 
Meneer De Waal, doe de hartelijke groeten aan René en aan 
Bettie van mij. Ik kom wel langs als het eerste kind er is. 
meneer De Waal 
Ik laat de aftershave hier staan, in de advertentie staat dat 
alle vrouwen er plat van gaan .. . dus als je het wilt 
gebruiken voor vanmiddag dan ga je je gang maar. 
Daar gaan we. 
Frank 
De deur is aan de andere kant! 
meneer De Waal 
Dat weet ik. Ik neem een aanloop. 
arts 
Meneer De Waal. 
Ik wens u een heel prettige dag. 

Als u om negen uur hier op de kamer bent, dan ben ik er 
ook. 
U kunt dan terugkomen. Niet later. 

Veel plezier. 

Frank 
Dokter. 

Meneer De Waal weet van ontroering niks te 
zeggen. 

Ze kijken hem na. De dokter verfrommelt het 
papier en wil weggaan. 

Ruik ik uit m 'n mond? 
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arts 
Nee, lekker fris. 
Frank 
Mischien schuif ik straks die bedden nog wel tegen elkaar! 
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Anja 
Jee 

Frank is nu alleen. Hij trekt de lakens glad en 
bekijkt zich kritisch in de spiegel. Hij pakt de 
aftershave, doet zorgvuldig wat achter zijn 
oren, dan op zijn tandvlees, zijn haar, tussen 
de lakens, op zijn borst, in zijn broek , steeds 
opgewondener en overvloediger. 
Hij gaat op zijn voordeligst in bed zitten. 
Als hij iemand hoort doet hij alsof hij leest. 

Ik dacht bijna dat ik de verkeerde kamer binnengelopen was. 
Ik herkende je niet. 
Nee, ja nu zie ik het. 
Frank 
Beetje kortgeknipt, een ouderwetse kapper hebben we hier. 
Anja 
Ja. 
Frank 
Jij laat je haar ook staan zie ik. 
Anja 
Ja, het is langer geworden hè. Vroeger had ik van dat korte 
háar. 
Frank 
Hoe gaat het met jou? 
Anja 
Met mij! 
0, met mij gaat het heel goed hoor. 
Hoe gaat het met jou. 
Frank 
Met mij ook. Kom binnen zou ik zeggen, ga even zitten hier. 
Anja 
Hier? 
Frank 
Doe je jas even uit. 
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Anja 
0 ja. Het is hier warm. Ik hou hem maar liever aan. 
Frank 
Van hier uit heb je een beetje uitzicht. 
Anja 
Wat een prachtig uitzicht heb je. 
Frank 
Havengebouw, rijkspostspaarbank .. 
Anja 
Prachtig. Dat is de spaarbank daar of niet? 
Frank 
Het Tokiohotel ook daarachter. 
Anja 
Lig je helemaal alleen? 
Frank 
Die meneer is ook naar een bruiloft. 
Anja 
Mijn vriendin zit te wachten beneden. We zijn maar samen 
gekomen op de brommer omdat we de stad in gaan. 
We gaan met vakantie volgende week, we gaan naar Oosten
rijk , met de wintersport. 
We hebben een reis besteld en nou moeten we van alles 
kopen in de stad natuurlijk. Een skipak misschien, wel erg 
duur. We moeten ook iets te lezen hebben voor onderweg 
want we gaan met de bus. Dan rij je de hele dag en de hele 
nacht , dan stop je helemaal niet. 
Frank 
Naar Oostenrijk? Dan mag je wel uitkijken. Ik heb het in de 
Panorama gelezen. Via Oostenrijk verdwijnen een heleboel 
meisjes naar Saoedi-Arabië. Jij helemáál. En het is heel 
vroeg donker daar. 
Anja 
Ja dat wel, de zon is vroeg weg. 
Frank 
Is het een officiële reis ook, met begeleiding? 
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Anja 
Ja hoor. Er staan allemaal jonge mensen op de lijst. Het 
lijkt mij wel leuk, als je dag en nacht reist leer je elkaar wel 
kennen en zo, dan kan je van alles doen. Het lijkt me wel 
gezellig. 
Frank 
Leuk ja. 
Anja 
Ben jij wel eens op wintersport geweest? 
Frank 
Nee. 
Anja 
0 jee, ik heb sinasappels voor jou gekocht en die heb ik 
beneden laten staan. Ik ga gauw. 

Frank 
Niet doen! 

Frank houdt haar arm even vast. 

Haal het straks, het gaat nu van de tijd af. 
}:inja 
Maar nou zit mijn vriendin met die sinasappels. 
Frank 
Lekker laten zitten. 
Hier, wil jij wat eten? 
Anja 
Bonbons? 
Frank 
Mon Chéri. 
Anja 
Ik vind het wel lekker hoor, eentje. 
Frank 
Nee, de hele doos natuurlijk. Ik ga niet benauwd doen. 
Anja 
Voor mij? 
Frank 
Natuurlijk, ik ben niet armoedig. 
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Anja 
0 nou dank je. Ik neem het wel mee op reis. 
Frank 
Als je er elke dag één neemt hou je er nog zes over. 
Anja 
Wil jij er een? 

Mag je het niet hebben? 
Frank 
Ik wil er wel een. Ik bewaar hem voor bij de thee. 

Frank 
Hoe gaat het nou in de boekwinkel? 
Anja 
In de boekwinkel. Er zijn heel veel boeken .. . 
Frank 
O ik heb een goed boek voor je, helemaal stuk gelezen is het 
al: 'De eeuwige bron'. 
Het is een bestseller geweest in Amerika. Jarenlang heeft het 
aan de top gestaan, miljoenen hebben ze daarvan verkocht. 
Echt gebeurd ook. Het gaat over een architect Frank Lloyd 
Wright, toevallig hè, ook Frank. 
Het speelt in 1920. Hij heeft de moderne bouwkunst uitge
vonden, dus bijvoorbeeld als ze een bankgebouw neer 
moesten zetten bouwden ze gotisch met pilaren en zo, net als 
de Romeinen, maar hij gaat als eerste uit van de struktuur 
van de aarde. Als het rotsen zijn of zo dan keihard naar 
boven, beton en staal. Wolkenkrabbers dat komt allemaal 
van hem. 
Nou ja, hij heeft natuurlijk ontzettend veel tegenwerking 
gehad. Ze wilden het niet. Maar net als bij de moderne 
muziek: ze gaan er toch voor door de knieën. In het begin, ik 
geef je maar een idee hoor, komt hij ook een meisje tegen, 
Dominique. Hij houdt ontzettend veel van haar en zij houdt 
ontzettend veel van hem. Ja, nou, daar doen ze dan een heel 
boek over, maar op het eind begrijpt ze dan wat hij allemaal 
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heeft doorgemaakt, hoeveel hij altijd van haar . . : enzo en 
zij merkt dan hoeveel zij van hem ... 
Wacht, hier. Ik zal je even een stukje voorlezen: 
Ze draaide zich van hem af 
Haar ogen stonden vol tranen 
hij trok haar naar zich toe 
tilde haar op 
droeg haar in zijn gebruinde armen naar de beek 
zette haar neer op het groene gras. 
De lijn van de horizon ... 
Nee, dat niet 

Hij bladert. 
Ja dit hier, lees het zelf maar. En dit is nog niet het eind 
hoor, de klap moet nog komen. 
Ik heb het al tien keer gelezen. Als je wilt mag je het 
meenemen. 

Frank 
Ik hou van je. 

Anja probeert aandachtig te lezen. 
Frank strijkt over haar haar, staat op. 
Anja schiet overeind. 
Ze staan, het bed van meneer De Waal tussen 
hen in. 

Ik zal altijd op je blijven wachten. 

Ga maar weer zitten, ik doe niks. 
Ze staat al bij de deur. 

Anja 
Het beste. 
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Frank 

De dokter komt binnen. 
Hij kijkt op zijn horloge, 
gaat zitten. 

Hoe laat is het? 
arts 
Twee over negen. 
Hoe ging het vanmiddag? 
Frank 
We hebben gelachen hoor. 

arts 

Meneer De Waal komt binnen, hij heeft een 
plastic tas in zijn hand. Hij loopt uiterst 
geconcentreerd, bij de laatste stap valt hij in 
de armen van de dokter. 

Hoe was het? 
meneer De Waal 
Het was niet vandaag. Het is morgen. 

Nee hoor! Dat is niet waar. 
Het was fantastisch! 
Ik heb al die pillen opgegeten, ik heb gezopen als een 
ketter, ik ben wel tien keer naar de wc geweest, maar het 
was fantastisch. 
Het is goed gegáan, echt waar. 
arts 
Ga zitten. 
meneer De Waal 
Ik ben doodmoe. 
arts 
Wat zei uw vrouw? 
meneer De Waal 
Ik ben een beetje baldadig geweest ook. 
René, dat wist u misschien niet, moést trouwen. 
Dat geeft ook niets, het zit verder goed. Maar ik kom die 

115 



kerk binnen, tien minuten te laat, ik schuif naast mijn vrouw 
en ik zeg tegen haar, een beetje hard: a ls hij er voor het 
zingen uitgegaan was hadden wij hier niet gezeten! 

arts 

Ze schieten in de lach. 
Ze kijken om naar Frank en zien hem met 
grote ogen genieten, niet begrijpend waarom 
ze lachen. 

Ga zitten, doe iets uit. 
Hij helpt hem. 

meneer De Waal 
Ja, ik ben nog steeds duizelig als ik buk. Mijn schoenen . 

De dokter bukt zich. 
Daar gaan we weer. 
Die schoonvader van hem is zo'n toesprakenbakker. 
Die hield een toespraak van anderhalf uur. Nonsens. 
Ik heb acuut een hoestaanval gekregen, dwars er door heen. 
arts 
Hebt u zelf ook nog een toespraak gehouden? 
meneer De Waal 
Ik zei tegen mijn zoon: ik hou nu geen toespraak voor jou 
dan hoef jij het straks voor mij niet te doen. 
Die jongen is fantastisch. 
We komen uit de kerk. 
Hij zei: zo, ben je er. 
Ik zei: ja, ik ben er. 
Dat was alles. Prima. 

We hoeven toch niet alles uit te trekken is het wel, ik kan 
toch niet slapen. Ik blijf nog even zitten. 
arts 
Goed, maar wel overeind blijven in bed, anders wordt u 
meteen duizelig. 
Gaat het? 

Meneer De Waal zit in bed. 
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Frank 
Welkom thuis. 
meneer De Waal. 
Ja. Welkom thuis. 
arts 
Mag ik even uw pols? 
meneer De Waal 
In galop waarschijnlijk. 
arts 
Inderdaad. 
meneer De Waal 
Ik ben dronken. Het geeft niks. 
Dokter, 
wat is je voornaam? 
arts 
Jacobus. Jaap. 
meneer De Waal 
Bedankt Jaap. 
arts 
Dat is dan de eerste keer dat iemand me bedankt omdat ik 
niks voor hem gedaan heb. 
meneer De Waal 
Je hebt een heleboel gedaan. 
arts 
Ik kom straks nog even kijken. 

Hij gaat weg. 
meneer De Waal 
Jij hebt nogal rijkelijk van die aftershave gebruikt, of niet? 
Frank 
Er zit zo'n groot gaatje in de fles. 
meneer De Waal 
Hoe is het met jou gegaan vanmiddag? 
Frank 
We gaan samen met vakantie. Naar Oostenrijk of naar 
Italië. 
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meneer De Waal 
Van de zomer? 
Frank 
Misschien. Of in de lente al. Het hangt van haar vakantie af. 

Hoe is het gegaan met de trouwerij? 
meneer De Waal 
Fantastisch . Wat een dag. 
Frank 
Mooi zeker, trouwen in de kerk. 
meneer De Waal 
Och jawel hoor. Het was mooi. 
Frank 
't Is toch wel wat anders dan alleen in het stadhuis. 
meneer De Waal 
Ach ja. 
Het is niet katholiek hoor, zo'n dominee lult ook anderhalf 
uur vol. 
Wil jij wat drinken? 
Ik kan nog niet slapen. 
Als je wilt slapen zeg je het wel. 
Frank 
Nee, ik wil het van het begin tot het eind horen. 
meneer De Waal 
Wacht even. 
Ik heb ook aan jou gedacht hoor, ik heb je niet vergeten. 

Frank 
Wijn! 

Hij pakt een fles en glazen uit de tas en 
schenkt een glas voor Frank in. 

Hij schenkt ook een glas voor zichzelf in. 
meneer De Waal 
Proost. Heb je het al op? Het is geen limonade. 

Frank 
Op René. 
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meneer De Waal 
Op ons. 

Frank drinkt het glas weer achter elkaar leeg. 
Frank 
Laten we het gauw opdrinken voor de zuster komt. 
meneer De Waal 
Kan ons wat schelen, we maken hem soldaat. 
Ik was baldadig hoor. 
Ik stond op die receptie, daar had ik het meeste tegen opge
zien. Dus ik stond bij de deur en ik dacht, ik haal het niet, 
ik moet wat in mijn handen hebben. Ik zag die lege plastic 
tas staan, dat hielp alvast, maar ik dacht daar moet wat in 
ook. Ik heb gejat, ik ben gewoon gaan snaaien, de raarste 
dingen, een fles, glazen. Ik dacht ik moet iets doen. Ik stond 
aan een tafel met allemaal kaas en zoutjes, er staat zo'n oud
collega van me aan de andere kant van de tafel en ik voer 
een gesprek, heel aannemelijk: 'O ja, zeker, absoluut' en 
ondertussen al die zoutjes, de raarste dingen in mijn tas. 

Hij pakt uit de tas een plastic bloemstukje. 
Hier. Tafelversiering. Ik dacht wat dáár leuk staat staat hier 
ook leuk. 
Een asbak! Je hebt er niks aan want we mogen hier niet eens 
roken. 's Middags dronken we thee en na afloop heb ik deze 
theelepeltjes gepikt, het zijn er wel dertig. Een hele collectie, 
je hebt er niets aan. Ze zullen wel wat dingen missen maar 
niemand die een arme zieke man 'verdenkt! 
Ik heb zo'n oude ongetrouwde tante, tante Mia. Ze komt dat 
gebouwtje binnen en hangt haar hoedje op en waarom weet 
ik niet, maar ik dacht dat hoedje moet ik hebben. 

Hij haalt een hoedje uit de tas. 
Dat goeie mens. We sturen het terug. 
Doe even je ogen dicht. Niet kijken. 
Er was ook een accordeonist. En een conferencier, een hele 
flauwe. En allemaal luisteren zeg, het hele gezelschap. Zo, 
kijk maar weer. 

Hij heeft een feestneus op. 
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Verplicht! 
Ik heb er voor jou ook een meegenomen, let op. 

Frank 

Frank krijgt een feestmasker. Ze schateren. 
Plotseling slaat bij Frank het lachen om in 
huilen. Hij verbergt zijn hoofd in het kussen. 
Meneer de Waal houdt hem scherp in de 
gaten. 

Dit had ik vanmiddag wel kunnen gebruiken. 
Dan had ik kunnen lachen. 
meneer De Waal 
Het is tegengevallen hè. 

Frank 
Meneer De Waal, ik geloof dat ik dood ga. 
meneer De Waal 

Dat is ook zo. 
We weten het allemaal. 
Je vader weet het, je moeder weet het. 
Wat moeten ze tegen je zeggen. 
Wij gaan alle twee. 
Voor jou neem ik mijn petje af. Het is goed dat je het zelf 
zegt. 
Flink van je. 
We doen het samen. 
Ik ben achtenvijftig en jij bent achttien, maar we zijn even 
oud. 
We zijn allebei kinderen van de nacht. 

Wat een dag. 
Ik verlies een zoon en ik krijg er weer een bij. 

Zal ik jou even toedekken jongen. 
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We leggen de eeuwige bron maar op het kastje. 
Kom op. 
Met René was ik altijd gek op toedekken. 
Hij werd twaalf en toen zei hij: Pa, hou er nou eens mee op. 
Ik had nog wel jaren door kunnen gaan. 
Goed zo. 
Ik ga ook maar liggen. 

Tot morgen. 
Frank 
Tot morgen. 

Frank 

Meneer De Waal gooit moe de rommel van 
zijn bed op de grond. 

Meneer de Waal. 
Wat zal ik doen, naar Oostenrijk of naar Italië gaan. 

Meneer De Waal kijkt hem bevreemd aan. 
Dan neemt hij een besluit. 

meneer De Waal 
Naar Italië, dat is warmer. 
Italië is zo gek nog niet. 
Frank 
Ja, we gaan naar Italië. 
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Avondrood 



'Avondrood' is een stuk over gevoelens en gedachten die in 
het gewone leven meestal niet uitgesproken worden. 
Het is niet realistisch zoals de voorgaande twee. Fantasie en 
werkelijkheid vloeien in elkaar over. 
Het gaat over oude mensen. 
Misschien zoals we zelf hopen of vrezen oud te worden. 
Het is niet onze opzet geweest gerichte kritiek te leveren op 
bejaardentehuizen. 
'Avondrood' is, in tegenstelling tot 'Als de dood' en 'Je moet. 
er mee leven', binnenshuis gemaakt. Pas in een later stadium 
raakte het publiek er bij betrokken. 
We speelden voor mensen uit de bejaardenzorg en voor een 
algemeen publiek. 
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directrice 

Een oude man aarzelt op de drempel van een 
bejaardentehuis. 

Bent u meneer Stijlstra? 
Goedenmorgen. Ik ben de directrice hier. 
U bent precies op tijd, hartelijk welkom in ons tehuis. 
Uw huis van nu af aan. 
Stijlstra 
Jon ge directrice. 
directrice 
Dank u. Komt u toch verder. 
Stij/stra 
Ik wil nog wat wandelen in de omgeving. 
directrice 
Maar natuurlijk kan dat: vanmiddag na het eten. 
Komt u verder, hier is het lekker warm. 
Laat uw koffer maar staan, die wordt zo opgehaald. 
Ik wil u eerst even vertell~n hoe het bij ons allemaal toegaat. 
Het is heel eenvoudig: u ziet recht voor u de gang. 
Aan het einde vindt u links de toiletten, daartegenover de 
garderobe, als u dan links afslaat vindt u aan uw rechter
hand de eetzaal en daarnaast de biljartzaal. 
Kunt u biljarten? 

Geeft niks hoor, er zijn hier ook mensen die kaarten. 
Zijn uw papieren in orde? 
Stijfst ra 
Begrafenispapieren, verzekeringspapieren. 
dirctrice 
Goed zo. Die bergen we op in de kluis. Daar zijn ze het 
veiligst. 
Dan zal ik nu uw kamer laten zien. 
Stijlstra 
Ik ga niet slapen. 
directrice 
Dat begrijp ik. 
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U krijgt een bed en een nachtkastje met een sleutel, dan kunt 
u het zelf afsluiten. Wij vinden het alleen wel prettig om af 
en toe even te kijken of alles in orde is. 
Stijlstra 
Dat wil ik niet. 
directrice 
We doen dat maar één keer per maand. 
Meneer Stijlstra ik beloof u: we bespreken het nog een keer. 
Uw vuile was kunt u eenmaal per week inleveren. 
Stijfs tra 
Ik heb nooit vuile was. 
directrice 
Heel goed. 
Dit is de converstatiezaal. 
Hier staat de kleurentelevisie waar we heel trots op zijn. Het 
enige is dat wij zelf de knoppen bedienen. 
Deze stoel is onlangs vrij gekomen, dat is nu uw stoel. 
Stijlstra 
Wat had die persoon? 
directrice 
Niks bizonders. 
Ik wens u een hele prettige tijd bij ons meneer Stijlstra . 

Ze laat hem achter. 
Stijlstra 

Als hij maar geen vallende ziekte had. 
Meneer Stijlstra gaat zitten. 
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Bep 

In de conversatiezaal zit ook al een vrouw. 
Haar vriendin komt binnen. 

Hé, ik loop je overal te zoeken. 
Zit je hièr? 
Hallo hallo 
wie stinkt daar zo? 
Het mannetje van de radio. 
Wat wordt jij mager. 
Weet je waar jij op lijkt? 
Op een mus. 
Mussie 
Piepiepiep. 

Meneer Stijlstra staat op om zich voor te 
stellen. 

Ik kom straks wel bij jou. 
Mond dicht. 
Hé mus, een nieuwe 

Ze gaat zitten. 
Heb jij je lachie verloren? 
Mus, 
het staat je niet als je zo chagrijnig bent 
Vertel het me maar, wat is er aan de hand. 
Ben je boos op me? 
Op mij? 
Om wat ik gisteren gezegd heb? Dat je je man hebt dood
gepest? 
Dat meende ik toch niet. 
Ik ben gewoon spontaan! 
Nou meid, ik maak het weer goed met je. 
Wil je mijn ketting hebben? Die met die parels? 
Dan kan niemand zien dat je hier zo'n krop hebt zitten. 
Geef me een hand. 
Kijk eens wat een prachtige dag. 
mevrouw Van Draden 
Ik moet eens gaan. 
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Ik heb een afspraak met de tuinman. 
Bep 
Nee. 
mevrouw Van Draden 
Ik denk dat hij al op me staat te wachten. 
Op hetzelfde plekje als gisteren. 
Bep 
De tuinman is met mij vriendin. Dat weet je heel goed. 
mevrouw Van Draden 
We gaan vandaag naar de kassen heeft hij gezegd, omdat het 
daar zo lekker warm is. Hij laat me alles zien, de rozen, de 
margrieten, de azalea's, de boterbloemen ... 
Hij houdt zijn arm stevig om me heen. 
Vandaag blijven we lang weg. 
Bep 
Je zit te liegen. 
mevrouw Van Draden 
Misschien wil jij straks zeggen dat ik niet thuis ben voor de 
lunch, dan hoeven ze niet allemaal te wachten. 
We gaan wandelen in het park. 
De kinderen spelen in het gras, we gaan op de bank zitten 
bij de vijver. Hij heeft chocola en koekjes meegenomen en 
stopt het in mijn mond. Wat we zelf niet op kunnen geven 
we aan de eendjes. 
Bep 
Je durft me niet aan te kijken hè. 
mevrouw Van Draden 
Kwaak kwaak kwaak. 
Heb je het niet koud, vraagt hij en legt zijn sjaal om mijn 
schouders. Die ruikt zo ... manlijk. 
Dan gaan we naar het schuurtje toe, door het struikgewas. 
Het is er zo donker en glad. 
Hij heeft een zaklantaarn meegenomen. 
Hou mij maar vast, zegt hij. 
Hij doet de deur open, die piept een beetje. 
Hij steekt een olielampje aan en hangt mijn jas op een 
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knaapje. 
Wil je wat drinken, vraagt hij . 
Zullen we op de divan gaan zitten? 
Dan zeg ik: Vertel nog één keer dat verhaal .. . 
En hij vertelt hoe hij met jou moest gaan wandelen in het 
park omdat je net ziek was geweest. Dat je bent uitgegleden 
en een vieze bruine vlek op je rok had. 
Dat je niet meer naar huis durfde 
en zo bang was, zo bang ... 

Mevrouw van Draden laat zich gaan in een 
hysterisch gelach. 
Ze poept in haar broek. 

Wil je alsjeblieft iemand roepen. 
Bep 
Nee. 
mevrouw Van Draden 
Wil je even op het belletje drukken? 
Bep 
Nee. 
Ik heb geen tijd. 

Bep komt bij het weggaan langs meneer 
Stijlstra. 

Wat heb jij een rare kop zeg. 
Je zit gewoon te loeren en te gluren stiekeme gluiperd. 
Het huis wordt maar bevolkt door dit soort lui. 
Ben jij nieuw? 
Zou je je niet eens voorstellen? 
Stij/stra 
U doet me denken aan een bekende zangeres. 
Bep 

Ken je kaarten? 
Stij/stra 
Harten jagen. 
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Bep 
Wij komen elkaar vast nog wel eens tegen. 

Ze wijst op mevrouw Van Draden die ineen
gedoken op haar stoel zit. 

Naar die moet je niet toegaan. 

Stijlstra 

Ze loopt weg. 
Aarzelend loopt meneer Stijlstra naar 
mevrouw Van Draden toe. Hij begint zachtjes 
te zingen. 

. .. En we laten elkaar niet los 
en we laten elkaar niet los ... 

Ze staat op, ze stellen zich voor en draaien 
om elkaar heen. Meneer Stijlstra loert naar de 
zitting van de stoel. 

mevrouw Van Draden 
Er komt zo wel iemand om dat een beetje op te ruimen. 
Trekt u het zich niet aan. 
Stijlstra 
Ik heb ook kinderen gehad . 
mevrouw Van Draden 
Tot ziens maar. 
Stijlstra 
Tot ziens. 

130 



Van Geffen 

Meneer Osdorp, meneer van Geffen, meneer 
Putmans en meneer van Beusekom komen de 
conversatiezaal binnen. 

Goedenmorgen meneer Osdorp. 
Putmans 
Morgen. 
Van Beusekom 
Morgen. 
Van Geffen 
Raar hè. 
Van melk krijg ik nou altijd het zuur. Van karnemelk zou je 
zeggen ja ... maar van melk . . . 
Stijlstra 
Hé jongens. 
Gezellig hè. 
Goedenmorgen allemaal. 

Hij groet iedereen behalve meneer Van Beuse
kom. 

Ik heb een nieuwe, leuk hè. 
Luister: er is maar één ding dat erger stinkt in de vroege 
morgen en dat is Van Beusekom. 
Hahahaha. 
Ik ben hier al negen maanden en nog nooit heeft-ie gelachen. 
Had je niet gedacht hè Van Beusekom. 
Leuk hè jongens. 

Meneer Van Geffen en meneer Putmans 
lachen mee. 

Je hoeft de nieuwsberichten niet aan te zetten, daar komt ie: 
vroeger stond ie me in de weg nu hangt ie me in weg. 
Hahaha leuk hè. 
Beus, ik weet nog een goeie. 
Stel je voor. 
Als het hier zo warm is, de centrale verwarming een tikkeltje 
te hoog staat en de waterbakjes niet bijgevuld zijn en dan 
nog veel heter, Beus . . 
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Van Geffen 
Dat bestaat niet. 
Stijfst ra 
.. . een grote vlakte met witte huisjes en van die grote bruine 
padjakkers die vooraan kwamen en achteraan met van die 
spiesen. Die wilden me steken Beus, 
oena oena oena. 
Avontuur jongens. 
Ik doe een stap .opzij en ik sta zo met mijn voet in een wieg. 
Van Geffen 
Moet je dat geloven ook. 
Stijfst ra 
Die lui hebben al hun spullen buiten staan. 
Hé Beus. 
Ik hou van een lekker stuk. 
Vlees. 
Hahahaha. 
Beus is vegetariër. 
Put mans 
Van Beusekom, kom er nou bij zitten. 
Stijfst ra 
Ik zeg tegen die slager: geef mij eens een lekkere schnitzler, 
zo'n slappe lap, een schnitzel. 
Zegt die slager: Kom maar even mee naar achteren. 

Hij dringt zich op aan van Beusekom. 
Sta ik daar met mijn hand in een koe 
in het pik-
kedonker. 
Van Beusekom 
Weet je waar ik een godsgruwelijke hekel aan heb? 
Aan flikkers. 

Van Beusekom loopt weg. 
Stijfstra 

Ik heb zulke pakken post van vrouwen. 
Weet je wat ze schrijven? 
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'Als ik weet dat je komt ga ik al spreid', 
'Als ik de bel hoor begin ik al te zweten'. 
Zulke pakken heb ik. 

Meneer Van Geffen staat op. 
Stijfst ra 
Ik help ook wel eens vrouwen met oversteken. 
Putmans 
Van Geffen blijf nou zitten. Hij meent het niet zo. 
Stij/stra 
Ik heb ook wel eens iemand gewoon in elkaar geslagen. 
Aan het mes geregen. 
Put mans 
Van Geffen wacht even, ik ga met je mee. 

Goudzucht 
Tot ziens. 
Stijfs tra 

Meneer Van Geffen en meneer Putmans gaan 
weg. Meneer Osdorp heeft het gesprek 
zwijgend gevolgd. 
Meneer Goudzucht komt binnen en geeft 
meneer Osdorp een hand. 

0, ik heb alle tijd. 
Goudzucht 
Wij hebben iets te .bespreken. 
Stijlstra 
Waar gaat het over? 
Goudzucht 
Tot ziens. 
Stij/stra 

Ik heb een afspraak ook, met de directrice. 
Ze heeft me nodig zegt ze . . . 

Meneer Stijlstra druipt af. 
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Goudzucht 

Meneer Goudzucht helpt meneer Osdorp naar 
een stoel bij het raam. 
Hij staat achter hem en ze kijken naar buiten. 

Dat geklets hou ik niet uit. We gaan lekker in het zonnetje 
zitten, Osdorp. 
Kijk die zon eens schijnen. 
Altijd in het voorjaar krijg ik dat opwindende gevoel dat ik 
vroeger had als ik met mijn ouders naar dat kleine dorpje 
ging aan de voet van het duin. 
We stapten in Amsterdam op de trein en we zongen de hele 
weg door: 
Zoek de zon op 
dat is zo fijn 
want een beetje zonneschijn 
dat moet er zijn . . . 
In Alkmaar stapten we over op het stoomtrammetje ... 
Osdorp 
Mijn vader hield helemaal niet van treinen. 
Hij zei dat ze niet bestonden. 
En wij als jongens hadden wel eens een krant of een tijd
schrift waar een foto van een trein in stond en die hielden we 
hem dan voor en we zeiden: 
Vader dit is een trein. Dan werd hij vuurrood, stond op, liep 
naar de deur, draaide zich om en zei: 
Verraaiers. 
En dan ging hij naar het schijthuis en veegde zijn reet er mee 
af. 
Goudzucht 
Je reed onder een stralende hemel langs het Noordhollands 
kanaal. Bij de molen van Koedijk sloeg je af d~ polder in. 
Het was alsof een godenhand de weide had volgestrooid met 
bloemen, vogels in de lucht, de sloten waren vol kroos en 
eenden . .. 
Osdorp 
Die poldersloten waren wel vijf meter breed. Dan hadden we 
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van die Brabanders in dienst, dagloners, zwervers. Die deden 
hun klompen uit, namen een aanloop en sprongen over die 
sloot heen. En geeneen had er natte voeten. Mannetjes
putters. 
Goudzucht 
En dan kwam je aan op het kleine stationnetje onder de 
bomen. En dan stond Roland Holst daar met zijn stokje en 
als je uitstapte rook je de zeelucht, vermengd met de stoom 
van het lokomotiefje . .. 
Osdorp 
Er was een wijf onder die Brabanders, een manwijf. Die kon 
vechten en werken gelijk de kerels. 
Als je die een kwartje gaf dan nam ze met haar blote handen 
de ratten van de dorsvloer en beet ze de kop af, knauw. 
Alsof ze een hap brood nam. 
Goudzucht 
We wandelden door het duin naar zee. 
Op een dag zagen we een konijntje hollen en wij rennen, 
rennen er achter aan. 
Ik weet niet meer hoe het kwam ... 
Osdorp 
Maar zaterdag was een andere dag. Dan gingen de kinderen 
in het bad. 
Ze werden allemaal bij elkaar gehaald, de kleertjes werden 
uitgetrokken en dan werden ze als jonge hondjes in de tobbe 
geplonsd. En dat spetterde, dat spatte en dat maakte een 
plezier .. . 
Goudzucht 
Maar toen struikelde ik . . 
Osdorp 
Laatst is er zo'n ventje van het dak gevallen. 
Goudzucht 
Er liep een klein straaltje bloed over mijn kin ... en er 
kwamen grote rode droppen op mijn witte pakje. 
Ach jochie toch. 
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Osdorp 
De kinderen moeten spelen, ze mogen niet ziek zijn. 
Kom maar ventje. 

M'n jochie. 

Meneer Osdorp trekt meneer Goudzucht op 
schoot, en strijkt door zijn haar. 

Als ze ziek zijn dan moet je ze de hele dag bezig houden. 
We zetten al je speelgoed rond je bed en als het ene je 
verveelt dan pakken we het andere. 
Je ruikt zelfs ziek. 
Je vader is er niet, je moeder is er niet, 
maar ik ben bij je, ik heb alle tijd. 
Jochie. 

En zo doet het herenpaard 
en het herenpaard doet zo 
en zo doet het damespaard 
en het damespaard doet zo 
en zo doet het boerenpaard 
en het boerenpaard doet zo! 

Het 'boerenpaard' slaat op hol en meneer 
Goudzucht valt bijna op de grond. 
Ze horen een vrouwenstem op de gang. 

mevrouw Walewska 
Nee en nog eens nee. Begrepen?! 
Goudzucht 
Kom mee Osdorp. 
Je krijgt dikke benen. 

Het is tijd om te dineren. 
Meneer Goudzucht loopt weg. 
Meneer Osdorp blijft in de conversatiezaal. 
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mevrouw Walewska 
'Denkt u nog eens na . . !' 
Nee. 
Ik hoef niet meer na te denken. 
En niét tot ziens. Want ik zie u niet meer. 

Dokters. 

Mevrouw Walewska komt binnen en gaat aan 
een tafeltje zitten. 

Niets weten ze. Helemaal niets. 
Wat die geleerd hebben op de universiteit. 
Van ziektes ja weten ze een heleboel. 
Maar van mensen ... 
Opereren. 
Er wordt niets geopereerd. 
Ik weet wat het betekent als je gaat liggen. 
Ik heb er zoveel gezien. 
Overeind moet je blijven als je overleven wil. 
Dit is mijn lichaam. 
Mijn hele leven heb ik daar in doorgebracht en ik beslis wat 
er mee gebeurt. 
Dat is mijn recht. 
Ik laat me niet vergiftigen. 
Geen pillen, geen injecties, geen foto's. 
Niets. 
Opereren, wat denken ze wel. 
Later als ik dood ben dan mogen ze me hebben. 
Dan ga ik naar het Anatomisch Laboratorium en dan 
kunnen de studenten er nog van leren. 
Dan komt mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap. 
Dan mogen ze alles van me hebben, mijn nieren, de 
vliezen van mijn ogen . . . 
Maar nu niet, want ik zit er nog in! 

Waar bemoeien ze zich mee. 
Ik bemoei me toch ook niet met hun. 
Ik klaag nooit, ik zit niet te zeuren over vroeger ... 
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Koffers vol met foto' s heb ik en nog nooit heb ik er een 
mens mee lastig gevallen. 

Meneer van Beusekom komt ook van de 
dokter. 

Van Beusekom 
Een flapdrol. 
Dokter Korteweg was een goede dokter. 
Dit is een flapdrol. 
Ik zeg nog tegen hem dat er foto's gemaakt moeten worden 
dan kan hij het toch zelf zien. 
Weet je wat hij zegt? 
Een beetje flink zijn Van Beusekom. 
Tegen mij! 
Een flapdrol. 
Ik heb de ergste pijnen gehad en nooit een kik gegeven. 
Ik heb bijvoorbeeld nierstenen gehad. 
Een van de ergste pijnen. 
Dat is wetenschappelijk bewezen. 
Ik lag in het ziekenhuis en de mensen om me heen werden 
stil omdat ze wisten dat ik leed. 
mevrouw Wa/ewska 
Ik heb wel eens een kind gekregen. 
Van Beusekom 
Dat is iets anders. 
Dat is natuurlijk, dat is glad. 
mevrouw Wa/ewska 
Dat was een heel groot kind meneer van Beusekom. 
Het was een stuitbevalling. 
Van Beusekom 
Een steen is onnatuurlijk. 
Dat is een kristal met hele fijne scherpe puntjes en die 
moeten door een heel gevoelig kanaaltje. 
mevrouw W alewska 
Het was in een barak in de tropen meneer Van Beusekom. 
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Van Beusekom 
De omstandigheden doen er toch niet toe mens! 
mevrouw Wa/ewska 
Er was geen dokter, niemand. 
De slangen en de schorpioenen kropen er rond. 
En de angst dat het kind iets overkomt. 
Van Beusekom 
Daarna kijken ze met zo'n buis door je gemacht. 
Iedereen gaat altijd meteen plat. 
Geeft niks zei ik, steek hem er maar in. 
mevrouw Walewska 
Houdt uw mond! 
Zo is het wel genoeg. 

Mevrouw van Draden is ook op het spreekuur 
geweest. 

mevrouw Van Draden 
Wat is dat een aardige man. 
U bent zo flink, zei hij. Nog nooit heb ik iemand ontmoet 
die zoveel ellende en verdriet heeft meegemaakt en die zich 
zo dapper door het leven heeft geslagen. 
Het lijkt wel of hij door me heenkijkt, zo intelligent. 
Als ze dat nou eens wat vaker zouden zeggen, dokter, dan 
zou het leven heel anders zijn. Hier hoor je zoiets in elk 
geval nooit en ik heb het toch echt heel moeilijk gehad. 

Meneer Stijlstra komt binnen met bordjes met 
boterhammen. 

Toen is hij ook meegegaan naar mijn kamer. 
Ja dokter, al die kleertjes heb ik zelf gemaakt. Voor mijn 
kleinkinderen. 
Hij keek me met zoveel bewondering aan. 
Van Beusekom 
Omdat hij niet wist wat hij zeggen moest. 
Stijfs/ra 
Ik heb hem een receptje voor uitenásie gevraagd. 
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Ik heb het niet gekregen. 
Voor u nog geen uitenasie. U krijgt nog een paar keer van 
die kleine blauwe pilletjes. 
Die heb ik al dubbel. 
Misschien kan ik ze ruilen met iemand die ook dubbele 
heeft. 

Van Geffen 
Alles. 

Meneer Stijlstra gaat weg. 

Meneer van Geffen komt stralend binnen. 

Ik mag alles weer eten. 
Ik kom net van de dokter af. H ij zegt: Meneer van Geffen, 
gaat u eens rustig zitten, ik heb een prettige mededeling voor 
u. Vanaf vandaag kunt u weer alles tot u nemen. 
Twintig jaar heb ik toch op dieet gestaan mevrouw Van 
Draden, dat weet u toch. 
Alles hebben ze op me uitgeprobeerd: geen, hoe heet dat . .. 
geen eiwitten, dan weer vier maanden geen koledraden, dan 
alles weer gekookt, niks gebradens ... , zonder vet. 
mevrouw Wa/ewska 
Louis, je hoeft toch niet alles te geloven wat ze zeggen. 
Van Geffen 
Nee, hij heeft gelijk. 
Hij zei ook: Meneer van Geffen die operatie vergeten we. 
Ik hoef niet meer geopereerd te worden en die pijnen gaan 
ook vanzelf weg. Medicijnen hoef ik ook niet meer te 
nemen. Alleen die ene nog; die witte met dat spleetje in het 
midden. Die andere kunt u gerust van me hebben mevrouw 
Walewska, ik heb nog een heel buisje staan. 
Voor mij is het Kerstmis vandaag. Van Geffen ligt weer in 
de wieg. Ik begin van voren af aan. 
Ik hoef ook niet meer aan de dieettafel te zitten. 
Dat waren chagrijnen, verschrikkelijk. 
Ze zaten gewoon te vechten om één plakske worst. 
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mevrouw Van Draden 
Ga maar zitten. 
Van Geffen 
Ik mag alles weer eten. 
Noem maar wat op. 
Van Beusekom 
Bloedworst. 
Van Geffen 
Bloedworst. Mag ik rustig eten. 
Noem maar iets mevrouw Walewska. 
mevrouw Walewska 
Mangistan. 
Van Geffen 
Wat? 
mevrouw Walewska 
Mangistan. 
Van Geffen 
0 ja. Borden vol mangistan, zoveel als ik maar wil. 
De hoofdzuster zei ook: als u trekt hebt in een borreltje gaat 
u maar naar de centrale ijskast. Kunt u het zelf nemen. 

De anderen fluisteren, geven elkaar tekens. 

Gezellig zo met z'n allen. 
Zwijgend wordt er verder gegeten. 

Voor mij is het Kerstmis en Pinksteren tegelijk. 
Mevrouw Walewska staat op. 

mevrouw Walewska 
Louis, ik zag je lopen met zo'n scheepje in een fles. 
Interesseer jij je voor scheepsbouw? 
Van Geffen 
Schepen! Ja dat vind ik mooi. 
mevrouw Walewska 
Ik heb in mijn kamer nog een boek met oude gravures. Er 
staan dwarsdoorsneden in van Vikingschepen. 
Van Geffen 
Dat hebben ze van mij ook gemaakt, een dwarsdoorsnede. 
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mevrouw Walewska 
Als je wilt mag je het hebben. 
Kom het maar eens halen. Je weet waar mijn kamer is? 

Ze gaat weg 
Van Geffen tegen Van Beusekom 
Ik heb een boek gekregen! 

Mevrouw Van Draden komt naar Van Geffen 
toe. 

mevrouw Van Draden 
Het beste maar. 
Kom nog eens langs. 

Van Geffen 

Ze gaat ook weg. 
Meneer Osdorp staat op en schudt meneer 
Van Geffen zwijgend de hand en gaat weg. 

Hij geeft mij een hand. 
Midden op de dag! 

Meloen. 

Van Beusekom kauwt achteroverleunend op 
zijn brood. 

Dat heb ik nou nog nooit gegeten. Is dat lekker? 
Van Beusekom 
Laf. 
Van Geffen 
En augurken? 
Van Beusekom 
Bitter. 
Van Geffen 
Dan neem ik dat niet. 
Mijn hele leven heb ik gebeden. Ik heb het altijd geweten, er 
is hoop. 
Ik ben blij/ dat onze lieve heer me niet in de steek heeft 
gelaten. 
Eind goed al goed. 
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Gezellig zo. 
Van Beusekom 
Ik heb het op. 

Ik ga er eens vandoor. 
Ik heb een afspraak. 
Van Geffen 
Gezellig zo met mekaar. 
Van Beusekom 
Ik moet gaan. 

Hij staat op. 
Tot ziens. Het beste nog maar. 
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Bep 

Bep plakt met spuug een krul op haar voor
hoofd en komt naar Van Beusekom toe. 

Sta je op mij te wachten? 
Van Beusekom 
We hebben toch een afspraak? 
Bep 
Sta je allang op die kouwe gang? 

Ze omhelst van Beusekom. 
Even lekker warm tegen elkaar aan zo. 
Even wrijven. 
Van Beusekom 
Laten we liever naar buiten gaan. 
Bep 
Geef mij maar een arm. 
Wat is het heerlijk buiten. 
Ruik eens wat een kille lucht, zo knapperig. 
Wat een kou, heerlijk. 
Zie je die bomen wat mooi? 
Van Beusekom 
Zulen we hier dan maar? 
Bep 
Al dat zilver op die bomen. Weet je wat dat is? 
Dat zijn katjes. 
Die zijn zo zacht, die kàn je niet kapot krijgen ook al zou je 
het willen. 
Van Beusekom 
Ja. Zullen we hier? 
Bep 
Nee daar ligt een modderplas. We gaan samen lekker 
zoeken. ~ijk eens, hier zijn allemaal blaadjes, bruin en geel 
en rood .. . 
Van Beusekom 
Je wil toch wel? 

Ze kijken elkaar aan. 
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Bep 
Als we het samen doen. 

Ze beginnen hun kleren los te maken. 
Bep houdt opeens op. 

Van Beusekom 
Wat is er. Is er iemand? 
Bep 
Kun je eerst iets aardigs zeggen? 
Van Beusekom 

Meissie. 

Bep gaat verder. 
Daar gaan we dan. 
Bep 
Samen. 

Ze gaan gehurkt op de grond zitten en 
houden elkaar in evenwicht. 

Van Beusekom 
Tegelijk. 
Bep 
Leun maar op mij. 
Van Beusekom 
Mijn Achillespees is te kort. 
Bep 
En rustig. Samen. Samen. 
En tegenhouden, dat het langer duurt. 
Zit je ook goed zo? 
Van Beusekom 
Laat rriaar komen. Toe maar. 
Bep 
Tegelijk. 
Van Beusekom 
Het komt er al aan. 
Bep 
Bij mij ook. 
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Van Beusekom 
Laat maar komen meissie. 
Bep 
Tegendrukken. 
Van Beusekom 
Doorgaan. 
Bep 
Tegendrukken 
Van Beusekom 
Doorgaan. Laat maar komen. 
samen 
Jaaa . .. 

Ze bekijken elkaars poep. 
Bep 
Wat heb jij een lekkere harde zeg. Zo stevig. 
Dat heb ik nou in jaren niet meer gehad, bij mij is het alle
maal spetter. 
Wacht even dan pak ik een blaadje. 
Van Beusekom 
Als je mij alleen maar even ophelpt. 
Bep 
Even afvegen. 
Ik kom zo bij jou. 
Van Beusekom 
Het zit aan je vinger 
Bep 
Ik zie een heel mooi blaadje om je af te vegen. 
Van Beusekom 
Je hoeft mij niet af te vegen. 
Bep 
Jawel. 
Van Beusekom 
Het hoeft niet: ik knijp het af. 
Bep 
Kijk eens wat een lekker blaadje. 

Ze loopt om hem heen en kijkt. 

146 



Jij bent helemaal schoon daar! 
Van Beusekom 
Zei ik toch. 
Als je me nou niet helpt val ik nog in mijn eigen stront. 

Bep 

Ze helpt hem overeind. Ze staan tegenover 
elkaar. 

Het is helemaal rood van jou. 
Van Beusekom 
Van de bietjes. 
Bep 
Bij mij is het al helemaal weggezakt. 
Van Beusekom 
Je moet eens naar de dokter. 
Ga je mee? 

Ze blijft staan. 
Bep 
Kun je nog even iets aardigs zeggen? 
Van Beusekom 

Mijn meissie. 
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Van Geffen 

Meneer Van Geff~n zit helemaal alleen in de 
conversatiezaal. 
Hij begint zachtjes te neuriën, steeds luider, 
tot hij uit volle borst het slavenkoor van 
Verdi zingt; 

V apenceros . . . 

Kent u dat lied mevrouw Walewska? 
Vapenceros. 
Dat was altijd op de Belgische radio, zondagsmiddags. 
Belcanto. Grif om twee uur. Daar kon je de klok op gelijk 
zetten. Ik weet het nog heel goed. 
Ons vader lag altijd op de bank met de krant over z'n kop 
henen en de kinderen zaten er omheen mee te luisteren. Het 
was hartstikke stil. 
En toch was het gezellig, raar hè. 
Ons vader had ook uitgelegd wat dat betekende, Vapenceros. 
Dat waren de slave"n. Die hadden vastgezeten en die werden 
weer vrijgelaten. Die hadden als het ware twintig jaren op 
dieet gestaan en ineens mochten ze alles weer eten. Ze 
trokken door de woestijn en je kon gewoon hóren dat ze 
weer vrij waren. 
Vapenceros . . . 

Hij zingt uitbundig, verslikt zich in zijn 
brood. 

Kom er even gezellig bij zitten mevrouw Walewska. 
Dat is allemaal niks gedaan zo alleen aan tafel. 
Zo ja. 

Hij zit nu tegenover een lege stoel. 
Bij ons thuis waren we met z'n tienen, soms wel met z'n 
twintigen als de verloofdes over de vloer waren. 
Ons vader zei dan altijd: blijft maar eten. 
Dan pakte hij de bal gehakt, deed er een stuk brood bij en 
dan werd het zo een grote bal. 
Zo ging dat. 
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Ja dat was altijd gezellig aan tafel. 
We hadden van die jonge eendjes. Als we gegeten hadden 
pakte ons vader één van die beestjes op en liet ze over de 
tafel lopen, met de pootjes door de sauskom heen. En 
moeder zat dan met een groot wit schort aan het eind van de 
tafel en die zag je kijken, met haar ene oog zo van: dat geeft 
vlekken dat geeft vlekken en met het andere: het is toch 
gezellig. 

Dat is nou gek. 
Ik heb u altijd willen zeggen dat u van die mooie zwarte 
ogen hebt, zo echt zwart. 
Zo. Nu heb ik het gezegd ook. 
Ik heb vroeger ook eens iemand gekend met van die zwarte 
ogen. Dat is nooit iets geworden, nee. 
Bij ons zijn ze allemaal het huis uitgegaan, allemaal 
getrouwd. Ik was alleen overgebleven. 
Dat geeft niks hoor. 
Ik kon heel goed tegen alleen zijn. 
Ik heb me nooit verveeld. Nooit. 
Ik was lid van wel vier verenigingen als het er geen vijf 
waren. 
En puzzelen ook. Ik had een puzzel van anderhalve vierkante 
meter, die paste niet op de tafel. 
Allemaal bomen. Kunt u nagaan -hoe moeilijk of dat was. In 
vier uur tijd had ik hem liggen. 
Kinderen kwamen ook altijd naar mij toe, ik had altijd 
snoepkes voor ze. Als ze naar boven kwamen dan hoorde ik 
het al: dat is een pepermuntje, dat is een dropje. Ik weet het 
nog heel goed. 
Op een dag hadden die kinders een kuil gegraven mevrouw 
Walewska. Twee meter diep, tot aan het gele zand. Het 
water kwam al omhoog. 
Ik zit boven en ineens is het zo stil, zo raar stil. Ik ben naar 
beneden gegaan en toen moest ik het wel zien: de zijkant was 

149 



helemaal ingevallen. 
Die kinders zaten onder het zand. 
Ik heb nog geprobeerd ze uit te graven. 
Ze hadden natuurlijk willen roepen maar hun mond zat vol 
zand ... 

Hij blijft stilletjes zitten. 
Hij huilt achter zijn brilletje. 

Meneer Goudzucht is binnengekomen en 
stapelt de bordjes op. Meneer Stijlstra komt 
zachtjes achter hem staan en zingt: 

meneer Stijlstra 
Zoek de zon op dat is zo fijn . .. 
meneer Goudzucht 
. .. want een beetje zonneschijn dat moet er zijn 
meneer Stijlstra 
Al is mijn achterband wat zacht 
het geeft niet lieve pop . . . 
meneer Goudzucht 
... spring maar achterop, spring maar achterop 
spring maar achterop . .. 
meneer Stijlstra 
Tonia ... 
Tonia driemaal in de rondte hopsasa. 

Ze stralen in elkaars aanwezigheid en 
vullen elkaar aan. 

Met z'n tweeën is het beter dan alleen .. . 
. . . want alleen is het zo eenzaam o m je heen .. 
Kijk eens naar de poppetjes in mijn ogen .. . 
. . . kijk eens naar het kuiltje in m'n kin .. . 

Ze komen heel dicht bij elkaar. 
0 wat ben je mooi ... 
. . . o wat ben je mooi . . . 
. . . zo mooi heb ik in jaren niet gezien .. 
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. . zo mooi ... 

Jingle bells 
jingle bells 

Gefascineerd brengen ze hun lippen tegen 
elkaar. 
Meneer Putmans komt binnen. 
Betrapt zetten meneer Stijlstra en meneer 
Goudzucht luid in: 

jingle all the way . 

Goudzucht 

Meneer Stijlstra gaat weg. 

De conversatiezaal loopt vol. 
Meneer van Geffen en meneer Putmans gaan 
zitten. 
Meneer van Beusekom neemt als altijd een 
stoel ergens alleen. 
Meneer Goudzucht begint druk te praten en 
gaat ook zitten. 

Er kwam bij ons eens een jochie van de loodgieter aan de 
deur en die presenteerde de rekening: Lek gezocht maar niet 
gevonden. Vijfentwintig piek. 
Put mans 
Heb je het tegen mij? 
Ik weet best wat je bedoelt, ik ken jullie soort. 
Neerkijken op werkende mensen, op mensen die hun handen 
gebruiken. Mijn hele leven heb ik mijn handen gebruikt, 
alles heb ik kunnen maken. 
Ze wisten me altijd te vinden. Gouden handen heb jij Putje, 
zeiden ze altijd. Met alle materialen kon ik werken, met hout 
en met ijzer ... 
Toen ik hier ben gekomen ben ik ·niet op mijn reet gaan 
zitten zoals jullie. Ik ben wat gaan doen. 
Moet je kijken hoe jullie daar zitten. Toen ik hier 
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kwam zaten jullie al net zo. Twee parkieten op een stokje. 
Van Beusekom 
Van hier uit zijn het er drie. 
Put mans 
Ik zei tegen de directrice: als er iets te doen is, zeg het maar. 
Ze zei: 'Meneer Putmans, daar is de werkplaats'. Als je me 
zoekt kun je me daar vinden. 
Van Beusekom 
Ik zoek je niet. 
Putmans 
Ik heb een crucifix gemaakt van achtduizendzevenhonderd
tweeënveertig lucifertjes. Zo groot. 
Vakwerk Putje, zeiden ze. 
Weet je waar ik het veertien dagen lager terugvond? 
In de vuilnisbak. 
Van Beusekom 
Nogal wiedes. 
Wat heb je nou ook aan een crucifix. 
Je moet iets maken waar je wat aan hebt, een doosje of 
zoiets. Voor postzegels. 
Put mans 
Weet je wat ik voor jou zal maken? Een grote doos. 
Eentje waar je precies inpast. 

Een meisje komt binnen. 
Annemarie 
Is dit de conversatiezaal? 
Mag ik binnenkomen? 
Ik ben Annemarie. 
Van de MAVO hierachter. 

Gretig wordt ze ingehaald. 
Zo goedenmiddag. Kom binnen. 
Annemarie 
Wij zijn bezig met een project. 
Put mans 
Een project? 
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Annemarie 
Een soort onderzoek over ... oude bejaarden ... ouden 
van dagen. 
Put mans 
Dan ben je hier precies aan het goede adres. 

Meneer Goudzucht gaat staan. 
Goudzucht 
Meisje, misschien is dit iets voor je project: 
Ik heb zoveel herinneringen 
als bladeren ritselen aan de bomen 
als rieten ruisen langs de stromen 
als vogels het azuur ... 
Van Geffen 
Hij is het vergeten. 
Goudzucht 
Ik ben het helemaal niet vergeten. 
Ik weet het niet meer. 
Annemarie 
Onze directeur heeft de directrice van hier gebeld . . . 
Van Beusekom 
Zo, kennen die mekaar. 
Annemarie 
.. . en toen had ze gezegd dat ik maar moest praten met 
degene die het minste bezoek krijgt. 
Ik heb de naam ergens opgeschreven ... 

Put mans 

Ze bladert in haar schriftje. 
Allemaal schuiven ze naar het puntje van hun 
stoel. 

Ik ken jou. Jij komt 's morgens toch langs op zo'n hoge 
zwarte fiets? Zie je wel, ik ken jou. 
Van Beusekom 
Zeg maar ja. 
Annemarie 
Hier heb ik het: meneer Van Beusekoms. 
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Van Beusekom 
Dat ben ik. Zonder -s. Kom. 
Annemarie 
Mag ik gaan zitten? 
Van Beusekom 
Natuurlijk. 
Dus jij komt bij mij op bezoek. 
Annemarie 
Voor het project. 
Van Geffen 
Van Geffen, staat dat er ook bij? 
Van Beusekom 
Nee. 
Annemarie 
Zal ik straks ook even bij u komen? 

Tevreden gaat hij weer bij Goudzucht zitten. 
Van Geffen 
Ze komt strakjes even bij mij. 
Put mans 
Annemarie, fietst dat nou gemakkelijk zo'n strakke broek? 
Van Beusekom 
Daar kan zij toch niks aan doen, dat is mode. 
Annemarie 
Ik heb een cadeautje voor u meegebracht. 

Meneer Van Beusekom maakt het pakje open. 
Er zit een stropdas in. 

Van Beusekom 

Ik heb last van mijn strot, dat verdraag ik niet. 
Misschien kan je het ruilen voor sigaretten. 
Je kan het afgeven bij de portier, zeg er dan bij: voor Van 
Beusekom. 
Put mans 
Jij hebt een goed figuur. 
Mag ik jou een raad geven? 
' s Morgens vroeg als je wakker wordt moet je, voordat je 
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gaat eten, buiten in de kou je borsten wassen met ijskoud 
water. Dan blijven ze sterk en gezond. 
Van Beusekom 
Die schrikken zich stijf. 
Putmans 
Dat is nog een recept van mijn moeder zaliger, man! 

Annemarie zit klaar met potlood en papier. 
Annemarie 
Mijn eerste vraag is: hoe lang bent u hier al? 
Van Beusekom 
Vier jaar vijf maanden en drie weken. 
Put mans 
Annemarie, is dat je eigen kleur haar? 
Annemarie 
Er zit henna doorheen. 

Dat is een plantje. 
Van Geffen 
Ze heeft een plantje in d'r haar. 
Putmans 
Haar is het sieraad van de vrouw. 
Annemarie 
Vraag twee: hebt u veel contact met de andere bewoners? 
Van Beusekom 
Met sommige wel, met anderen niet. 
Dat ligt aan die andere persoon. 
Annemarie 
Mijn derde vraag is: waarom bent u hier. 

Van Beusekom 

Dat is toch geen vraag. 
Putmans 
Geef dat meisje nou antwoord, ze heeft het nodig voor d'r 
opstel. 
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Van Beusekom 
Doe jij het dan als je het zo goed weet. 
Hij doet het verder. 
Dit is toch geen gesprek. 

Hij loopt weg naar de andere tafel. 
Annemarie 
Mag ik u dan wat vragen stellen? 
Put mans 
Best. 

Annemarie 
Hoe heet u? 
Putmans 
Putmans. 
Annemarie 

Meneer Putmans komt bij haar zitten. 

Hoe lang bent u hier? 
Vanaf een afstand: 

Van Beusekom 
Heel lang. Hij was hier al vóór mij. 
Annemarie 
Hoe is het contact met de buitenwereld? 
Put mans 

Van Beusekom 
Nou? 
Put mans 
Waarom wil je dat allemaal weten? 
Annemarie 
Voor school. 
Als het goed wordt komt het misschien in de schoolkrant. 
Putmans 
Wat moet je daarmee in de schoolkrant. 
Mijn lieve kind ik zal jou eens wat vertellen. 
Schrijf op. 
Mijn eigen dochter, ze was mijn lieveling, heb ik al meer dan 
een jaar niet gezien. 
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Veertien dagen geleden ben ik hier weggelopen. Ik hield het 
niet meer uit. 
Ik heb de bus genomen en ben gewoon naar huis gegaan. 
Op de hoek van de straat staat mijn kleinzoon. 
Ik blijf staan, hij ziet me, hij komt naar me toe. 
Weet je wat hij vroeg? 
'Zoekt u iets meneer?' 

Schrijf maar op. 
Zet dat maar in de schoolkrant. 
In de echte krant moeten ze het zetten. 
Op de voorpagina. 
Voor de televisie moeten ze het brengen hoe ze mij hier in de 
steek hebben gelaten! 

Van Beusekom 
Nou is ze helemaal in de war. 

Annemarie pakt haar spulletjes bij elkaar. Ze 
wil weggaan. 

Van Geffen 
Annemarie ... 
Je zou toch nog effekes bij me komen zitten? 
Ik pak even een stoel voor je. 

Zo. 
Góh. 
Nou ... 
Ik heb niks te klagen. 
Annemarie 
Mooi uitzicht hebt u hier. 
Van Geffen 
Ja. Nieuwbouw. 
Koopwoningen, allemaal jonge gezinnen. 
Annemarie 
Wat doet u hier zo de hele dag? 
Kaarten? 
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Van Geffen 
0 ja ... kaarten ... 
Annemarie 
Biljarten? 
Van Geffen 
Biljarten? Ja . . . ook. 
Annemarie 
Lezen? 
Van Geffen 
Lezen. Ja een beetje. 
Het geeft zo'n rommel hè. 
Maar het mag wel. Alles wat ge maar wilt zeggen ze. 
Het is vrije keuze. 
Annemarie 
0 dat was ik bijna vergeten: ik moet nog een titel hebben. 
Wat voor raad zou u als oudere aan een jongere geven. 
Van Geffen 
Een raad? 
Er wil me zo gauw niks te binnen schieten. 

Een raad. 

Meneer Van Geffen zoekt hulp bij meneer 
Van Beusekom. 

Van Beusekom 
Een raad? 
Van Geffen 

Het leven .. . 
Van Beusekom 
Het leven ... 
Van Geffen 
Het leven. Punt. 
Van Beusekom 
Het leven ... verder. 
Van Geffen 
Het leven geeft. Punt. 
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Van Beusekom 
Het leven geeft . .. wat? 
Van Geffen 
Het leven geeft de mogelijkheid. 
Van Beusekom 
Het leven geeft de mogelijkheid óm . 

Meneer Van Beusekom geeft meneer 
Goudzucht een duw. Hij schrikt wakker. 

Een raad. Ze vraagt een raad. 
Het leven geeft de mogelijkheid om ... en dan. 
Goudzucht 
Ik liep op een landweg en ik dacht waar gaat deze weg naar 
toe. Plotseling komt er een mol uit de grond en ik zei: mol 
mol doe me een lol en zeg me waar deze weg naar toe leidt. 
Ik ben blind samen met de andere blinden, zei hij en dook 
de grond weer in. 
Ik begon sneller te lopen. 
Toen schoot er een haas voor mijn voeten langs. 
Ik riep: haasje haasje zeg me waar deze weg naar toe leidt. 
Geen tijd geen tijd hoezeer het mij ook spijt, en weg was hij 
weer. 
En ik begon me haast te haasten. 
Toen daalde er een ekster op de weg neer en ik zei: 
Ekster ekster, kun je me zeggen waar deze weg naar toe 
leidt? 
Ieder voor zich en God voor ons allen kraste de ekster en 
verdween in de lucht. 

Annemarie mompelt iets over gymnastiekles 
en haast zich weg. 

Ik begon te rennen tot ik kwam bij een groot zwart gat. In 
het gat zat een rat. 
Ik zei: rat alsjeblieft zeg me waar deze weg naar toe leidt. U 
bent aan het einde van de weg meneer. U bent weer aan het 
begin. Als u wat rustiger had gelopen en wat meer om u 
heen had gekeken had u langer van de weg kunnen genieten. 

Allemaal staan ze op en gaan weg. 
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Bep richt zich direct tot het publiek. 
Bep 
0 wat heb ik het warm. 
Wat is het hier heet jongens. 
Mijn kop klapt zowat uit elkaar. 
Hebt u het nou niet heet? 
Ik drijf, u mag het rustig weten. 
Van onder tot boven. 
Maar ja, ik heb koorts. Tweeënveertig graden, dat is niet 
mis. 
Maar daar wil ik het niet over hebben, ik heb zoveel gehad 
in mijn leven. 
Hier heb ik wel eens een knobbel gehad. 
Toen zijn ze met een soort pistool gekomen. 
Hebben ze het weggeschoten. 
Komp het hiér weer terug. 
Daar gaan we dus niet over praten, u begrijpt wel wat ik 
bedoel, dat is allemaal ellende, niet. 
Ik ben ziek. 
Ze zijn aan m'n bed komen staan. 
Met z'n vieren zijn ze komen rukken. 
Meid komp er nou uit! 
Omdat ze me vanavond nodig hebben, ze willen lachen. 
Kijk, ik zal het uitleggen. 
We hebben hier straks zo'n bonte avond, iedereen doet iets. 
Zij zijn wel leuk, maar om mij moeten ze lachen. 
Ze blijven er bijkans in. 
Echt waar. 
Ik schijn iets te hebben. 
Ik heb iets. 
Ik heb hèt. 
Zal ik u effe een indruk geven? 
Ik vind het zo jammer als u het zou missen vanavond omdat 
ik ziek ben. 
Kijk. 
Ik komp het toneel op en dan beginnen ze al te lachen. 
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Ik doe net of ik niks merk. 
Ik ga zitten. 

Achter een tafeltje. 
Ik voel de spanning in de zaal stijgen en ineens zeg ik dit: 
Goedenavond dames en heren, hier zijn de nieuwsberichten. 
Dat verwacht je niet. 
Snappie? 
Sssst. 
Dan zeg ik dit. 
De Sinaï. 
Hedenmorgen zijn in de Sinaïwoestijn twee tanks op elkaar 
geklapt. 
Bonk. 
Kijk, dat kèn dus niet. 
In de woestijn zijn helemaal geen tanks, plus er is zoveel 
ruimte dat je niet op elkaar kèn botsen. 
Snappie? 
Kunt u mij daarachter wel verstaan? 
U mag het best laten merken. 
Zij lachen zich rot. 
Soms slaat de angst me om het hart, het houdt een zeker 
risico in als je leuk bent. 
Ik zag er eens één zo van z'n stoel vallen. 
Met een ambulance zijn ze hem op komen halen. 
Weg. 
Ik ben gewoon doorgegaan. 
Italië. 
Hedenmorgen is een groep toeristen bij de beklimming van 
de vulkaan de Vesuvius door een lavastroom overvallen. 
Kijk dat ken dus wèl. 
Maar zij lachen omdat ze denken: hadden ze maar niet op 
vakantie moeten gaan. 
Snappie? 
Voel je? 
Omdat zij dus nooit op vakantie kunnen gaan. 
Hebben ze leedvermaak. 
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Dat is humor. 
Geef het maar toe. 
Ik persoonlijk lach me rot als iemand van de trap afvalt. 
Eerlijk~ 

Wat is er nou gezonder dan een lach. Het is de beste dokter 
zeg ik altijd maar. 
Dan zeg ik deze. Die vind ik leuk. 
De EEG. 
Hedenmorgen is minister Van der Stoel tijdens de zitting van 
de Europese ministerraad van zijn stoel gevallen. 
Dat is toch énig niet. 
Ik vind het nu zo jammer dat ze dat niet in het nieuws 
brengen. 
Daarom breng ik het. 
Plus het heeft een diepere betekenis. 
Kijk. 
Hij zit dus in een zitting van de ministerraad. 
Plus hij zit op de zitting van z'n stoel. 
Hij heet Van der Stoel 
en valt dan van z'n stoel. 
Snappie? 
Dat heb te maken met taal. 

Ze staat op. 
Maar waar het mij om gal!t is dat u kunt lachen. 
Ik ga weer in bed. 
Ken u mij nou allemaal effe beterschap wensen? ... 
effe zeggen: ga jij maar lekker slapen? 
Daaaag. 
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zoon 
Dag vader. 

Een man van in de veertig komt naar Osdorp 
toe die in zichzelf gekeerd op een stoel zit. 

Vader . . vader. 
Meneer Osdorp kijkt op. 

zoon 
Dat had je niet verwacht hè? 
Je ziet er goed uit. 
Zullen we in de zon gaan zitten, bij het raam? 

Zie je wel dat het hier zo kwaad niet is? 
Osdorp 
Welnee. 
zoon 
Je kijkt er van op hè . .. 
Osdorp 
Zeker. 
zoon 
dat ik op een gewone werkdag even kom. 
Het moet er maar eens van komen dacht ik. 
Osdorp 
Jaa. 
zoon 
Zullen we hier gaan zitten? 
Hilde past op de zaak dus het kan net een uurtje. 
Osdqrp 
Kijk eens aan. 
zoon 
Weet je dat er geen dag voorbij gaat of Jantje vraagt om 
zijn op~? Geef opa een zoen zei hij. 
Osdorp 
Kijk eens aan. 
Het is de angst. 
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zoon 
Ik heb groot nieuws vader. Herinner je je dat je altijd zei dat 
we de achterkamer er bij moesten trekken? 
Osdorp 
Toktoktoktoktok. 
zoon 

Dat hebben we gedaan. 
Osdorp 
Daar is die kip weer. 
Vroeger hadden we veel kippen. Deze hier loopt me nog 
steeds achterna. Van een hond zou je dat verwachten, maar 
van een kip .. . 
zoon 
Vader, we hebben het achterkamertje erbij getrokken. 
Het ziet er goed uit, je moet eens komen kijken. 
Wat dat betreft gaat alles prima. 
Osdorp 
Met mij ook. 
zoon 
Het zijn moeilijke tijden vader. 
Osdorp 
Zeker. 
zoon 
Maar dat hoef ik jou niet te vertellen, jij kijkt toch ook naar 
de televisie. 
Ik heb een paar problemen vader. 
Osdorp 
Wie niet. 
zoon 
Ik heb wat schulden gemaakt. 
De verbouwing is wat duurder uitgevallen en ik dacht weet je 
wat, ik ga eens met vader praten. 
Wat ik u eigenlijk wilde vragen vader, dat geld, die tien
duizend gulden, dat staat daar maar op de bank. 
Ik heb het er met Henk al over gehad, ik wilde je vragen of 
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je me niet wat van dat geld zou kunnen lenen. Dan ben ik 
uit de zorgen. 

Meneer Osdorp kijkt hem voor het eerst aan. 
Osdorp 
Wie ben jij eigenlijk? 
Nou moet u eens goed naar mij luisteren. 
Ik zou liever willen dat u wegging. 
U hebt kennelijk veel te vertellen maar het interesseert me 
niet. Het gaat me het ene oor in en het andere weer uit. Ik 
heb belangrijker dingen aan mijn hoofd. 
Maar ik zie wel, ook al zou ik u vragen uw mond te houden 
dan zou u het toch niet doen. 
U bent dom, u praat gewoon door. 
Als u nog één woord zegt dan slá ik u de kamer uit. 
Begrepen? 
Nou denkt u misschien dat is een oude man, die doet dat 
niet ... ik doe het wel. 
Nog één woord en ik sla. 
Gaat uw gang. 

zoon 

Vader ... 

Osdorp 
God 

Meneer Osdorp slaat met grote kracht op hem 
in. 
De zoon doet pogingen hem tot rust te 
brengen maar kan tenslotte niet anders dan 
weggaan. 

u geeft ons kinderen zo klein en zacht 
wat maakt ze zo groot en zo hard. 

Hij bemerkt het publiek. 
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Ik ben bang. 

Verbijsterd kijkt hij van de een naar de ander 
maar blijft rustig. 

Niet voor jullie, jullie interesseren me niet. 
Ik heb de laatste tijd veel waar ik niks mee kan beginnen, 
maar zoveel als nu ... 
Ik ben bang want ik weet niet hoe. De tijd is gekomen om 
mij aan God over te geven, maar hoe ... 
Ik heb lezen en schrijven geleerd maar dat niet, daar wordt 
niet over gepraat. 
Ook hier niet. Soms ga ik wel eens naar beneden naar de 
conversatiezaal. Daar zitten dan zo'n man of tien, ik ga er 
tussen zitten en het enige waar ze het over hebben is de 
koffie. Urenlang. De één wil liever koffie met suiker, de 
ander zonder, die mag geen koffie meer hebben, die had 
zulke lekkere koffie op zijn werk vroeger enzovoorts. 
Uren. 
En ik zit ertussen en het zweet staat in mijn handen. 
Ik denk dat ik gek wordt. En als er dan een stilte valt dan 
kan ik het niet laten, dan zeg ik plotseling, zomaar zonder 
dat het ergens mee te maken heeft: Onze dood is zeer nabij . 
Dan worden ze stil en kijken hulpeloos om zich heen, als 
schapen. 
Dan schiet er snel een zuster toe en zegt: Meneer Osdorp niet 
zo somber. 
Dan zeg ik: Natuurlijk niet. Neem me niet kwalijk. 
Somber ben ik niet, ik stel alleen een feit vast. 
Ik heb veel bezoek, veel kinderen en dieren en oude 
vrienden. 
Ik zeg laatst tegen die hoofdzuster : Ik heb gisteren nog een 
fijn gesprek gehad met meneer Kabel. 
Zij zegt: Dat is onmogelijk, meneer Kabel is al twee jaar 
dood. Ik zeg: Dat hoeft u mij niet te vertellen. Dat weet ik 
ook wel. Maar hij was hier en ik heb met hem gesproken 
zoals ik nu tegen u spreek en dat heeft met zijn dood niets te 
maken. 
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Later hoor ik haar tegen iemand op de gang zeggen: Hij is 
ver heen ... 

Soms zit ik alleen op mijn kamer. Dan is het heel stil, dan 
zit ik ook heel stil en langzaam voel ik de hand van God 
ergens diep van binnen. Die hand reikt en ik wil die hand 
een houvast geven, er iets in leggen zodat God mij als een 
licht aan en uit kan doen. Dan lukt het bijna . . . en dan 
wordt de deur opengegooid en zo'n fris jong meisje roept: 
thee. 
Geen respekt. 
Respekt voor mij daar gaat het niet om. Maar geen respekt 
voor God! Voor wiens aangezicht wij niets dan vliegen zijn. 

Meneer Osdorp zingt voluit 
in een opwelling: 

Wil mij als een kind geleiden 
dat alleen de weg niet vindt. 
Neem mijn hand in uwe handen 
en geleidt mij als een kind ... 

Hij ziet plotseling iets voor zich, 
opent zijn ogen wijd. 

Ach ben jij dat Anton . 
Dat is de kleinste van allemaal. 
Die noem ik Anton. 
Slim ventje ben je. 
Krijg ik die tekening van jou? 
Je houdt hem verkeerd om. 
Wat? 

Stijfst ra 

Hij buigt zich voorover alsof een kabouter iets 
in zijn oor wil fluisteren. Plotseling schrikt hij, 
richt zich op en valt dan in zijn volle lengte 
op de grond. 
Iedereen snelt toe. 

Hij heeft de verkeerde medicijnen genomen. 
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Put mans 
Hij lééft! 
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Ze helpen hem overeind. 
Verbaasd staat meneer Osdorp op. 



Kom d'r in 
zet je hoed af 
kom d'r in 

De bonte avond begint. Iedereen zit stralend 
op een stoel. Meneer Van Geffen loopt rond 
en maakt korte praatjes met het publiek. 
Dan zingen ze allemaal: 

schuif je stoel maar bij 
doe maar net 
of je thuis bent 
en zet al je zorgen opzij. 
Van Geffen 
Damens en heren goedenavond. 
Hartelijk welkom op onze bonte avond. 
Ik zal het even uitleggen: van onze organisatie uit hebben we het 
zo gedacht ... we kunnen niet allemaal de eerste zijn, we 
hebben lootjes gemaakt en ik ben als eerste uitgeloot. Ik heb 
iets gemaakt en dat ga ik nu voor u spelen. 
Het heet: Overgang. 

Overgang ... 

Op zijn schippersklavier speelt hij een 
impressie,.een vrolijk muziekje en dan een 
ernstige, mooie melodie. 

Zo van het één in het ander als het ware. 

Meneer Goudzucht is nummer twee. 
Dames en heren 
Ik wil u graag een toneelstuk voorspelen uit mijn na te laten 
werk. 
Ik heb vele bladen vol geschreven, het heeft nergens toe 
geleid. 
Niets leidt ergens toe in dit leven. 
Er zijn in dit huis geen rekwisieten, geen decors of 
kostuums. 
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Er zijn ook geen toneelspelers om de verschillende rollen in 
mijn stuk te vervullen. Als ik het hen zou vragen zou dat 
maar leiden tot amateurisme. Dus heb ik tenslotte mezelf 
bereid gevonden het hele stuk alleen te spelen. Het heet: Van 
de oude koning en zijn zoon. De koning is het regeren moe 
en spreekt zijn zoon aldus toe: 

Zaai en oogst 
werk en zweet 

Declamatie met uitbeelding. 

zodat u in het najaar de vruchten eet 
vruchten van liefde 
vruchten van pijn 
het is nog zomer 
straks zal het winter zijn. 

En de zoon spreekt tot zijn vader aldus: 

Vader, 
het leven is een rijpende vrucht 
die in de herfst met een zucht 
van de boom valt en verrot 
en wat blijft over 
niets dan spot 
koude tranen in de wind 
omdat zelfs een koning 
het geluk niet vindt. 
Stijfst ra 
Zelfs een koning niet. 
Goudzucht 
En de koningin, die dit op de binnenplaats heeft 
aangehoord, komt door de deur aansnellen, tenminste als de 
decorontwerper daar een deur ontworpen heeft en zingt: 
Luister mijn kind 
door onze harten waait de wind 
eenzaam vol verlangen 
het gouden licht te vangen 
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luister mijn kind 
door onze harten waait de wind 
storm of tegentij 
het leven glijdt voorbij ... 

Meneer Van Beusekom staat op. 
Van Beusekom 
Zo is het wel genoeg. 

Meneer Goudzucht buigt en loopt naar 
achteren. 

Van Beusekom 
Dat was dus niks, ga maar zitten. 

Meneer Van Beusekom neemt het applaus in 
ontvangst. 
Meneer Goudzucht haalt zijn schouders op. 

Van Beusekom 
Ik doe dus een verdwijntruc. 
Dit is een glas 
dit is een zakdoek 
en dit is een cent. 
Die cent zal ik dus laten verdwijnen. 
Ik had net zo goed een kwartje of een gulden kunnen 
nemen, dat doet er niet toe. 
Ik neem expres een cent. 
Ik neem een cent omdat mijn vader het ook altijd met een 
cent deed. 

Hij staat onhandig te wriemelen met zijn 
spulletjes. 

Niet omdat het kleiner is want dan had ik net zo goed een 
dubbeltje kunnen nemen. 
Ik neem een cent omdat ik weet dat er hier mensen achter me 
zitten die dat nooit met een cent zouden doen. 
Omdat ze zich meer voelen, omdat ze denken dat ze wat 
zijn. Die zouden het alleen met een gouden tientje doen! 

171 



Zo ben ik niet. 
Ik neem een cent omdat ik me voor niks schaam. 
Omdat ik meer ben dan een cent. 
Ik doe het met een cent of helemáál niet. 
Want wie staat er op een cent? 
Onze koningin. 
Die staat niet alleen op gouden tientjes. 
Die staat óók op centen. 
Omdat het zo'n eenvoudige vrouw is. 
Die wil overal op, daarom is het ook onze koningin. 
Ik weet wel dat er in de kranten een hetze is tegen onze 
koningin en prins Bernhard. 
Die rooie honden hebben hem zijn uniform ook al uitge
trokken. 
Maar het is één grote leugen. 
En als mijn voorganger hier de koningin achter een stoel laat 
zingen over de wind dan neem ik dat niet. 
Onze koningin zingt nooit over de wind. 
Lang leve de koningin! 
Zij leve hoog 
zij leve hoog. 
Zij zal nooit verdwijnen. 

En deze cent zal ook niet verdwijnen. 

Mevrouw Walewska treedt naar voren. 
Als u weer wat rustig geworden bent kunnen we misschien 
doorgaan. 
U kent mij niet maar ik ken u wel. 
Ik ken de mensen. 
Ik heb in tien landen gewoond, ik spreek vijftien talen. 
Daar sta ik me niet op voor. 
Integendeel dat vind ik heel gewoon. 
Geloof u mij maar, het stelt allemaal niks voor. 
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Het klinkt senstationeel maar het enige wat overblijft zijn je 
herinneringen aan de mensen. En als ik daar aan denk dan 
schiet me meteen mijn goede vriendin te binnen, een 
geweldige vrouw, die ik gekend heb toen ik nog in Parijs 
woonde. 
Ik zou u daar niet mee lastig vallen als het niet toevallig ook 
een heel beroemd iemand was, iemand die de ouderen onder 
u ook zeker zullen kennen: Yvette Claudette. 
Ik zou haar vanavond voor u weer tot leven willen wekken. 

Meneer Putmans geeft haar de gitaar aan. 
Ik vraag uw aandacht voor Yvette Claudette, de grote 
zangeres van het Franse liefdeslied. 

Ze gaat zitten op een stoel 
slaat een accoord aan en schuift haar rokken 
omhoog. 

Voor alle zekerheid heb ik het lied maar uit het Frans ver
taald omdat ik me niet kan voorstellen dat er genoeg mensen 
onder u zijn die deze taal voldoende beheersen. 
Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor Yvette 
Claudette. 

De liefde die is als het weer 
verandert - andert keer op keer. 
Men weet nooit zo heel erg goed 
wat de liefde doet. 

Plaisir d'amour 
- vreugde der liefde -
Kijk naar mijn benen mijn lief. 
En als je me vindt attractief 
kom dan hier hier hier. 

Ze spreidt haar benen en steekt 
ze omhoog. 

We beginnen met een zoen. 
Ik zal je niet zeggen waar, 
maar het plekje je kent het heel goed 
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mon chéri. 
Het is daar daar daar ... 

Yvette Claudette dames en heren! 

Meneer Putmans is nummer vijf. 
Drie blote mannen staan dus op een rij, 
één van die drie is een Belg. 
Waaraan kan je dat zien. 
Aan z'n puntzakkie, precies. 

Hij lacht uitbundig. 

Van dat soort grappen houd ik dus helemaal niet. 
Toevallig ben ik een Belg en ik heb mijn hele leven frites 
verkocht, en daar ben ik trots op. 
Mijn vrouw en ik hebben er jaren voor gesappeld, we 
hebben centje bij centje gelegd. Eindelijk was het zover, ik 
had mijn eigen kraam. Hier in Nederland omdat ze de 
Belgische patat zo lekker vinden. 
Ik was trots op mijn kraam. 
Mijn vrouw en ik hadden het helemaal zelf opgeknapt. 
Onze handen stonden niet verkeerd. We hadden het zelf 
getimmerd en geschilderd: rood van boven, een klein geel 
biesje en zwart van onderen, vanwege de afkomst. 
Ik zal het nooit vergeten: op de dag van de opening kregen 
wij van de burgemeester een ruiker en die stond in mijn 
kraam. 
Ik heb er nog altijd een foto van. Kijk, deze foto is van 9 
februari 1954. 
Mijn vrouw zaliger staat er ook nog op, een pront mens. 

En dit is de foto van 10 februari 1954, twee uur na de 
brand. 
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Als een Godszegening 
kreeg ik moeders gave om patat te bakken. 
In mijn kraam lachte ik blij 
zonder ooit iemand te verlakken. 
Maar op een dag 
presenteerde vrouw Noodlot mij de rekening 
middels een vlam in de pan 
en geen verzekering. 
Luister daarom naar deez' droeve ervaring 
ook al is mijn verdriet vergrijsd vanwege de verjaring. 
In het leven geldt slechts één ding: 
een goede verzekering. 

Mevrouw Van Draden zet haar rode tas op 
een stoel en zingt met ijle stern: 

Schenkt man sich Rosen in Tirol 
Weiss man was das bedeuten soli 
Doch geb ich die Rosen nicht allein 
Wir sind arn Rhei- hahaaaaaaaaaa-aaho- ooooooso 

Ze zingt verder in opera stijl. 
Oohoohoo 
Trem ulo 
Tremulo molto 
Non me piace piu 
Oosoosoo 
Perdita la casa 
Tuta 
Perché 
Perché triste 
Non volo piu vivere 
Sante Lucia 
Morte 
Finita 

Ze wijst plotseling op haar tas. 
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Pericula rossa 
Santa Lucia perdonne me 

Stij/stra 

Ze pakt met een dramatisch gebaar een brood
mes uit haar tas en zet de punt op haar borst. 
De mannen snellen toe om het mes weg te 
grissen. Innig tevreden dat het haar gelukt is 
totale paniek te veroorzaken gaat ze weer 
zitten op haar plaats. 

... En we laten elkaar niet los 
en we laten elkaar niet los ... 

Meneer Stijlstra neemt het woord. 
Ik heb een veel praktischer thema gekozen voor vanavond. 
Dames en heren, ik wil een voordracht houden over mijn 
medicamenten verzameling. 
Deze pillen hebben ze hier allemaal. 
Het is voor als je overdag slaapt in plaats van 's nachts. Dan 
ontstaan er moeilijkheden en als ik deze pillen neem slaap ik 
's nachts en ben ik overdag wakker. 
Ik neem ze driemaal per week. 
Deze pillen hebben een dubbele werking, dat heb ik zelf 
ontdekt. 
De ene is als mijn voeten opgezwollen zijn en ik mijn 
schoenen niet meer aan kan krijgen. Dat verdwijnt met deze 
pillen. De andere is voor als ik soms te weinig spuug heb en 
het brood zo lang in je mond blijft plakken, dat je het niet 
weg kan krijgen. Als je wat wilt zeggen is dat lastig. 
Deze heb ik gekregen Van Geffen. 
Witte met een spleetje, maar die werken niet. 
Ik neem er zondags wel een eentje bij de thee als ik geen 
bezoek heb. Ik merk er niets van. 
Maar als iemand nog over heeft hou ik me aanbevolen. 
Dit was een kerstgeschenk. 
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Dames en heren. 
Toen ik deze pillen ingenomen had veranderde de wereld 
voor mij. 
De kerstboom was eerst zó groot maar na die pillen begon 
die te groeien en te groeien. Ik hoorde muziek, mijn vrouw 
was erbij, iedereen was aardig, de hele dag. Maar die krijg ik 
nu niet meer. 
Ik ben nu op een ander niveau, ik ben te gevoelig voor deze 
pillen. 
Van deze weet ik niet meer .waarvoor ze zijn. 
Deze neem ik als ik sta te huilen. 
Als mijn ogen tranen. 
Het is geen verdriet, ben je gek. Het is een kwestie van 
klieren. 
Dames en heren . 
Als je oud wordt gaan de spieren een zelfstandig leven 
leiden: je staat, je wil verder, maar je kan niet. 
Pas geleden is dat nog gebeurd. 
Mijn zoon was met de kinderen op bezoek. 
Een prachtige dag. Aan het einde van de dag gingen ze naar 
buiten, ik ging mee om ze goede reis te wensen. 
'Goede reis mijn zoon.' 
Ik wou naar binnen gaan maar het ging niet. 
Mijn spieren. 
'Vader ga nou naar binnen het is koud.' 
' Ik blijf even st'aan om jullie uit te wuiven lieve zoon.' 
'Vader ga nou naar binnen.' 
'Nee ik zwaai jullie uit! Ga naar huis. Ga naar Harderwijk!' 
'Nee vader ik blijf tot je binnen bent.' 
'Nee ga!' 
'Vader doe niet zo boos.' 
'Ik ben niet boos, ga naar huis.' 
Eindelijk zijn ze weggegaan. 
Met boze gezichten. 
Twee maanden heeft hij nie~ geschreven. 
Meer dan drie uur heb ik voor de deur gestaan. 
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Het begon te regenen, het werd donker. 
Niemand heeft me daar weggehaald. 
Ik klaag niet. 
Ik stond daar maar in de regen, nat en koud. 
Zij zagen me wel staan hoor, maar ze deden niks. 

Er klinkt een morrend protest van de anderen. 
Ik heb een brief geschreven, dat ze hier de mensen voor de 
deur laten staan. 
En dan de katholieken. 
Die hebben van mij nog wat te verwachten. 
Die zullen merken dat ik er ben. 
Want ik ga naar Rome. 
Die Jezus Christus die ze aan het kruis gespijkerd hebben, 
die paus is met mij nog niet klaar! 

Ze leggen hem nu het zwijgen op. 
Meneer Stijlstra applaudiseert voor zichzelf. 

Meer heb ik niet. 
Ik ga niet opscheppen. 

Meneer Osdorp staat op. 
Osdorp 
De mensen zu!Jen vreemd opkijken dat ik ook een stapje 
naar voren doe om iets ten beste te geven. 
Ik ben geen gangmaker, dat is bekend. 
Ik zit in de conversatiezaal meestal stil uit het raam te 
kijken. 
Maar ik wou zeggen mensen: dat is niet voor niets, dat heeft 
zijn reden. 
We krijgen allemaal een portie verdriet in het leven, de één 
meer de ander minder. En over mijn portie verdriet heb ik 
het volgende lied gemaakt en dat wil ik nu voor u zingen. 

Terwijl hij zingt kijkt hij strak op zijn papier. 
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Het snelverkeer raast voorbij 
de auto's namen een kind van mij. 
Er werd geremd 
maar hij lag al tussen de banden 
en wij zijn ouders stonden daar met lege handen. 

Als de automobilisten toch eens wisten 
hoe door hun harde rijden 
vele ouders lijden. 
Een ongeluk gebeurt heel vlug 
maar je kind krijg je 
nooit meer terug. 
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Heel zachtjes wordt door de anderen het 
tweede couplet opnieuw gezongen. 
Meneer Osdorp is blij getroffen. 
Van ganser harte zet hij nogmaals in. 
Iedereen geeft elkaar een arm en zingt uit 
volle borst. 
Het feest is compleet. 



Bep 

Het is nacht. 
Mevrouw Walewska zit op een stoel. 
Ze is alleen. 
Bep komt bij haar. 

Kan je niet slapen? 
Ik zag het Jicht branden. 

Heb je zo'n pijn meid. 

Zal ik naast je komen zitten? 
Ik pak alleen even een stoel hoor, ik loop niet weg. 

Zal ik een nat washandje halen? 
mevrouw Wa/ewska 
Nee. 

Bep 
Je ziet zo geel als een kanarie. 

Mevrouw Walewska hoest. 
mevrouw Walewska 
Ik wil het niet. 
Ik kan het niet ophouden. 
Niemand halen. Beloof me. 
Bep 
Het geeft niks. 
Je moet het laten gaan. 
mevrouw Walewska 
Niemand. 
Bep 
Laat het maar komen. 
Ik haal er niemand bij. 
mevrouw Walewska 
Ik wil het niet. 
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Bep 
Laat je gaan meissie. 
mevrouw Walewska 
Ik wil het niet. 

Mevrouw Walewska moet overgeven. 
mevrouw Walewska 
Op je nieuwe jas! 
Ik maak het weer schoon. 
Bep 
Het geeft niet. 
mevrouw Walewska 
Niemand halen. 
Bep 
Niemand. 

Ze zoent haar gezicht en streelt haar. 
Bep 
Laat je maar gaan meid . 
mevrouw Walewska 
Ik kan het niet. 
Ik ben zo bang. 
Het is te groot, het kan er niet uit. 
Het komt ... 
Bep 
Goed zo. 
Goed zo. 

Mevrouw Walewska gaat dood. 
Mijn kind ... 

Een zuchie, 
het is maar een zuchie. 

Je bent nog zo warm. 
Ik ben zo blij met je. 
Ik ga een washandje pakken, 
zeep. 
Ik ga je helemaal wassen . 
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Dan pak ik witte handdoeken uit de kast. 
Ik leg je in witte lakens. 
We hebben alle tijd. 
Geef me je bril maar. 
Ik haal er niemand bij . 

Ze tilt mevrouw Walewska uit de stoel en 
houdt zich met moeite staande. 

Leg je arm maar om me heen, 
de andere ook. 
Daar gaan we meissie. 
Het is goed zo. 
Ik ben zo blij met je. 

182 



Ter aanvulling 

Voor het eerst in het negenjarig bestaan van het Werkteater 
zijn er teksten van voorstellingen genoteerd en uitgegeven. 
Misschien hebt u zich bij het lezen afgevraagd hoe tekst, zon
der schrijver, binnen onze coöperatie tot stand komt. En a ls de 
voorstellingen altijd geïmproviseerd blijven is het dan niet pa
radoxaal dat er nu toch een tekst zwart op wit staat. 
Bij een poging deze vragen te beantwoorden richt ik mijn aan
dacht vooral op de eerste stukken in dit boek, de meest recen
te. 
Uit de vele on~erwerpen die bij ons opkomen als we aan een 
nieuw project gaan werken kiezen we ,wat ons het meeste aan
spreekt. In dit geval was dat ziek zijn, doodgaan; wat betekent 
dat voor de patiënt, voor de familie, voor artsen en verplegen
den. We hadden een directe aanleiding. Joop had het sterven 
thuis van zijn vader intensief beleefd. Hij kreeg vrij, was zes 
weken lang dag en nacht bij hem, en besefte hoe belangrijk 
menselijk contact en medeleven zijn. Met pillen alleen verdwij
nen pijn en bang zijn niet. 
We lazen in boeken, praatten met betrokkenen. Maar belang
rijker was dat we al meteen op het onderwerp begonnen te im
proviseren. Vanwege ons aantal werkten we voorlopig in twee 
groepen. (Dat is zo gebleven, er zijn twee stukken ontstaan.) 
' Ik wil iets proberen. Wil jij even mijn moeder zijn.' 
' Wij pakken samen jouw koffer in. Je moet dadelijk naar de 
bus want je wordt voor lange tijd opgenomen.' 
'Jullie zijn op verjaarsvisite, jij komt thuis en bent bij de dok
ter geweest. Je hebt kanker. ' 
We geven elkaar opdrachten, bereiden kort iets voor en laten 
het aan elkaar zien. We praten, schiften, komen op nieuwe din
gen. Er ontstaan verschillende gezichtspunten naast en tegen
over elkaar, zonder vervolg en zonder samenhang. AI gauw lij
ken we te verdrinken in de veelheid van mogelijkheden. We 
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proberen greep te krijgen op wat wezenlijk is en wat niet. 
Tegelijkertijd berichten we ziekenhuizen en organisaties van 
bijvoorbeeld wijkzusters of huisartsen dat we hiermee bezig 
zijn en vragen of ze eventueel een werkvoorstelling willen zien 
in ons gebouw op het Kattengat in Amsterdam, of liever: daar 
waar zij werken. 
Volgens afspraak gaan we dan op weg, nieuwsgierig maar ook 
met lood onder onze schoenen, met de 'domme' kennis die we 
nog over het onderwerp hebben. Je weet dat je heel kwetsbaar 
bent, dat je nog weinig in handen hebt om het vertrouwen te 
winnen en waarschijnlijk wel voor gek zal staan. Voor een pu
bliek dat als dagelijks werk heeft met zieke mensen om te gaan, 
spelen we een onderling afgesproken reeks van scènetjes. We 
gaan er op zo'n middag van uit dat we mensen zijn die met an
deren ergens over willen praten, op de manier die ons vak met 
zich meebrengt: spelen. 
Na afloop volgt een discussie die vooral op de inhoud gericht 
is. Dikwijls praten we in kleine groepjes, vaak ook allemaal sa
men. Als de stemming er naar is en in het gesprek ervaringen 
van de toeschouwers die problemen geven naar boven komen, 
bijvoorbeeld 'Ik durf die kamer niet binnen', 'Ik heb altijd te 
weinig tijd' of 'Ik weet niet wat ik mag zeggen van de dokter', 
vragen we het publiek om voor ons te spelen. We bedenken sa
men een beginsituatie. Na een eerste aarzeling gaat het meestal 
vanzelf omdat wij echt iets willen weten en zij echt iets willen 
vertellen en er geen spelprestatie wordt gevraagd. 
Spelen bleek een middel om snel tot de kern te komen. Praten 
wordt gauw afstandelijk en theoretisch en is betrekkelijk com
fortabel voor diegenen die het gewend zijn. De anderen houden 
vaak hun mond. De oorzaak van de problemen wordt pratend 
al snel gelegd bij het systeem, de hiërarchie, de verregaande 
specialisering, bij het gebrek aan tijd of de maatschappij. We 
kunnen dit vaak goed begrijpen maar proberen toch direct het 
gesprek te verleggen naar de onderlinge persoonlijke gevoelens 
en onzekerheid en dicht bij huis te blijven. 
Bijna altijd is, in ieder geval voor ons, een werkvoorstelling een 
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uiterst boeiende ervaring, die meestal een sprong vooruit in ons 
proces betekent. Wat het publiek 'speelt' is altijd informatief 
en vaak ontroerend. Er is nauwelijks verschil tussen spel en 
werkelijkheid. We zien een fysiotherapeute bezig met een 'pa
tiënt'. We maken een gesprek mee van een zuster met 'een 
doodzieke man', midden in de nacht. Hij wil alles over zijn si
tuatie weten en is bang. Wat zegt ze, wat zegt ze niet. Een felle 
zuster neemt het van haar over. Hoe is na afloop het commen
taar van haar collega's? Door de reacties wordt ons beeld 
scherper. Het wordt duidelijker waar we het wel en waar we het 
niet over willen hebben. We blijven kritisch luisteren, maar we 
horen vaak allemaal wat anders. 
Thuis, op het Kattengat, wordt door de hele groep of door een 
aangewezen 'stimulator' geprobeerd structuur aan te brengen. 
We geven nieuwe opdrachten en helpen elkaar. 'Probeer het 
eens anders, want zo begrijp ik je niet.' Rollen worden gewis
seld. Iemand speelt dezelfde inhoud maar doet het heel anders. 
Een ongeschreven regel is dat je steeds bereid moet zijn behaal
de resultaten te laten vallen of je ideeën uit te laten voeren door 
een ander, dat het niet uitmaakt of de ene ml ondergeschikt is 
aan de andere. Je stelt je in op de duidelijkheid van het geheel. 
Daarna komen er voorstellingen voor een algemeen publiek. 
Komt het over, heeft het enige betekenis wat we doen voor 
mensen die niet zelf in de situatie zitten. Zien ze een parallel 
met hun eigen leven. 
Het geploeter op het Kattengat blijft doorgaan. Alles wordt 
nog eens binnenste buiten gekeerd. Toevoegingen worden ge
maakt. Ineens gaat de helft er uit omdat we besluiten dat alles 
zich alleen in het ziekenhuis zal afspelen. Gaandeweg onstaat 
er iets dat je geen tekst kan noemen, maar iets dat eigenlijk on
der de tekst ligt: de afspraak over wat er in een scène moet ge
beuren en welke functie die scène heeft binnen het geheel. Hóé 
het precies gaat blijft improvisatie. 
Sommige zinnen rollen steeds weer je mond uit, andere veran
deren altijd. Je helpt elkaar duidelijk te zijn. Vóór iedere voor
stelling wordt de vorige besproken, inclusief de reacties van het 
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publiek. Werkvoorstellingen gaan onmerkbaar over in echte 
voorstellingen. We blijven bijschaven en veranderen. Af is het 
nooit. Ook niet na honderd voorstellingen. Het resultaat is ge
voelsmatig en associatief, pas in de tweede plaats logisch. 
Wat nu in dit boek staat had de tekst kunnen zijn tijdens een 
voorstelling. Ik heb van ieder stuk een versie samengesteld uit 
opnamen die ik op verschillende avonden heb gemaakt. 
Toen het idee geopperd werd de teksten van deze stukken uit te 
geven bestond er in onze eigen groep naast enthousiasme ook 
scepsis. 'Dat is paradoxaal.' 'Je mist zoveel, wat blijft daar 
nou van over.' 'Je ziet niet dat twee rollen door dezelfde 
gespeeld worden, je ziet niet waar het gebeurt, je ziet geen spe
lers, je ziet geen publiek ... ' 
Ik heb geprobeerd de tekst een zelfstandig leven te laten heb
ben, zonder steeds met toneelaanwijzingen de aandacht af te 
leiden; ik heb alleen die handelingen aangegeven die noodzake
lijk zijn voor het begrijpen van wat er staat. Beschrijvingen 
over hoe precies iets uitgebeeld wordt heb ik achterwege gelaten. 
We werken ook nauwelijks met rekwisieten. In onze reiskist 
zitten twee pyama's en een colbert. Het décor dat we meene
men bestaat uit twee houten tafels. Wat er verder nodig is lenen 
we ter plaatse. 
Natuurlijk is het lezen van een stuk wel iets anders dan het zien 
ervan. Zeker bij deze onderwerpen, ouderdom, ziekte en dood, 
worden veel emoties verzwegen, er wordt vooral over alledaag
se dingen gepraat. Het zwijgen van de één kan meer betekenen 
dan het praten van de ander. Ik hoop dat de emoties tussen de 
regels voelbaar zijn. 
De belangrijkste aanleiding voor het op schrift stellen is na
tuurlijk de behoefte om iets over te houden als we straks deze 
stukken niet meer spelen omdat ·we nieuwe hebben gemaakt. 
Uitgeven leek ons van belang omdat er nog steeds een overwel
digende hoeveelheid aanvragen voor voorstellingen ligt waar 
we niet meer op in kunnen gaan. Ook wordt ons voortdurend 
materiaal gevraagd voor studiedoeleinden en discussie. Met de
zelfde gedachte hebben we, in samenwerking met de Erasmus-
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universiteit, een videoband gemaakt van' Als de dood' die al be
schikbaar is voor opleidingen en georganiseerde groepen die 
met het onderwerp te maken hebben. 
We hebben het plan een film te maken over sterven, uitgaande 
van deze stukken en van de ervaringen die we met twee jaar 
spelen hebben opgedaan. Van ons project 'Toestanden', dat 
onder andere gaat over ontwikkelingen in de psychiatrische 
zorg, hebben we samen met Thijs Chanowski een film ge
maakt. Deze is een intensief leven gaan leiden en wordt regel
matig ergens gedraaid en besproken. 
We hopen dat dit boek ook zijn eigen weg zal vinden. 

Wat is de bedoeling van jullie werk en welk publiek willen jullie 
bereiken? 
Als deze vraag gesteld wordt na het spelen van een voorstelling 
zijn we vaak een beetje teleurgesteld omdat we hopen dat we 
ons met het resultaat van ons werk voldoende verklaren. 
Vanaf het begin is ons doel geweest zelf stukken te maken die 
direct ingaan op concrete, actuele situaties waarin mensen zich 
bevinden en te spelen op plaatsen waar die mensen dagelijks 
met de problemen ervan te maken hebben. 
Met het thema moeten we zelf affiniteit hebben. 
De onderwerpen die we kiezen staan meestal centraal in de aan
dacht en er is altijd een grote groep mensen voor wie ze nog 
veel belangrijker zijn dan voor ons en die zoeken we op. De 
stukken in dit boek spelen we in ziekenhuizen, op universitei
ten, voor opleidingen, organisaties van bijvoorbeeld maat
schappelijk werkers of bejaardenverzorgsters. We proberen bij 
het publiek de emotionele betrokkenheid bij het onderwerp te 
verdiepen en een discussie op gang te brengen. Artsen, verple
genden, patiënten en directie (of, bijvoorbeeld bij ons project 
' Misdaad', delinquenten, de directeur van het huis van bewa
ring en mensen van de reclassering) zitten maar zelden op zo'n 
manier, zonder onderlinge afhankelijkheid, in één ruimte bij 
elkaar. 
Meestal hebben ze nooit eerder enige vorm van theater in ver-
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band gezien met hun dagelijkse problemen. 
Als we er, door ons spelen, blijk van kunnen geven dat hun 
problemen voor ons invoelbaar zijn terwijl we nooit hun werk 
hebben gedaan, en ze bovendien geëmotioneerd raken door 
wat ze zien, wordt het geloofwaardig dat ook buitenstaanders 
via ons iets zullen herkennen en dat kunnen plaatsen in hun 
eigen leven. 
Al gauw komt dan het verzoek: 'Jullie moeten dit spelen voor 
mensen die hier niets van af weten.' 
We fungeren als schakel. We geven een steuntje in de rug door
dat de toeschouwers merken dat zij met deze problemen niet al
leen zijn en bovendien kunnen wij het isolement doorbreken 
naar de 'buitenwereld' toe. 
Als je dagelijks met je werk bezig bent heb je al gauw het idee 
dat je, door je positie in het systeem, gedwongen bent op een 
bepaalde manier te reageren, terwijl wij, doordat we bui
tenstaanders zijn, kunnen laten zien dat er mogelijkheden zijn 
om in dezelfde ' setting' nèt iets anders te doen. Als je iets echt 
wilt kun je best een risico nemen, misschien blijkt het wel min
der eng en onmogelijk te zijn dan het lijkt. In ieder geval weet 
je het dan. We stellen de mogelijkheid ter discussie. Vaak ko
men onderlinge misverstanden aan het licht, angst wordt uit
gesproken evenals onzekerheid en het benauwde gevoel dat 
ontstaat doordat je altijd denkt dat je zou behoren te weten 
hoe het moet, fouten in het systeem worden onderkend en soms 
worden er plannen gemaakt iets aan de situatie te veranderen. 
We merken dat we ons in de stukken meestal identificeren met 
mensen die op de één of andere manier in de knoop zitten met 
tradities in onze maatschappij en gevangen zijn in een systeem 
dat hiërarchisch is opgebouwd, compleet met alle 'afspraken' 
die gelden om het in stand te houden. 
Deze voorliefde heeft alles te maken met onze ervaringen in de 
coöperatieve vereniging. Voor ons betekende de oprichting van 
het Werkteater een bevrijding omdat we onafuankelijk werden 
(niet financieel, want we worden gesubsidieerd door CRM en 
de gemeente Amsterdam). Alle specialismen werden opgehe-
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ven. We werden naast acteur ook auteur, regisseur, concierge, 
schoonmaker, secretaresse, administrateur, zakelijk leider, 
chauffeur . .. enzovoorts. De verantwoordelijkheid om de ma
chine te laten draaien legden we bij onszelf. Onze creativiteit en 
energie bloeiden op. Maar ook alle zekerheden waren weg. 
We gingen er van uit dat er geen leider moest zijn. Twaalf 
eigenwijze mensen beslisten gezamenlijk over alles. 
In het begin, toen we onze ruimte aari het inrichten waren, 
praatten we eens twee dagen over de kleur van een deur, terwijl 
we best wisten dat het eigenlijk over andere dingen ging. We 
maakten een chaotische maar fantastische periode door die, 
ondanks alle verwarring en ellende, geen van ons had willen 
missen en die noodzakelijk was om de groep te brengen in de 
fase waarin we nu zijn. We gingen op zoek naar iets fundamen
teel anders, zowel op artistiek als op organisatorisch terrein. 
We probeerden niet vooruit te lopen op de uitkomst om ook 
onbekende mogelijkheden een kans te geven. 
In het eerste jaar werden ".Ve met rust gelaten, we hadden geen 
verplichting tot het geven van voorstellingen. We wijdden ons 
geheel aan ons onderzoek. Maar om navelstaren te voorkomen 
en het contact met de buitenwereld niet te verliezen hadden we 
al gauw de behoefte daarnaast ook produktiefte zijn. We orga
niseerden allerlei actviteiten van korte adem en al spoedig kwa
men er van vele kanten verzoeken iets te doen voor speciale ge
legenheden en daar gingen we graag op in. 
Wekelijks moesten we aan CRM verslag uitbrengen van al onze 
bezigheden. 
Toen we na het eerste jaar door konden gaan, werden we steeds 
produktiever en maakten grotere projecten maar wilden onze 
beweeglijkheid om direct op actuele situaties in te kunnen gaan 
behouden. 
Het was uniek dat we in 1970 van minister Klompé de kans kre
gen op deze manier te beginnen . . Het is een vereiste in een be
ginperiode je eigen richting te mogen kiezen zonder bemoeienis 
van buitenaf. We zijn ons ervan bewust dat veel van de na ons 
opgerichte groepen die kans niet gekregen hebben. 
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Met de jaren zijn we, met veel tussenvormen, nu tot een volle
dige verdeling van het organisatorische werk gekomen, maar 
de verantwoordelijkheid van ieder lid voor het geheel is geble
ven. Iedere belangrijke beslissing wordt met algemene stemmen 
genomen, altijd kan iemand iets aan de orde stellen. 

Naast het maken van nieuwe projecten ligt er voor allemaal een 
dagelijkse taak op organisatorisch gebied. We hebben ons opge
deeld in commissies die zelfstandig werken en punten selecteren 
voor de groepsgesprekken. Een driemanschap, verantwoorde
lijk voor de dagelijkse gang van zaken wordt iedere twee maan
den samengesteld en wordt krachtig terzijde gestaan door een 
full-time medewerkster die op de hoogte is van alle lopende za
ken. We worden verder geholpen met de administratie, de huis
houding en de techniek (we hebben een tent met achthonderd 
zitplaatsen voor het straatteater!). 
We worden vaak koortsig bij het idee dat we 'te groot' worden. 
We zijn al een heel bedrijf en mogen het contact met het 
begin niet verliezen. Gemakkelijk kunnen er uit efficiency
overwegingen opnieuw specialisaties ontstaan. We hebben ze 
indertijd afgeschaft en daar profijt van gehad. Natuurlijk ma
ken we wel gebruik van elkaars vaardigheden, wie iets goed kan 
•:al het vaker doen dan een ander. Maar speciale functies zijn 
nooit vastgelegd en bindend. Je kunt het geheel overzien en je . 
kunt blijven kiezen. 
Als we om ons heen kijken zien we dat we een uitzondering 
zijn. 
Zo is bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in de verschillende 
takken van de wetenschap het aantal specialismen enorm ge
groeid. Het is niet meer te overzien. Voor bijna alles wat je in je 
leven meemaakt zijn specialisten. Ze bewijzen je natuurlijk 
goede diensten maar ook kwade, want ze maken dat je je af
hankelijk voelt en onzeker of je het alleen wel kunt. 'Als ie
mand er zes jaar voor moet studeren om mij te begeleiden zou 
ik dan mogen denken dat ik het zelf kan?' Dat mensen uit ont
zag voor de deskundigheid van anderen het vertrouwen in hun 
eigen kunnen te vlug in twijfel trekken is een steeds terugko-
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mend thema in onze stukken. 
Onze werkwijze, de 'methode Werkteater' zoals we het wel 
eens horen noemen geeft niet een soort van procedure die zo
maar over te planten is. Ook binnen het Werkteater vereist 
ieder project een andere werkwijze, afhankelijk van het onder
werp en de combinatie van mensen die voor het project geko
zen hebben (vaak werken we in kleine groepjes). Soms brengen 
we vooraf structuur aan; twee mensen bereiden dan bijvoor
beeld een scenario voor dat als uitgangspunt zal dienen. Soms 
blijft het hele werkproces binnenshuis ('Avondrood'). Een an
dere keer ontstaat een stuk in nauwe samenwerking met het pu
bliek ('Niet thuis' -over kindertehuizen en pleeggezinnen). 
Soms proberen we direct voor publiek te improviseren ('Dikke 
vrienden'. We gaan dan uit van een vaste situatie, in dit geval 
een groepstherapie, 's middags bepalen we de inhoud en 's 
avonds spelen we.) Een vaste methode hebben we dus niet, wel 
kunnen we over onze ervaringen vertellen, bijvoorbeeld in les
sen die velen van ons gev.en, op theaterscholen en aan ama
teurs, en geregeld werken we individueel een project uit met 
mensen buiten onze groep. 
Ook na negen jaar ervaring met elkaar kunnen we aan diepte
punten bij het maken van iets nieuws vaak niet ontkomen. 
Soms waan je je in een gekkenhuis; we vormen een gecompli
ceerd huwelijk van veertien mensen. Er overheerst een groeps
optimisme dat voor de één gemakkelijker te verteren is dan voor 
de ander maar dat ons wel altijd verder helpt: doorgaan. 

We zijn in de eerste plaats bij elkaar om het werk. Natuurlijk is 
het Werkteater ons dierbaar geworden en is er een fundamen
teel vertrouwen dat sterker blijkt te zijn dan de onderliggende 
spanningen. We maken geregeld tijd vrij om persoonlijke on
vrede te bespreken onder kundige leiding. 
We hebben geleerd dat we moeten werken met de tegenstellin
gen die er binnen de groep bestaan. Ze zijn een bron van inspi
ratie. Als we elkaar voor het werken probeerden te overtuigen 
van ons gelijk zouden we het vruchtbaarste gedeelte overslaan. 
Je 'vertaalt' je mening over iets als het ware in een rol in het 
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stuk. Zoals wij onderling verschillen, verschillen de mensen die 
het publiek vormen in grote lijnen ook en door dat te gebruiken 
bijven we toegankelijk. Het publiek moet zich met de verschil
lende personen kunnen identificeren en dan ondergaan dat bij
voorbeeld de dokter in het stuk met wie je emotioneel helemaal 
mee kon gaan, ineens toch iets doet dat je zelf in zijn plaats niet 
zou durven doen. We sturen in onze stukken duidelijk een rich
ting uit, maar proberen nooit regels in te prenten. We laten 
zien hoe de werkelijkheid volgens ons is, met gefingeerde situa
ties en personen, we zetten vraagtekens en doen suggesties. 
Tegenover de kracht die een schrijver in een stuk kan leggen 
staat bij ons de kracht van de fantasie en de inzet van veertien 
mensen, van spel en tegenspel, van wonderlijke, door het toe
val ingegeven, overgangen. Als groep brengen we de lijnen sa
men tot één geheel. Het is een wezenlijk ander werkproces dat 
zijn eigen nadelen heeft maar zeker ook zijn voordelen. 
Persoonlijke ervaringen kunnen we dikwijls direct in de stuk
ken verwerken. De ervaringen die we opdoen rondom het spe
len hebben op hun beurt weer invloed op ons eigen leven. 
Gelegenheid tot verstarring of gezapige tevredenheid krijgen 
we nauwelijks. We trekken voortdurend aan elkaar, staan in 
direct contact met een steeds weer nieuw publiek en blijven ons 
geregeld afvragen waar we mee bezig zijn. 

Aan 'Als de dood' werkten mee: 
Yolande Bertsch, Shireen Stro oker, Olga Zuiderhoek, Cas En
klaar, Hans Man in 't Veld, Gerard Thoolen en Ivan Wolffers. 
Ivan Wolffers, die als gast meedeed, gaf ook adviezen. 
Aan 'Je moet er mee leven' werkten mee: 
Marja Kok, Daria Mohr, Joop Admiraal, Frank Groothof, 
Rense Royaards, Herman Vinck en Helmert Woudenberg. 
Aan 'Avondrood' werkten mee: 
Yolande Bertsch, Marja Kok, Daria Mohr, Shireen Strooker, 
Olga Zuiderhoek, Joop Admiraal, Peter Faber, Rense Roy
aards, Gerard Thoolen, Herman Vinck en Helmert Wouden
berg. Shireen Strooker was de 'stimulator'. 
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